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40 LET KS BEVČE

Spoštovana bralka, spoštovani bralec
Človeku naj ne bo nikoli žal časa, kadar v roke vzame kakšno knjigo. Še
posebej, če je to zbornik informacij o domačem kraju. Letos, ko naša Krajevna
skupnost Bevče praznuje 40 let delovanja, je prav, da na kratko zberemo
podatke o nastanku našega kraja, o razvoju in pridobitvah.

Tu pod Dobračem zelenim,
kjer bevška vasica leži,
zeleni gozdovi šumijo,
se rod podeželski še kleno drži!

Hvala vsem, ki ste v teh letih kakorkoli pomagali pri napredku
našega kraja.
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UVOD
Vsako življenje je stkano iz vrste dogodkov, ki sooblikujejo čas posameznika,
skupnosti in predvsem kraja tega bivanja.
So trenutki v tej vrsti, ki pomenijo delo, odrekanje, skrbi, tudi žalost, in trenutki,
kakršni odtehtajo marsikatero gorko izkušnjo, morda res nujno potrebno za doseganje
ciljev, ki so smisel našega bivanja.
Krajani tega prostora, stisnjenega skoraj na rob Mestne občine Velenje, ki se
nezmotljivo in s ponosom prepoznavamo kot Bevčani, smo v minulih desetletjih
okusili tako gorje kot slast posledic razvoja našega kraja.
Čeprav smo bili res bolj na okopih prizadevanj za uresničitev širših interesov, smo
vedno znova našli dovolj moči za drobne korake pri nadgradnji povprečne podobe
življenja na slovenskem podeželju. Je že res, da smo mnogi debelejši kos kruha z
delom zaslužili v industrijskem središču Šaleške doline, res pa je tudi, da se nikoli
nismo odrekli sicer pomembni dejavnosti za svoj obstoj: delu na zemlji in z njo.
Vedno, čeprav s spremenljivo srečo, smo tkali stik s sodobnostjo, ki je včasih – čeprav
komaj za hribom – lahko presneto daleč.
Tisto, kar nas, občane tega okoliša, vsaj za zdaj loči od najbrž marsikaterega
slovenskega kraja, je, bi rekel, srčna ljubezen do domačega okolja. Zato ob 40-letnici
obstoja Krajevne skupnosti Bevče iskreno čestitamo vsem, ki Bevče poznajo in so za
naš kraj tudi kaj lepega naredili.
Vlado Videmšek

~6~

KS BEVČE 40 let
1974-2014

SPOŠTOVANI KRAJANI IN KRAJANKE,
ob jubileju naše KS Bevče vam iskreno čestitam!
Krajevna skupnost Bevče je bila ustanovljena leta 1974. To je majhna krajevna
skupnost, z malo več kot 340 prebivalci, po površini meri 209 ha. Sosednje krajevne
skupnosti so Vinska Gora, Gorica, Šalek, Šentilj, Staro Velenje in Paka pri Velenju.
Krajevni praznik praznujemo 25. junija.
Začetki kraja kot krajevne skupnosti segajo v leto 1974, ko se je nekaj krajanov sestalo
in ustanovilo pripravljalni odbor za ustanovitev KS. Po vseh dejavnostih tega odbora
se je KS Bevče oblikovala 25. junija 1974.
V tem času je naš kraj lepo napredoval, saj je bilo zgrajenih nekaj objektov, ki so nam
precej olajšali življenje. V prvi vrsti gre tu za vodovod, ki je bil pripeljan v vse domove
v kraju. Potem ni bilo nikoli več pomanjkanja vode. Veliko cest je bilo asfaltiranih ali
obnovljenih. Še vedno pa nam ni uspelo zgraditi pločnika ob cesti do Gorice.
Gasilski dom, ki je tudi Večnamenski dom, smo ves čas obnavljali, da je danes lepo
urejen in tudi energetsko varčen. V njem so vse prireditve, ki jih organiziramo v kraju,
in je izhodišče za vse druge dejavnosti.
Ob omenjanju gasilskega doma ne smemo mimo zelo aktivnih članov PGD Bevče, brez
katerih vseh teh pridobitev v kraju ne bi bilo. Še enkrat se jim zahvaljujem za vse, kar
so storili za naš kraj, in to ob vseh posegih, ki so jih v tem času imeli.
Velika želja krajanov je izgradnja kanalizacije, ki traja že nekaj let. A kaže, da nam bo
vendarle uspelo tudi to.
Bevče so zelo lepa vasica, za nas Bevčane najlepša, kjer živimo prijazni ljudje, ki se še
vedno zelo radi družimo in smo še vedno pripravljeni veliko narediti, da bo v kraju
življenje še lepše in bolj kakovostno.
Bogomir Trebičnik,
predsednik Sveta KS Bevče
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1974–2014

~7~

SPOŠTOVANI KRAJANKE IN KRAJANI BEVČ,
letošnje leto je za naše Velenje jubilejno. Z različnimi projekti in
dogodki bomo zaznamovali 750 let prve pisne omembe trga
Velenje in 55-letnico slovesnega odprtja novozgrajenega
mestnega središča. Okroglo obletnico pa letos praznuje tudi
vaša krajevna skupnost. Vem, da jo boste znali lepo proslaviti,
saj je vaš kraj prepoznaven prav po izjemnem sodelovanju med
krajani, krajevno skupnostjo in tudi društvi, ki v Bevčah
delujejo. Prav tako, kot je dobro znano, da so Bevče prijazen,
urejen in gostoljuben kraj.
K še večji urejenosti in za bivanje še prijaznejšemu okolju bo gotovo prispevala tudi
javna kanalizacija, k izgradnji katere smo že pristopili. Gre za izvedbeno in finančno
trenutno najzahtevnejšo investicijo v Krajevni skupnosti Bevče, kjer pa smo v zadnjem
obdobju postorili še marsikaj drugega. Tako smo na primer zamenjali stavbno
pohištvo doma krajanov in kupili nova garažna vrata tudi za gasilski dom. Dom
krajanov je dobil nov strop in novo fasado, sanirali smo tudi elektroinštalacije ter
uredili nov ogrevalni sistem na pelete. Ob letošnjem jubileju Krajevne skupnosti Bevče
bo Mestna občina Velenje krajankam in krajanom Bevč podarila prav posebno darilo –
novo mesto za srečanja, sprostitev in zabavo. Dogovorili smo se namreč, da bomo v
Bevčah uredili zunanji prostor za igranje šaha, ki vam bo z mizo, s klopmi in z
nadstreškom lahko služil tudi za kakšno drugačno obliko druženja.
Na podoben način, z različnimi prostorskimi posegi in manjšimi izboljšavami, bomo
letos polepšali in uredili tudi nekaj drugih kotičkov naše občine ter vam jih, vsaj
upamo tako, s tem še bolj približali. Največja prostorska sprememba pa se nam v tem
letu že kmalu obeta v osrčju našega mesta. Ponosen sem, da bomo še pred
septembrom, ko Velenje praznuje svoj občinski praznik, končali prenovo mestne
promenade. Ta je bila zaradi dotrajane urbane opreme iz sedemdesetih let minulega
stoletja resnično že zelo potrebna prenove. Obnoviti pa je bilo treba tudi komunalne in
komunikacijske vode, prav tako je bil močno načet most čez Pako. Mestna občina
Velenje je uspela za prenovo promenade pridobiti skoraj dva milijona evrov evropskih
nepovratnih sredstev in še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna. Denar, ki ga
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Velenje brez tega projekta ne bi bilo deležno. Novega, sodobnega videza tega dela
mestnega središča se že zelo veselim in resnično zadovoljen bom, če se boste na
prenovljeni promenadi dobro počutili in radi zadrževali. Vse, kar delamo, je vendarle
namenjeno vam, spoštovani občanke in občani.
Pridružite se nam pri praznovanju, udeležite se prireditev v Krajevni skupnosti Bevče
in tudi tistih, ki jih bomo v Velenju pripravljali v poletnih mesecih ter v za vse nas
prazničnem septembru. Ob praznovanju 40-letnice Krajevne skupnosti Bevče vam
iskreno čestitam in želim, da tako smelo kot doslej stopate tudi v prihodnji čas. Vem,
da boste znali ohraniti svojo pozitivno energijo in pripravljenost na sodelovanje, zato
se lahko še številnih lepih in bogatih sadov vašega dela veselimo že zdaj.
Vse dobro vam želim in srečno!

Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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KRAJEVNI SKUPNOSTI BEVČE OB JUBILEJU
Za vami je 40 let samostojne poti kot krajevna skupnost. Jubilej je priložnost, da se na
poti za trenutek ustavimo, pogledamo nazaj in ocenimo preteklo delo. Delo in
doseženi rezultati so dokaz, da je bila pot razvoja prava.
Na tej poti smo vseskozi tesno povezani gasilci in krajevna skupnost, saj skorajda ni
dejavnosti, ki je ne bi izpeljali skupaj. Vsa ta leta sodelovanja so dokaz, da se s
skupnimi močni lahko marsikaj naredi.
V imenu Prostovoljnega gasilskega društva Bevče se iskreno zahvaljujem za vso
podporo, sodelovanje, pomoč, hkrati pa upam, da bo naše sodelovanje še naprej tako
dobro in vzorno.
Vsem krajankam in krajanom Bevč iskreno čestitam z željo, da bi tudi naprej delovali
tako, da bomo skupaj v ponos našim prihodnjim rodovom!

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!

Mitja Aubreht,
predsednik PGD Bevče
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PREDSTAVITEV KS BEVČE
Bevče so zelo lepa vasica, za nas Bevčane najlepša, kjer živimo prijazni ljudje, ki se še
vedno zelo radi družimo in smo še vedno pripravljeni veliko narediti, da bo v kraju
življenje še lepše in bolj kakovostno.
Osrednja značilnost naše vasi je Cerkev sv. Nikolaja iz 16. stoletja, ki je edini kulturnozgodovinski spomenik in je osrednji lik grba KS Bevče.
V grbu so tudi trije lipovi listi, kajti naš kraj so ob nastanku grba označevale tri lipe.
Lipa pri cerkvi in Krušnikova lipa v središču vasi sta častitljive starosti. Tretja lipa je
lipa, ki je bila posajena ob razglasitvi samostojnosti naše države. K njenim koreninam
smo ob sajenju položili ustanovno listino KS in prvi slovenski denar. S sajenjem lipe pa
smo v Bevčah zaznamovali tudi vstop Slovenije v Evropsko skupnost. Tako lahko
rečemo, da imamo zdaj v Bevčah pravzaprav štiri znamenite lipe.
Ko predstavljamo Bevče, nikakor ne smemo pozabiti na pravo bogastvo arhitekturne
znamenitosti Slovenije – kozolce. Kar nekaj jih je v vasi, vsi so še lepo vzdrževani in
služijo namenu, za katerega so bili zgrajeni.
Pri nas izvira potok Drajšnica, ki se zliva v Trebušnico. Ob glavnem vstopu v kraj z
magistralne ceste Velenje–Celje nas pozdravi lepo obnovljena Vranova kapela
(obnovljene so vse kapele v kraju) ter pozdravna tabla z našim grbom. V Bevče lahko
pridete z vseh strani neba in lahko bi dejali, da tudi za nas drži rek, da vse poti vodijo,
ne v Rim, ampak v Bevče.
Smo samostojna krajevna skupnost, ki je bila ustanovljena leta 1974. Njena površina
je 209 ha. Sosednje krajevne skupnosti so Vinska Gora, Gorica, Šalek, Šentilj, Staro
Velenje in Paka pri Velenju. Krajevni praznik praznujemo 25. junija.
V Bevčah je bilo 1. 7. 2013 po podatkih Statističnega urada Slovenije 349 prebivalcev
(197 moških in 152 žensk). V zadnjih petih letih se je število prebivalcev povečalo za
81. Povprečna starost prebivalcev v Bevčah je bila 1. 1. 2013 40,3 leta (ženske 40 let,
moški 40,5 leta).
V Bevčah je bilo 1. 1. 2013 295 prebivalcev, starih 15 let in več. Med njimi jih je 79
imelo končano osnovno šolo oziroma manj, 184 jih je imelo srednješolsko in 83
višješolsko izobrazbo.
V kraju imamo zdaj le še eno čisto kmetijo, večina prebivalcev pa ob obdelovanju
zemlje hodi še v službo. Veseli smo, da vas ostaja mlada. Svet Krajevne skupnosti
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zadnja leta vsakega novorojenčka simbolično obdari. Otroci obiskujejo OŠ Gorica.
Urejen imamo prevoz otrok v šolo.
V kraju je zelo aktivno PGD Bevče, ki je bilo ustanovljeno leta 1952. Aktivni so tudi
člani DU Velenje, pododbora Gorica-Bevče. Že mnogo let v kraju deluje Kulturnoprosvetno društvo Bevče. Ime našega kraja po Sloveniji in zunaj meja naše države s
pesmijo nosijo člani Kvarteta Svit, ki ohranjajo slovensko ljudsko pesem. Za promocijo
Bevč je veliko naredil SQUASH klub Velenje, ki je bil ustanovljen leta 1992 in ima
sedež v Bevčah.
Bevče so že včasih poleg izdelovanja opeke bile znane tudi po peki kruha za prodajo.
Zdaj imamo v kraju znano Bevško pekarno.
Seveda se je v vseh teh letih obstoja KS v Bevčah že veliko naredilo, zgradili smo
vodovod, asfaltirali in tudi že obnovili ceste, zgradili in že tudi obnovili Večnamenski
dom, meliorirali močvirnate površine … A projektov in izzivov nikoli ne zmanjka.
Menimo, da je glavni projekt ohranjanje povezanosti vseh krajanov in članov društev,
ki delajo v kraju. Svet Krajevne skupnosti tako v sodelovanju z MO Velenje, društvi v
kraju in tudi župnijo Velenje Blaženi Anton Martin Slomšek organizira veliko
prireditev, ki so namenjene povezovanju in druženju vaščanov ter ohranjanju
tradicije. Tako se vsako leto odpravimo na nočni pohod na Tuševo, postavljamo mlaj
na star način, pripravimo kulturno prireditev ob krajevnem prazniku in še za kakšen
namen, organiziramo srečanje starejših krajanov, vsako jesen se odpravimo na
ekskurzijo, kjer spoznavamo Slovenijo, organiziramo delavnice v izdelovanju voščilnic,
adventnih venčkov, butar – snopov, peki peciva, risanju, pripravimo razne razstave,
imeli smo že tudi vaške koline, martinovanje, športna srečanja, otroke vsako leto
obišče Miklavž, otroci kot koledniki na predvečer Sv. treh kraljev obiščejo vsako hišo,
dvakrat na teden se ženske zbirajo na aerobiki oziroma telovadbi in še bi lahko
naštevali. Občasno izdamo Bevške novice, kjer napišemo novosti.
Zavedamo pa se, da se nikakor ne smemo zapirati znotraj meja KS in da sta za dobro
delo potrebna sodelovanje in povezovanje s sosednjimi krajevnimi skupnostmi.
Lep vzgled za takšno delo je tudi PGD Bevče, kjer so člani iz več krajevnih skupnosti, a
vsi delajo za blaginjo društva in kraja.
Irena Friškovec
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NASTANEK KRAJEVNE SKUPNOSTI 1974
V letu 1974 se je KS Šalek, kamor so Bevče spadale, razdelila na KS Konovo, KS Gorica,
KS Šalek in KS Bevče.

