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Lektoriranje:
Nina Štampohar

DRAGI PRIJATELJI
spet je čas, da vam predstavimo delo,
dogodke, srečanja in ostalo, kar se
je dogajalo in zgodilo zanimivega v
tem letu. Po zimskem oddihu smo na
občnem zboru zadnjo soboto v marcu
pregledali delo minulega leta in sprejeli
načrt za to leto. Tako kot vedno smo
srečanje začeli s kulturnim programom,
ki so ga za udeležence občnega zbora
pripravili naši člani. Imeli smo lep večer.

Sledila je naša tradicionalna slikarska
prireditev Ex tempore Rihpovec.
Jesenske motive so slikarji prelili na
platna in zajeli trenutek, ki ostane
večno.
V oktobru smo organizirali eno večjih
delovnih akcij na projektu urejanja
cest. Številna delovna ekipa z ustrezno
mehanizacijo je pripravila naše poti
na prihajajočo zimo. Še posebej smo
veseli, da so bili na delovni akciji
prisotni tudi nekateri, ki smo jih že
daljši čas pogrešali. Hvala tudi Krajevni
skupnosti Dolenja Nemška vas, ki nam
je priskočila na pomoč.
V novembru smo na pobudo Knjižnice
Pavla Golie iz Trebnjega predstavili
naše delo z naslovom Hribovci se
predstavijo. Namen predstavitve je bil
prikazati razvoj vasi v sodelovanju s KS
Dolenjo Nemško vas.

Že v juniju smo uresničili veseli
del iz našega načrta. Ekskurzijo so
poimenovali Istrska pravljica. In res
je bila. Udeleženci, ki so popolnoma
zapolnili avtobus, so bili navdušeni nad
bogato vsebino dneva.

Delali smo tudi na za nas zelo
pomembnem
projektu.
Postavitvi
enostavnega objekta ob igrišču. Treba je
bilo odstraniti nekaj dreves in narediti
izkop. Prostor potrebujemo, saj si želimo
preskrbeti streho nad glavo, da ne bomo
ob vsaki pooblačitvi zaskrbljeno gledali
v nebo. Da pridemo do želenega cilja,
bomo morali v začetku prihodnjega
leta pošteno zavihati rokave. Z vsakim
korakom smo bliže cilju. Verjamemo, da
boste ob branju našega biltena začutili
naš trud in namen polepšati življenje
vsem, ki imamo radi našo vas.

Na povabilo Zdravstvenega doma
Trebnje in v sodelovanju z JSKD ter
posamezniki smo pripravili razstavo
slik, ustvarjenih na prireditvah Ex
tempore
Rihpovec.
Razstavo
je
postavil Brane Praznik, ki nam tudi
sicer priskoči na pomoč. Del stavbe
zdravstvenega doma se je s postavitvijo
slik preimenoval v Galerijo Ana, ki so jo
poimenovala po naši častni članici Ani
Bilbija, na kar smo zelo ponosni.
Zadnjo soboto v avgustu smo izpeljali 2.
vzpon na Rihpovec. Novi kolesarji, nov
rekord proge in prečudovito ozračje
med vsemi, vključenimi v prireditev.
To so dogodki, ki ostanejo v spominu.

V prihajajočem letu vam želimo vrsto
lepih in nepozabnih trenutkov in
dogodkov, ki vam bodo ogreli srce in
razveselili obraz.
Upravni in Nadzorni odbor
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SPOŠTOVANI PRIJATELJI

RIHPOVEC SKOZI ČAS

Pozdravljam vas kot vratar. Želim
skupaj z vami stopiti v novo številko
našega glasila. Povabim vas, da
spoštljivo ravnate z vsakim listom in se
počasi sprehodite skozi novo številko,
kakor bi vstopali v imenitno stavbo z
mnogimi sobanami.

Priročni krajevni leksikon Slovenije
navaja, da je RIHPOVEC (400 m)
razloženo naselje z gručastim jedrom,
ki leži v Raduljskem hribovju, na
pobočju nad glavno cesto Ljubljana–
Novo mesto, vzhodno od Trebnjega. K
naselju spadata še del zaselka Ostrovca
pod istoimenskim razglednim vrhom
(533 m) in Zvale pod hribom Koren (544
m) v povirju ponikalnice Dobravskega
potoka. Glavne kmetijske dejavnosti so
živinoreja, vinogradništvo in sadjarstvo.
Kraj se prvič omenja leta 1340. Vas je
imela leta 1931 127 prebivalcev, leta
1961 117 in leta 1991 100 prebivalcev.

pozdravljam vas s tem simpatičnim
pozdravom. Prijatelji si namreč med
seboj marsikaj povedo in zaupajo.

Pozdravljam vas, ki ste avtorji
posameznih besedil. Bralci se vam
zahvaljujemo
za
vaš
prispevek.
Kot prijatelji ste nam zaupali svoja
spoznanja. Od zdaj se bomo laže
pogovarjali in raje srečevali.

Tako pa je vas opisal Gradbeni odbor
za izgradnjo sekundarnega vodovoda
Rihpovec ob predstavitvi na seji
Občinskega sveta Občine Trebnje 25.
januarja 2001:
»Konec januarja leta 2001 ima
vas še vedno 84 prebivalcev v 23
gospodinjstvih. Dnevno jih 36 odhaja
na delo, 22 otrok pa v vrtec, osnovno,
srednjo in višjo šolo. Vaščani redijo 31
glav goveje živine, 8 konj, 30 ovc in koz
ter 20 prašičev. Samorodnico, ki je do
nedavnega prevladovala v vinogradih,
zamenjuje žlahtna trta. Rihpovec sodi
v območje pridelave cvička in zaradi
tega v območje Dolnje dolenjske vinske
turistične cest št. 7. Mogoče je tu možnost
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
vaščanov. Zaradi raztresenosti hiš je
potrebno skrbeti za skoraj 7 km poti, kar
ni majhen zalogaj. Cesta, ki vodi iz vasi
do ceste Dol. Nemška vas–Poljane in
vas povezuje z občinskim središčem, še
vedno ni uvrščena med lokalne ceste.«

Končno pozdravljam vas, ki smo v tem
trenutku bralci. Do zdaj se praviloma
nismo poznali, od zdaj bomo domači
med domačini.
Še večkrat se bomo videli na Rihpovcu.
Slavko Kimovec

Obvestilo članom društva
Članarina ostaja nespremenjena:
prvi član družine plača 7 EUR, vsak
naslednji pa po 4 EUR. Če nam želite
olajšati delo, jo lahko poravnate
na transakcijski račun društva, pri
Delavski hranilnici, številka 610000000116262. Hvala vam.

Tudi v letih pred letom 2001 se je v vasi
dogajalo marsikaj.
• V letu 1958/59 so vaščani za napeljavo
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električnega voda izkopali vse jame od
vasi Lukovek do posamezne hiše. Vsako
gospodinjsko je moralo zagotoviti od 3
do 5 električnih drogov.
• V vasi je bil leta 1968 napeljan vaški
vodovod v dolžini pribl. 500 m. Žal ga
je lahko uporabljalo le šest hiš. Vaščani
so vsa dela opravili sami. Krajevna
skupnost je zagotovila cement in cevi.

