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Beseda urednika
Dolina spreminja podobo z gradnjo četrte razvojne osi. Ob Dravi,
železnici in cesti si pot utira še pitna voda. Traso deli s kolesarji, ki želijo
spoznati naše kraje in nadaljevati v smeri proti Donavi. Zgodovina se
ponavlja - kot je nekdaj reka vodila v smeri toka naše dedke, se tudi ti
popotniki ozirajo v to smer, nam pa prinašajo nove priložnosti.
Le naš Flosar zadnje leto obrača lemež proti toku in pelje iz lenštatov
v Ožbaltu mimo čeri Javnika do varnega pristana v Breznu, kjer skupaj
praznujemo.
V imenu uredniškega odbora vam, spoštovanim bralkam in bralcem,
želim prijetno plovbo v Flosarjevem zavetju …
Aleksander Golob,
odgovorni urednik

OBČINA PODVELKA
Podvelka 13 - 2363 Podvelka
telefon: 02 876 95 10
faks: 02 876 62 16
obcina@podvelka.si
http://www.podvelka.si/
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Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka
Aleksander Golob
Anton Kovše, mag. Jože Marhl, Ivanka Vomer, Mateja Rihter,
Milan Robnik, Miran Pušnik in Aleksander Golob
Mateja Rihter, prof.
arhivi posameznikov in društev
Tiskarstvo in knjigoveštvo Grešovnik
Brezno nekoč in danes
1.100 izvodov
flosar.podvelka@gmail.com
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Nagovor župana
Občina Podvelka v letošnjem poletju praznuje 18. občinski praznik.
Lahko bi zapisal, da je postala polnoletna in, če nadaljujem, da je v teh
letih odrasla. Vodenje ste mi zaupali že v prvem mandatu, zato lahko
z gotovostjo zatrdim, da se občina v letih samostojne poti uspešno
razvija. Tudi v tem letu realiziramo zastavljene načrte. Razpoložljiva
investicijska sredstva so namenjena za:
VAŠKA SKUPNOST KAPLA:
• Rekonstrukcija JP št. 819171 Klemen–Robnikovo, odsek Zajsnik–
križišče
• Rekonstrukcija cevnega prepusta na cesti JP št. 819131 Felavc
• Rekonstrukcija JP št. 819341 Zg. Pavlič–Regent
• Etnološki muzej
• Travnato igrišče Kapla
• Obnova partizanske bolnišnice Tevakin
VAŠKA SKUPNOST LEHEN:
• Energetska sanacija GD Brezno
• Prizidek GD Brezno
• Rekonstrukcija LC št. 319881 Cinkova žaga–
Urbanc, odsek Iglar–Podlesnik, v dolžini 1.700 m
• Vodovod Lehen
• Tribune pri igrišču Lehen
• Ograja pri asfaltnem igrišču Lehen
VAŠKA SKUPNOST BREZNO:
• Energetska sanacija GD Brezno
• Prizidek GD Brezno
• Avtobusni postaji Štimpah
• Rekonstrukcija ceste Brezno–Slapnik
• Nadstrešnica za smeti v Breznu 71a in 76
• Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 3.
sklop
VAŠKA SKUPNOST OŽBALT:
• JR Vurmat
• Kolesarka, igrišče Ožbalt–Šarman–Čas
• Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 3.
sklop
• Odkup vodovoda Vurmat
• Energetska sanacija Kulturnega doma Ožbalt
• Otroško igrišče Vurmat
• Tribune pri nogometnem igrišču Ožbalt
VAŠKA SKUPNOST PODVELKA:
• Energetska sanacija GD Brezno
• Prizidek GD Brezno
• Parkirišče pri blokih Podvelka 12 in 12a
• JR pošta–logarnica
• Avtobusni postajališči pri mostu
• KOMUNALNA KANALIZACIJA Podvelka, pošta–
logarnica
• Meteorna kanalizacija pri bloku Podvelka 30
• Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 3.
sklop

VAŠKA SKUPNOST BREZNO:
• Vodovod Lorbek–Otič
• Vodovod Potočnik
• Ograja pri igrišču za odbojko na mivki v Breznu
• Otroško igrišče Brezno
• Urejanje rekreacijskih površin v Breznu
Skupna vrednost investicij znaša cca. 4.111.750 €.
Od tega:
Kohezija ………… 1.538.848 €
Država ………….. 271.561 €
23. člen ZFO-1…. 110.039 €
Občina ………….. 2.191.302 €
V uvodu sem omenil 18 let samostojne poti naše
občine. Na prehojeni poti je bilo treba premagati
prenekatero oviro in kdaj potrpežljivo čakati na pravi
trenutek za realizacijo želja in pričakovanj občanov.
Trudim se po najboljših močeh uskladiti interese in
želje z danimi možnostmi. Delo in prizadevanja samo
enega človeka pa ne bi mogla obroditi sadov, zato
se za sodelovanje zahvaljujem članom občinskega
sveta, vaškim skupnostim, občinski upravi in vam,
drage občanke in dragi občani. Zahvala tudi vsem,
ki ste s svojimi spodbudami ali predlogi prispevali
in pripomogli k razvoju naših krajev.
Iskreno čestitam letošnjim občinskim nagrajencem,
ki so s svojimi prizadevanji in delom pripomogli k
skupnemu dobremu.
Vsem občankam občanom čestitam ob našem že
osemnajstem občinskem prazniku. Vabim vas na
prireditve, ki bodo letos v VS Brezno. Z njimi bomo
popestrili poletni utrip naše občine in se veselili
doseženih rezultatov.
Anton Kovše, ing.,
župan Občine Podvelka
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Dobitniki priznanj Občine Podvelka
v letu 2017
ZLATI GRB OBČINE PODVELKA
PREJME PGD BREZNO PODVELKA

Prostovoljno
gasilsko
društvo Brezno Podvelka
v letu 2017 praznuje 65 let
delovanja. Najpomembnejša
naloga društva je varstvo pri
požarih in nesrečah. Zelo dobro
sodelujejo z osnovno šolo v
Breznu, številnimi društvi in so
nepogrešljivi pri organizaciji
številnih dogodkov v občini. V zadnjih letih so
kot prvi posredovalci prevzeli skrb za občane
pri nudenju prve pomoči. V društvu posvečajo
posebno pozornost izobraževanju svojih članov in
delu z mladimi, zato se jim ni treba bati za članstvo
in podmladek. Njihovo strokovno delo je zagotovilo
za svetlo prihodnost društva in varnost občanov.
PGD Brezno Podvelka prejme Zlati grb Občine
Podvelka za vsestransko in požrtvovalno delo
v Vaških skupnostih Brezno, Podvelka in Lehen
ter v Občini Podvelka.

BRONASTI GRB OBČINE PODVELKA
PREJMEJO LEON ARL, DRUŠTVO
INVALID BREZNO PODVELKA IN
LOVSKA DRUŽINA JANŽEV VRH.

Leon Arl je že od mladosti
zapisan
Prostovoljnemu
gasilskemu društvo Brezno
Podvelka. Vsa leta je bil aktiven
član društva, leta 2008 pa je
prevzel odgovornost poveljnika
in to dolžnost vzorno opravlja
še danes. Na področju gasilstva
je prejemnik številnih priznanj
in odlikovanj. Bil pa je aktiven tudi pri organizaciji
številnih dogodkov, prireditev in delovnih akcij v
kraju. Skrb za sokrajane je večkrat dokazal tudi kot
občinski svetnik.
Leon Arl prejme Bronasti grb Občine Podvelka za
aktivno delo na področju gasilstva in delovanja
v Občini Podvelka.