Zapisnik pripravljalnega odbora za ustanovitev KS

KS BEVČE 40 let
1974–2014
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Vabilo na zbor krajanov leta 1974

Prvi predsednik novoustanovljene KS je bil Ivan Grudnik. Po njegovi smrti leta 1979 je
vodenje prevzel Vladimir Ramšak. Leta 1983 je bil za predsednika izvoljen Jože
Ramšak. Tudi njegov mandat je prekinila smrt, tako je leta 2001 te naloge prevzela
Irena Friškovec, ki je uspešno vodila Svet KS še dva mandata. V letu 2010 je prevzel
vodstvo Bogomir Trebičnik, ki nas vodi še danes.
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V vsem tem času se je krajevna infrastruktura razvijala v koraku razvoja doline in
seveda po finančnih zmožnostih. Največji zalogaj za kraj je bila v letih 1975 in 1976
izgradnja vodovodnega omrežja, čigar svečano odprtje je bilo 10. 10. 1976, in kasneje
leta 1980 gradnja Večnamenskega doma Bevče.

Nekaj o vodovodu: Danes si težko
predstavljamo gospodinjstvo brez vode na
pipi. Do leta 1976 je razen redkih izjem vsako
gospodinjstvo
v
vasi
čutilo
veliko
pomanjkanje vode, in to ne samo v sušnih
obdobjih. Zaradi potreb je bil ustanovljen
gradbeni odbor in začela so se dela. Med
takrat 54 uporabnikov so razdelili stroške.
Določili so, koliko metrov jarkov mora vsak
interesent izkopati, koliko udarniških ur mora
narediti pri skupnih akcijah (polaganje cevi,
delo pri rezervoarjih, ipd.). Položenih je več
kot 7 km vodovodnih cevi. Iz zajetja v izviru
Drajšnice se voda prečrpava na Velipov vrh,
od tam pa še enkrat v rezervoar nad cesto v
zgornjih Bevčah. To je pogoj, da je lahko vsako
gospodinjstvo v vasi dobilo ustrezen
priključek. Vodovodni odbor je imel v svojih
vrstah vzdrževalce, kontrolorje in inkasante, ki so uspešno vodili nemoteno in varno
oskrbo z vodo vsem interesentom do leta 2001, ko so bevški vodovod zaradi nove
zakonodaje priključili na javni vodovod in ga zdaj upravlja KP Velenje.

Večnamenski dom
Gasilski dom je za vse dejavnosti v kraju postajal premajhen. V letu 1980 so ustanovili
gradbeni odbor, pridobili načrte in začeli z delom. Ljudje so darovali les, odpovedali so
se dobičku takratnih obveznic za ceste, postorili ogromno udarniških ur, po svojih
močeh denarno pomagali in dobili smo nove in večje prostore, ki še danes služijo
svojemu namenu.
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Začetki
gradnje
gasilskega doma

Dograditev
gasilskega doma z
dvorano

Tudi ceste v kraju so se posodabljale. Tako smo v letu 1971 dobili prve metre asfalta
od Vranove kapele do središča vasi. Na vsakega zaposlenega v kraju in tudi od
dohodka kmetije je bil določen prispevek, s katerim je bila omogočena gradnja ceste.
Uveden je bil tudi občinski samoprispevek.
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Višina prispevka je bila določena z odstotki na dohodek zaposlenega. Vse to in
udarniško delo je omogočilo posodobitev večine važnejših cestnih odcepov v kraju.
Odprtje prve asfaltirane
ceste

Odprtje dela ceste med
spodnjimi in zgornjimi
Bevčami leta 1986
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Na močvirnih predelih kmetijskega zemljišča je bila izvedena hidromelioracija, ki je ob
večjem deževju vodi omogočila hitrejši odtok s kmetijskih površin.
Tudi prvotno izgradnjo telefonskega omrežja v kraju so nam omogočili predvsem
udarniško delo in prispevki uporabnikov. Sami smo položili dovodni kabel od Obirca
do središča vasi. Darovanih je bilo veliko drogov za prosto linijo in ročno so bile
izkopane vse jame za te drogove.
Širjenje kabelskega TV-sistema v mestu Velenje je omogočilo, da smo tudi v Bevče
dobili signal kabelske televizije in internetno povezavo.
Vsi v kraju smo lahko ponosni, da se nam je ponudila enkratna priložnost, ko nam je
Mestna občina Velenje odkupila kos zemljišča ob domu, ki se počasi spreminja v
prireditveno-vadbeni center.
Vlado Videmšek, Irena Friškovec, Bogomir Trebičnik
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OSEBNA IZKAZNICA KRAJEVNE SKUPNOSTI
Ime: Krajevna skupnost Bevče
Sedež KS: Bevče 24a, 3320 Velenje
Ustanovitev KS: 1974
Davčna številka: 972 603 04
Matična številka: 5030471
Transakcijski račun: Si56 0133 3645 0859 156
Število krajanov: 345
Svet KS Bevče (2010-2014): Bogomir TREBIČNIK, predsednik
Ivan BAČOVNIK, podpredsednik
Metka ZAJC, tajnica
Mateja SKUTNIK, članica
Sonja SUŠEC, članica
Anton PODPEČAN, član
Marjan ŠRAMEL, član (do leta 2013)

KS BEVČE 40 let
1974-2014

~ 19 ~

KS BEVČE 40 let
1974–2014

ZAČETKI GASILSTVA V BEVČAH
Tu, ko bistra Drajšnica teče,
temu kraju se Bevče reče,
lepe Bevče, čiste Bevče.
V Bevčah polno je radosti,
zato gasilci smo na Bevče
zelo, zelo ponosni!
Ivan Lednik

