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UVODNIK
Lepo pozdravljeni, krajani in krajanke.
Ne glede na to, da smo že v četrtem mesecu
letošnjega leta, vam želim, da bi bilo to leto
prijazno, da se bi med seboj razumeli, in da bi se
nam uresničile želje, ki si jih najbolj želimo.
Skupna želja vseh, ki delujemo v KS Dobrnič je, da
bi nam bilo kar se da lepo in da bi se počutili dobro.
V tem biltenu vam predstavljamo, kaj smo naredili v
preteklem letu 2008, in načrte za leto 2009.
Ta izdaja biltena je druga po vrsti. Za nami je tudi
drugo leto štiriletnega mandatnega obdobja
organov KS Dobrnič kot tudi občinskega sveta.
Mogoče boste rekli, da me je sama hvala, da imamo
občinskega svetnika iz naše krajevne skupnosti.
Verjemite mi, uspelo nam je.
Na moj predlog in s podporo občinskega sveta smo
spremenili
kriterije
financiranja
krajevnih
skupnosti. Manjše KS sedaj dobijo več, nobena KS v
občini pa manj kot v preteklih letih. Zame je to velik
osebni uspeh, saj se je prihodek naši KS povečal za
šestkrat. V letu 2007 smo prejeli 27.000 €, v letu
2008 pa 166.000 € na račun komunalne
infrastrukture, poleg tega pa smo pridobili kar
znatna sredstva na razpisih za kulturni dom,
avtobusna postajališča in vaška središča.
Svet KS se je sestal na treh rednih in eni izredni seji.
Vso pohvalo izrekam svetnikom za redno udeležbo,
razen enega svetnika, ki se ni udeležil niti ene seje.
Krajanke in krajani, želim si veliko medsebojnega
sodelovanja, upravičenih kritik in tudi pohval, če
ocenite, da jih zaslužim.
Silvester Prpar,
vaš predsednik KS Dobrnič
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KRAJEVNA SKUPNOST DOBRNIČ
Opravljena dela v letu 2008 in načrti za
leto 2009
Načrtovana dela v preteklem letu so bila v celoti
realizirana, oziroma presežena. Ne morem mimo
tega, da me je kar nekaj ljudi vprašalo, kaj se
dogaja v Dobrniški dolini, saj so na vseh delih
naše KS zabrneli stroji. Kdo bo vse to plačal?
Lahko povem, da imamo poravnane vse
obveznosti, bilo pa je zelo veliko težav s
pridobivanjem sredstev, ki so bila odobrena. To
vam lahko potrdi naša računovodkinja Silva
Boljte. Hvala ji za ves trud in vestno delo. Naša KS
je v letu 2008 naredila prelomnico v opravljenih
delih na področju cestne - komunalne
infrastrukture in tudi na ostalih področjih.
Kulturni dom
Dolgoletna želja po obnovi kulturnega doma se je
uresničila. Lahko rečem, da imamo najlepši in
tudi dobro funkcionalen dom v občini Trebnje.
Začeli smo ga obnavljati leta 2003. Vsa leta smo se
prijavljali na razpise, na nivoju občine in tudi na
republiškem nivoju. Določena sredstva je
zagotovil tudi Sklad Franca Rozmana-Staneta.
Skupna investicija z ureditvijo okolice je stala
200.302 €. Lahko rečem, da zgradba krasi trg
Dobrniča, za kar gre zahvala g. arhitektu Rolandu
Plutu, ki je pripravil načrt fasade, in g. Janezu
Ilnikarju za dobro izvedbo.

Otvoritev kulturnega doma, 14. september 2008
Šola Dobrnič
Potrjen je projekt dozidave telovadnice, vrtca in
adaptacije šole. V občinskem proračunu se
predvidevajo sredstva za leto 2010. V letošnjem
letu bo izdano gradbeno dovoljenje in pripravljena
vsa potrebna ostala dokumentacija. Gradnja se bo
pričela v letu 2010 in predvidoma do jeseni tudi
končala. Odkup zemljišča za potrebe zunanjega
igrišča še ni realiziran. Ocena zemljišča je bila
opravljena, odbor za komunalno infrastrukturo in

okolje je zahteval, da se opravi revizijo glede cene, ki
je v teku. Prizadevanja za odkup bodo tekla naprej,
denar je zagotovljen.
Cestno - komunalna infrastruktura
Lokalne ceste
V letu 2008 je prišlo po težkih mukah do
rekonstrukcije ceste Vrbovec - Podlipa v dolžini 710
metrov. Razširitev mostu bo izvedena v letošnjem
letu, za kar so že predvidena sredstva. V ta del ceste
je bilo do sedaj vloženih 45.900 €. Predvidenih
sredstev (116.200 €) za ta odsek v letu 2007 in 2008
občinska uprava ni realizirala. Rekonstrukcija ceste
Grmada - Dobrnič gre v enoletni zamik. V letu 2008
je bilo zagotovljenih 40.000 € za projekte, kar pa
občinska uprava ni realizirala. Nedopustno. V
letošnjem letu se bo pripravila projektna
dokumentacija izvedbe del razširitve za 2010-2011.
Krajevne ceste
V preteklem letu smo naredili prelomnico glede na
obseg izvedenih del na krajevnih cestah:
• asfaltirali smo cesto od Vavpče vasi proti
Stranjam v dolžini 250 metrov;
• asfaltirali smo cestno povezavo Vavpča vasStranje v dolžini 280 metrov;
• preplastili smo cesto Gorenja vas-Vavpča
vas v dolžini 180 metrov;
• asfaltirali smo cesto Gorenja vas-Dobrnič v
dolžini 300 metrov;
• izvedeno je bilo asfaltiranje ceste od
Dobrniča proti Marnicam v dolžini 220
metrov;
• realizirana je bila preplastitev na Dobravi v
dolžini 600 metrov;
• realizirano je bilo asfaltiranje v Preski v
dolžini 100 metrov in v Vrbovcu v dolžini
500 metrov;
• na cesti Artmanja vas-Reva je bila izvedena
preplastitev v celoti, v dolžini 600 metrov
(planirano je bilo samo 200 metrov).
Velika prizadevanja so bila, da bi realizirali tudi
preplastitev ceste Dobrnič-Lokve-Šahovec v dolžini
500 metrov, do česar zaradi slabega vremena ni
prišlo. Denar je zagotovljen in ko bodo vremenske
razmere dopuščale, se bodo dela izvršila v dolžini
900 metrov.
Kaj bomo lahko naredili v letu 2009, še točno ne
vemo, ker še ni sprejet občinski proračun. Župan
želi sredstva kar precej zmanjšati. Prepričan sem, da
svetniki tega ne bomo dopustili. Upam, da bomo
občinski svetniki s pomočjo vseh predsednikov KS v
občini zmagali in dobili vsaj enaka sredstva kot v
lanskem letu.
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Ne glede na negotovo situacijo načrtujemo:
• preplastitev ceste Dobrnič-Šahovec v
dolžini 900 metrov,
• preplastitev ceste v Preski v dolžini 300
metrov,
• preplastitev ceste v Koritih v dolžini 400
metrov,
• asfaltiranje ceste v Železnem v dolžini 350
metrov,
• asfaltiranje nekaj krajših priključkov v
Zagorici in Vrbovcu,
• zagotoviti določena sredstva za ureditev
cest na vinogradniškem območju Lisec,
• vzdrževanje preostalih makadamskih cest,
• dati večji poudarek pluženju snega v
prihodnji zimi.

razvoj naše KS. Želim mu, da bi se dobro počutil v
naši sredini.
Silvester Prpar,
predsednik KS Dobrnič in občinski svetnik

Ostalo
V občinskem proračunu 2008 so bila zagotovljena
sredstva za pripravo projektne dokumentacije za
izgradnjo pločnika do šole. Projekta občinska
uprava ni realizirala. Večkrat sem že vzpostavil to
perečo temo na občinskem svetu. Kdo bo stopil
pred kamero, če se zgodi najhuje zaradi
neurejenega pločnika? Župan za to žal nima
posluha.