Društvo Invalid BreznoPodvelka skrbi za družbeno
življenje invalidov in gibalno
oviranih občanov. V društvu
organizirajo števila srečanja,
razvijajo
ročnodelske
DRUŠTVO
INVALID BREZNO spretnosti in prirejajo razne
športne prireditve. V zadnjih
-PODVELKA
letih so znani po turnirju v
ruskem kegljanju, ki ga priredijo za vse občane.
Člani društva tudi vzorno skrbijo za društvene
prostore ki so del športno rekreacijskega prostora
ob reki Dravi v Breznu.
Društvo Invalid Brezno-Podvelka prejme
Bronasti grb Občine Podvelka za aktivnosti na
področju družbenega življenja invalidov in skrb
za prepoznavnost svojega kraja izven meja naše
občine.
Lovska družina Janžev Vrh
v letu 2017 praznuje 70 let
delovanja. Najpomembnejša
naloga je skrb za usmerjeno
in
usklajeno
številčnost
posameznih vrst divjadi. Člani
lovske družine tudi vzorno
urejajo in vzdržujejo lovski
dom in okolico, kjer pogosto
LD JANŽEV VRH gostijo številne dogodke. Vsako
leto tudi organizirajo strelska
tekmovanja. Lovska družina Janžev Vrh pogosto
izvaja tudi ukrepe za preprečevanje in omejitev
škode, sodeluje z lastniki gozdov in trajnostno
gospodari z naravo. Zelo pomembno je tudi, da pri
svojem delu vključujejo mlade rodove in na njih
prenašajo svoje znanje.
Lovska družina Janžev Vrh prejme Bronasti grb
Občine Podvelka za 70 let delovanja na področju
lovstva in skrbi za varstvo okolja in obstoj
avtohtonih živali.
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Priznanje župana:

Anton Zaletelj
Maksimiljan Metličar
Andrej Mevc
Franc Kante
Kristijan Mežnarc
Srečko Tomšič
Janez Verdinek
Društvo upokojencev Brezno Podvelka
Župnijska karitas Brezno
Lovska družina Janžev Vrh

Priznanja za najlepše urejen
posamezni objekt v letu 2017:

VS Lehen: Irena Mumel
VS Podvelka: Jožica Podlesnik in Andrej Čas
VS Brezno: Karmen in Boštjan Podlesnik
VS Ožbalt: Marija in Rajko Tertinek
VS Kapla: Jožica Tacer in Martin Volmajer

Priznanje za najlepše urejeno vaško
skupnost v letu 2017 prejme:
VS Kapla na Kozjaku

Zahvala župana:

Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno Podvelka
Osnovna šola Brezno-Podvelka
Kulturno umetniško društvo Brezno-Podvelka
Društvo podeželskih žena Brezno-Podvelka
Kinološko društvo Brezno
Društvo Invalid Brezno-Podvelka
Turistično olepševalno društvo Brezno-Podvelka
Prostovoljno gasilsko društvo Brezno Podvelka
Lovska družina Kapla

Zlate petke:

Anamarija Kelenberger, PŠ Kapla
Damjana Kojzek, PŠ Kapla
Aja Žavcer, OŠ Brezno-Podvelka
Kaja Pečečnik, OŠ Brezno-Podvelka
Žan Kočunik, OŠ Brezno-Podvelka

Dobitniki zlatih petk z županom Občine Podvelka
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V Ožbaltu je vedno fajn
Ožbalt je majhen kraj s srčnimi ljudmi, ki kraj
povezujejo v skupnost. Kadarkoli se v kraju kaj
dogaja, društva s skupnimi močmi izpeljemo
delo ali prireditev. Poleg tradicionalnih prireditev
pustovanja, postavljanja majskega drevesa,
kresovanja in prihoda dedka Mraza smo v Ožbaltu
praznovali tudi občinski praznik.

Izpeljali smo izjemno poletje z atraktivnim
dogajanjem. Glavni vikend je bil od 5. do 7.
avgusta. V petek so praznovali gasilci, ki so ob
tej priložnosti prevzeli obnovljen gasilski dom
(posodobljena kurilnica, fasada, prizidek), nato pa
so nadaljevali druženje ob glasbi na prireditvenem
prostoru v športnem parku Ožbalt. Sobota je bila
kot po navadi osrednji dan celotnega praznika, ko
potekajo vaške igre in proslava, kjer se podeljujejo
priznanja in zahvale društvom, obenem pa tudi
plakete za najlepše urejena okolja. Da Ožbaltčani
zares s srcem živimo za ta kraj, smo dokazali tudi
z zmago domače ekipe na vaških igrah, kar nam je
uspelo kljub delovnemu poletju, ko smo pripravljali


vse potrebno za praznovanje. Zato verjetno ni treba
posebej izpostavljati, da je veselica z Navihankami
po igrah in proslavi izjemno uspela. V nedeljo smo
dan preživeli bolj mirno in v družinskem duhu.
Ta nedelja je bila namreč Ožbaltska nedelja, ko
goduje zavetnik našega kraja, sv. Ožbalt. Po maši
smo tako otvorili nove pridobitve v naši vaški
skupnosti, kolesarsko stezo iz centra
kraja do športnega parka Ožbalt,
parkirišče ob športnem parku in
avtobusno postajo v centru kraja.
Nato smo druženje nadaljevali na
prireditvenem prostoru, kjer so
bile različne stojnice. V šotoru pa
je Planinsko društvo Ožbalt Kapla
praznovalo 25-letnico delovanja.
Sledilo je druženje ob glasbi z
ansamblom Klateži in za popestritev
še nogometna tekma med ekipo
duhovnikov in Polka reprezentanco.
Ostali dogodki, ki so se zvrstili
tekom prazničnega poletja, so bili
še strelska tekma za pokal Občine
Podvelka (v organizaciji LD Vurmat),
športna sobota z dnevno-nočnim
odbojkarskim turnirjem na mivki in
veteranskim nogometnim turnirjem
za pokal Občine Podvelka. Občinski
praznik smo zaključili s tradicionalno
prireditvijo Je pa sobota večer na
letnem odru v Ožbaltu.
Na celotno lansko poletje smo
vsa društva v Ožbaltu z vaško
skupnostjo na čelu izjemno ponosni.
Največ zaslug za odličen praznik pa
gre predvsem članom Športnega
društva Ožbalt, ki so v osrednjem vikendu prevzeli
največji del dela in organizacije.
Uspelo nam je izpeljati praznik, kot smo si ga
zamislili, predvsem pa velja izpostaviti, da je bil
občinski praznik v Ožbaltu praznik nas, Ožbaltčanov,
ki smo poletje preživljali v duhu organizacije vseh
dogodkov in predvsem v športnem parku Ožbalt.
Bilo je naporno, a bilo je vredno. Dokazali smo,
da lahko s skupnimi močmi izpeljemo marsikaj.
Dokazali smo, da je v Ožbaltu vedno fajn!
Saša Tertinek,
predsednica VS Ožbalt
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870 let od prve pisne omembe
Brezna
V letu 2017, ko se v Breznu praznuje 18. praznik
Občine Podvelka, Brezno praznuje tudi visoki jubilej
– 870 let od prve pisne omembe kraja (Maribor je leta
2014 praznoval 850-letnico prve pisne omembe).
Obletnice, še zlasti visoke, so pogosto priložnost,
da se spomnimo prehojene poti jubilanta. Tako
se naselje Brezno prvič omenja že davnega leta
1147 kot last Spanheimov, ki so tukajšnja posestva
prevzeli od prejšnjih lastnikov grofov Breže-Seliških.
Bernhard Spanheim Mariborski je Brezno izročil
Henriku Prisu pod pogojem, da ga po smrti da
šentpavelskemu samostanu. Samostan je kraj res
dobil pred letom 1184 in ga upravljal vse do leta
1782, ko je bil zaradi jožefinskih reform ukinjen.
Cerkev se prvič omenja v buli papeža Lucija III. iz leta
1184. Najstarejša znana omemba brezniške župnije
pa je v listini iz leta 1312. Župnijo je šentpavelski
samostan vodil do svoje ukinitve. Brezniška župnija
je bila v svoji zgodovini pod jurisdikcijo sekovske
(sedež v Gradcu) in lavantinske škofije, katere sedež
je škof Anton Martin Slomšek leta 1859 premestil iz
Št. Andraža v Labotski dolini (Lavanttal) v Maribor