Dedujemo stvari, ki so jih ustanovili, jih začrtali, jim dali moč življenja naši predniki.
Zavedamo se dolžnosti, da vse to ohranimo, izboljšamo, moderniziramo in s tem
poskrbimo tudi za prihodnje rodove.
Verjamem, da je najlepše darilo za naš 62. jubilej šopek, v katerega so spleteni
medsebojno prijateljstvo, razumevanje, ustvarjalnost in dobra volja ljudi, ki smo
združeni v tej humani organizaciji. Člani našega društva so doma v različnih krajevnih
skupnostih, s čimer iz leta v leto dokazujemo, da meje med kraji niso pomembne za
delo društva.
V povojnem času, ko so se le za silo zakrpale rane 2. svetovne vojne, se je povečala tudi
potreba po večji požarni varnosti. Takrat se je v nekaterih vaščanih porodila pobuda,
da bi ustanovili prostovoljno gasilsko društvo. Uresničila se je januarja 1952 v
Korenovi hiši. Prvi upravni odbor je bil uradno potrjen 6. aprila 1952 na občnem
zboru v hiši Avgusta Lesjaka. Sestavljali so ga: predsednik Anton Goltnik, poveljnik
Ivan Grudnik, tajnik Vlado Videmšek in blagajnik Ivan Koren.
Veliko zaslugo za ustanovitev društva ima takratni sektorski poveljnik in poveljnik
Industrijskega gasilskega društva Rudnika lignita Velenje Ivan Han. On je dajal
dragocene napotke in spodbujal nepoučene gasilce, da so se že v prvem letu obstoja
začeli izobraževati – predvsem v preventivi. Prostore za shranjevanje orodja in
skromne opreme je takrat odstopil Jože Goltnik v leseni uti. Hkrati so začeli s
pripravami za izgradnjo doma. Zemljišče so odstopili Krušnikovi.
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V Minkševi opekarni so udarniško izdelali opeko, ljudje so darovali les. Tako je bil s
skupnimi močmi in prostovoljnim delom v letu 1954 dom postavljen pod streho.
Odprtje gasilskega doma

Težko delo upravnega odbora,
ki je začel iz nič, sta zmogla le močna volja in dobro razumevanje z vaščani. Istega leta
je bila sprejeta tudi prva motorna brizgalna »Jadran 300 litrov«, ki jo je skupaj z
dodatno opremo nabavila občinska gasilska zveza. Dve leti kasneje so v novi dom
preselili dokumentacijo, ki sta jo v svojih omarah hranila Ivanka Goltnik in Jože
Goltnik. V novem domu je zaživela tudi mladina, ki je z akcijami in s pridobitvami
skupaj z gasilci dokazala, da delo in trud le nista bila zaman.
Za uspešno delo in hiter razvoj društva gre posebna zahvala soustanovitelju in 22 let
uspešnemu poveljniku Ivanu Grudniku, ki je bil do svoje prezgodnje smrti predsednik
nadzornega odbora in v letu 1974 prvi predsednik novoustanovljene Krajevne
skupnosti Bevče.
Ustanovni člani, katerih vrsta se je do danes na žalost močno skrčila, z veseljem v očeh
in radostjo v srcih pripovedujejo in kažejo pot, po kateri so začeli voziti z lesenimi
»garami«, potem z »mopedi« in prikolico, vse do danes, ko v mnogo večjem in
sodobnem domu stoji povsem drugačna oprema.
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Prva oprema bevških gasilcev

Vsa leta so se člani udeleževali različnih gasilsko-športnih tekmovanj. Pri tem je
možno pridobivati spretnosti in uspešno urjenje v gasilski tehniki. V zadnjih tridesetih
letih se 6 do 8 desetin redno udeležuje zveznih in drugih tekmovanj. Enote dosegajo
zelo lepe uspehe, nekaj jih je vredno našteti: mladinci leta 1968 prvo mesto na
regijskem tekmovanju in tretje mesto na republiškem tekmovanju v Novi Gorici;
članice »B« več let občinske prvakinje in štirikrat uvrščene na republiško tekmovanje.
Ponosni smo na svoje veteranke in veterane, ki so vrsto let uspešno tekmovali po
različnih krajih Slovenije. Obe enoti že imata naslov državnih prvakov. V letu 1993
smo gostili predsednika države in predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki sta s svojim
obiskom počastila zmagovalce na prvem državnem tekmovanju v samostojni Sloveniji.
Ponosni smo, da je naš mali kraj, vendar »velik po srcu«, obiskal predsednik države.
Uspešni so bili tudi mladinci, ki so v kategoriji »500 L« na državnem tekmovanju
osvojili četrto mesto.
V spomin na našega 22 let uspešnega poveljnika in ustanovitelja Ivana Grudnika, na
pobudo Ivana Lednika, prirejamo vsako leto srečanje starejših gasilk in gasilcev
Slovenije. Letošnje je bilo že 24. po vrsti.
V okviru društva uspešno deluje tudi Kvartet Svit z Marino in Mihaelo, ki se je redno
udeleževal srečanj gasilskih pevskih zborov. V letu 2011 je praznoval 20 let uspešnega
dela. Želimo mu še veliko lepo zapetih pesmi.
Požarna varnost spada v sklop najpomembnejših preventivnih dejavnosti na področju
zaščite, reševanja in pomoči sočloveku. Na področju požarov je namreč človeška
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malomarnost pogost vzrok za nesreče, zato je ozaveščanje prebivalcev o pomenu
požarne varnosti izjemno pomembno. Naloga gasilcev je nenehno izpopolnjevanje,
usposabljanje, da bomo kos sodobnemu razvoju. Ostajajo dela, ki jih je nemogoče
poplačati. In so ljudje, ki opravljajo ta dela, ker preprosto čutijo, da so za to poklicani.
Takšno delo je zanesljivo delo, ki ga opravljamo gasilci. Naj bo dosedanje uspešno delo
društva porok za naša nadaljnja obstoj in razvoj.
Vlado Videmšek
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BEVČE SKOZI ČAS
Ime kraja
Nastanek Bevč sega v prazgodovino, saj so na tem območju našli tri prazgodovinske
sulice. Kraj se prvič imenuje in omenja kot Wels v 12. stoletju. Zemljišče je spadalo pod
grad Eggenstein. Tu nekje je bil tudi grad Wels, čigar točna lokacija ni znana. V letu
1424 se je grad imenoval »Burck zu dem Velz« in leta 1941 »Haws Welcz«. Hiša, ki ima
danes številko 19, je bila omenjena kot grajska pristava. Pozneje se je kraj imenoval po
gradu Eggenstein in Belče, kar je zabeleženo tudi na kelihu v Cerkvi sv. Nikolaja.

Prvotni lastniki posesti, ki je pozneje pripadala Cerkvi sv. Nikolaja, so bili lastniki
gradu (Dobrava, Dobrnica ali Gutenhart). Ti so ob svoji odselitvi podarili to posest
soseski Belče, da bi z dohodki teh vinogradov pokrivali stroške za vzdrževanje cerkve.
Že pred prvo svetovno vojno je takratni dekan škalske dekanije Ivan Rotner vzel to
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posest iz lastništva soseski in jo dal v last cerkvi. Od takrat že obstajajo zapiski, da se
kraj imenuje Bevče.
Cerkev je bila lastnik tega posestva do konca druge svetovne vojne, ko je s tem
posestvom opravila agrarna reforma. Med okupacijo so hoteli Nemci kraj
preimenovati po gradu Eggenstein, nato pa še z imenom »Wojče«. Po končani vojni je
kraju ostalo ime, ki ga ima še danes.