Preplastitev ceste Vavpča vas – Gorenja vas

Osnutek ureditve trga Dobrniča je narejen, dan bo
v razpravo Svetu KS Dobrnič in krajanom.
Začeli smo s čiščenjem izvira Žibrščice in tudi v
letošnjem letu si bo KS prizadevala pridobiti,
oziroma zagotoviti določena sredstva za
ohranjanje kulturne dediščine in urejanje okolja.
Stekel bo tudi projekt priprave pohodne učne poti,
ki bo vključevala vodne vire in druge naravne in
kulturne znamenitosti v našem prostoru.
V Koritih načrtujemo obnoviti središče vasi s
poudarkom na izvirih vode in obnovi starih korit,
ki so nekdaj služila kot napajališča.
Obnovili bomo dva vodnjaka v Dobrniču: Frgulko
in po domače »Kalanovo štirno«. V sodelovanju z
občino Žužemberk pripravljamo projekt oskrbe
vinogradniškega območja Lisec s tekočo vodo.

Otvoritev nove samopostrežne trgovine

V letu 2008 smo postavili dva avtobusna
postajališča: v Artmanji vasi in v Preski. Tudi v
letošnjem letu bomo s tem nadaljevali.
Pohvalo si zasluži tudi KZ Trebnje, ki je v
Dobrniču zgradila novo živilsko prodajalno.
Načrtuje se tudi razširitev tehnične trgovine, kar
je velika pridobitev za nas krajane in celotno KS
Dobrnič.
Ne morem tudi mimo vlaganja župnije na našem
območju. Vsi skupaj se lahko strinjamo, da smo
dobili zelo dobrega, gospodarnega gospoda
župnika Florijana Božnarja, ki je uprl vse sile za

Direktor KZ Trebnje je predal ček vodji PŠ Dobrnič
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DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
Društvo kmečkih žena je bilo ustanovljeno leta
1974, z namenom izobraževanja in druženja
članic.
Sedaj
Društvo
podeželskih
žena
»TAVŽENTROŽA« deluje z upanjem, da se bo
članstvo še povečalo. Veselimo se tistih, ki so v
članice že 35 let, kot tudi tistih, ki se nam bodo
šele pridružile. V letu 2008 je bilo včlanjenih 75
članic.

Vsako leto sodelujemo v povorki na Trebanjskem
košu.

Načrt dela za leto 2009:
- izvedba občnega zbora;
- srečanje za materinski dan z drugimi
krajevnimi odbori;
- izvedba delavnic;
- tečaji: kuharski in peka peciva;
- sodelovanje na Trebanjskem košu;
- izobraževanje na CIK-u v Trebnjem;
- ekskurzija članic;
- pohod na dan kmetic 15. oktobra;
- telovadba;
- silvestrovanje.
Članice društva smo nepogrešljive na številnih
prireditvah v Dobrniču.

Pripravile smo pogostitve ob otvoritvi kulturnega
doma, ob praznovanju »nedelje slovenskih
svetniških kandidatov« in ob otvoritvi trgovine KZ
Trebnje.

Društvo letno organizira strokovno ekskurzijo. Prvi
del je namenjen izobraževanju, drugi del pa
srečanju in zabavi. V letu 2008 smo se podale na
avstrijsko Koroško.

To je okvirni pregled našega delovanja. Želje za
naprej so še velike. Vsem aktivnim članicam se
zahvaljujem za sodelovanje v letu 2008.
Marjana Kužnik,
predsednica Krajevnega odbora Društva
podeželskih žena«Tavžentroža« Dobrnič
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV »LISEC«
Delovanje društva v letu 2008
Za nami je uspešno šestletno delovanje. Naloge, ki
smo si jih zastavili, smo po načrtovanem
programu za leto 2008 uspešno izpeljali. Ob tem
se zahvaljujem našemu upravnemu odboru za
resen pristop in učinkovito delo, enako pa se
zahvaljujem tudi ostalim članom društva.
Društvo največ poudarka daje izobraževanju in
druženju vinogradnikov. Tako smo spomladi imeli
predavanje o prehrani in zaščiti vinske trte, poleti
smo organizirali ogled vinogradov po Liscu in
ugotavljali bolezni vinske trte. Pred trgatvijo smo
povabili enologa gospoda Sama Hudoklina iz KZ
Novo mesto, ki je predaval o trgatvi in predelavi
grozdja. V oktobru smo skupaj s KZ Novo mesto
organizirali tečaj o ravnanju s fitofarmacevtskimi
sredstvi (FFS), ki se ga je udeležilo 44 naših
članov. V začetku marca smo imeli društveno
ocenjevanje vin letnika 2007. Na to ocenjevanje je
bilo prinesenih 70 vzorcev vin, od tega 29 belih in
41 rdečih. Najboljše ocenjeno vino smo poslali še
na ocenjevanje v Novo mesto, kjer vsako leto
poteka »cvičkarija«. Naj omenim nekaj naših
vinogradnikov, ki so dobili najboljše ocene za
svoja vina: Silvester Prpar za cviček (gorica
Šmaver), Franc Požes (Lisec) za modro frankinjo,
Stane Trunkelj (Lisec) za beli pinot, najboljšo
oceno pa je dobilo vino zweigelt vinogradnika
Staneta Rjavca (Lisec). V septembru smo
organizirali ekskurzijo na Ptuj in njegovo okolico,
katere se je udeležilo 52 vinogradnic in
vinogradnikov. Sodelovali smo tudi pri čistilni
akciji, ki jo je organizirala KS Dobrnič, in pri
otvoritvi Kulturnega doma Dobrnič, kjer smo
krajane in goste postregli z najboljšimi vini.
Udeležili smo se tudi povorke v Novem mestu in
povorke na prireditvi »Trebanjski koš«. Vsako leto
organiziramo pohod, ki je tradicionalno drugo
soboto v januarju in poteka od Male vasi preko
Krušnega Vrha in Kozjeka na Lisec. Tega pohoda
se vsako leto udeleži okrog 100 pohodnikov.
Veliko sodelujemo tudi z drugimi vinogradniškimi
društvi v Zvezi dolenjskih vinogradnikov, ki šteje
31 društev, med katere štejemo tudi mi. To je
kratek opis našega delovanja v letu 2008, ki se je
zaključilo z zelo dobro trgatvijo. Tudi letos
pričakujemo lepe ocene vin naših vinogradnikov.
Kot predsednik sem izjemno vesel in izrekam
zahvalo vsem vinogradnikom našega društva, ki
pridelujejo vrhunska vina, saj so ponos KS
Dobrnič in vse Dolenjske.