(danes Nadškofija Maribor). Za Hribernikovo
domačijo se v pisnih virih navaja, da so leta 1556
odprli mogočno gostilno s tujskimi sobami in
velikim gospodarskim poslopjem. Omeniti je treba
še dve gotsko zasnovani slopni znamenji z odprtimi
nišami iz 16. stoletja. Eno stoji nad šolo, drugo pa
je Hribernikovo znamenje še z originalnimi freskami
in je osrednji del grba Občine Podvelka.
Poleg vaškega jedra so v drugem šentpavelskem
urbariju iz leta 1372 že vpisane kmetije: Ditner,
Hartman, Plošnik, Rižnik in Štimpah. Brezno je bilo
vse do konca druge svetovne vojne gručasto naselje
z nekaj hišami okoli župnijske cerkve, z mostom pa
je bilo prvič povezano s Podvelko leta 1911. Takrat
se je današnja Podvelka imenovala Reifnigg-Fresen
(Ribnica-Brezno), v knjigi rojstev Župnije Brezno pa
je vidno, da se je to naselje po prvi svetovni vojni in
vse do leta 1931 imenovalo Rottenberg (Rdeči Breg),
navedenega leta pa je v knjigi rojstev ime kraja že
Podvelka. Most je bil lociran nasproti železniške
postaje, prej je tu vozil brod. Po letu 1945 se je v
Breznu pričela hitra stanovanjska gradnja nad cesto
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letu 1958 je bil začetek gradnje novega odseka
ceste Dravograd–Maribor skozi Brezno, pod njo pa
istega leta začetek gradnje poslovno-stanovanjskih
objektov. Tako sta bila prva zgrajena Zadružni dom
(upravni prostori zadruge, trgovina, gostilna in
mesarija) in stanovanjski blok štev. 76, zgrajen leta
1960. Tega leta se je pričela tudi gradnja gasilskega
doma, ki je bila končana v letu 1964.

Kamnita plošča na mostu na Brezniškem potoku
pri Snobejevem križu z napisom Občina Brezno in z
letnico 1923, ko je bil most zgrajen

Začetek osnovnega šolstva sega v leto 1820, takrat
je bila ustanovljena šola pri župnišču Brezno. Prva
šolska zgradba je bila zgrajena leta 1903, danes je
to večstanovanjska zgradba. V njej je pouk potekal
vse do leta 1977. Novo šolsko zgradbo v Breznu so
predali namenu leta 1978. Prvi vrtec v Breznu pa je
deloval že od leta 1943 do konca druge svetovne
vojne.

Dravograd–Maribor od cerkve proti kmetiji Rižnik,
ki se je končala leta 1957. Velika pridobitev je bila
elektrifikacija kraja. Začetek del je bil v letu 1954 in
z veliko prostovoljnega dela krajanov je električna
razsvetljava zamenjala petrolejke in karbidovke
naslednje leto. Brezno je dobilo svoj prvi javni
vodovod leta 1957, ko je bil zgrajen in predan
namenu vodni bazen nad Pečečnikom v starem
delu Brezna in zgrajeno vodovodno omrežje. V

Za preteklost Brezna so značilne tudi številne
gospodarske in obrtniške dejavnosti. Najstarejša
je zanesljivo splavarjenje po reki Dravi. Prvi
zgodovinski zapisi o splavarstvu na reki Dravi segajo
v letu 1280. Največji razmah splavarjenja je bil v 19.
in prvi polovici 20. stoletja. Samo iz splavarskega
pristana v Breznu je leta 1938 odpeljalo 189 splavov,
v splav so vgradili do 130 kubičnih metrov lesa.
Istega leta je iz štirinajstih splavarskih pristanov

Brezno leta 1957


GLASILO OB PRAZNIKU OBČINE PODVELKA

FLOSAR
prihoda okupatorja leta 1941 poslovala Hranilnica in
posojilnica v Breznu, zadruga z neomejeno zavezo.
Med NOB pa je na območju Brezna z več uspešnimi
akcijami deloval Lackov odred.

Brezno leta 2017
na reki Dravi od Libelič do Maribora izplulo 1.167
splavov z žaganim, stavbnim in okroglim lesom.
Po številu odpeljanih splavov v tem letu se je
Brezno uvrstilo na drugo mesto za Dravogradom s
474 splavi in pred Ožbaltom s 93 splavi. Statistični
podatki kažejo, kako pomembna je bila v tem
času za Brezno in njegovo okolico splavarska
dejavnost, ki je dajala kruh številnim lastnikom
gozdov, gozdarjem, tesarjem, žagarjem (samo na
Brezniškem potoku je v tem času delovalo pet žag),
prevoznikom in seveda splavarjem. Zadnji splav je
po Dravi odpeljal leta 1950.
Nad vasjo Brezno je ležišče srebrove rude v zvezi
z bakrom in svincem in še danes je možen ogled
opuščenih rudniških rovov. Rudo so kopali v 19.
stoletju in prvi tretjini 20. stoletja do leta 1930.
Rudnik je zaposloval do 300 delavcev. Razvita je
bila tudi lesnopredelovalna industrija v naselju
Potočnik. Leta 1931 je lesni trgovec Ivan Potočnik
vpisal na sodišču podjetje, ki je obratovalo že nekaj
let, tega leta pa je doseglo višino davka, zaradi
katerega je bil potreben vpis. Polno ime podjetje
je bilo: Ivan Potočnik, trgovina z lesom, žaga in
tvornica zabojev Brezno. To podjetje je delovalo do
leta 1945, izdelovalo pa je še elemente za montažne
stavbe. Dve hiši iz teh elementov stojita tudi v
središču Brezna, postavljeni pa sta bili med drugo
svetovno vojno. Lesnopredelovalna industrija na tej
lokaciji je obratovala tudi po končani vojni vse do
zaključnih del izgradnje HE Ožbalt leta 1959. Takrat
se je zaradi akumulacijskega jezu zvišal nivo reke
Drave in lesnopredelovalna enota pri Potočniku
se je preselila v Podvelko na lokacijo sedanjega
Marlesa, kjer se je združila s tam že delujočo
lesnopredelovalno industrijo. Kot zanimivost še to,
da je bilo v prvi polovici 20. stoletja v Breznu tudi
bančno poslovanje, saj je tu od leta 1923 pa do