KS delal Franc Mahnič.
Kljub sofinanciranju
vaščanov za kaj več ni
bilo denarja.
V letu 1995, ko je v
Svetu sodeloval Ivan
Starič, je bil asfaltiran
še del ceste od križišča
Zvale–Radna vas do kmetij Mavec in
Franceta Starič v dolžini 150 m in širini
treh metrov. Vas je zbirala tudi denar za
financiranje dela ceste
pri Sv. Marjeti in za
cesto Dol. Dobrava–
Poljane. Skrb za dobro
pitno vodo je vse bolj
trkala na vrata. Tudi
naše KS ni zgrešila.
O tem nekaj več v
nadaljevanju.

Da je v vas stopil
napredek z daljšimi
koraki, so zaslužni
vaščani, ki so aktivno
sodelovali v Svetu
Krajevne skupnosti
Dol.
Nemška
vas. Ivan Sebanc je
dva mandata kot
predsednik Svet tudi vodil. Sam se
spominja, s čim se je Svet KS takrat
ukvarjal:

Pri sodelovanju s krajevno skupnostjo
je prišlo tudi do zatišja, ker je bila s
Statutom spremenjena struktura sveta
in vanj ni bil izvoljen predstavnik vasi.
Na pobudo našega društva je bil Statut
KS od 31. 1. 1997 v letu
2008 spremenjen tako,
da je vas v Svetu spet
dobila enega člana.
Tudi tu so prišli mlajši.
Franci Starič ocenjuje,
da je bilo delo v KS
zanimivo. Ker so bil
vsi člani v svetu novi,
se niso ukvarjali s starimi problemi,
temveč zavihali rokave in prijeli za delo.
Za Rihpovec je bil najpomembnejši
dogodek rekonstrukcija in preplastitev
ceste iz vasi do Cirila Peneta v dolžini
500 m. Projekt je bil z manjšimi težavami
uspešno izpeljan, čeprav se je tudi
tokrat našlo nekaj takih, ki nikakor ne
dojamejo, da je treba za cesto prispevati

»Ob večnem pomanjkanju sredstev sem
v Svetu delal kot član in dva mandata
kot predsednik KS. V tistem času mi
je pri reševanju vaških problemov
pomagal Ivan Starič. Med ostalim smo
asfaltirali ceste v Dečji vasi, Rodinah,
Gradišču, pa tudi na Rihpovcu:
•leta 1982 je bil asfaltiran odsek ceste
Dol. Dobrava–Rihpovec v dolžini 1506
m in širini ceste 3,5 m
•leta 1988 je sledil odsek od križišča
Raber do Križišča Zvale–Radna vas v
dolžini 500 m in širini 3 m
•leta 1990 je sledil odsek Raber–Tone
Miklič v dolžini 600 m in širini 3 m,
•v letu 1990 je 21 gospodinjstev
financiralo napeljavo telefona.«
Cesta Dol. Dobrava–vas Rihpovec,
ki je bila asfaltirana leta 1981, je 10
let pozneje potrebovala obnovo.
Obnovljena je bila v času, ko je v Svetu
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tudi nekaj iz lastnega žepa, čeprav v
urbanih središčih temu ni tako.

vendar so tudi ti vaščani ob prvi suši
ostali pri »štirnah«, in ko so presušile
tudi te, je sledil dovoz vode. Vaščani so
z mešanimi občutki spremljali izgradnjo
primarnega voda vodovoda Grm–
Rihpovec, ker nekako niso verjeli, da bo
zgrajen. Ker je bila leta 2000 zima mila,
je bil tudi kanal s položenim cevovodom
vse bliže, so v marcu leta 2001 vaščani
izvolili gradbeni odbor v sestavi Ivan
Starič, Zlatko Rajkovič, Ivan Sebanc,
Stane Miklič, Ana Bilbija in Janez Kos, ki
pa se pozneje v delo ni vključil. Odboru
je predsedoval Ivan Starič.

Viktor Rogelj je peti
predstavnik
vasi
v Svetu Krajevne
skupnosti, ki dela
v tem mandatu.
Povedal je: »Svetniki
ocenjujemo, da smo
v letu 2017 delali
dobro. Uresničili smo
veliko projektov, ki
bodo prispevali h kakovosti bivanja
krajanov. Večino prošenj smo ugodno
rešili. Tudi naša vas ni izostala. Pod
kapelico pod vasjo je na novo izdelane
približno 100 m asfaltne mulde, pri
Špolarjevih je opravljena globinska
sanacija ceste z muldo. KS je sodelovala
v društveni akcij »uredimo ceste«,
sodeluje pa tudi pri izgradnji lesenega
objekta ob igrišču.

Odbor naj bi ob dejstvu, da v občinskem
proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev
za ta namen, skušal najti rešitev, da se
zgradi tudi sekundarni vod vodovoda.
V soboto, 10. marca 2001, je bil gradbeni
odbor imenovan in že naslednji dan,
v nedeljo, 11. marca 2001, je začel z
delom. Od tega dne se je sestajal najmanj
vsako nedeljo, v času gradbenih del pa
tudi vsak dan. Pridobljeni predračuni
niso vlivali optimizma. Približno 27
milijonov takratnih tolarjev ali sedanjih
113 000 EUR potrebnih sredstev! Ni
izvedljivo! Pa vendar je bilo od leta 1959
izpeljanih nekaj projektov! Kakšne so
bile takrat rešitve? Vaščani – občina –
krajevna skupnost. Med vaščane vedno
štejemo tudi »vikendaše«, torej jih bomo
tudi zdaj. Ni ga zlomka, da bi druga dva
odpovedala, če je prvi ZA!

Za izvajanje zimsko-letnega vzdrževanja
cest je izbrana Komunala Trebnje.
Ker nima dovolj lastnih zmogljivosti,
ima izbrane podizvajalce. Ti imajo
montirane GPS-naprave.
Trenutno se ureja dokumentacija za
postavitev prepotrebnega avtobusnega
postajališča Dol. Dobrava. Dela bo
izvajalo Kovinarstvo Pavc.
Tudi letos v KS nismo pozabili na
najmlajše. 26. decembra 2017 jih
bo ob 15. uri obiskal dedek Mraz v
telovadnici Osnovne šole Dol. Nemška
vas.«

Med ljudmi smo izpeljali neke vrste
anketo. Z njo smo ugotovili, da je za
priključitev zainteresiranih okrog 70
lastnikov objektov in parcel. Ugotovili
smo tudi, da se projekt lahko razdeli na
več delov, da lahko kar nekaj naredimo
sami, vendar je strošek še vedno
previsok, da bi lahko vse breme nosili

Kot je bilo že povedano, je bil v letu
1968 napeljan vaški vodovod, ki je
lahko zagotavljal vodo najprej šestim
gospodinjstvom in pozneje še nekaj več,
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sami. 13. maja 2001 smo se obrnili na
takratnega župana Cirila Pungartnika,
na Občinski svet in na Odbor za prostor,
komunalo in prometno infrastrukturo
s prošnjo in predlogom za rešitev
problema. Občinski svet je na 21. seji 25.
julija 2001 sprejel sklepe, da bo vrednost
materiala poravnana iz proračunskih
sredstev, da bodo vlagatelji oproščeni
plačila komunalne takse in delno
komunalnega prispevka, da bo montažo
in nadzor nad gradnjo opravila
Komunala Trebnje. Če kje, potem v tem
primeru drži, da je v slogi moč! Sledila
je izbira najugodnejšega dobavitelja za
dobavo materiala, za izvedbo gradbenih
del, dovoz peska in vmes sklepanje
zavezujočih pogodb o sofinanciranju z
vsemi bodočimi uporabniki, služnostnih
pogodb z vsemi lastniki zemljišč, po
katerih poteka trasa, in še kaj. Izvajalec
gradbenih del Jože Kosec je 20. avgusta
2001 ob 7. uri pognal stroj in prvi
delovni dan zaključil ob 20. uri. Ta dan
je termometer pokazal 30°C. Vaščani pa
so neutrudno s samokolnicami dovažali
pesek za izdelavo »posteljice«, ki je
morala biti izdelana »po predpisih«, saj
je bil obisk nadzornega Marjana Mejaša
iz Komunale Trebnje možen v vsakem
trenutku. Gradbišče je vsak dan imelo
vodjo. In ta je potil krvavi pot! Dostava
materiala, razpored delavcev, razvijanje
cevi, polaganje. Vse je moralo biti v
redu in čas izkoriščen tako, kot je treba.
Da bi prav nič časa ne šlo v izgubo, so
poskrbele gospodinje, ki so pripravljale
obroke hrane. Čas za malico je bil
strogo odmerjen. Ljudje so z neverjetno
zagnanostjo zgrabili za delo. In tako
je trajalo do 28. septembra 2001, ko je
izvajalec gradbenih del zaključil svoj
del posla. Termometer je tega dne
pokazal samo še 20 C. Položenih je bilo
4843 m vodovodnih cevi. Tako je vodja