Slika in razvoj kraja po letu 1900
Ob vznožju in delu pobočja Dobrača, vzhodno tik pred mestom Velenje, leži Krajevna
skupnost Bevče. Po površini meri 209 hektarjev, po številu prebivalcev pa je
najmanjša v Mestni občini Velenje. Prebivalstvo je pretežno delavsko-kmečko, kar
pomeni, da je nekaj manjših kmetij, drugi pa imajo domačijo in nekaj obdelovalne
zemlje.
Po večini je to urbanizirano naselje v podolju med Velenjem na zahodni in Vinsko Goro
na vzhodni strani. Kraj leži južno pod apniškim Dobračem. Sestavljajo ga bolj gručaste
spodnje Bevče v ilovnatem dolinskem dnu potočka Drajšnice in po pobočju razložene
zgornje Bevče. Nadmorska višina kraja se razteza med 405 in 535 metrov. Število
prebivalcev je v zadnjih 140 letih precej nihalo.

Število prebivalcev skozi čas

leto
1869
1900
1931
1961
1971
1981
1991
2009
2011
2013

št.
prebivalcev
148
204
226
234
222
195
206
308
333
349
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Pred prvo svetovno vojno je kraj štel 47 hiš, od katerih je bilo 10 večjih kmetij, drugi
prebivalci pa so bili »kočlarji«. Pridelovali so hrano za lastno preživetje in živino za
prodajo. Dobro je bila razvita konjereja, saj je vsaka kmetija imela po par delovnih
konj. Nekateri so se zato preživljali tudi s prevozništvom, največ s spravilom lesa. Kraj
je bil dobro poznan po pridelovanju vina. To je bil skoraj za vsako hišo dodatni
zaslužek, kajti prodaja vina se je močno širila. Pridelovali so predvsem žlahtne sorte,
kot so drobno belo grozdje z imenom »peček« in črnino. Razen domačih lastnikov
vinogradov so bili tu še lastniki s Paškega Kozjaka, iz Raven pri Šoštanju in cerkva:
Šembric, Škale in domače cerkve. Vinogradništvo je začelo močno upadati, ko se je
tudi v teh krajih širila ameriška trtna uš, ki je postopno uničevala trto. Domačini so se
preusmerjali v sadjarstvo in tudi v tem uspeli vzgojiti dobre sorte sadja. Izredni vzpon
je kraj dosegel, ko se je uveljavljalo hmeljarstvo. Visoka cena hmelja je privabila skoraj
vsakega vrtičkarja, da je opustil druge kulture in prideloval hmelj. Ob nastopu
svetovne krize je tudi pridelovanje hmelja močno upadlo. Po drugi svetovni vojni so ga
razen redkih izjem skoraj popolnoma opustili. V kraju se je kmetijstvo počasi
preusmerjalo v živinorejo.
Z odprtjem velenjskega rudnika so možje iskali zaslužek v črnih rovih pod zemljo.
Zaposlitev so dobili tudi pri raznih lesnih trgovcih. Na veliko so prodajali hlodovino in
tesan les. Dobro so bili poznani domači tesarji »plenkačarji«. Med njimi je bil najbolj
poznan tesar Pogranc.
Razvita je bila tudi domača obrt: tkalstvo, krojaštvo, pletilstvo, kolarstvo, kovaštvo, bil
je tudi popravljavec pušk. Na »Minkševi« kmetiji se je za okoliš pekel kruh. Prodajali
so krajc, vogel in plat kruha. V Lesjakovem grabnu, na začetku potoka Trebuše, je bil
mlin na vodo. Skoraj vsaka domačija je imela poseben prostor »pajštvo« za sušenje
sadja in lanu. Kadar so pri hiši trli lan, je bil to družinski praznik. Predice so predle
niti, iz katerih se je tkalo »hodno« platno.
Napisna plošča kolarske
delavnice
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Priprava, s katero so trli lan

Poznana je bila opekarna »Minkševe cigunce«, kjer so izdelovali kakovostni
»bobrovec«, ki so ga razvažali vse do Dravograda. Dokaz za kakovost so še danes
pokrita nekatera ostrešja. Okoli leta 1930 je zaživela še ena opekarna – »Vranove
cigunce«, kjer so izdelovali zidno opeko. Moderna tehnologija je po letu 1955
zaustavila delo v teh opekarnah.
Strešni bobrovec, izdelan v
Minkševih ciguncah, v sredini
»strešnik in pol« za križno
prekrivanje

Model za izdelavo in opeka
narejena v Vranovih ciguncah
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Veliko podatkov v tem zapisu je zbranih po pripovedovanju g. Ivana Korena, ki je,
poleg tega, da je bil dober gospodar, zelo dobro poznal življenje in razvoj Bevč ter
bližnje in daljne okolice. Njemu gre velika zahvala za ohranjanje kulturne in
zgodovinske dediščine našega kraja.
Vlado Videmšek
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ZNAMENITOSTI IN KULTURNA DEDIŠČINA KRAJA
Poleg nekaj krajinskih štajerskih kozolcev, ki so še v uporabi, je v kraju edini kulturnozgodovinski objekt Cerkvica sv. Miklavža, ki stoji strmo nad vasjo.
Poslopje cerkve se prvič omenja šele v 16. stoletju. Veliko stvari pri natančnih ogledih
strokovnjakov nakazuje možnost, da je cerkev morda mnogo starejša. Obstaja tudi
vizitacijski zapisnik iz leta 1642, v katerem sta podrobno opisani notranjost in
oprema.
Citiram povzetek: »Cerkev sv. Miklavža je morda nastala že v času romanike. V gotiki
so preoblikovali prezbiterij in na zahodu dodali zvonik. V baroku je dobila današnji
videz: prezbiterij so dvignili za meter in ga obokali z banjastimi oboki, s češkimi
kapami so presvodili ladjo, dodali so zakristijo. Notranjost je izvedla delavnica, ki je
okrasila s preprostim štukom več cerkva v Šaleški dolini. Barok je opremil cerkev s
kakovostnimi oltarji rezbarja Ferdinanda Galla. Glavni oltar je posvečen patronu – sv.
Miklavžu, stranska pa najdenju sv. križa (oz. sv. Heleni) in sv. Jederti. Ob sv. Miklavžu
stojita kipa sv. Lenarta in sv. Urha, v atiki pa Bog Oče, sveta Lucija in Apolonija. V 19.
stoletju so okoli zvonika postavili novogotsko vežo, veliki oltar je dobil nov
tabernakelj, na severno steno pa so namestili preprosto prižnico. Cerkev je obdana z
nizkim obzidjem. Posebnost sta križ iz biserne matice ter križev pot (bakrorez).
V zvoniku visijo trije železni zvonovi, katere so naročili pri Kranjski industrijski družbi
z Jesenic. Proizvajalčev žig kaže, da so jih vlili leta 1924. Shranjenih je tudi nekaj starih
mašnih knjig. Omeniti velja mašno knjigo – misal iz leta 1742.«
V kroniki škalske dekanije, kjer je podpisan škalski dekan Ivan Rotner, je moč najti
nekaj zanimivih podatkov. Cerkev sv. Miklavža spada pod Škale in se prvič omenja leta
1641; takrat je imela vinograd, 31 krav in 8 ovac. Do prve svetovne vojne sta bila v
zvoniku dva zvonova – večji je tehtal 230 funtov in je bil vlit leta 1731, manjši je tehtal
140 funtov. Oba so leta 1917 vzeli. Gornjegrajska oblast je imela pravico do vinske
desetine. Leta 1860 je Pečovnik (urmaher) izdelal uro, ki je še zdaj v zvoniku, vendar
ni v uporabi. Tudi cerkev iz Cirkovc je imela v Bevčah vinograd, ki je bil 27. 7. 1914 za
450 kron prodan Valentinu in Frančiški Špital.
Velikost cerkvenega vinograda je bila 75 arov. Nad njim je bila klet, katere zadnja
kamnita stena je še ohranjena. To je bila kamnita klet velikosti 10 krat 9 metrov, gornji
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del je bil lesen v tirolskem slogu z znamenitim »gankom« in ograjo. Pokrita je bila s
slamo kot vse druge zgradbe v vasi. Posebnost so bila mogočna hrastova vrata,
narejena brez prisotnosti železa (tečaji, kljuka, zapah – vse leseno). Nad kletjo je bilo
stanovanje za mežnarja.
Po uničenju vinske trte (trtna uš) je bil ta vinograd posajen s sadnim drevjem znanih
sort, kot so štajerski mošancelj, bobovec , kanada … Po agrarni reformi je bilo
zemljišče dodeljeno v last Francu Praprotniku, ki je opravljal dolžnost mežnarja. Ker je
oslepel, je lastništvo nad zemljiščem prevzela občina, ga nekaj časa dajala v najem in
kasneje prodala. Tako je v cerkveni lasti ostalo le zemljišče znotraj obzidja.
V tem obdobju se je pri Cerkvi sv. Miklavža zamenjalo kar nekaj ključarjev. Od leta
1900 so to službo opravljali spodaj navedeni.
Seznam ključarjev po letu 1900