V prvih letih po drugi svetovni vojni se je v Breznu
ustanovila kmetijska zadruga, ki je poleg svoje
osnovne dejavnosti vključevala še avtoprevozništvo
ter trgovsko in gostinsko dejavnost. Po letu 1980
je prihajalo do odcepitve posameznih dejavnosti,
tako je bila leta 1996 zadruga ukinjena. V kraju so
bile v preteklosti uspešna tudi mizarska, krojaška,
čevljarska in kovaška obrt. V Breznu pa že vrsto let
uspešno posluje Avtomarket Rebernik s prodajo
avtomobilov in avtoservisom, v zadnjih letih pa
se veča tudi število samostojnih podjetnikov z
različnimi dejavnostmi, kar ugodno vpliva na
zaposlovanje.
Brezno se upravičeno ponaša tudi s svojo 100 in
več letno lokalno samoupravo. Občina Brezno je
bila ustanovljena že leta 1850, kot ena izmed prvih
ustanovljenih občin v avstro-ogrski monarhiji.
Ustanovljena je bila na osnovi zakona o občinah iz
leta 1849. Zakon je bil sprejet kot ena izmed zahtev
marčne revolucije leta 1848. Občina Brezno je ob
ustanovitvi spadala v sodni okraj Radlje ob Dravi
(Marenberg) in je delovala do druge svetovne vojne.
Občina (Gemeinde Fresen an der Drau) je delovala
tudi med vojno. Po osvoboditvi je bil z zakonom
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije
iz leta 1946 v okraju Maribor-okolica ustanovljen
Krajevni ljudski odbor (KLO) Brezno s številnimi
pristojnostmi, kot so izdajanje gradbenih in obrtnih
dovoljen, odločb o upravnem kaznovanju, podelitev
zemljišč (agrarna reforma), urejanje vojaških zadev
in drugo. KLO Brezno je obsegal naselje Brezno
z delom naselja Javnik ter delom naselja Kozji
Vrh. V taki sestavi je deloval do leta 1952, takrat
pa so bile njegove pristojnosti prenešene na
novoustanovljeni Občinski ljudski odbor BreznoPodvelka s sedežem v Podvelki, ta pa se je leta
1958 združil z Občinskim ljudskim odborom Radlje
ob Dravi. Lokalna samouprava v Breznu je zopet
zaživela z ustanovitvijo Občine Podvelka-Ribnica
leta 1994. Njen občinski svet je ustanovil vaške
skupnosti, med njimi tudi Vaško skupnost Brezno, ki
uspešno opravlja svoje poslanstvo v sestavi Občine
Podvelka, ustanovljene leta 1998.
Treba je še poudariti, da se je po ustanovitvi
Občine Podvelka-Ribnica in kasneje samostojne
Občine Podvelka po odločitvah občinskih svetov
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Potomka najstarejše trte na svetu, ki raste na župnijskem dvorišču v Breznu od leta 2010
v vseh šestih mandatnih obdobjih od leta 1994 in
z vodstvom župana Antona Kovšeta, inž., v Breznu
veliko postorilo na več pomembnih področjih. Med
ostalim se je povečalo in uredilo pokopališče z
žarnim zidom, zgrajen je bil večstanovanjski objekt
z garažno hišo. Povečala se je varnost v cestnem
prometu z urejenimi prehodi za pešce, avtobusnimi
postajami, naselje Potočnik pa je s pešpotjo in
pločnikom povezno z zaselkom pri Ambrožu.
Urejena so parkirišča in javna razsvetljava ter
preplastitev več občinskih cest z asfaltno prevleko.
Izvedena je bila tudi obnova mostov na cesti
Brezno–Lakoše ter delna rekonstrukcija te ceste z
delno novo asfaltno prevleko. Velik finančni zalogaj
je bila izgradnja dveh čistilnih naprav s fekalno
in meteorno kanalizacijo, pomemben pa je tudi
novi vodovod iz Radelj proti Ožbaltu. Urejena je
kabelska televizija, stavba OŠ Brezno-Podvelka je
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energetsko sanirana, v vrtcu pa so začele delovati
tudi jasli. Veliko se je napravilo na področju
urejanja športnih objektov in okolja, kakor tudi
pri dograditvi gasilskega doma. Občina pa je s
finančnimi dotacijami pripomogla k ohranjanju
bogate kulturne dediščine kraja. Restavrirano je bilo
Hribernikovo slopno znamenje in slopno znamenje
nad šolo ter sanirana župnijska cerkev in urejeno je
župnijsko dvorišče. Tu od leta 2010 uspešno raste in
obilno rodi tudi potomka najstarejše žlahtne vinske
trte na svetu z mariborskega Lenta, ob njej pa se
vsako leto zvrstijo množično obiskane prireditve:
rez trte, postavitev klopotca in vrhunec – trgatev.
Ta zapis zajema le nekaj drobtinic bogate, skoraj
devetstoletne zgodovine Brezna, ki letos praznuje
že svoj 870. rojstni dan.
Mag. Jože Marhl
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Vaška skupnost Lehen
Vaška skupnost Lehen leži na severnem delu
Pohorja in je najmanjša vaška skupnost med petimi
v Občini Podvelka. Meji kar na dve sosednji občini,
in sicer na Lovrenc na Pohorju in Ribnico na Pohorju.
Ker skozi našo VS potekajo številne poti in ceste, ki
povezujejo vaščane z ostalimi vasmi in mesti, se še
tem bolj trudimo, da je naše okolje čisto in prijazno.
Zato že v prvih spomladanskih dneh izvedemo
čistilno akcijo in poberemo smeti in razne okolju
neprijazne predmete, ki jih neosveščeni mimoidoči
odvržejo kar v naravo. Tako smo tudi tokrat, drugo
soboto v mesecu aprilu, izvedli čistilno akcijo. Akcije
se je udeležilo kar nekaj vaščanov, ki jim čisto okolje
nekaj pomeni.

Tečaj uporabe AED in TPO
Na dan boja proti okupatorju, 27. aprila 2017, smo
skupaj s KUD Lehen izvedli postavitev majskega
drevesa. Kljub dežju smo s kulturnim programom,
ki sta ga pripravila KUD Lehen in UD Vila, obeležili
dan boja proti okupatorju in 1. maj - praznik dela.

Čistilna akcija - april 2017

Postavitev majskega drevesa 27. aprila 2017
Udeleženci postavitve

Mlajši udeleženci čistilne akcije 2017
V naši VS skrbimo za zdravje in dobro počutje
vaščanov, zato smo v mesecu januarju 2017 skupaj
s PGD Brezno Podvelka organizirali tečaj uporabe
AED in TPO. Ekipa nujne medicinske pomoči
Koroške in Koronarni klub Mežiške doline sta nam
v večnamenskem prostoru PŠ Lehen prikazala, kako
pomagati bolniku s srčnim zastojem z uporabo AED
in TPO.

… in majsko drevo se ponosno dviga
11
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25. obletnico samostojnosti smo svečano obeležili
25. junija 2016 s proslavo pri Klančniku.
Osrednja proslava in 22. jubilejni pohod, ki ga ob
Dnevu državnosti – 25. juniju, prirejajo častniki
občin Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob
Dravi in Vuzenica ter Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Zgornje Dravske doline, sta
potekala tokrat v naši vaški skupnosti. Pohod je bil
rekreativnega značaja. Start pohoda je bil pri lovski
koči Klančnik, nato je pot vodila do kmetije Planinšič
in naprej do cerkve sv. Ignacija, kjer je pohodnike
čakalo okrepčilo. Sledil je povratek do lovske koče
pri Klančniku, kjer je potekala proslava v počastitev
dneva državnosti Republike Slovenije.

Slavnostna govornica – predsednica VS Lehen
Pomemben dogodek v naši VS je bil gotovo
otvoritev novega parkirnega prostora pri
Podružnični šoli Lehen in 20. obletnica delovanja
Kulturno umetniškega društva Lehen. Prireditev je
potekala 20. novembra 2016. Z novim parkiriščem
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Otvoritev novega parkirnega prostora pri PŠ Lehen
smo pridobili 23 parkirnih mest, od tega dve
parkirni mesti za invalide. S tem bodo odpravljene
prometne zagate, do katerih je prihajalo ob raznih
prireditvah, saj so bili avtomobili parkirani kar ob
cesti.
Na novembrski seji Vaškega sveta Lehen smo člani
soglasno potrdili plan proračuna Občine Podvelka
za leto 2017, saj se za letošnje leto v naši VS
nadejamo kar nekaj pridobitev. Med prvimi je prav
gotovo dokončanje rekonstrukcije ceste Cinkova
žaga–Urbanc.
Člani vaškega sveta se trudimo delati v dobro in
za razvoj naše VS. Dobro sodelujemo z županom
Občine Podvelka Antonom Kovšetom ter vsemi
člani občinskega sveta, občinsko upravo in seveda
z vsemi društvi v naši VS. Še posebno dobro
sodelujemo s Osnovno šolo Brezno Podvelka,
Podružnično šolo Lehen, njenim kolektivom in
učenci. Čeprav jih je iz leta v leto manj, nam kljub
temu ob raznih prireditvah znajo pričarati nasmeh
na obraz.
Marija Hrastnik, predsednica VS Lehen
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Beseda o Podvelki
Ko pobrskam po spominu, si v misli prikličem mesec
april 2016. Kot je v navadi, smo se člani VS Podvelka
takrat pričeli aktivno pripravljati na postavitev mlaja.
29. april je bil datum, ki smo ga že vsi z veseljem
pričakovali. Mlaj smo dobili iz kmetije Lipnik, in sicer
iz sosednje Vaške skupnosti Kapla, podaril nam ga je
Jaka Zajec. To pa še ni vse, kar smo dobili iz njegove
kmetije. Za obiskovalce smo pripravili degustacijo
domačih naravnih ekološko pridelanih sokov visoke
kvalitete. Za prevoz in postavitev drevesa je, kot je
že v navadi, poskrbel Drago Garmut, ki je spretno
odigral svojo vlogo. Prav tako pa so spretno odigrali
svojo vlogo vsi, ki so sodelovali pri postavitvi
mlaja. Od žensk, ki so pletle venec, ter poskrbele,
da je bil mlaj lepo okrašen, do možakarjev, ki so
pomagali pri spravilu drevesa, njegovi pripravi in
sami postavitvi. Ne smem pozabiti niti krajank, ki
so poskrbele za dovoljšnjo raven sladkorja v krvi,
saj smo imeli na prireditvi sladkih dobrot več kot
dovolj. V sodelovanju z Restavracijo 13 pa smo za
vse obiskovalce pripravili brezplačno pogostitev.