gradbišča tega dne zapisal v gradbeni
dnevnik.
Gradbeni odbor je doživel »hladen tuš«,
ko ga je nadzorni seznanil z nujnostjo
izgradnje osmih energetskih jaškov (za
vozlišča). Predračun je pokazal številko
približno 2 milijona SIT oziroma dobrih
8000 EUR. Odločno predrago! Sledila
je odločitev, da se nabavi potreben
material, naroči beton in jaške izdelamo
sami. Tako je tudi bilo.
Sledila je še očiščevalna akcija, saj je na
kupih ostalo kar nekaj kamenja, ki ga je
bilo treba odpeljati. Nujno je bilo vsaj v
grobem popraviti makadamski del poti.
Z asfaltnimi površinami, ki so bile tudi
poškodovane in dvajsetkrat prežagane
ali obžagane, je bilo treba počakati do
pomladi.

29. novembra 2001 je prvim uporabnikom
pritekla voda iz vodovodnega omrežja.
Od prve seje gradbenega odbora do 29.
novembra 2001 je minilo 8 mesecev in
19 dni, v tem času pa je bilo položenih
4843 m vodovodnih cevi. Žal je eno
gospodinjstvo v zaselku Zvale še ostalo
brez vodovodne napeljave.
Slavnostno odprtje je bilo 22. decembra
2001. Brez razumevanja Občine Trebnje,
sodelovanja Krajevne skupnosti Dol.
Nemška vas in nekaterih podjetij bi bil
vodovod na Rihpovcu zgrajen v nekem
drugem času. Tako pa je vas lahko
ponosna, da je uspel podvig, ki je sicer
majhno vas naredil večjo!
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po vsakem nalivu kazale rebra, pesek
pa se je preselil na nižje ležeče parcele.
Jasno je bilo, da temu lahko naredi
konec le asfaltna prevleka. Pridobljena
predračuna sta bila visoka 13,600.000 SIT
ali slabih 57 000 EUR. S sofinanciranjem
Občine Trebnje, prihranjenimi sredstvi
in vnovičnim zbiranjem sredstev od
vaščanov smo v torek, 12. novembra
2002, končali z asfaltiranjem okrog 2000
m poti. Pred tem smo sklenili pogodbe
z vsemi lastniki objektov in parcel. Tako
sta asfaltirani tudi obe poti, ki na tem
delu povezujeta KS Dol. Nemška vas
s KS Trebelno. Skupaj je asfaltiranih
okrog 6000 m cest in poti, še vedno pa
ostaja v makadamski izvedbi okrog
1000 m poti.

Vas je včasih premogla dve luži, v katerih
so vaščani napajali živino. Za eno je bilo
v nekem času preprosto ocenjeno, da

ni potrebna. Nekaj navožene zemlje je
sled za njo zabrisalo, čeprav jo danes
pogrešamo. Da bi enake usode ne
doživela še druga, »Gragorjeva« luža,
smo v prvih mesecih leta 2000 poskrbeli
za nakup primerne folije, rastlinja in rib.
Luža je oživela. Vrnili so se kačji pastirji,
zadovoljstvo pa so kronali cvetoči
lokvanji.

Po vseh zelo delovnih letih je bilo na
sestanku vaščanov 17. novembra 2002
sklenjeno, da se začne postopek za
ustanovitev društva. S Pravili društva
smo društvo poimenovali Društvo
za napredek Hribovec Rihpovec. Na
1. skupnem sestanku upravnega in
nadzornega odbora društva 2. 8. 2003
pri družini Bilbija je bil izmed članov
Franc Mahnič, Milka Šircelj, Franci
Starič, Janez Bartolj in Ivan Starič za
predsednika upravnega odbora izvoljen
Ivan Starič. Za predsednika nadzornega
odbora pa je bil izmed članov Zlatko
Rajkovič, Brane Oberč in Ivan Sebanc
izvoljen zadnji. Še istega leta je spletno
stran društva izdelal Brane Starič. Danes
zanjo skrbi podpredsednica društva
Ksenija Starič.

»Štefina kapelica« je sicer brez besed že
daljši čas opominjala, da je od zadnje
obnove leta 1904 zgrajene kapelice
minila že vrsta let. Prispevki naših ljudi
so omogočili, da je obrtnik »po znižani
ceni« opravil potrebna dela in kapelica
je dobila novo preobleko.
Med mlajšimi je bila že dlje časa prisotna
želja, da bi si nekje pripravili igrišče,
na katerem bi se lahko srečevali, igrali
nogomet ali celo košarko. Začetek
urejanje igrišča pri Gragorjevi luži je
omogočil Franc Mahnič, ki je dovolil
ureditev zemljišča za športne in
družabne namene na njegovi parceli.

Po nekaj letih dela je predsedovanje
upravnemu odboru društva prevzel
Franci Starič, ki ga vodi še danes.
Vsebina dela društva se ni bistveno
spremenila od ustanovitve do danes. Le
nekaj razširila se je.

Po napeljavi vodovoda je bilo treba
popravljati
poškodovane
površine
ceste, nalivi so neusmiljeno odnašali
pesek z makadamskih poti, tako da so
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Vsa leta in prek celega leta društvo
skrbi za urejenost
poti, ker samo skrb
upravljavca
ceste
ni dovolj. Res je,
da je večji del poti
asfaltiran, vendar pa
manjka še kar nekaj muld, obstoječe je
treba popravljati, čistiti jaške, obsekavati
vejevje, tudi brez metle ne gre. Posebna
zgodba pa je zimsko vzdrževanje. Ko
v Trebnjem še dežuje, na Rihpovcu
sneži. Zahtevni smo do sebe, vendar do
drugih tudi. Včasih preveč.

organiziramo tudi poučna predavanja.
Največkrat s področja zdravstva. S
takim izobraževanjem
moramo
nadaljevati
še posebej po nakupu
defibrilatorja, ki smo ga
namestili na hišo Slavca
Stariča pod budnim vodstvom dr.
Zdenka Šalde iz Zdravstvenega doma
Trebnje. Na začetku
nam
je
večkrat
predavala zdravnica
Elizabeta
Žlajpah.
Z
izobraževanjem
nadaljuje naša članica zdravnica Irena
Vester. Povabili smo tudi strokovnjaka
s področja prometa in tudi vrtnarja,
ki nam je povedal marsikaj o urejanju
vrtov. Ostalo nam je še veliko tem, ki jih
moramo še obdelati.