Posnetek z izleta na Ptuj

Na povorki v Novem mestu

Predstavitev na Trebanjskem košu

Franc Mulh,
predsednik Društva vinogradnikov »Lisec«
Dobrnič
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KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA
Po maši, ki jo je posebej za starostnike daroval
domači župnik g. Florijan Božnar, je v Kulturnem
domu Dobrnič za prijeten uvod poskrbel Mešani
pevski zbor župnije Dobrnič. Program so obogatile
tudi pevke skupine Ragle iz Trebnjega, za vesele viže
je poskrbel harmonikar Aleš, za polne mize dobrot
pa mnogo pridnih rok.

Dragi prijatelji!
Odbije polnoč in leto mine, prebira uspehe,
izkušnje, spomine…
Odbije polnoč, poti so odprte za upe, želje, za
nove načrte.
Na koledarju je napisana nova letnica 2009. Kaj
nam bo to leto prineslo, ne vemo, spominjamo pa
se lahko, kaj vse smo doživeli in postorili v letu
2008. Naj na kratko predstavim delovanje
Krajevne organizacije rdečega križa (KORK)
Dobrnič v preteklem letu.
Kot vsa društva in organizacije smo na začetku
leta pobrali članarino, lani je KORK Dobrnič štela
218 članov. Že v januarju smo začeli ob rojstnih
dnevih obiskovati naše krajane in krajanke, stare
nad 80 let. Teh oseb je bilo 37, od teh štirje nad 90
let v Domu starejših občanov in dva doma.
Članice, ki to delo opravljamo, smo ugotovile, da
so darila, ki jih prinesemo, drugotnega pomena,
najbolj jih razveseli obisk. Radi se pogovarjajo,
obujajo spomine in malo »pojambrajo«, vsak pa si
želi, da bi ga čim večkrat obiskali. Ti obiski za nas
niso dolžnost, saj to delamo z veseljem. Najlepše
je, kadar vidimo, da so srečni v svojem okolju, saj
si marsikateri mladi vzamejo čas, da skupaj
sedemo za mizo in se malo pogovorimo.
Konec marca smo imeli v KORK Dobrnič volitve
novega odbora. Posebnih sprememb ni, pridobili
pa smo še nekaj prostovoljk, tako da pokrivamo
skoraj vse vasi v KS Dobrnič. Hkrati smo
udeležencem namesto vsakoletnega zdravstvenega
predavanja nudili brezplačne meritve krvnega
pritiska in sladkorja.

Skupina Ragle in udeleženci srečanja starostnikov

V maju smo v tednu rdečega križa sprejeli med
mlade člane Rdečega križa 13 šolarjev. Krajanom z
najnižjimi dohodki smo v lanskem letu razdelili 34
paketov s hrano in praškom, iz ukrepov
intervencije pa še 304 kg hrane. Tako smo
poskrbeli za 16 družin. Udeležili smo se proslave v
Šentrupertu, kjer je naša prostovoljka Milena
Smolič prejela priznanje za dolgoletno delo v
Rdečem križu. Bili smo tudi na srečanju v
Dolenjskih Toplicah.

V sredini decembra smo, kot vsako leto, začele z
obiski najstarejših krajanov ter bolnih in invalidov.
Na prednovoletni obisk smo se odpeljale tudi v Dom
starejših občanov Trebnje, kjer smo z obiskom in
darilom razveselile šest žensk iz naše krajevne
skupnosti. Letos smo skupno obiskali in obdarili
108 krajanov KS Dobrnič in to je bila v letu 2008
naša zadnja, nadvse prijetna naloga.

Za akcijo »Peljimo jih na morje« smo namenili del
naše članarine, v decembru pa smo naši krajanki
omogočili enotedensko brezplačno bivanje na
Debelem Rtiču. Z veseljem smo obiskali in
obdarili tudi dve mladi mamici, ki sta rodili
tretjega oz. četrtega otroka. V letu 2008 pa smo se
žal poslovili od naših osmih članov.

Ob zaključku poročila se zahvaljujem vsem
članicam in članom za pomoč in podporo. Vabim pa
tudi tiste, ki še niste člani, da se nam v tem letu
pridružite. Skupaj bomo lahko naredili še več
dobrega za sokrajane, obenem pa poskrbeli za svoje
dobro počutje. Prijetna je zavest, da naše življenje
ne poteka v prazno in brez koristi, saj je prosti čas,
ki ga darujemo drugim, nekaj kar je neprecenljive
vrednosti. Zdravo in uspešno leto vam želim.

Avgusta smo članice odbora pripravile srečanje
krajanov, ki so že dopolnili 65 let. Prijetnega
druženja se je udeležila velika večina povabljenih.

Francka Kužnik,
predsednica KORK Dobrnič
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZZB NOV
Spomin na dogodek izpred 65 let
Vsako leto Krajevna organizacija združenja borcev
za vrednote NOV Dobrnič ter Društvo Dobrnič iz
Ljubljane organizirata prireditev v spomin 1.
kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze,
ko so se v Dobrniču zbrale ženske iz cele Slovenije,
da bi dosegle napredek svojih pravic, ki jih imamo
tudi mlajše generacije.
Na ta dogodek nas spominja spominska soba v
kulturnem domu, ki si jo je mogoče tudi ogledati,
spomenik neznanim padlim borcem, odprta pa je
tudi pohodna pot, ki se imenuje po Mari Rupena,
kot krak evropske pešpoti E7, na relaciji
Žužemberk – Dobrnič -Dolenjske Toplice.
V letu 2008 smo s pomočjo prispevkov članov in
donatorjev prišli do novega praporja Zveze borcev
za vrednote NOV Dobrnič.
Majda Pekolj,
predsednica KO ZB za vrednote NOV