defibrilatorja (AED), ki ga imamo nameščenega na
zunanji steni občinske stavbe, in sicer pri trgovini
Hribček. Na asfaltnem igrišču v Gotjenku smo 17.
septembra skupaj z gospodom Ternikom (urgentni
reševalec in predavatelj o uporabi AED) in člani
PGD Brezno Podvelka, ki imajo precejšnje znanje
o rokovanju z aparatom AED, izvedli podrobno
predstavitev aparata. Izvedli smo prikaz srčnega
zastoja in nudenje prve pomoči na živi osebi. Nato
smo izvajali postopke oživljanja na lutkah, prav
tako na lutki dojenčka. Predstavitev je bila celovita
in vsem obiskovalcem smo dali možnost preizkusa
oživljanja na lutkah. Pridobljeno znanje je bilo
prikazano zelo animacijsko, zato verjamem, da se
nam je zasidralo v spomin in upam, da ga bomo
uporabljali zgolj na obnovitvenih vajah in podobnih
dogodkih. Seveda pa smo ponovno poskrbeli, da
naši obiskovali niso ostali lačni. Za to gre zahvala
podjetju Marles hiše d. o. o., ki je v celoti krilo
stroške hrane in pijače, ter seveda Restavraciji 13, ki
je poskrbela za odlično pripravljen bograč.

Nato smo sodelovali na vaških igrah v Ožbaltu, ki
so potekale v sklopu občinskega praznika, a nam
po tem še ni zmanjkalo »delodiša«. Odločili smo se,
da za krajane pripravimo ponovno predstavitev in
obnovo znanja o uporabi avtomatskega eksternega

V oktobru pa nas je pot peljala na Janževski Vrh, kjer
je gospod Ivan Mithans praznoval svoj 90. rojstni
dan. Skupaj z županom smo mu čestitali in mu
zaželeli obilo dobrega. G. Mithans nas je pričakal
kot mladenič, s sijajem v očeh. S svojo čilostjo in
13
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kulturnim domom, kjer smo se premišljeno
razdelili v skupine in skupaj očistili kraj. Ponosi
nase in na vse vas, smo po koncu akcije posedeli
ob malici ter podali besedo o osveščenosti krajank
in krajanov o ravnanju z odpadki ter ohranjanju
narave. V kontejnerju je namreč ostalo še kar nekaj
neizkoriščenega prostora, kar je več kot pohvalno.
Pohvalna pa je tudi udeležba na čistilni akciji, ki je
vsako leto večja.
A ko smo se enkrat zbudili iz zimskega spanca, smo
se zbudili zares. Že naslednji mesec smo namreč
postavljali mlaj pred občinsko stavbo. 26. aprila smo
se ponovno zbrali in proslavili prihajajoče praznike
z dvigom drevesa. Rekordno visoko drevo, ki je
letos merilo kar 31 metrov, je priskrbel Zavod za
gozdove. Zahvala za prevoz in postavitev drevesa
gre ponovno Dragu Garmutu. Tudi novi ekipi za
pletenje venca in okrasitev drevesa gre velika
zahvala, saj so se več kot odlično izkazali.
Hvala tudi dramski sekciji KUD Podvelka, ki
je poskrbela za zanimiv program z bogatimi
nagradami za vse sodelujoče.
Z roko v roki pa smo kot vsa prejšnja leta šli
z Restavracijo 13, ki je ponovno poskrbela za
pogostitev obiskovalcev.
pozitivnim pogledom – tako na preteklost kot na
prihodnost – je vse okoli sebe navdal s pozitivno
energijo.
Leto se je bližalo h koncu, zato smo 2. decembra
skupaj z otroki vrtca Podvelka, njihovima
vzgojiteljicama ter starši praznično okrasili Podvelko
in prižgali čisto nove novoletne luči. Greli smo se ob
čaju in kuhanem vinu, ki ju je brezplačno pripravila
Restavracija 13, ter se sladkali ob dobrotah, ki so
jih pripravile mamice otrok. Za pravo praznično
vzdušje pa so poskrbeli otroci z vzgojiteljicama, ki
so pripravili čudovit nastop z božičnimi pesmimi.
Po praznični okrasitvi smo si člani VS Podvelka
privoščili zimsko spanje. In tako so počasi minili
božično-novoletni ter kasneje še velikonočni
prazniki. Nato pa se je narava že počasi začela
prebujati in zato je bil čas, da se z njo prebudimo
tudi mi.
Kot vsako leto smo tudi letos izvedli čistilno akcijo,
s katero smo želeli prehiteti naravo, preden vse
odpadke skrije s svojimi zelenimi listi in dišečimi
cvetlicami. Zato smo se 18. marca zbrali pred
14

Tako, sedaj se gremo pripravljat za sodelovanje
na vaških igrah, ki bodo letos v Breznu, mi pa se z
novimi zgodbami oglasimo v naslednji izdaji glasila
Flosar. Do takrat pa lep pozdrav!
Sebastjan Lipuš, predsednik VS Podvelka

FLOSAR

GLASILO OB PRAZNIKU OBČINE PODVELKA

»Mi smo pa tu, na Kapli doma«

Skupna srečanja skozi leto – v besedi in v 12 slikah za 12
mesecev
Lepa nedelja na Kapli

Gozdarske igre - tekmovanje in ozaveščanje

Zadnja nedelja v avgustu je rezervirana za lepo
nedeljo na Kapli, in to domačini ter romarke in
romarji od drugod dobro vedo. Po procesiji, pri
kateri je župnik Jože Motaln prosil za blagoslov
našega kraja, je sledila slovesna sv. maša, ki jo je
vodil naš gost – g. Jože Kopeinig, rektor Katoliškega
doma prosvete Sodalitas v Tinjah in vodja misijonske
pisarne v Celovcu. »Vsako vaše praznovanje je
izraz in dokaz vašega skupnega navdušenja, vaše
vzajemne solidarne pomoči, vaše pripravljenosti, da
vsak svoje doprinese, če naj bo tak dan res skupni
praznik,« je Kopeinig med drugim povedal v svoji
čudoviti pridigi. »Velja tudi, da kdor zna praznovati,
zna z večjim veseljem delati.« Po slovesni sv.
maši sta sledila blagoslov obnovljene zunanjosti
župnišča (dela je opravil Robert Altbauer) in
blagoslov dveh novih fresk na cerkvi na pročelju
cerkve. Sv. Krištofa in sveto Mater Terezijo je naslikal
umetnik Martin Mertük iz Beltincev, ki je že pred 20
leti slikal freske v notranjosti cerkve. Lepo nedeljo
je z nami obhajal tudi novi dekan naše dekanije
Radlje-Vuzenica dr. Ivan Rojnik. Po sv. maši smo se
še zadržali na skupnem praznovanju ob pogostitvi,
ki so jo pripravile pridne gospodinje, in ob Veselih
Kaplčanih. Tako smo pokazali, da nam praznik naše
zavetnice sv. Katarine veliko pomeni, saj »ljubiti
pomeni imeti čas.«