Za urejanje luže in njeno redno
vzdrževanje skrbi družina Rajkovič.
Pri večjih delih se zberemo v večjem
številu. Naše igrišče je bilo že omenjeno.
Na začetku smo
prostor dobili v
brezplačno uporabo
od
Franceta
Mahniča. Ko smo
zbrali
sredstva,
nam je prostor prodal, tako da smo
lastniki igrišča. Z ljubeznijo skrbimo
zanj. Prizadevamo
si, da bi čimprej
zgradili
manjši
leseni objekt, da
bomo imeli streho
nad glavo.

Posebej ponosni smo na projekt
izdajanje biltena V SLOGI JE MOČ in
projekt SLIKARSKI EX TEMPORE.
V letu 2001 je bil uspešno izveden
projekt sekundarnega voda vodovoda
v vasi, na kar smo bili zelo ponosni.
Želeli smo, da bi mukotrpno dogajanje
med letom in veselje ob zaključku dela
zapisali. Kam? Ocenili smo, da je zapis
v zapisnik premalo. Padla je odločitev:
naredimo glasilo. Pa smo ga. Treba ga je
bilo poimenovati. Dobil je ime Bilten, v
slogi je moč. Glasilo je bilo med vaščani
zelo lepo sprejeto. Sklenili smo, da ga
bomo izdali vsako leto v decembru.
Tako tudi naredimo. Trudimo se,
da prispevke in fotografski material
pripravijo domačini. Ne branimo se
niti prispevkov drugih. Mirko Štular,
zdaj odgovorni urednik Vala 202, je leta
2002 v prispevku med ostalim zapisal:
»Od takrat, ko sem se prvič vzpenjal
na Rihpovec, se je marsikaj vidno
spremenilo, tudi ribnik ob cesti recimo

Za urejanje štirih oglasnih desk je
zadolžen Andrej Oberč, skrb za
gasilske omarice je pripisana Francu
Mahniču. Skrb za internetno stran je,
kot je že povedano, zaupana Kseniji
Starič. Vsako leto izvedemo strokovno
ekskurzijo v kraj, iz katerega prinesemo
nova vedenja in včasih tudi spoznamo,
kako ne smemo ravnati. V zadnjih letih
je za izvedbo zadolžena Marjeta Rogelj,
ki skrbi tudi za naše finance. Vsa leta
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ne uide pozornemu očesu. Seveda pa
se ljudje niso bistveno spremenili. Še
vedno dajejo vtis delavnosti, dolenjske
pristnosti in preprostosti.« Lepo
povedano, ni kaj. Trudimo se, da vsako
leto zabeležimo dogajanja v tekočem letu,
pri tem pa ne pozabimo na zgodovino.
Gospod Povšič iz Trebelnega nam je
nekaj več povedal o angleškem letalu, ki
je strmoglavilo
na robu vasi
med
vojno,
nekaj
smo
zapisali
o
starodavnih
gomilah,
ki
so bile, kolikor je nam znano na dveh
mestih. Za vsebino so žal poskrbeli
mnogo pred nami. Nekaj naj bi jo
bilo celo na Dunaju. Z zadevo se
nameravamo še pozabavati. Vse številke
glasila so na voljo v Knjižnici Pavla Golie
Trebnje. Na katalogizacijo glasila nas je
spomnila Simona Pavc iz knjižnice.
Društvo je v načrt dela za leto 2004
zapisalo, da bo med ostalim izvedlo
enodnevni slikarski ekstempore. Slikarji naj bi upodabljali objekte, ki po prepričanju vaščanov, sodijo v kulturno
dediščino kraja. Dediščina, ki je še prisotna in počasi,
toda vztrajno
umira. Društvo je ugotovilo, da nima denarja, da bi te
objekte ohranilo. Večina lastnikov tudi
ne. Fotografski posnetki so se zdeli članom upravnega in nadzornega odbora
premalo. Več življenja bi pokazale slike,
ki bi jim dušo vdihnili slikarji. Rešitev
se je pokazala v sodelovanju z Društvom upokojencev iz Novega mesta,
ki se ubada s podobnimi problemi kot

članstvo, združeno v društvo Hribovec.
Ima pa več sekcij, ki marljivo delajo.
Hribovec je naredil pomemben korak,
ko se je dogovoril s slikarsko sekcijo
Jutro Društva upokojencev Novo
mesto in 14. maja
2004 izvedel prvi
SLIKARSKI EX
TEMPORE RIHPOVEC. Projekt vodi Ana Bilbija. Kultura je našla pot v hribovsko vasico. Kulturno dediščino Rihpovca so leta 2004
prvič upodabljali ljubiteljski slikarji
Martina Bračko, Ivan Herič, Milka Kastelic, Marija Prah, Marija Udovč, Franc
Urbančič in mlada ljubiteljska slikarka
Marta Bartolj iz Grma pri Trebnjem.
Sodelovala je tudi akademska slikarka
Ana Guštin iz Novega mesta. Ustvarili so 19 del. Od leta 2004 imamo vsako
leto, v različnih letnih časih, dan kulture. Slikarjem iz Novega mesta so se
pridružili slikarji iz Likovnega društva
Trebnje z Branetom Praznikom na čelu,
ki nam vedno rad priskoči na pomoč.
Vsako leto se jedru pridruži še kakšen
nov obraz, ki obogati prireditev. Ustvarjena dela radi pokažemo na razstavah.
Na letošnjo prireditev je prišlo petnajst
ljubiteljskih slikarjev in en kipar iz petih
občin: Trebnje, Žužemberk, MokronogTrebelno, Šentjernej in Novo mesto.
Ena slikarka se je priselila iz Bolgarije,
tako da smo za prireditev zaključili,
da je prireditev prvič z mednarodno
udeležbo. Tudi na štirinajsti prireditvi
motivov za upodabljanje ni manjkalo.
Med delom so jih opazovali obiskovalci.
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Obiskala jih je tudi ekipa Televizije Vaš
kanal iz Novega mesta in novinarka
Dolenjskega lista, tako da je televizija
v kulturni kroniki objavila obsežen
prispevek. Kot vsa leta so slikarji tudi
letos po končanem delu ob igrišču
razstavili ustvarjena dela. Sledila je
zaključna prireditev. Poleg nagovorov
predsednika društva, vodje projekta
in strokovnega vodje so spregovorili
tudi gostje, ki so se o prireditvi izrazili
zelo pohvalno. Za popestritev sta
poskrbela harmonikarja in recitatorji,
člani društva. S prireditvijo je bilo
treba pohiteti, ker nas je preganjal
dež. Druženje in pogostitev smo tako
nadaljevali kar pod dežniki. Za tolažbo
smo prisotnim povedali, da bomo storili
vse, da bo prihodnje leto ob igrišču
objekt, ki nam bo zagotavljal streho nad
glavo.
Na Rihpovcu imamo
tudi nekaj skulptur,
ki so nastajale v
sklopu
slikarskih
prireditev.
Štiri
skulpture je iz kamna
izdelal naš častni član
Ivan Pirnovar. Ena
je dobila mesto na
križišču nad vasjo, tri
pa so postavljene pri
naši luži.
Skulpturo ženske s
košem je iz lesa izdelal
pokojni Stane Novak
iz Trebnjega, ki je prav
tako nameščena ob
igrišču. Poimenovali
smo jo Pavla. Letos
se ji je pridružila še hči, ki imena še
ni dobila. Izdelal jo je vaščan Silvo
Beguš, na kar smo še posebej ponosni.