leto
1900

ključarji
Valentin Smolčnik
Jakob Verbič
1908
Gregor Goršek
Mihael Trnek
1921
Valentin Lesjak
Alojz Jan
1927
Anton Oštir
Valentin Špital
1932
Peter Bukovec
Vlado Rednak
1936
Jože Goltnik
Mihael Borovnik
1957
Ivan Koren
Anton Goltnik
1964
Ivan Bačovnik
Anton Javornik
1990
Marjan Lesjak
Mirko Dolinšek
Vlado Videmšek
Cerkev je do leta 1993 spadala v župnijo sv. Martin v Velenju. Do takrat so bile v njej
največ dve do tri sv. maše na leto. Stavba je samevala in počasi propadala. Po letu
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1980 smo krajani sami začeli z obnovo. Obnovljeno ostrešje in menjava kritine sta
preprečila nadaljnje propadanje objekta. Ko je bila v letu 1993 ustanovljena nova
župnija, najprej sv. Barbara – kasneje Bl. A. M. Slomšek, je cerkev zaživela. Vsako
nedeljo in ob praznikih se v njej daruje sv. maša. S tem je zaživel tudi kraj. Vaščani smo
s svojimi darovi in z delom v teh dvajsetih letih obstoja nove župnije marsikaj
postorili. Najprej smo uredili cesto do objekta, saj prej dostop z avtom ni bil mogoč.
Sledil je ponovni priklop na električno omrežje, ki je bilo kar nekaj let zaradi predrage
števnine odklopljeno. Zaradi velike vlage v zidovih je bilo treba okoli cerkve
drenažirati in urediti odtoke žlebov. Naredili so priključek na vodovodno omrežje.
Urejena je bila okolica in položeni so bili tlakovci pred vhodom. Na novo sta bili
naredila elektroinštalacija in zunanja osvetlitev. Obnovljena je bila notranjost in
zunanjost cerkve, izdelane nove klopi in nova oprema v zakristiji. V zvoniku so
elektrificirani vsi trije zvonovi in nameščena je nova ura. Zamenjali so dotrajane
žlebove. Izdelan je oltar in ambon. Oltar ponazarja glave 12 apostolov in vabi vernike z
napisom: »Pridite jest«. Ambon ponazarja glave 4 evangelistov in vabi k poslušanju
božje besede z napisom: »Beseda življenja«. Za boljšo slišnost je nameščeno ozvočenje.
Vsa izbira barvnih odtenkov, način barvanja zunaj in znotraj ter izdelava potrebnih
načrtov za opremo je delo arhitekta Roka Polesa.
20 let življenja naše župnije za marsikoga pomeni malo, za nas tukaj v podružnici pa
pomeni veliko. V letu 1993 smo zaživeli, zaživeli skupaj z našim zaščitnikom sv.
Miklavžem. Skoraj tako, kot je bila zapuščena naša cerkvica, so bila v povojih naša
srca. Samo dva do trikrat letno se je na tem oltarju prižgala svečka. Drugače, druge dni
v letu, je bil mrak, ne samo v cerkvi, tudi v nas, ki tukaj živimo. Zato smo še bolj veseli,
da smo znali stopiti skupaj. Da smo s pomočjo dobrih ljudi, ki znajo ceniti
znamenitosti v kraju, ohranili in obnovili ta naš skupni dom. Dom, ki nas druži, nam
daje tisto, kar je v duši vsakega posameznika vredno vzeti v popotnico svojega
življenja.
Psalm pravi: »Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo zidarji.«
V letu 2003, ko je naša župnija praznovala 10 let obstoja, je Cerkvico sv. Miklavža
obiskal g. škof dr. Franc Kramberger. Tudi najstarejši krajani ne pomnijo tako
visokega obiska. Takrat je g. škof potrdil, da smo na pravi poti, da stopamo v korak, ki
v tej naši skupnosti ohranja življenje družine, življenje kraja, ohranja dobrote, ki jih
podarja le naše skupno in srečno življenje. Leto kasneje na Miklavžev praznik je bila
slovesnost blagoslovitve obnove fasade, posodobitev zvonov ter ure v zvoniku in
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posvetitev novega oltarja. To slovesnost je vodil takrat pomožni mariborski škof dr.
Anton Stres. Povabil nas je, naj radi prihajamo v domačo cerkev in v njej nabiramo
moči za pričevanjsko krščansko življenje.
Vsem, ki stopimo v Cerkev sv. Miklavža, naj napis na oltarju »Beseda življenja« in
povabilo »Pridite jest« razsvetli dušo in um, da bomo znali živeti – kot ena velika
družina dobrih kristjanov. Če je človek povabljen pred daritveno mizo in nahranjen z
besedo življenja, da zna s tem živeti, potem se nam ni treba bati za našo prihodnost.
Vlado Videmšek
MALI VELIKANI

V kraju, kjer živim, ni prireditve brez nastopa bevških otrok, čeprav nimamo šole.
Otroci so naše veselje in ponos. Nov rod in nova generacija. Povrh vsega skrivajo v
sebi še mnogo talentov, ki so vredni ogleda. Ohranjajo tudi stare oblike koledovanja,
kot so sveti trije kralji, pustovanje, tepežkanje … Radi se udeležujejo delavnic, kjer
pridobivajo nova znanja in izkušnje.
Tako njihova srčna radost ohranja našo bogato kulturno dediščino in slovenski jezik v
kraju, kjer živim, in nas dela velike ter prepoznavne v širši okolici.
Olga Lesjak
PRIJETNO S KORISTNIM