Na Kapli je bilo pestro tudi 10. septembra 2016.
Tradicionalne gozdarske igre so pritegnile tako
tekmovalce kot gledalce. Da je srečanje namenjeno
tudi ozaveščanju o varnosti pri gozdarskih opravilih
je povedal organizator Domen Štrablek. Zbrane
sta pozdravila tudi župan Občine Podvelka Anton
Kovše in predsednik VS Kapla Miran Pušnik. Da
je vse potekalo po pravilih, so skrbeli sodniki, za
komentiranje je skrbel Matjaž Poglajen.
Prijetno in koristno – za otroke

Na Kapli je od 22. do 25. avgusta 2016 potekal 8.
oratorij z geslom: Zdaj gre zares, ki se ga je udeležilo
okoli 40 otrok, za njihovo dobro počutje pa je
skrbelo 15 animatorjev. V torek so jih obiskali gostje:
15
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lovec Marko Richter – Zeleni, redovnica Vlasta Tacer,
Rozalija Tacer pa je pekla hostije. Voditelj Mitja
Garmut je bil s potekom zadovoljen in je povedal,
da je oratorij nekaj najboljšega in bi vsak otrok
moral imeti možnost to doživeti.
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ves trud, ki ga vlagajo v ohranjanje in posredovanje
pesmi, s katerimi obogatijo prav vsako prireditev.
Praznik Kaple na 10. Miklavževem večeru

Turistični dan in triatlon

Leta 2016 je na Kapli potekal turistični dan Občine
Podvelka, ki je ob Odomovo jezero pritegnil 14
kuharskih ekip in 11 športnic in športnikov.
Zlato priznanje za naše Ljudske pevke

Na državno srečanje pevcev in godcev ljudske
pesmi, ki je potekalo 19. novembra 2016 na gradu
Bogenšperk pri Šmartnu pri Litiji, so bile izbrane
tudi Ljudske pevke s Kaple. Pa ne samo to: tam so
prejele zlato priznanje, kar je zares velik dosežek.
Kulturno društvo Kapla, ki ga vodi predsednik
Matjaž Poglajen, jih je za nagrado povabilo na
avstrijsko Koroško. Višek izleta je bil ogled kapele
v Tinjah, ki jo je z meditacijo predstavil rektor Jože
Kopeinig, sledil je še obisk Bilčovsa, Jedvovce in
Celovca. Čestitke ljudskim pevkam in zahvala za
16

Leto 2016 je bilo za Kaplo posebno: 960 let od
prve omembe Kaple, Slovenska turistična zveza je
naš kraj razglasila za najlepšega v kategoriji »vaška
jedra,« naša rojakinja dr. Zinka Zorko je slavila 80.
rojstni dan, Ljudske pevke s Kaple so dobile zlato
priznanje na državnem srečanju in Kulturno društvo
Kapla je organiziralo 10. Miklavžev večer. Prav na
tem glasbenem večeru, ki je potekal v soboto, 3.
decembra, so se spomnili vseh teh lepih jubilejev
in dosežkov. G. župan je predal plaketo in zastavo
Kapli kot najlepši vasi, odlični domači in drugi gosti
pa so zapeli in zaigrali. Ljudske pevke s Kaple, Veseli
Kaplčani, Ljudski godci iz Gradišča, Dekliška skupina
Aglaja, Il divji in Oktet Suha iz avstrijske Koroške so
navdušili. Obiskovalci, ki so do zadnjega kotička
napolnili dvorano, so v dvournem programu slišali
veliko lepega. V veliko veselje vseh se je koncerta
udeležila tudi akademikinja dr. Zinka Zorko, ki je
decembra prejela tudi Medaljo za zasluge Republike
Slovenije. Predsednik Borut Pahor ji jo je podelil
za izjemen prispevek k slovenski dialektologiji
in utrjevanje mednarodnega ugleda slovenske
znanosti na področju slavistike. Na Miklavževem
večeru pa smo ji čestitali in se ji zahvalili za to, da v
nobenem intervjuju ne pozabi omeniti Kaple.
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V župniji smo praznovali

duhovnemu pomočniku dr. Vinku Potočniku ter
se mu zahvalili za delo v naši župniji in za njegovo
dobro voljo.
Florjanova nedelja

Namen gasilskih društev je pomoč ljudem v stiskah.
Da pa lahko gasilke in gasilci na intervencijah
delujejo usklajeno, je potrebnih veliko vaj,
izobraževanj in druženj. V zahvalo za varno leto in
v priprošnjo za naprej se vsako leto priporočamo
zavetniku gasilcev sv. Florjanu. Na Kapli mu je
posvečen tudi stranski oltar. Letos smo se članice
in člani PGD Kapla na Florjanovo nedeljo, 7. maja
2017, zbrali pri sv. maši, ki jo je daroval domači
župnik Jože Motaln. Predsednik PGD Kapla, Jože
Poglajen, je v zahvalnih besedah poudaril pomen
prostovoljnega dela. Sledilo je druženje, na katerega
so bili povabljeni vsi krajani, saj tako krepimo dobro
sodelovanje.

Hvaležni smo, da imamo faro in da imamo svojega
župnika. Oskrba štirih župnij (Kapla, Ožbalt, Brezno,
Remšnik), ki so še tako oddaljene med seboj, je
zahtevna naloga. Za ves trud smo se župniku
Jožetu Motalnu zahvalili pri sv. maši ob njegovem
40. rojstnem dnevu in mu zaželeli vse dobro tudi
v prihodnje. Poseben program so mu pripravili
veroučenci skupaj s katehistinjo Marijo Kašman.
Manjkala ni niti torta. Čestitali smo mu tudi za
doseženo 1. mesto na smučarskem tekmovanju
duhovnikov!
V začetku leta pa smo ob okroglem življenjskem
jubileju – 70. rojstnem dnevu – čestitali našemu

Odprtje obnovljene razgledne poti
Toliko lepih razgledov
je na naši Kapli, da jih je
že leta 2000 naš takratni
župnik Igor Glasenčnik
povezal v posebno pot.
Letos so se člani vaške
skupnosti in društev
lotili obnove poti, ki na
Kaplo pritegne veliko
pohodnikov. Preko 70
se jih je zbralo tudi na
pohodu v soboto, 24.
junija
2017.
Naužili
so se razgledov in
domačih dobrot ter nato z druženjem nadaljevali
pri Okrepčevalnici Olga. Nad dogodkom sta bila
navdušena tudi župan Anton Kovše in podžupan
Miran Pušnik.
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Film o Razgledni poti, ki ga je posnel domačin Jani
Pavlič, si lahko ogledate na youtubu, če vpišete:
Razgledna pot po Kapli oz. na povezavi: https://
www.youtube.com/watch?v=BqfPKBE5K94
Ponosni na mlade gasilce
Veseli smo, da se v gasilske vrste vključuje veliko
mladih, ki se že od otroških let naprej učijo,
kako pomembna so izobraževanja in vaje za
pomoč ljudem v stiski, prav tako pa s skrbnimi in
intenzivnimi pripravami na tekmovanja pridobivajo
in izboljšujejo gasilska znanja. Na gasilskem
tekmovanju za memorial Matevža Haceta, ki je za
našo gasilsko zvezo potekalo v Radljah ob Dravi,
so tako mladinci kot člani A PGD Kapla zmagali
v svojih kategorijah. Na regijskem tekmovanju
v Slovenj Gradcu v soboto, 17. junija 2017, so se

mladinci odlično odrezali: z doseženim 2. mestom
so postali regijski podprvaki ter se tako kvalificirali
na državno srečanje. Tekmovanje je bilo sestavljeno
iz treh delov: mokra vaja s hidrantom, teoretični test
in vaja razvrščanje. Čestitke in obilo uspeha tudi na
državnem tekmovanju, ki bo leta 2018.
Mateja Rihter

Na obisku pri jubilantih
Obisk pri sokrajanki smo omenjali že v mesecu
februarju, ko smo ji voščili ob visokem jubileju – 90
let. Takrat sem napovedal, da se v nekaj mesecih
vrnem in ob pogovoru zapišem nekaj vrstic, gospa
pa je prijazno odvrnila: »Le pridi na kavo.«