Je to lahko zametek nove forma vive?
Mogoče.
Naše društvo ima vsa leta približno
130 članov. Od vsepovsod so. Vsem pa
je skupno, da imajo našo vas radi. Ne
glede na to, da smo hribovci trdi ljudje,
se včasih potrudimo tudi pri drobnih
pozornostih. Vsako leto v decembru
nekaj članov upravnega odbora in
nadzornega odbora obišče naše člane,
starejše od 70 let. Veseli so našega
obiska.
Naš načrt dela smo dopolnili v letu
2016 s kolesarskim
vzponom
na
Rihpovec. Izvedli
smo ga tudi letos.
Ker je bil v načrt uveden na predlog
podpredsednice Ksenije, ona projekt
tudi vodi.
Naše društvo ima tudi častne člane:
Ciril Pungartnik, mag. Štefan Velečič,
mag. Franci Žnidaršič, Ivan Starič,
Ana Bilbija, Ivan Pirnovar in Gabrijela
Pirnovar. Na vsakega posebej smo zelo
ponosni. Imamo tudi sponzorje, ki so
že kar stalni. Imamo člane in članice, ki
nikoli niso v prvi vrsti. Pogosto se jim
tudi ne zahvalimo za opravljeno delo.
Oni pa so tu in delajo. Rekli smo, da je
v slogi moč, in to drži kot pribito. Hvala
občini Trebnje, krajevni skupnosti
Dol. Nemška vas, Zvezi kulturnih
organizacij Trebnje, Območni izpostavi
javnega sklada Trebnje in
vsem posameznikom, ki
nam priskočijo na pomoč,
ko je treba.
Če vam ni težko, obiščite
nas – na Rihpovcu. Tu
smo
doma
hribovci.
Hribovci, ki kar naprej
nekaj delamo – in rezultati so vidni.
Zbrala: Ana Bilbija
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RAZMIŠLJAJMO GLOBALNO,
DELUJEMO LOKALNO

GALERIJA ANA IN EX
TEMPORE RIHPOVEC

je rdeča nit projekta Predstavljamo
krajevne skupnosti Občine Trebnje.

V Zdravstvenem domu Trebnje smo
ustanovili galerijo. Naš namen je, da bi
hodniki zdravstvenega zavoda dobili
novo funkcijo. Ljudje bi se ob umetniških
delih za nekaj trenutkov ustavili, se
naužili lepote in morda nekoliko lažje
premagovali svoje vsakodnevne skrbi.

V želji po sodelovanju z lokalnim
okoljem, v katerem deluje naša
knjižnica, peljemo projekt Predstavitev
Krajevnih skupnosti Občine Trebnje.
Krajevno skupnost Dolenja Nemška
vas smo izbrali za prvo. K sodelovanju
smo povabili posameznike, društva,
organizacije in podjetja. Veseli smo bili
vsake pobude in ideje, še posebej pa
se je za sodelovanje potrudilo Društvo
za napredek Hribovec z Rihpovca.
Skupaj nam je uspelo pripraviti prijeten
in zanimiv večer, v katerem so se
predstavili. Ob projekciji fotografij so se
spomnili minulih let, še posebej tistih,
ko jih je združevalo delo za skupen
cilj – napeljava telefona in vodovoda
ter asfaltiranje cest. Spregovorili so
predsedniki KS, zapeli so vaški pevci,
prisluhnili smo recitatorjem. V knjižnici
si lahko ogledate razstavo slikarskih del
Rihpovec v umetniških očeh, na voljo
za izposojo pa je vaški bilten V slogi je
moč. Prijeten večer smo zaključili ob
klepetu in dobrotah s kmetije Žnidaršič.
Veseli nas, da smo tudi v knjižnici
pripomogli k temu, da smo za en večer
zbrali sovaščane, ki že leta dokazujejo,
da je v slogi moč.

Najprej smo morali izbrati ime. Izbira
ni bila težka. Galerijo smo imenovali po
Ani Bilbija, direktorici zdravstvenega
doma v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja, ki smo jo vsi spoštovali. Čeprav
je znala biti zelo stroga, je bila vedno
pravična in je vsakomur povedala, kar
mu gre. Drugi razlog za izbiro njenega
imena je bila njena povezanost z
razvojem slikarstva na Rihpovcu.
Povsem razumljivo je, da smo za
premierno razstavo izbrali slike iz Ex
tempore Rihpovec. Odprtje je bilo v
mesecu juniju. Razstava slik z Rihpovca
se bo zaključila 20. decembra. Močno
si želimo, da bi nas slike z Rihpovca
obiskale tudi prihodnje leto.

Petra Podkrižnik
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Zdenko Šalda, dr. med.
ZD Trebnje

EKSKURZIJA PO SLOVENSKI
ISTRI

LENOBA, VSEH GRDOB
GRDOBA!

V soboto, 17. junija 2017, smo se odpravili
na izlet po slovenski Istri. Ob 6. uri nas
je avtobus prišel iskat v vas. Odpeljali
smo se do trgovine v Dol. Nemški vasi,
kjer so nam razdelili krofe, nato pa smo
pot nadaljevali proti Istri. Na poti se
nam je pridružil vodič. Potovali smo
do vasi Krkavče. Tam smo si ogledali
skrivnostni kamen, ki naj bi bil pogansko
znamenje. Sledil je ogled oljarne Torkla.
Videli smo, kako pridelujejo olje, in ga
tudi degustirali. Pot smo nadaljevali
v vas Pomjan, kjer so snemali nekaj
odlomkov iz nadaljevanke Usodno
vino. Vaščanka v narodni noši šavrinke
nam je predstavila zgodovino cerkve
sv. Jurija. Pot smo nadaljevali v deželo
refoška, kjer smo si ogledali vinsko klet.
Ob prigrizku smo poizkusili vina. Na
koncu smo obiskali še Koper, kjer smo si
lahko ogledali ladje in si privoščili kavo,
sladoled ali pa kupili spominek.

Verjetno ste ta stari slovenski rek že
kdaj slišali. Za druga področja življenja
ne bom sodila, glede zdravstvenega pa
vsekakor drži, da so imeli naši predniki
ob kovanju tega reka prav.

Ob vračanju v Trebnje nam je na
avtobusu delal družbo Jože Bevc s
harmoniko. Ustavili smo se v njegovem
baru Hram, kjer so nas postregli s
pijačo. Pot smo zaključili na Debencu,
kjer nas je čakala večerja. Anica Bilbija
se je gostiteljem Debevc zahvalila v
našem imenu. Za veselje je poskrbel
Jože Bevc s svojo harmoniko. Izlet je bil
zelo zanimiv, razgiban in poučen. Tudi
smeha ni manjkalo.
Martina Mavec