S proslave ob 65-letnici I. kongresa v letu 2008 s
slavnostno govornico, rektorico Univerze v
Ljubljani, prof. dr. Andrejo Kocijančič
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KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO
Kulturno turistično društvo Dobrnič je v letu 2008
praznovalo 5-letnico svojega delovanja. Obletnico
smo praznovali delovno, saj smo si tudi v letu
2008 zastavili obširen program dela, tako na
področju turizma kot kulture, in ga tudi uspešno
realizirali.
Na področju turizma smo izvedli sedaj že
tradicionalni prireditvi: vaške igre med vasmi KS
Dobrnič ter pohod po kraku evropske pešpoti E7 Poti Mare Rupena. Vaške igre v letu 2008 so bile
že pete po vrsti, odvile pa so se 24. avgusta.
Sodelovalo je 6 ekip, kar je bilo nekoliko manj kot
pretekla leta, kljub temu pa ni manjkalo zdravega
tekmovalnega naboja med ekipami in sproščenega
navijanja med gledalci. Namen teh iger je
druženje vaščanov in krajanov KS Dobrnič, bolj
kot zmaga pa je, kot vedno poudarjamo v društvu,
pomembno sodelovanje. Ekipe so se v letu 2008
pomerile v naslednjih šaljivih igrah: ekipnem
smučanju, hoji s hoduljami, »paši ovc«,
»pregrešnih jabolkih« in »lovljenju grozdkov«.
Številni gledalci so tekmovalce spodbujali in se pri
tem tudi pošteno nasmejali. Tekmovanje je bilo
napeto, zmagovalca pa je določila šele zadnja igra.
Prvo mesto je ponovno osvojila ekipa Dobrniča,
drugo mesto je pripadlo ekipi Korit, tretje pa ekipi
Zagorice. Prve tri ekipe so osvojile pokale, vse
sodelujoče ekipe pa priznanja za sodelovanje. Tudi
v letu 2009 bomo izvedli vaške igre, zato
posamezne vasi že sedaj spodbujamo, da se
odločijo za sodelovanje.
Pohod po Poti Mare Rupena je potekal drugo
nedeljo v oktobru, v res lepem jesenskem
vremenu, ki je pohodnikom še dodatno poplačalo
vloženi trud s pogledi na lepo jesensko pokrajino.
Pohodniki so se na pot odpravili ali iz Žužemberka
preko Lisca ali pa iz Dolenjskih Toplic preko Frate
in Šmavra in se srečali na cilju v Dobrniču pred
pričetkom proslave ob obletnici 1. kongresa SPŽZ.
Na področju kulture smo v letu 2008 izvedli
številne prireditve in sicer: koncert božičnih pesmi
v januarju, proslavili slovenski kulturni praznik
(Prešernov dan) v februarju, skupaj z
osnovnošolci iz Dobrniča sodelovali pri proslavi
materinskega dne v marcu, v juniju smo gostili
koncert Glasbene šole iz Trebnjega ter organizirali
prireditev za dobrniške šolarje ob zaključku
šolskega leta, v septembru smo sodelovali pri
oblikovanju programa ob otvoritvi obnovljenega
kulturnega doma in prireditvi »Talenti Dobrniške
doline se predstavijo« ter pripravili svečano
akademijo o škofu Baragi na nedeljo »slovenskih
svetniških kandidatov«. Ob tej prireditvi smo v
kulturnem domu pripravili tudi razstavo o
življenju in delu našega slavnega rojaka škofa
Barage in prikazali dokumentarni film o njem, v

novembru pa je ženski pevski zbor, ki deluje pod
okriljem društva, pripravil svoj tradicionalni letni
koncert.
Božično vzdušje so nam v letu 2008 s pesmijo
pričarali člani Moškega pevskega zbora iz Škofje
Loke pod vodstvom dirigenta Matevža Fabijana.
Prešernov dan je poleg Ženskega pevskega zbora
KTD Dobrnič, recitatorjev in učencev PŠ Dobrnič
obogatila tudi gostujoča pevska skupina Stopinje iz
Trebnjega. Učenci so dramsko uprizorili Prešernovo
pesnitev Lepa Vida in navdušili občinstvo. Prav tako
so s svojo prisrčnostjo ganili tudi matere in žene ob
skupni počastitvi materinskega dne in dneva žena.
Na koncertu Glasbene šole iz Trebnjega so nastopili
učenci solisti na inštrumentih in sicer v prvi vrsti
učenci, ki so doma iz Dobrniške kotline. Poleg njih
so nastopili še učenci višjih letnikov in komorne
skupine pod vodstvom profesorjev glasbene šole.
Izvajali so dela različnih domačih in tujih avtorjev,
napisanih za posamezne inštrumente. Koncert je
predstavljal lep zaključek šolskega leta za
nastopajoče učence, za obiskovalce prireditve pa
prijetno popestritev nedeljskega popoldneva. Ob
zaključku šolskega leta je KTD Dobrnič tudi v letu
2008 organiziralo in sponzoriralo predstavo za
učence PŠ Dobrnič, kot zahvalo za njihovo
sodelovanje in prispevek h kulturnemu utripu kraja.
Predstavo z naslovom BOANA je izvedlo Lutkovno
gledališče TRI iz Kranja. V letu 2008 smo bili v
društvu zelo veseli otvoritve obnovljenega
kulturnega doma, saj nam nove pridobitve
(ozvočenje dvorane in ostala oprema) omogočajo
veliko lažje izvajanje našega programa. Sodelovali
smo v programu slavnostne otvoritve, takoj nato pa
izvedli tudi že prvo kulturno prireditev v obnovljeni
dvorani, kjer so se predstavili domači »talenti«. V
septembru smo imeli precej natrpan program, saj
smo se dejavno vključi tudi v praznovanje »nedelje
slovenskih svetniških kandidatov«, ki je letos
potekala v Dobrniču, in bila posvečena našemu
rojaku škofu Baragi. Na predvečer te slovesnosti
smo v kulturnem domu pripravili razstavo »Friderik
Irenej Baraga - Svetost v dejanju«, ki nam jo je
posodil Muzej krščanstva iz Stične, in omogočili
predvajanje dokumentarnega filma o škofu Baragi z
naslovom »Duh velikih jezer«, ki ga je pred leti
posnel pokojni režiser Franci Slak. V nedeljo smo
pripravili svečano akademijo po maši, kjer smo z
dramskim besedilom Tineta Debeljaka predstavili
lik našega svetniškega kandidata in za predstavitev
poželi številne pohvale. Ženski pevski zbor KTD pod
vodstvom Mateje Glivar je v novembru 2008
pripravil že svoj 4. letni koncert. Zbor se je na
prireditvi predstavil s pesmimi avstrijske Koroške,
pretežno uglasbenimi pesmimi Milke Hartman, ki
še posebej sežejo do srca. K temu so dodatno
pripomogli tudi gostje prireditve, pevci okteta Suha
iz Pliberka, ki so s šopkom starih ljudskih in
-9-
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novejših ritmičnih skladb navdušili občinstvo in
avtentično predstavili ta prostor nekoč naše
domovine. Pevske točke na prireditvi so s
folklornimi plesi popestrile članice Folklorne
skupine NASMEH iz Trebnjega.
Društvo je poleg omenjenih prireditev sodelovalo
tudi pri celodnevni promociji in »mini« tržnici ob
otvoritvi prenovljenega kulturnega doma, pri
blagoslovu konj v Dobrniču na “Jurijevo” nedeljo,
na povabilo sosednjih turističnih društev
(Trebnje, Žužemberk) smo se udeležili nekaterih
njihovih prireditev, sodelovali smo v čistilni akciji
ipd. Predstavniki društva smo se na povabilo TD
Trebnje in TD Suha krajina iz Žužemberka
udeležili tudi njihovih občnih zborov in se
dogovorili za nadaljnje sodelovanje v naše skupno
dobro. Že v lanskem letu smo pristopili tudi k
aktivnostim za ponovno oživitev vodnih virov
(izvirov, luž ipd.), ki je v lanskem letu pripeljala do
presenetljivega odkritja tudi za strokovnjake najdbe človeških ribic ob čiščenju izvira Žibrščice.
Zasluge za idejo o oživitvi in večji skrbi za vodne
vire gredo učencem PŠ Dobrnič in OŠ Trebnje, ki
so za svojo raziskovalno nalogo na to temo dobili
prvo nagrado v državnem merilu. V letu 2009 je
društvo prevzelo nalogo nosilca nadaljnjega
urejanja in čiščenja izvirov ter aktivnosti za
pripravo »Naravoslovno-vodne učne poti« po
Dobrniški kotlini. To bo dodatna turistična
zanimivost naše »doline«. Voda vse bolj postaja
»strateška« dobrina, predvsem kakovostne imamo
vedno manj, vemo pa, da je voda predpogoj za
življenje, zato se moramo do nje in do narave
nasploh obnašati bolj spoštljivo. V ta namen bomo
tudi v letu 2009 skušali prispevati k izboljšanju
stanja v naravi, pa tudi k ozaveščanju krajanov. V
načrtu imamo povabiti nekaj eminentnih
strokovnjakov, ki vam bodo v poznojesenskih
večerih kaj več povedali o podnebnih spremembah
in njihovih posledicah, varovanju naravne in
kulturne dediščine in okolja, urejanju prostora
ipd.
Kot društvo skrbimo tudi za promocijo našega
kraja in širše doline s promocijskim materialom
ter informacijami, ki so na voljo tudi preko
svetovnega spleta na naslovu www.dobrnic.si