Juljana Berdnik

Pa sem izpolnil obljubo in ponovno obiskal njen
dom v središču Ožbalta. Prijazno me je sprejela v
družbi svojih otrok in pravnukinj. Sedla sva za mizo
in pogovor je stekel kar sam od sebe …
Juljana se je rodila v Ločah, osnovno šolo pa
obiskovala v Žičah. V letih, ko se danes mladi
izobražujejo in odločajo o nadaljnji poklicni poti, se
je v nekdanji skupni državi pričela druga svetovna
vojna. Bili so težki časi, tudi po vojni, saj ji ni bilo
dano, da bi izkoristila svoj razum in dokazovala
znanje v šolskih klopeh.
Zelo mlada je morala kmalu poprijeti za težko delo.
V delovni brigadi je gradila železniško progo Brčko–
Banoviči v Bosni. Pa se ni pritoževala nad življenjem
v barakah, marljivo je vozila »šajtrgo« in se po
dokončani progi vrnila domov. Hitro je poprijela
za naslednje delo in za naslednji dve leti postala
trgovka v Špitaliču.
Pri 23 letih se je poročila s Francem, ki ga je poznala
že iz otroštva. Najstarejše hčere Cvetke sta se
razveselila že 3 mesece pred poroko. V naslednjih
letih so se rodile še hčerke Regina, Nada in Majda.
Sin Franci je bil zadnji leta 1955. V teh letih se je
družina pogosto selila, saj je moral mož delo v
policijski uniformi opravljati v različnih krajih. Živeli
so v Šentilju, Hočah, na gradu Fala in se leta 1954
preselili v Ožbalt.
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V naslednjih letih so možu ponudili službo v drugem
kraju, pa je Juljana odločno odvrnila, da se ne bodo
več selili.
Ker z eno plačo ni bilo lahko omogočiti otrokom
izobraževanja, je doma ob skrbi za otroke poprijela
za številna dela. Zelo rada je šivala, kuhala, delala na
njivi in skrbela za živino.
Leta 1965 je postala kuharica v šoli v Ožbaltu,
naslednje leto pa se je družina preselila v
stanovanjski blok, kjer ob hčeri Cvetki živi še danes.
Še vedno rada skrbi za vrt in njivo, ker uživa v
naravnem okolju. Pogosto se razveseli tudi obiska
številnih vnukov in pravnukov.
Najin pogovor se je že bližal koncu, ko Juljana
preseneti z besedami iz prvega odstavka, ki smo
jih ostali zbrani že zdavnaj pozabili: »Joj, Sandiju
sem pa ja obljubila kavo.« Še enkrat je dokazala
svoj spomin, nas pa pošteno nasmejala. Ni mi
ostalo drugega, kot da ob kavi prijetno kramljava
še naprej. Tik pred slovesom smo obisk pravnukinj
izkoristili še za veselo fotografijo.

FLOSAR
Skromno doda, da ni nič posebnega, kasneje pa v
pogovoru odkrijeva njene številne talente. Dobro
se spominja igre »mostovi«, v kateri je med drugim
zapela tisto: »Čin, čin, čin Drežnica …« Prepevala
je tudi 30 let v cerkvenem pevskem zboru. Od
cerkvenih običajev pa ima posebno mesto v njenem
srcu sveti Miklavž. Praznuje ga skupaj z otroki, vnuki
in pravnuki na način, kot ga danes ne poznamo
več. Poleg številnih pekovskih dobrot, po katerih je
znana med sokrajani skozi vse leto, na ta dan speče
parklje različnih velikosti. Doda še domače sadje in
sladkarije, se obleče v Miklavža in razveseli svoje
najdražje.
Spretnost njenih rok je opazna tudi v izdelkih, ki
sicer niso sladkega okusa, so pa čudovit in trajen
spomin. Ponosno pove, da številne izdelke iz
okrasnega papirja izdeluje že vrsto let in z njimi
obdaruje sosede, sorodnike, prijatelje in številne, ki
so jim njeni okraski polepšali dom.
Temu primerna je tudi čudovite fotografija, ki je
nastala tik pred mojim odhodom.

Še istega popoldneva sem se veselil pogovora z
naslednjo jubilantko in se odpeljal na Brezno.

Karolina Žavcer
Pričakovala me je ob dogovorjeni uri v družbi
hčerke Franje. Ob začetku pogovora mi je hitro
povedala, da je dobro poznala mojo babico, saj sta
bili v sorodu.
Pogovor sva nadaljevala ob spominih na njeno
otroštvo. Rodila se je na Kozjem Vrhu, v številni
družini. Šolo je obiskovala v Breznu, v času vojne
pa je morala obiskovati »nemški pouk«. Po vojni
je poprijela za delo na žagi Potočnik. Po štirih letih
je morala delo pustiti zaradi izgube matere. Kot
najstarejša hči je doma pomagala očetu in opravljala
gospodinjska dela.
Spoznala je Franja Žavcerja s Kaple, s katerim sta se
leta 1952 poročila. Kmalu sta se jima rodili hčerki
Karla in Franja. Družina si je najprej ustvarila dom
ob nekdanji žagi na Breznem Vrhu, kasneje se je
preselila v Brezno. Ob skrbi za otroke je poprijela
tudi za dodatno delo in v kraju čistila poslovno
stavbo, kjer so bile trgovina in pisarne.

Ob odhodu je ostala obljuba, da se ponovno srečava
ob izidu letošnjega Flosarja.
Aleksander Golob
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Kako varno smo živeli v letu 2016
na območju Občine Podvelka
Varnostne razmere na območju Občine Podvelka
so bile tudi v letu 2016 dobre in stabilne. Policisti
Policijske postaje Radlje ob Dravi (v nadaljevanju
PP Radlje) smo v letu 2016 na območju Občine
Podvelka obravnavali podobno število varnostnih
pojavov kot leto pred tem, zaradi česar ocenjujemo,
da je stanje varnosti na tem območju ugodno.

PREDPIS

Kriminaliteta in javni red:
V letu 2016 smo obravnavali 17 kaznivih dejanj (v
nadaljevanju: KD), kar je nekoliko več kot v letu pred
tem (leto pred tem: 6). Tako smo obravnavali po eno
KD grožnje, nasilja v družini in ponarejanja listin, po
dve KD izsiljevanja, tatvine, velike tatvine (poskus)
in goljufije in šest kaznivih dejanje zanemarjanja
mladoletne osebe in surovo ravnanje.
2012 2013 2014 2015 2016

Zakon o varstvu
javnega reda in miru

2012 2013 2014 2015 2016
32

23

20

13

13

Zakon o orožju

-

-

-

1

1

Zakon o zaščiti živali

2

5

-

-

2

Zakon o tujcih

1

4

-

-

-

Zakon o
prepovedanih
drogah

-

2

1

-

1

Zakon o prijavi
prebivališča

1

-

1

-

-

Zakon o omejevanju
porabe alkohola

-

-

-

-

-

Zakon o javnih
zbiranjih

1

-

1

-

-

Ostalo

-

3

2

3

2

37

37

25

17

19

Kazniva dejanja

32

14

27

6

17

SKUPAJ

Kršitve javnega
reda

37

37

25

17

19

Prometne
nesreče

48

30

25

21

23

Varnost cestnega prometa
Stanje na področju varnosti prometa je na območju
Občine Podvelka ugodno. Tako smo v letu 2016
obravnavali skupaj 23 prometnih nesreč (21), v
katerih je bilo 10 oseb lahko telesno poškodovanih
(12), trije udeleženci so bili hudo telesno
poškodovan (1), en udeleženec pa je v prometni
nesreči izgubil življenje (1).