Dejaven življenjski slog preprečuje kup
bolezni in zdravstvenih težav:
•preprečuje bolezni srca in ožilja
•znižuje tveganje za možgansko kap
•znižuje krvni tlak
•izboljša sladkorno bolezen
•obvladuje telesno težo
•preprečuje osteoporozo
•zmanjšuje stres in depresijo
•vzdržuje gibljivost sklepov in mišično
moč
Vse našteto vas, upam, prepriča, da
do konca prelistate bilten, potem pa
ven, na sprehod. Priporočamo vsaj 150
minut zmerne telesne dejavnosti na
teden. Teh 150 minut lahko razdelite na
manjše sklope, ti pa naj ne bodo krajši
od 10 minut. Torej samo »pohod« do
sosede na kavo ni dovolj!
Dvakrat tedensko je priporočljiva
telovadba za razgibavanje sklepov.
Tisti, ki imate internet in potrebno
znanje, najdete cel kup vaj na www.
youtube.com; ostali lahko pri zdravniku
zaprosite za knjižico vaj.
In kako pridni moramo biti oziroma
koliko se smemo obremeniti? Načeloma
je zelo enostavno pravilo takšno:
hodimo oziroma gibljemo se tako hitro,
da smo zadihani, vendar se še lahko
pogovarjamo. Idealno je, da je vadba
uravnotežena; prepletata naj se hoja
ali tek z raztezanjem in prenašanjem
bremen. Naj vam naštejem nekaj
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predlogov, da ne boste rekli, da se prav
ničesar ne spomnite: pojdite na sprehod,
prijavite se na plesni tečaj, vrtnarite,
operite avto, hodite raje po stopnicah
in se izogibajte dvigala, pojdite kdaj v
bližnje toplice na plavanje … Možnosti
je dovolj, le potruditi se je treba. Vsak
začetek je težak. Vem, da boste rekli:
»V službi delam fizično, 8 ur stojim,
potem pa delam še doma na kmetiji …
Zdaj naj pa še telovadim??!!« Žal delo ni
enako rekreaciji, vsaj v večini primerov
ne. Kakšen sprehod tudi v tem primeru
gotovo ne škodi.
Vsi poznamo rek: Pomagaj si sam in bog
ti bo pomagal. Glede zdravja je podobno;
najprej moramo zase poskrbeti sami, v
prvi vrsti z zdravim življenjskim slogom
– primerno zdravo prehrano in redno
rekreacijo. Izgovore o pomanjkanju časa
imamo vsi; a so točno to – izgovori. Če
v 24 ih urah ne najdemo 30 minut zase
in za svoje zdravje, je neodgovorno, da
za svoje težave krivimo druge in iščemo
lažje poti za dobro počutje in zdravje.
Večina zdravstvenih težav, s katerimi se
srečujemo splošni zdravniki med svojim
delom, so posledica neprimernega
življenjskega sloga in nedejavnosti.
Zato vam polagam na srce – bodite
pridni, (p)ostanite fizično dejavni, jejte
čim bolj zdravo in naredite zase največ
kot lahko. Če ne prej je lahko to sklep za
novo leto in začnemo 1. 1. 2018!

KRIZA
Kaj ljudem je, Slovenija v tri krasne gre.
Nove volitve so in za žurko kandidiral
je še Murko.
Gospod vsemogočni ni poskusil vse,
kar je mogoče,
a ob pomisleku na Boruta za predsednika
se mi kar zjoče.
Otroke starši učijo, predsednik ne more
biti vsak,
a pri nas je drugače, tu predsednik je
lahko vsak bedak.
Mislil sem, da Amerika doživlja najhuje,
da Serpentinšek s Trumpom se nam
posmehuje.
Ne vem, kdo ali kaj je prineslo to kugo,
ah, jaz grem kar nazaj v Jugo.
Arne Bilbija

ISTRSKA PRAVLJICA
Res je lahko to pravljica, naša Istra
ponuja lepe kotičke z dobrimi,
prijaznimi ljudmi in dobro kulinariko,
vključno z odlično kapljico.
Po jutranjem zboru v vasi Rihpovec
smo se napolnjeni do zadnjega kotička
avtobusa odpeljali proti Primorski.
Zgodnje vstajanje se na avtobusu ni nič
poznalo, saj smo bili dobre volje že od
začetka, kar je tudi prav. Peljali smo se
po avtocesti do Kopra, kjer smo pobrali
lokalno vodičko, ki nas je vodila po Istri.

Irena Vester, dr. med.

Naša prva postaja je bil ogled
znamenitega krkavčanskega kamna,
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kjer nam je vodička govorila o mitih, ki
so vezani na poreklo in usodo kamna.
Za ta kamen so značilni raznovrstni
zgodovinski zapisi o njegovem poreklu
in namembnosti. Na dveh straneh kamna
je izklesana reliefna podoba človeka s
prekrižanimi nogami in razširjenimi
rokami ter neke vrste avreolo. To bi po
nekaterih raziskovanjih lahko pomenilo
pogansko čaščenje sonca, da gre za
perzijskega boga svetlobe Mitra. Drugi
spet menijo, da gre za sina slovanskega
boga Svaroga, ki je bil darovalec svetlobe
in toplote, lahko pa bi izklesana podoba
v kamnu predstavljala figuro križanega
Jezusa.
Nadaljevali smo pot do župnijske
cerkve sv. Mihaela v spodnjih Krkavčah.
Sprejel nas je skrbnik cerkve in odličen
poznavalec Krkavč z okolico. Po
dobrodošlici z domačim napitkom nas je
povabil v cerkev na ogled znamenitosti.
Slikovito nam je pripovedoval zgodbe
o zgodovini cerkve in kraja. Krkavče so
najstarejša vas v slovenski Istri. Cerkev
je po njegovi zaslugi lepo okrašena z
rožami iz domačega okolja. Za spomin
na Istro nam je podaril oljčne veje.

znana predvsem po freskah iz začetka
15. stol. in glagolskimi napisi, med
katerimi je najstarejši iz leta 1439.
Nato smo si ogledali staro kmečko
hišo z razstavljenimi oblačili in starim
pohištvom s tega območja.
V nadaljevanju smo obiskali vinsko klet
Bordon v Montinjanu, klet prve vinske
kraljice slovenske Istre Elizabet Bordon.
Ob bogato izbranih domačih primorskih
specialitetah smo poizkusili več vrst
doma pridelanega vina. Za vsakega je
bilo nekaj, od refoška do malvazije in
celo čokoladnega vina, s katerim smo
se posladkali sladokusci. Težko smo se
poslovili od prijetnih gostiteljev, vendar
nas je čas že počasi priganjal.
Odpravili smo se proti Dolenjski. V
Trebnjem nas je pogostila družina Bevc,
saj so bila naša grla že precej osušena.
Zaključili smo pri koči na Debencu,
kjer se je že pripravljala večerja naših
gostiteljev in članov Milana in Cvetke.

Nato smo se odpravili še do znane
krkavške torkle – oljarne Ternav. To je
ena najmodernejših stiskalnic oljčnega
olja v Sloveniji. Pripravili so nam
pokušino pridelka. Na mizi so bile
razstavljene različne vrste oljčnega olja
in namazi, ki so jih pripravili iz oljk in
olja z raznimi dodatki, kar smo si lahko
kupili za domov.
Po ogledu oljarne smo se odpeljali
do vasice Pomjan, najvišje ležeče
vasice Šavrinskega gričevja. Lepo
oblečena šavrinka nam je razkazala
cerkvico Marijinega rojstva, ki je
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Marija Rajkovič

DOGAJA SE....