programa: Občini Trebnje in KS Dobrnič za
sofinanciranje naših projektov in siceršnjo podporo,
Mojci Femec in izpostavi Javnega sklada RS za
kulture dejavnosti Trebnje za dobro sodelovanje,
članom društva za vloženo delo, krajanom za
podporo in obiskovanje naših prireditev, ostalim
društvom, učencem in učiteljem PŠ Dobrnič ter g.
župniku za uspešno sodelovanje, ki si ga želimo tudi
v letu 2009.
mag. Tone Perpar,
predsednik KTD Dobrnič

Vaške igre, 24. avgust 2008

Razveselili smo se obnovljenega kulturnega doma

Dela v društvu nikoli ne zmanjka. Kot je razvidno
iz opisa našega delovanja pa se obseg dela in
aktivnosti le še širi. Zaradi tega se obračamo na
vas, dragi krajani, da tudi vi aktivneje pristopite in
po svojih močeh prispevate k našim aktivnostim.
Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružijo, po
svojih močeh pa vam bomo pomagali tudi pri
realizaciji
vaših
morebitnih
novih
idej.
Srednješolci lahko na podlagi delovanja v društvu
pridobijo potrdila.
Na koncu se zahvaljujem vsem, ki so v letu 2008
na kakršenkoli način prispevali k realizaciji našega

Naša obujena pokrajinska noša popestri dogodke
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ŽENSKI PEVSKI ZBOR KTD DOBRNIČ
Ženski pevski zbor KTD Dobrnič uspešno deluje že
šesto leto. Dvanajst pevk, kot jih trenutno šteje
zbor, se tedensko dobivamo na vajah. Ob petju
ljudskih in umetnih pesmi širimo pevsko kulturo v
našem kraju.
Lansko leto smo praznovale peto obletnico
delovanja in temu primerno priredile letni koncert,
saj smo v goste povabile znameniti koroški Oktet
Suha, ki je s svojim nastopom zelo navdušil
poslušalce.

Nastop na otvoritvi kulturnega doma

Udeležile smo se tudi Območne revije pevskih
zborov v Mokronogu in s pesmimi o materah
popestrile kulturni program ob materinskem dnevu
na Dvoru pri Žužemberku. 1. maja smo sodelovale
pri gasilski Florijanovi maši v Dobrniču.
Nastopile smo na vseh prireditvah v domačem
kraju, saj smo sooblikovale program pri kulturnem
dnevu, pri otvoritvi kulturnega doma in pri otvoritvi
trgovine KZ Trebnje. Kot gostje smo nastopile na
koncertu ŽePZ Zimzelen z Mirne, ki je bil v
Dobrniču. Nastopov je bilo precej in vsak je zahteval
svojo pripravo, zato smo bile dejavne celo leto.
V bodoče si želimo sodelovati z vsemi društvi kot
doslej in se zahvaljujemo vsem, ki nam kdaj
namenite vzpodbudno besedo. Vesele pa smo tudi
kritike, saj le tako lahko izboljšamo svoje nastope.
Mateja Glivar,
zborovodkinja ŽePZ KTD Dobrnič

Letni koncert ob 5-letnici delovanja zbora

Gostje na letnem koncertu – Oktet Suha
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
Razvijali in rastli smo 80 let. Postali smo veliki in
močni. Naš gasilski dom pa je postal premajhen za
tako veliko gasilsko družino, ki šteje 165 članov,
članic, veteranov in mladincev.
Leto 2008 nas bo zaznamovalo za vedno. Stopili
smo skupaj in uresničili naš skupni cilj. Prišli smo
do zemljišča, za katerega urejamo gradbeno
dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma.
Res je, da čas temu ni ravno naklonjen, a
zavedamo se in smo trdno prepričani, da to
zmoremo in smo sposobni narediti.

Parada gasilcev- Florjanova maša, 1. maj 2008

Vsem gasilcem, gasilkam, mladini in veteranom se
zahvaljujem za vse ure dela v preteklem letu. V
2009 pa vsem skupaj želim veliko strpnosti in
medsebojne pomoči.
Jože Kastigar,
predsednik PGD Dobrnič

Delovanje Operative PGD Dobrnič
Pri varstvu pred požarom in drugimi naravnimi
nesrečami prav gotovo odigra največjo vlogo
operativa. PGD Dobrnič je razporejeno v П.
kategorijo, zato moramo imeti tudi tri operativne
desetine. Vse tri desetine morajo biti ob vsakem
času in vremenu pripravljene za gašenje in
reševanje. Za gašenje imamo obširno območje, saj
pokrivamo kar 16 vasi, v vsa naselja pa je možen
dostop z avtocisterno. Hidrantno omrežje je
zagotovljeno po vseh vaseh, vendar se ob večjih
suhih obdobjih vseeno spopadamo tudi s
pomanjkanjem vode. Zaradi tega naprošamo vse
krajane, da naravnih vodnih virov (vodotokov,
izvirov, luž ipd.) ne bi zapuščali in zasipali, saj so
nam ob morebitnem gašenju lahko v veliko
pomoč.