V Bevčah imamo organizirano vadbo aerobike, ki jo že dobrih 10 let vodi športni
pedagog Boris Pušnik. Vadimo enkrat tedensko v zimskem času in na takšen način
vsaj malo ubežimo hitremu tempu ter pomanjkanju časa sodobnega človeka. Rade se
družimo in tako izboljšujemo tudi zdravje in športno kondicijo. Med nami so se
spletla že številna prijateljstva, saj vadbo obiskujejo tudi ženske iz drugih krajevnih
skupnosti MO Velenje.
Olga Lesjak
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KVARTET SVIT SKOZI ČAS
Vsakdo ima svojo življenjsko dolžnost, edinstven dar oziroma posebno nadarjenost, s
katero naj obdari druge. Kadar ta edinstven dar združimo s služenjem drugim,
doživimo vznesenost in zanos svojega duha, kar pa je najvišji vseh ciljev. Tudi cilji
Kvarteta Svit so bili vsa leta njihovega delovanja usmerjeni za obdarovanje drugih.

Zbrali so se štirje mladi fantje pod mogočno vaško lipo, kot nekdaj Bevčani, in zapeli.
Zgodilo se je prav 26. oktobra 1991, ko je zadnji vojak takratne armade zapustil naše
ozemlje. Ta dan je zapisan kot uradni začetek delovanja pevske skupine, ki si je kaj
kmalu nadela ime Kvartet Svit. Ljubezen do druženja, petja in ohranjanja slovenske
ljudske pesmi, ki žal tako hitro tone v pozabo, je bila razlog in vodilo za to srečanje.
Bevški gasilci skupaj s krajevno skupnostjo so jim prijazno ponudili svoje prostore,
kjer so začeli vaditi, in tako pod njihovim okriljem delujejo že 23. let. Skupina je
postajala vedno bolj prepoznavna, imela je čedalje več nastopov in medijskih
predstavitev, zato je potrebovala pomoč. Organizacijske posle je prevzel Andrej Koren
in jih zelo vestno opravljal do dvajsetletnice delovanja kvarteta, meni pa so zaupali
vodenje dokumentacije. Nato smo pod našo streho uredili še sobo za Kvartet Svit,
kamor so prenesli celotno delovanje, kjer tedensko vadijo že več kot dvajset let in kjer
so vedno dobrodošli.
V teh letih je bilo opravljenih veliko vaj, ogromno nastopov v cerkvah, na dobrodelnih
prireditvah, koncertih in gostovanjih širom Slovenije, v Avstriji, Slovaški, Nemčiji in
Italiji vse do srednje Dalmacije, kjer se počutijo skoraj kot doma. Njihovo izvajanje je
bilo povsod prijazno in hvaležno sprejeto. Poleg tega je njihovo delo v različnih
zasedbah obrodilo še osem nosilcev zvoka in repertoar, ki obsega preko dvesto
ljudskih, sakralnih, priredbenih in dalmatinskih pesmi.
Prav je in nedvomno si to tudi zaslužijo, da omenim še vse člane in članice, ki so skozi
čas sestavljali ali še sestavljajo vsak svoj delež v mozaik Kvarteta Svit. Prvo zasedbo so
sestavljali: prvi tenorist Branko Flis, drugi tenorist Darko Korenak, drugi basist Viktor
Lužnik in prvi basist ter vodja Kvarteta Franc Martinšek. Po nekajletnem delovanju se
je skupina zelo spremenila. Ostal je le vodja Kvarteta, ki je povabil k sodelovanju tri
nove člane: prvega tenorista Milana Lebra, drugega tenorista Mirka Rožanca in
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drugega basista Lovra Razgorška. Delo umetniškega vodje je prvih deset let opravljal
Janez Kolerič. Po nekaj letih se je na mesto drugega basista vrnil Viktor Lužnik in v
takšni zasedbi je skupina delovala kar nekaj let. Naslednja sprememba se je zgodila, ko
je prvega basista zamenjal Uroš Drev, vodstvo kvarteta pa prevzel Mirko Rožanc.
Po desetletnici delovanja je umetniško vodstvo prevzela Darja Gaber Podvratnik, ki je
skupino vodila in pripeljala do petnajste obletnice. Svoje delo so želeli nadgraditi,
popestriti zven slovenske ljudske pesmi, zato so k sodelovanju povabili citrarko Majo
Mirkac, njo je pozneje zamenjala Melita Turnšek, ki je dodala še ženski vokal. Zaradi
naraščaja v družini je citrarko zamenjala Marina Hrovat – Božnik in k sodelovanju
pritegnila še flavtistko, svojo sestro Mihaelo Hrovat – Podjavoršek. V tej zasedbi so
dočakali petnajsto obletnico delovanja, ki so jo zaznamovali z velikim koncertom v
Vinski Gori. Ob tem jubileju je Kvartet Svit z Marino in Mihaelo prejel plaketo Mestne
občine Velenje za dolgoletno delovanje in zastopanje mesta Velenje širom po svetu. Po
zaključku praznovanj petnajste obletnice je sledila še ena velika sprememba, saj sta
skupino zapustila oba tenorista in umetniška vodja. Tako je vlogo novega prvega
tenorista prevzel Danilo Švajgel, vlogo drugega tenorista pa Janez Arčan. Umetniško
vlogo sta prevzeli sestri Marina in Mihaela, ki sta obe doštudirali glasbo, vodja
Kvarteta pa je postal Viktor Lužnik. V takšni zasedbi je skupina v oktobru 2011
praznovala dvajseto obletnico z odmevnim koncertom, prav tako v Vinski Gori. Od leta
2013, ko je skupino zaradi družinskih obveznosti zapustila Mihaela Hrovat –
Podjavoršek, deluje Kvartet Svit s citrarko in umetniško vodjo Marino Hrovat –
Božnik.
Klub številnim kadrovskim spremembam Kvartet marljivo dela in dobiva pevsko
kakovost. Na reviji Pozdrav pomladi v Velenju, ki se je udeležuje že vrsto let, je letos
prejel visoko strokovno oceno in se uvrstil na regijsko tekmovanje.

Kvartet Svit je v zahvalo za prenašanje imena Bevč s pesmijo po svetu prejel priznanja
tako Krajevne skupnosti kot Prostovoljnega gasilskega društva Bevče, in sicer leta
1997 za peto, leta 2001 za deseto, leta 2006 za petnajsto in leta 2011 za dvajseto leto
delovanja.
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Ob jubileju KS Bevče se radi spominjajo svojih nastopov in se zahvaljujejo vsem, ki so
jim v teh letih prisluhnili, jim kakorkoli pomagali in jih podpirali. Posebej se
zahvaljujejo družini Videmšek za pomoč in podporo ter družini Dolinšek za prispevek
in izvedbo številnih imenitnih aranžmajev in domiselnih scen na koncertnih odrih ter
za dvakratno postavitev jaslic samo za televizijsko snemanje božične oddaje in
koncerta ob jaslicah v Cerkvi sv. Miklavža.