V naši vasi se res nekaj dogaja skozi
vse leto. V januarju je bilo organizirano
usposabljanje za delo z defibrilatorjem,
udeležba je bila številčna.
Meseca marca smo bili na
rednem letnem občnem
zboru društva Hribovec
Rihpovec seznanjeni z
opravljenim delom v letu
2016 in načrti dela za leto
2017. Poučna ekskurzija
je bila za člane društva in simpatizerje
organizirana v juniju, odziv je bil
izjemen.
V avgustu smo gostili kolesarje, ki so
dali od sebe precej moči in volje, da
so premagali vse vzpetine do cilja na
igrišču. Spremljali smo jih ob trasi in jih
spodbujali.
Že 14. Ex tempore pa se je odvijal v mesecu
septembru. Prireditve se je udeležilo veliko
slikarjev, ki so spet in znova našli zanimive
kotičke naše vasi in jih upodobili
na svojih platnih. Pridružil se jim je
tudi ljubiteljski kipar Silvo, ki iz lesa
upodablja svoje stvaritve.
Da je vas in okolica lepo urejena, sta
poskrbela Ančka in Slavko, ki sta k oglasnim
deskam namestila zabojčke s cvetjem.
Skozi vse leto je bilo
druženje
prijetno.
Zadovoljni smo zaključili
glavno sezono. Pridne
roke
naših
članic
vedno poskrbijo, da z
nobenega druženja ne
odidemo lačni.
V decembru predstavniki društva
obiščejo starejše člane, jih obdarijo in jim
zaželijo vse dobro. Hvala za pozornost!
Vsem
organizatorjem
navedenih
projektov za uspešno izvedbo in
popestritev našega
vsakdana vse pohvale.
Anica Salmič
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DRUGI “SKOK“ NA RIHPOVEC

Kot smo napovedali že prejšnje
leto, lanskoletni 1. kolesarski vzpon
na Rihpovec ni bila le t. i. muha
enodnevnica. Letos smo ga v društvu
organizirali že drugič, in sicer ravno
tako na zadnjo soboto v avgustu 26. 8.
2017.
Promocije vzpona smo se seveda lotili
zelo resno z željo po čim bolj številčni
udeležbi tekmovalcev na vzponu ter
tudi po prepoznavnosti dogodka, kar
se je pokazalo že pri letošnjem vzponu,
zagotovo pa se bo v naslednjih letih še
bolj. Gregor Kaplan, Ksenija Starič in
moja malenkost smo izvajali promocijo
predvsem na kolesarskih maratonih in
tekmovanjih ter tako z minimalnimi
stroški ustvarili resnično odlično
promocijo, kar se je pokazalo pri višjem
številu tekmovalcev, več profilov in
vzbudili smo zanimanje za vzpon tudi
najboljših amaterskih tekmovalcev v
Sloveniji.
Proge in načina tekmovanja nismo
spreminjali. Tako se je vsak tekmovalec
podal na progo v časovnem intervalu.
Start je bil s križišča za Lukovek, cilj
pa na našem igrišču pri luži. Skupna
dolžina poti je bila 3,8 km.
Na kratko še nekaj podatkov. Vzpona se
je udeležilo 22 tekmovalcev, kar je več
kot lani. Najmlajši tekmovalec je bil Enej
Kaplan v kategoriji otroci, ki je s časom
16 min in 54 sekund postavil rekord v
tej kategoriji. Bili pa so tudi preseženi
rekordi lanskega leta. Najhitrejša
zmagovalka je bila Melita Starič s
časom 15 min 41 sekund, najhitrejši
zmagovalec, ki je tudi postavil nov
rekord proge, pa je bil Marko Hrastar iz
kolesarskega društva JB Team, in sicer s
časom 9 min in 58 sekund.
Ob koncu tekme sta bili podelitvi medalj

za zmagovalce vsake skupine in pokala
za najhitrejši vzpon. Izžrebali smo
tudi bogate nagrade za vse udeležence
kolesarskega vzpona.
Tekmovalcem, vaščanom, sponzorjem
in vsem ostalim, ki so sodelovali pri
organizaciji, gre velika zahvala, da je
prireditev spet uspela. Vsekakor je želja,
da se v 2018 vnovič srečamo v istem
terminu – zadnji vikend v avgustu,
ko so vsi kolesarji in kolesarke do
dobra nabrušeni s kondicijo in željo
za poganjanje pedal. Le upamo lahko,
da nam bo vreme tudi v 2018 enako
naklonjeno in da se zberemo še v večjem
številu in z novimi rekorderji.

JESENSKO UREJANJE CEST

Že spomladi smo načrtovali naše
vsakoletno urejanje cest. Nikakor nam
ni uspelo, spomladanska dela doma,
po vinogradih in vrtovih. Imeli smo kar
nekaj načrtovanih dogodkov, zato se
nam je urejanje cest vztrajno odmikalo,
prišlo je poletje, ne da bi vedeli, hoteli
smo še to in ono, ampak že je bilo grozno
prevroče. Odšli smo na zaslužene
dopuste in se vrnili, ko je že bila jesen.
Prišla je trgatev in spet nekaj drugih
dogodkov v okviru društva in že je bil
tukaj november, mesec, ki je že dajal
prve znake, da prihaja zima. Odpadlo
listje, dež, megla, vse to nas je resno
opozorilo, da je nujno opraviti čiščenje
cest, muld, jaškov, obsekovanje vejevja
Posebna
zahvala
pa
gre
tudi in podobno. Zato smo dokaj hitro
predsedniku Franciju Stariču in sprejeli odločitev, da v soboto, 21. 10.,
predvsem podpredsednici ter nosilki organiziramo akcijo čiščenja in urejanja
tega dogodka Kseniji Starič, ki sta
cest. Niti za en
pokazala veliko pripravljenost in
dan ne smemo
požrtvovalnost, da se je dogodek
več premikati
izpeljal kar se da najbolj brez zapletov.
termina, smo
si rekli, ker
Danijel Ocepek
smo
vedeli,
da lahko kaj
hitro
potrka
zima in zadeva je zaključena. Omenjeni
termin akcije smo prek oglasnih tabel,
elektronske pošte in vabil na dom
čimbolj naznanili tako vaščanom kot
tudi vikendašem in drugim prijateljem
Rihpovca.
V soboto smo se ob osmi uri zjutraj v kar
velikem številu zbrali na igrišču. Kazalo
je, da bo vremensko res pravi dan za to
in tudi odziv ljudi je bil še malce večji
kot vsako prejšnje leto, kar nam je dalo
vedeti, da vsem pa le ni vseeno za našo
vas. Takoj smo se razdelili v skupine in
začeli z delom na več različnih odsekih.
KS nam je odobrila bager, naši vaščani
pa so za odvoz materiala poskrbeli s
svojimi traktorji. Skozi cel dan je bilo
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dogajanje pestro, kar pomeni, da je bilo
dela dovolj za vse, hitro se je obrnila ura,
ko smo »pri Slavcu« vsi skupaj pojedli,
popili kozarček ali dva in se nemudoma
odpravili naprej na delo. Do poznega
popoldneva smo tako obdelali skoraj vse
glavne odseke cest na Rihpovcu. Spet
smo se utrujeni, a obenem zadovoljni
zbrali na zaključni malici.
Ugotovili smo, da je bil za nami res
pester dan. Zadovoljno smo potegnili
črto in ugotovili, da smo s skupnimi
močmi veliko naredili. Dokazali smo
sami sebi ali komu drugemu, kakor
želite, da prekleto drži, da je v slogi
res velika moč. Naredili smo nekaj,
kar postaja naša tradicija, vedno znova
ugotavljamo, da bo cesta skozi Rihpovec,
če jo sami dodatno ne bomo vzdrževali,
propadla prej kot če se sami čim večkrat
in v čim večjem številu zorganiziramo
in postorimo, kar lahko sami, brez
čakanja na pristojne službe, ker vemo,
da velikokrat pridejo prepozno.
Tudi v prihodnje vas prosimo, da se teh
akcij udeležite v čim večjem številu, saj
tako rekoč ni več hiše na Rihpovcu, ki
ceste ne bi potrebovala. Opažamo tudi,
da se eni in isti včasih vztrajno »skrijejo«,
stopijo korak nazaj in ne pridejo, vsi mi
in vi sami veste, kdo ste. To ni pošteno
do nas ostalih. Storimo skupaj nekaj
za prihodnost naših »hribovcev«, ki
prihajajo za nami, tudi oni bojo živeli
pod istim sloganom naprej, tukaj gor,
kjer je lepo, na Rihpovcu!