Mentorji in mladinci se pripravljajo za tekmovanje

Florjanova maša v cerkvi sv. Jurija

Da bi intervencije uspešno potekale, mora
operativa skrbeti tudi, da so naši člani ustrezno
opremljeni. Šolo opravljajo predvsem na
Izobraževalnem centru na Igu, nekatere
dejavnosti pa opravimo tudi v društvu z vajami, ki
potekajo preko celega leta, največ pa v oktobru.
Operativa skrbi tudi za tekmovanja v gasilskošportnih disciplinah, ki jih organizira poveljstvo
Gasilske zveze Trebnje. Moram poudariti, da smo
letos tekmovali kar s tremi desetinami, prvič v
zgodovini PGD Dobrnič celo z žensko desetino.
Franci Kužnik,
PGD Dobrnič

Dan odprtih vrat za učence PŠ Dobrnič
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PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBRNIČ
S 1. septembrom 2008 smo zakorakali v novo
šolsko leto.
Na Podružnični šoli Dobrnič je 71 učencev in
učenk, od 1. do 5. razreda. Organizirana sta dva
oddelka podaljšanega bivanja. Učenci so v
podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.30. V
tem času imajo kosilo, sodelujejo v sprostitvenih
dejavnostih, naredijo domače naloge in opravijo
druge šolske obveznosti. Za učence 1. in 2. razreda
imamo organizirano jutranje varstvo od 5.50 do
začetka pouka.
Na šoli deluje veliko interesnih dejavnosti, da
razvijamo različne interese učencev. Izbor
interesnih dejavnosti je prostovoljen. Ponudili
smo naslednje interesne dejavnosti: bralno
značko, pevski zbor, pravljični krožek, lutkovnodramski, glasbeni, matematični, računalniški,
ustvarjalni, eko, čebelarski in nogometni krožek
ter rdeči križ.

V Dobrniču so 25. oktobra 2008 odprli novo
trgovino Kmetijske zadruge Trebnje. Na otvoritvi so
nastopili tudi učenci PŠ Dobrnič.

V 3. razredu je prvič letos organizirano zgodnje
poučevanje angleščine, za učence 5. razreda pa
poteka fakultativni pouk nemščine.
Dejavnosti, ki se dogajajo na PŠ Dobrnič, si lahko
ogledate na spletni strani OŠ Trebnje.
Ker je naša šola vključena v »eko« projekt, se
precej ukvarjamo z ekološkimi dejavnostmi
(ločujemo odpadke, jemo zdravo hrano, čistimo
okolico šole, na šoli imamo tudi »eko« krožek). Za
počastitev prvega dneva jeseni in uvodno delo v
»eko« aktivnosti so učenci z učiteljicami
podaljšanega bivanja na vrtu posadili lipo.

Ker želimo, da bi bila poleg šole urejena tudi
okolica, smo v cvetličnjake nasadili mačehe, ki
smo jih dobili v dar.

Učenci v Kulturnem domu Dobrnič zelo radi
nastopajo in tako so nastopili tudi 23. decembra
2008 na prednovoletni prireditvi.

V počastitev Prešernovega dne so učenci prisluhnili
pesmim Franceta Prešerna, ogledali so si predstavo
Povodni mož dramskega krožka ter odigrali kviz o
Prešernu. Učenci so v počastitev tega praznika
nastopili tudi v Kulturnem domu Dobrnič.
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Mesec februar pa ne slovi le po Prešernovemu
prazniku, pač pa tudi po pustovanju in pustnih
maskah ter šemah. Učenci in učiteljice smo se 24.
februarja 2009 našemili in odšli na krajši sprehod
po Dobrniču in tako poskušali odgnati že predolgo
zimo.

Učenke in učenci PŠ Dobrnič so napeto opazovali
smučarske polete. Seveda smo tudi navijali za naše
skakalce.
Ana Kastigar,
vodja PŠ Dobrnič

VRTEC
Vrtec se predstavi
V Dobrniču deluje oddelek vrtca že deveto leto. Smo
dislocirani oddelek Vrtca Trebnje, domujemo pa v
prostorih Podružnične šole Dobrnič.

Športno vzgojo izvajamo na igrišču. Če je deževno,
moramo telovaditi v učilnici.

V vrtec so vključeni otroci stari od 3 do 6 let.
Dejavnosti, ki jih izvajamo, so primerne njihovi
starosti, razvojni stopnji in seveda sposobnostim.
Poleg rednega dela vsako leto pripravimo srečanja
za starše, pred božično-novoletnimi prazniki
povabimo tudi dedke in babice. Redno obiskujemo
prireditve v Vrtcu Trebnje, lutkovni abonma v
kulturnem domu, Knjižnico Pavla Golie, v
Zdravstvenem domu Trebnje pa opravimo
sistematski pregled zob.
Za konec šolskega leta skupaj z Vrtcem Trebnje
pripravljamo prireditev »Modrijan gre v šolo
nasmejan«. Namenjena je vsem otrokom in
njihovim staršem, ki bodo šli septembra v šolo.
Prireditev bo že četrtič potekala v » našem« vrtcu
oziroma na igrišču.
Cicibanove urice

V četrtek, 19. marca 2009, smo si v Planici
ogledali uradni trening in kvalifikacijo zaključne
tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih.

Cicibanove urice izvajamo že nekaj let. Namenjene
so otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, in so stari od 3
do 6 let. Program je brezplačen, poteka pa v
igralnici vrtca ob ponedeljkih in sredah v
popoldanskem času. Cicibanove urice trenutno
obiskuje 16 otrok.
Jožica Pekolj,
vzgojiteljica
- 14 -
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ŽUPNIJA DOBRNIČ
Iz župnijske kronike leta 2008
20. januarja 2008 je pri maši ob 9.30 uri pel
cerkveni moški zbor iz Škofje Loke. Po maši je
sledil še kratek koncert božičnih in narodnih
pesmi.
V februarju je mojster Marijan Bukovšek servisiral
Bendove orgle. Namestil je nov močnejši
ventilator, ker je bil prejšnji prešibak. Ventilator
smo kupili v Italiji, v mestu Codroipo, kjer je
velika in znana orglarska delavnica Zanin. Orgle je
tudi na novo uglasil in so spet zadonele kot nove.
13. 4. 2008 je bila v Dobrniču birma. Novomeški
škof msgr. Andrej Glavan je birmal 27 fantov in 14
deklet iz osmega in devetega razreda.

Birma v Dobrniču, 13. 4. 2008

Cerkveni mešani pevski zbor, birma, 13. 4. 2008
Na Jurijevo nedeljo, 27. aprila 2008, ko je v
Dobrniču farno žegnanje, je bil po drugi maši
blagoslov konj. Udeležilo se ga je več kot 30
konjenikov.
Prvega maja zvečer je bila Florijanova maša. Bilo
je lepo srečanje gasilskih društev.
18. maja je bila v Dobrniču revija cerkvenih
pevskih zborov dekanije Žužemberk. Nastopili so
zbori iz Ambrusa, Dobrniča, Krke, Zagradca in
Žužemberka.

Za podružnično cerkev v Selcih je mizar Jože Fabjan
iz Jame pri Žužemberku napravil nove hrastove
klopi.
V začetku julija smo začeli z obnovo zvonika na
Dobravi. Delo je prevzel Janez Omahen iz
Grosuplja. Leseno konstrukcijo je izdelal tesarski
mojster Bajc iz Zidanega mosta pri Trebnjem.
Zidarska dela je opravil Štefan Kek iz Roženplja.
Celotna investicija je stala 42.390 EUR.
Restavrator Ljubo Zidar je začel obnavljati dva
stranska oltarja v Selcih. Predračun je znašal 11.500
EUR.
V farni cerkvi sta Miran Prodnik in Andrej
Zakrajšek obnovila stranski oltar Žalostne Matere
Božje. Vloženih je bilo 16.000 EUR.