Bevčam in Bevčanom so se člani Kvarteta Svit skušali oddolžiti s svojimi nastopi na
prireditvah ob prazniku KS Bevče, praznovanjih materinskega dne, na novoletnih
sprejemih starejših krajanov. Od začetka delovanja so sodelovali na skoraj vseh občnih
zborih PGD Bevče, na dobrodelnem koncertu PGD Bevče za nabavo orodnega
gasilskega avtomobila, na nekaj Srečanjih gasilskih pevskih zborov Slovenije, tudi
letos na jubilejnem tridesetem v Gorišnici pri Ptuju. Peli so na posvetitvi Vranove
kapele, pri posvetitvi klopi in obnovljene notranjosti Cerkve sv. Miklavža, sodelovali
so na dobrodelnem koncertu za zunanji oplesk, nabavo oltarne mize in elektrifikacijo
zvonov pri sv. Miklavžu,
Skupaj z gostjo Barbaro Leber so izvedli koncert na Miklavževi nedelji ter peli pri
zahvalni sv. maši. V domu krajanov so skupaj z glasbenimi gosti pripravili dva
koncerta ob 10. in 15. obletnici delovanja in promocijo ob izidu nosilcev zvoka.
Da si zaslužijo ime ambasadorji Bevč, so skozi čas dokazovali s številnimi medijskimi
nastopi, kjer so promovirali svoje delo in naš kraj. Že leta 1996 je VTV Vaša televizija
posnela prvi videospot božičnih pesmi in leta 2000 božično oddajo s Kvartetom Svit
ob jaslicah v Cerkvi sv. Miklavža, ki je prinašala mir za božič v številne slovenske
domove. V letu 1999 je VTV posnela še 45-minutno oddajo, imenovano S pesmijo skozi
vas Bevče, ki so jo skupaj s Svitom v šopek povezali gospod Jože Vehovar, Andrej
Koren in Vlado Videmšek. V letu 2003 je Kvartet s svojo pesmijo Marija Svečanska
prikazal koledovanje na svečnico v Bevčah pri družini Videmšek, ki jo je prav tako
posnela in predvajala VTV. Na pobudo in ob organizaciji Kvarteta Svit je kar dvakrat,
in sicer prvič leta 1998 in drugič leta 2005, v živo iz bevške dvorane v Slovenijo in svet
šla oddaja Koncert iz naših krajev, ki jo je prenašal Radio Slovenija.
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Verjamem, da bodo člani Kvarteta Svit tudi v prihodnje dobri ambasadorji Bevč,
predvsem z ohranjanjem in s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi, ki so skozi
zgodovino tako zelo zaznamovali naše ljudi in naš kraj.
Iskreno želim, da v srcu ohranijo prijateljstvo in slogan, ki jih povezuje in spremlja
skozi prehojenih triindvajset let

Pesem – pesem nas je zbrala,
pesmi hvala – pesmi hvala!

Branka Koren
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RAZVOJ BEVČ PO DRUGI SVETOVNI VOJNI:


leto 1952 – ustanovitev gasilskega društva,



leto 1954 – gasilski dom pod streho,



leto 1958 – elektrifikacija kraja,



leto 1970 – ustanovitev mladinske organizacije,



leto 1971 – prvi asfalt v kraju,



leto 1972 – ustanovitev prosvetno-kulturnega društva,



leto 1974 – ustanovitev Krajevne skupnosti Bevče,



leto 1980 – začetek gradnje Večnamenskega doma Bevče,



leto 1986 – obnova ostrešja in kritine na Cerkvi sv. Miklavža,



leto 1991 – zasaditev osamosvojitvene lipe pri domu, ki v svojih koreninah
varuje »futrolo«, v kateri so ustanovna listina Krajevne skupnosti in takratni
denar (boni),



leto 1991 – položen asfalt do Cerkve sv. Miklavža (prej le pešpot),



leto 2001 – priključitev vodovodnega omrežja na mestni vodovod,



leto 2002 – asfaltiranje ceste Bačovnik–Vanovšek,



leta 2003–2004 – obnova notranjosti in zunanjosti cerkve ter elektrifikacija
zvonov in ure,



leto 2003 – tlakovanje kegljišča na vrvico,



leto 2006 – nakup zemljišča pri Večnamenskem domu,



leto 2006 – asfaltiranje ceste Škrlin–Bačovnikov kozolec,



leto 2010 – prve hiše, priključene na javno kanalizacijsko omrežje,



vsa leta – sanacija kategoriziranih in nekategoriziranih krajevnih cest.
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Vsa leta po izgradnji vzdrževanje in obnova Večnamenskega doma Bevče:









nova tlak in oder v dvorani,
nov strop v dvorani,
menjava strešne kritine na celotnem domu (2005),
menjava oken in vrat (2003 in 2008),
nova fasada na domu (2010)
kompletna obnova in preureditev ogrevanja v domu (kurilno olje ali peleti),
preureditev garaž in garderobe v orodjarni,
izgradnja nadstreška ob gasilskem domu (2014).

Vsakoletne prireditve oziroma dogodki:










v januarju vsako leto nočni pohod z baklami na Tuševo,
vsak april čistilne akcije,
postavitev mlaja na tradicionalni način,
gasilsko tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za Grudnikov memorial ter
članic in članov za pokal KS Bevče,
počastitev starejših krajanov,
krajevni praznik,
otroške delavnice,
kulturne prireditve ob nekaterih dogodkih (starejši občani, krajevni praznik ...),
strokovne ekskurzije itd.
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POGLED V PRIHODNOST
Glavna naloga Sveta KS v prihodnjem obdobju bo vsekakor izgradnja kanalizacije v
Bevčah. Velika naloga bo tudi gradnja pločnika do Gorice, s katerim bi se bistveno
povečala varnost pešcev na tej poti.
Treba bo urediti križišče pri Vranovi kapelici in dodati razsvetljavo.
Na poti od Gorice do Bevč so še vedno cestne svetilke, ki svetlobno onesnažujejo
okolje.
Še naprej bomo ostali zvesti vsem tradicionalnim prireditvam v našem kraju.

Bogomir Trebičnik
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SKLEP
V vse pridobitve v letih obstoja Krajevne skupnosti Bevče in prej je bilo vloženega
veliko truda, bilo je tudi veliko vroče krvi, ogromno prostovoljnih delovnih ur, veliko
odrekanja in prostovoljnih prispevkov. Brez tega vsega, kar imamo danes, gotovo ne bi
imeli. Hvala vsem in vsakomur posebej! Skupaj smo zmogli marsikaj, zato še vedno
verjamem, da vsak malo in vsi skupaj – seveda složni – zmoremo vse.

Iskrene čestitke ob 40-letnici ustanovitve Krajevne skupnosti Bevče vsem občankam
in občanom!

Vlado Videmšek

Uredniški odbor: Irena Friškovec, Vlado Videmšek, Bogomir Trebičnik
Lektoriranje:
Oblikovanje: Bogomir Trebičnik
Fotografije: Arhiv PGD Bevče, Jože Bačovnik, Vlado Videmšek
Tisk: Studio HTZ
Naklada: 240 izvodov
Bevče, september 2014