VITA BREVIS, ARS LONGA
(Življenje je kratko, pot do znanja pa dolga.
/latinski pregovor/)
Majhno, drobno dekletce je najprej
korakalo v osnovno šolo peš, dokler
nismo uspeli doseči, da je treba tudi
za naše otroke zagotoviti prevoz.
Uspešno jo je zaključila. Sledila je
vsakodnevna pot v Novo mesto
na srednjo ekonomsko šolo, kjer je
zaključila program medijski tehnik. In?
Sledil je vpis na Naravoslovnotehniško
fakulteto v Ljubljani. Letos je študij
zaključila
s
pridobitvijo
naziva
»diplomantka grafične in medijske
tehnike«. Spoštovana podpredsednica
Društva, Ksenija Starič, iskrene čestitke.
Ponosni smo na doseženo. Verjamemo,
da tu še ni konec.

Andrej Oberč
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B O D I M O K O RE KTN I
O ravnanju s komunalnimi odpadki je bilo v zadnjih letih že ogromno napisanega…
Skorajda v vsakem občinskem glasilu uporabnike prosimo in pozivamo, naj v
skrbi za prijaznejše okolje, za cenejšo storitev in nenazadnje v izogib sankcijam
inšpekcijskih služb vendarle ustrezno ravnajo z odpadki.
Vse zgolj z namenom, da bi uporabnike prepričali, da je ustrezno ravnanje z odpadki
potrebno oziroma celo nujno. Ustrezno ravnanje z odpadki pomeni korekten odnos
do okolja, do soseda in do celotne družbe, v kateri živimo!
Ni potrebno veliko. Poskusimo zgolj:
• Ustrezno ločevati odpadke,
• Odlagati odpadke v ustrezne zabojnike,
• Nevarne odpadke predati ob organiziranem odvozu ali na zbirnem centru,
• Za odvoz kosovnih odpadkov poklicati Komunalo,
• Povečane količine odpadkov predati na zbirnem centru Globoko.
Že samo s tem bomo naredili veliko!

Stanko Tomšič,
direktor Komunale Trebnje

P.S.
Res, bodimo korektni. Ne pozabimo, da je sleherni med nami ustvarjalec
odpadkov. Ekološkega otoka ne želimo v bližini hiše, ker smrdi, pravimo.
Ugotavljamo tudi, da nekateri vozijo na naša odlagališča odpadke vseh
vrst tudi iz Trebnjega in celo iz Ljubljane. Zakaj? Res, bodimo korektni!
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SPOŠTOVANI SOVAŠČANI
V vas sem prišel Ljubljane. Vas mi je
bila tudi zaradi urejenosti takoj všeč.
Že ob prvem obisku sem spoznal, da
sem našel, kar sem iskal. Lepe hiše,
vinogradi, prelepa narava. Tudi vaščani,
ki sem jih spoznal, so me toplo sprejeli.
Želim jim vračati dobro z dobrim.
Silvo Beguš

POROKA
Ker se danes pari redko odločijo za
poroko, smo bili še toliko bolj veseli,
ko smo izvedeli novico, da se naša
vaščanka Jelka omoži.
Dan prej se je na igrišču zbralo staro
in mlado, da bi, kot se spodobi za tak
dogodek, postavili mlaje. Fantje so šli
po smreke, dekleta so pletla vence. Ko
je bilo vse pripravljeno, smo se podali
do Debevčevih. Z malo truda, veliko
smeha in dobre volje so mlaji zaplapolali
v vetru. Večer smo zaključili s pesmijo,
dobro malico pa tudi kozarec ali dva
vina, da smo nazdravili, nista manjkala.
Sobota, 19. 8. 2017, dan, ko se pravljica
lahko začne. In se je s prihodom ženina
Roka in svatov. Kar močno se je moral
potruditi, da je nevesto dobil. Dokazati
se je moral v kmečkih in gospodinjskih
opravilih. Radi bi ga imeli tudi dve
drugi nevesti, vendar Rok se ni dal
prepričati. Končno sta se lahko objela in
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že smo se odpeljali na civilno poroko v
Trebnje. Večno ljubezen pred bogom pa
sta si mladoporočenca obljubila v cerkvi
Marijinega vnebovzetja na Zaplazu.
Dan, poln veselja in solz, solz sreče, smo
zaključili z zabavo v Dolenjcu v Novem
mestu. Ob odhodu smo Jelki in Roku vsi
nazdravili in jima zaželeli vse dobro na
njuni skupni poti. Da pa se je pravljica
nadaljevala, je 28. 8. na svet pohitela
hčer Sofia. ČESTITKE IN SREČNO,
DRUŽINA PREŠEREN!
Jožica Rogelj

KRONIKA

ŠTEFANOVIH 50 LET

V ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 17.34 je
prvič zajokala najina princeska Sofia, 45
cm in 2060 g čiste sreče in ljubezni. Res
je bil to poseben dan, eden najlepših.
Ponos, ki ga občutiš, ko dobiš v naročje
to malo štručko, je večji kot vsi do
zdaj. Dosegla sva največji uspeh v
življenju. Postala sva starša. Postali smo
DRUŽINA, postali smo ENO.

Postavljanje mlaja je že starodavni
običaj, pri katerem gre za nekakšno
oznanitev, da se bo na domu zgodil
pomemben dogodek. Pri Debevčevih je
Štefan praznoval okroglih petdeset let,
kar ni šlo mimo neopaženo. Dogodek
je oznanil visok,lep mlaj. Štefan, vse
lepo in dobro ti želimo!

Jelka Prešeren
V torek, 12. 9. 2017, se je rodila Tina
Starič, velika 51 cm in težka 3390 kg.
Mamici Mariji in očiju Miru je polepšala
življenje!
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BAR HRAM
JOŽE BEVEC s.p.
Trebnje, Obrtniška 32
Le pridite v hram,
saj je dosti vinca tam,
za dobro voljo še harmonikar zaigra
in kitara svoje takte da

SPONZORJI KOLESARSKEGA
VZPONA:
Barbi bar, Barbara Pintar s.p.
Trgovina in servis koles SMOLE
Pizzerija HOM
Pizzerija ŠELIGO
Pizzeria MAXIM
Gostila MEGLIČ
Ključavničarstvo SETNIČAR
PROACTION
ZAVAROVALNICA SAVA - Blatnik
Zvone
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ČEMU JE VČASIH SLUŽIL TA PREDMET?

ODGOVOR NAPIŠITE NA DOPISNICO IN JO DO 15. JANUARJA 2018
POŠLJITE NA NASLOV:
Društvo za napredek Hribovec Rihpovec, Rihpovec 19, 8210 Trebnje

Izdajo glasila so omogočili še:
- Občina Trebnje
- Javni sklad kulturnih dejavnosti
- Zveza kulturnih društev Trebnje
- Lektorica, NINA ŠTAMPOHAR, s. p., Ul. Ilke Vaštetove 18, Novo mesto
- ODVETNIK MIRKO BILBIJA, LEGES, d.o.o. STORITVE,
Novi trg 11 Novo mesto