Oltar Žalostne Matere Božje pred in med obnovo
21. 9. 2008 je bila v Dobrniču proslava svetniških
kandidatov za ljubljansko nadškofijo in novomeško
škofijo. Spominjali smo se škofa Friderika Ireneja
Barage, škofa Janeza Gnidovca, nadškofa Antona
Vovka in mučenca Lojzeta Grozdeta. Somaševanje
štiridesetih duhovnikov je vodil novomeški škof
ordinarij msgr. Andrej Glavan, pridigal pa je
ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojz Uran.
Po maši so domačini pripravili še kratko akademijo
o škofu Baragi.
26. 10. 2008 je dr. Janez Gril, stolni kanonik iz
Novega mesta, blagoslovil obnovljeni zvonik na
Dobravi. Vaščani so zbrali za obnovo zvonika
18.000 EUR, Občina Trebnje je prispevala 5.000
EUR in Krajevna skupnost Dobrnič 2.000 EUR,
ostalo je pokrila župnijska blagajna.
26. 12. 2008, na praznik sv. Štefana in na dan
samostojnosti in enotnosti, je pri deseti maši pelo
nekaj študentov glasbenega konservatorija Jurija
Sladkonje iz Novega mesta pod vodstvom mladega
pevovodje Petra Smoliča iz Artmanje vasi. Po maši
je bil še kratek božični koncert. Z veseljem smo
prisluhnili mladim in ubranim glasovom.
Florijan Božnar,
dobrniški župnik in častni kanonik
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NA DOBRAVI OBNOVLJEN ZVONIK
Leto 2008 je bilo za Dobravo res nekaj posebnega.
Po dolgih letih želja in načrtovanja se je v mesecu
juliju začela obnova zvonika cerkve Marijinega
rojstva. Streha zvonika je bila prepotrebna
obnove, saj jo je zob časa dodobra načel. Obnovo
je vodil ter vseskozi spremljal naš župnik g.
Florijan Božnar, za kar mu gre iskrena zahvala.
Mojstri so najprej »pobrali« mere na strehi, ki je
izdelana v baročnem slogu, z dvojnimi nadstropnimi linami, ter za naš dolenjski konec
nekaj posebnega. Nato je sledila izdelava lesenega
dela ostrešja pri Krovstvu Bajec iz Trebnjega.
Prava atrakcija je bila, ko so v vas pripeljali
dvigalo, s katerim so staro streho »postavili« na
tla, ter nato po nekaj mesecih namestili novo.
Izdelano leseno ostrešje je že nakazovalo
veličastnost nove strehe, ki se ni smela prav nič
razlikovati od stare. V mesecih juliju, avgustu in
septembru sta dva mojstra vsak dan na leseno
ostrešje nameščala bakreno kritino. Delo je bilo
zamudno in za nas vaščane vseskozi izredno
zanimivo. Stara in nova streha zvonika sta kar
nekaj časa burili zanimanje mimoidočih. Ko je bila
streha končana, je bilo potrebno še prepleskati
sam zvonik, ki je prav tako dobil novo, staro
podobo. Mojstri so delo opravili po navodilih
spomeniškega varstva. Obtolči so morali vogale
ter jih nato prepleskati v črno, zvonik pa je dobil
novo, belo barvo. Konec oktobra je obnovljen
zvonik blagoslovil prelat dr. Janez Gril. Še pred
tem je bila na Dobravi opravljena preplastitev
ceste v dolžini 600 metrov, kar je še dodatno
spremenilo podobo vasi.
Večina vaščanov Dobrave je pri obnovi sodelovala,
tako s svojim delom kot z denarnim prispevkom,
vsi pa smo pokazali, kaj se da storiti, če stopimo
skupaj in naredimo, kar si zadamo.
Jože Gazvoda

Faze izdelave novega zvonika
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NAJDBA ČLOVEŠKE RIBICE
"Kaj boste rekli, če vam rečem, da so v izviru
človeške ribice?" je dejal po telefonu g. Janez
Verbič, ki je 22. 9. 2008 pričel s čiščenjem izvira
Žibrščice v Stranjah.

Sloveniji jo lahko vidimo v Postojnski jami in po
njej je tudi sama jama svetovno prepoznana.
Človeška ribica, tudi močeríl ali próteus
(znanstveno ime Proteus anguinus)

Presenečenje je bilo popolno. Kaj takega resnično
nisem pričakovala in verjamem, da tudi vi ne.
Novico sem sporočila na Zavod za varstvo narave
v Novo mesto. Gospod Andrej Hudoklin si je vse
skupaj najprej ogledal in nato povedal, da na tem
področju še niso našli človeške ribice. Pohvalil je
tudi ravnanje vseh, ki smo poskrbeli, da je vseh 16
človeških ribic varno pričakalo njegov prihod.
Ribice je nato natančno izmeril in si vsako posebej
ogledal. Razlikovale so se po velikosti (dolge so
bile od 12 cm do 26 cm) in tudi po barvi (od tistih
brez pigmenta do črnih, ki so jih do sedaj odkrili le
še v Beli krajini). Dve ribici na žalost nista bili več
živi, zato je g. Hudoklin eno odnesel na
Biotehniško fakulteto v Ljubljano, da bi proučili
njeno genetsko sliko.

Človeška ribica je povsem prilagojena stalni
temi, saj celo življenje preživi v globinah
podzemnih jam. Njena koža ne vsebuje
zaščitnega pigmenta in je bledikasta z roza
odtenkom, ki je posledica kožnih kapilar (po
barvi kože je podobna beli rasi človeštva – od tod
njeno ime). Pri ličinkah so oči še dobro vidne,
pozneje pa zakrnijo in jih preraste koža.
Hruškasta glava se končuje s prisekanim in
sploščenim gobčkom. Sprednji nogi imata po tri
prste, zadnji pa le po dva. Od strani sploščen rep,
ki je prilagojen plavanju, je nekoliko krajši od
trupa. V vodi preživi celo svoje življenje in diha s
škrgami, čeprav ima razvita tudi preprosta
pljuča. Človeška ribica je z dolžino 25 do 30 cm
največja jamska žival na svetu ter edini jamski
vretenčar v Evropi. Črna človeška ribica (Proteus
anguinus parkelj) ima dobro razvite oči in črno
pigmentirano kožo zaradi redne izpostavljenosti
soncu, saj prihaja na površje zaradi hrane. Je
povsem avtohtona vrsta, saj je do sedaj najdena
samo v Beli krajini na jugovzhodu Slovenije.
(Iz Wikipedije, proste enciklopedije)
Zdaj vemo, da se ta svetovna posebnost skriva tudi
pri nas v Dobrniški dolini. Odkritje človeške ribice
ni pomembno le za lokalno skupnost, ampak je
državnega pomena. Zato verjamem, da se bomo vsi,
ki nam je kaj mar naša naravna in kulturna
dediščina, prizadevali za njeno ohranitev.

Strokovnjak si ogleduje najdbo človeške ribice

Zahvalila bi se še vsem, ki ste me v mojih
prizadevanjih za ohranitev izvira podprli in
pomagali pri organizaciji in čiščenju. Posebna
zahvala gre g. Silvestru Prparju, predsedniku KS, in
celotnemu Svetu KS Dobrnič, ki so omogočili, da so
se dela pričela, in seveda g. Korelcu, ki je dovolil
obnovo.
Še posebna zahvala pa gre g. Janezu Verbiču, ki je
bil tako "vesten", da nas je o najdbi nemudoma
obvestil. Lahko bi ravnal tudi drugače in mi za
človeške ribice ne bi nikoli izvedeli.

Človeška ribica iz izvira Žibrščice

Veliko dela nas čaka še naprej. Sam izvir je
potrebno še dokončno urediti, pri čemer pa se
zanašam tudi na vašo pomoč. Vključiti bo potrebno
še državne inštitucije.
Lojzka Prpar

Človeška ribica je svetovna posebnost, saj jo
najdemo le na področju dinarskega Krasa.
Podobno dvoživko so našli le še v Ameriki. V
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VODNI VIRI IN NASTAJAJOČA UČNA POT
NARAVOSLOVNO - VODNA UČNA POT PO
DOBRNIŠKI DOLINI
Ob Žibrščici

Pot nas je vodila iz Dobrniča do Preske na Revo in v
Zagorico, do Gradišča in na Cvinger, pa mimo
Pupeča, čez Korita in Artmanjo vas nazaj v Dobrnič.
Hodili smo okoli 3 ure.

Še pred odkritjem človeške ribice v izviru
Žibrščice smo vedeli, da imamo v naši dolini kaj
pokazati, čeprav se pomena našega naravnega
bogastva ne zavedamo dovolj, še manj pa ga
znamo izkoristiti. Pa ne samo za promocijo naše
doline in razvoj »eko« turizma. Lahko bi to
vplivalo tudi na razvoj vseh ostalih področij.
V aprilu leta 2008 smo prehodili bodočo učno pot
po Dobrniški dolini. Učenci, ki sodelujejo pri
projektu, so nam kazali pot, kako se pride peš od
ene do druge vasi, do studencev in drugih
zanimivosti.
Sproti smo si ogledovali naravo in razmišljali, kaj
vse bi lahko pokazali na tej poti. Mlade
raziskovalke: Tadeja, Alenka, Klavdija, Nastja,
Katja so razmišljale, kako bi predstavili gozd in
naravo na privlačen način. G. Janez Škerjanec bo
pripravil pregled dreves in drevesnih vrst, ki jih
imamo na našem področju. Pogovarjali smo se
tudi o zaščitenih rastlinah, o živalih (na enem od
odsekov poti bodo lahko člani Lovske družine
Dobrnič predstavili živalski svet ter skrb za živali),
arheoloških najdiščih, izvirih in studencih, domači
obrti in podobno.

Udeleženci »poskusnega« pohoda po učni poti
Na sestanku s predstavniki KTD Dobrnič smo se
dogovorili, da bomo za začetek postavili pot v
nekoliko krajši krožni obliki, ki bo primerna za vse
obiskovalce (Dobrnič, Preska, Reva, Artmanja vas,
Lokve, Šahovec, Stranje, Vavpča vas, Gorenja vas,
Dobrnič). Pot bomo nato postopoma širili tako, da
bo povezala vse kraje v Dobrniški dolini.

Isti dan je po celotni KS Dobrnič potekala čistilna
akcija, ki so se jo udeležili številni krajani. Učenci
PŠ Dobrnič so opravili čistilno akcijo v petek, en
dan pred tem. Ena skupina učencev je krenila
proti Zagorici, druga proti Železnemu, tretja proti
Artmanji vasi, četrta proti Šahovcu in peta okoli
Preske. Nabrane smeti so pustili na označenih
mestih ob cestah, da so jih v soboto odpeljali na
zbirno mesto.

Izvir Močila v Koritih
Dogovoriti se je potrebno še veliko stvari za sam
začetek izvajanja del, zato bo v kratkem sklican
sestanek.
Vabljeni vsi, ki vas to zanima, še posebej pa tisti, ki
ste pripravljeni sodelovati pri postavitvi poti.
Lojzka Prpar
Žal so še vedno potrebne čistilne akcije
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OBNOVA VODNIH VIROV
Izvir Žibrščice
V septembru smo po dolgotrajnih prizadevanjih
pričeli s čiščenjem izvira Žibrščice. Kot veste, so v
izviru človeške ribice, zato bomo morali biti pri
nadaljnjem čiščenju in dokončni ureditvi še
posebej previdni. Ker je bilo skoraj ves čas vode
kar v obilju in se tudi z Zavodom za varstvo narave
še nismo dokončno dogovorili, nadaljnja dela še
ne potekajo. Vaščane Stranj in Vavpče vasi in tudi
ostale naprošam, da ob pričetku del priskočijo na
pomoč.

Na razpisu sicer nismo uspeli, kljub temu, da smo
dodali predlog Vodne učne poti, ker je bilo preveč
prijavljenih. Na razpis se bomo letos ponovno
prijavili. Tako bi lahko počasi obnovili vse vodne
vire v naši dolini.
Sejem inovativnosti in ustvarjalnosti pri
učenju
Od 21. do 23. maja 2008 je potekal Sejem
inovativnosti in ustvarjalnosti pri učenju na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. OŠ Trebnje
se je predstavljala vse tri dni. Drugi dan smo
predstavili naš projekt »Teče, mi teče vodica«. Pod
budnim očesom mentorice Marije Strah so učenci
(Matjaž Vovko, Tadej Glivar, Primož Novak)
predstavili, kako se izdela maketa vodnjaka. Učenke
(Tadeja Košak, Alenka Vovko in Nastja Kastigar) pa
so izdelovale svitke, ki nas jih je naučila izdelovati
gospa Jelka Može.
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali naš
razstavni prostor in tudi interaktivno predstavitev.
Lojzka Prpar

Izvir čaka na dokončno obnovitev in označitev
Obnova Frgulke in Kalanove štirne
V lanskem letu se je Občina Trebnje prijavila na
razpis za obnovo krajevnih vodnjakov, ki ga
razpisuje podjetje Helios. Prijavili smo dve
»štirni« iz Dobrniča, ki ju vsi poznate, saj ste
verjetno tudi kdaj hodili tja po vodo. V obeh
»štirnah« voda izvira in tudi ob največjih sušah
nista presahnili. Tako kot večina »štirn« sta tudi ti
dve potrebni obnove, saj se nikoli ne ve, kdaj
bomo potrebovali tudi vodo iz virov, ki jih sedaj ne
uporabljamo. Načrt za obnovo je že pripravljen,
gradbeniki pa zamujajo z deli.

Učenci z mentoricama na razstavnem prostoru

»Kalanova štirna« je ena izmed najlepših

Februarja smo se naučile izdelovati svitke
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