Kršitve CPP
493 644 706 654 289
CPP = cestno prometni prekrški (podatek za vse
ukrepe, vključno z opozorili)
Kršitve javnega reda:
V letu 2016 smo na območju občine obravnavali
skupaj 19 kršitev s področja prekrškovnega
prava, kar je za dve kršitvi več kot leto pred tem.
Obravnavali smo 13 kršitev javnega reda in miru
(13), eno kršitev povezano z orožjem (1), dve kršitvi
Zakona o zaščiti živali (0), eno kršitev iz Zakona
o prepovedanih drogah (0) in dve kršitve ostalih
predpisov (3), ki določajo prekrške.

• Prometne nesreče in posledice:
POSLEDICE
Leto Prometne nesreče mrtvi

HTP

LTP

2012

46

2

8

24

2013

30

-

-

20

2014

25

-

-

13

2015

21

1

1

12

2016
23
1
3
10
HTP = hudo telesno poškodovani; LTP = lažje telesno
poškodovani
Na območju Občine Podvelka smo obravnavali 171
voznikov zaradi kršitev cestno prometnih predpisov
(654) od tega zaradi prekoračitve hitrosti skupaj 122
(422), zaradi vožnje pod vplivom alkohola 15 (19),
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zaradi neuporabe varnostnega pasu 31 (25), zaradi
neupoštevanja pravil prednosti tri (5) udeležencev
v prometu.
• Nekatere kršitve cestno prometnih predpisov:
2016

2015
hitrost

422

122

alkohol

19

15

varnostni pas

25

31

9

-

nepravilna stran/smer

neupoštevanje prednosti
5
3
Opomba: predstavljene so vse kršitve (represivni
ukrepi in opozorila)
Aktivno smo delovali tudi na področju preventive,
saj je vodja policijskega okoliša v letu 2016 izvedel
skupaj 94 načrtovanih večjih preventivnih aktivnosti
(leto pred tem 90). Največ jih je izvedel v osnovnih
šolah in vrtcih, in sicer na področju varnosti otrok
v prometu na poti v šolo in domov, varne rabe
pirotehničnih izdelkov, vrstniškega nasilja, varne
rabe interneta in varnosti otrok – kolesarjev v
prometu.

Prav tako je Varnostni Sosvet na spletnih straneh
obeh občin ustanoviteljic objavil preventivne
prispevke s področja ohranjanja okolja, udeležbe
voznikov motornih koles v prometu, nasvetov
otrokom za varno preživljanje počitnic, preventivnih
nasvetov ob začetku šolskega pouka, varnosti na
cestah in v bližini pokopališč v času »dneva spomina
na mrtve« ter zlorabe pirotehničnih izdelkov.
Delo policijske pisarne v Podvelki:
Na območju Občine Podvelka je tudi v preteklem
letu delovala policijska pisarna na naslovu Podvelka
2. Na vodjo policijskega okoliša se je v 76 uradnih
urah te pisarne obrnilo osebno ali preko telefona
skupaj 94 občanov.
Za neinterventne zadeve s področja policijskega
varstva vas bo vodja policijskega okoliša tudi v
bodoče sprejel v policijski pisarni Podvelka v času
uradnih ur, in sicer:
vsak ponedeljek in petek med 8. in 9. uro in
vsako sredo med 15. in 16. uro.
V tem času lahko pokličete tudi na telefonsko
številko 02 876 60 02, sicer pa na PP Radlje ob Dravi,
na telefonsko številko 02 887 06 00.

Aktivnosti Varnostnega Sosveta Podvelka –
Ribnica na Pohorju
V letu 2016 je bil na področju zagotavljanja varnosti
občanov aktiven tudi Varnostni Sosvet PP Radlje,
Občine Podvelka in Občine Ribnica na Pohorju.
Varnostni Sosvet je podal več pisnih pobud na
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo,
Slovenske železnice, Ministrstvo za okolje in prostor
ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter obe občini ustanoviteljici za izboljšanje stanja
na področju varnosti. Z veseljem ugotavljamo, da
je večina podanih pobud tudi realizirana s strani
pristojnih služb oziroma organov.

Konec meseca junija 2017 se je vodja policijskega
okoliša Janez Otorepec, ki je te naloge na območju
Občine Podvelka opravljal več kot tri desetletja,
upokojil. Vsem občanom Občine Podvelka se
za korektno sodelovanje v teh letih iskreno
zahvaljujem. Moje delo na policijskem okolišu
oziroma na območju občin Podvelka in Ribnica na
Pohorju bo prevzel in nadaljeval Vojko Klug, ki je
dosegljiv na zgoraj navedenih telefonskih številkah
ali na elektronskem naslovu vojko.klug@policija.si.
Janez Otorepec, vodja policijskega okoliša in
Predsednik Varnostnega Sosveta Podvelka – Ribnica
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Beseda naših osnovnošolcev
Skrivnost življenja (pesem z odmevom)
V življenju potrebujemo veliko moči oči
da nekoč vse se zaiskri kri
Neštete vezi, prijateljstva neskončna končna
a kaj, ko vse rado zbledi bledi
in v temnem čakanju neizbežnem bežnem
nedolžno srce samo hrepeni ni
Obstaja le kot črna vrana rana
drhteča in vedno krivična nična
misleča, nikoli nesebična sebična

Maša pa bo aretirala Mača in mu ukazala, da
onesposobi napravo. Tjaša in Maša bosta prejeli
priznanje za pogumno ravnanje, Mača drugega pa
bodo zaprli.
Luka Golob, 6. r.

Zakaj nedolžno srce ubiti iti
Kako preživeti in ne ljubiti biti
Tiho in mirno vse se odkriva kriva
Solze trpljenja, mirnega zvenenja venenja
Kaja Pečečnik, 9. r.
Mašina prihodnost
Za domače branje smo morali prebrati Partljičevo
zgodbo o Maši in Tjaši. Besedilo je bilo zanimivo,
zato sem napisal, kakšna bo Mašina prihodnost.
Maša bo šla študirat medicino, da bi lahko pomagala
dedku, ki bo vedno starejši. A študij bo opustila.
Postala bo policistka, njena partnerica bo postala
Tjaša. Lovili bosta kriminalce vseh vrst. Poklicali ju
bodo na tajno nalogo, ker bo nekdo spet kradel
avtomobile. Delovali bosta pod krinko.
Morali se bosta vtihotapiti v skupino tatov, vendar
na najbolj čuden način. Podkupili jih bosta s torto.
Minilo bo leto, da si bosta pridobili podatke in
zaupanje. Podatke bosta pošiljali svojemu šefu.
Zbrali bodo podatke in vsi bodo kazali na zelo
iskanega tatu Franca, ki bo kradel avtomobile. Nekaj
pa Maši ne bo dalo miru.
Franc je kradel terenska vozila in tovornjake, tu pa
bodo ogroženi le dirkalniki. Čez nekaj časa bosta
opazili, da avtomobile vračajo na mesto kraje.
Vprašali bosta, zakaj in odgovorili bodo, da so
vsem avtomobilom vgradili napravo, ki bo, ko bo
prekoračil mejo 100 km/h, popustila zavore.
S šefom bodo ugotovili, da želijo pokvariti dirko.
Še enkrat bodo pregledali seznam in ugotovili,
da za vsem stoji Mačo drugi. Maša in Tjaša bosta
prestrašeni. Naslednjič bosta slikali napravo in šef
bo ugotovil, da jo onesposobi glas določene osebe.
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Dirka se bo začela, ampak šele v četrtem krogu bodo
lahko prekoračili mejo 100 km/h. Opazovali bodo,
kdo bi lahko bil tisti, ki bo onesposobil napravo.
Bližal se bo četrti krog in prišel bo Mačo drugi.
Tjaša bo rekla, da se bo takoj vrnila. Maša pa bo
gledala dirko, milimetri jih bodo ločili do četrtega
kroga. Naenkrat se bodo dirkalniki dvignili. To
bo naredila Tjaša, ki bo pilotirala helikopter z
ogromnim magnetom.

Svet, v katerem želim živeti
Pisal bom o tem, v kakšnem svetu želim živeti. Za to
sem se odločil, ker je današnji svet zelo krut. Veliko
je lačnih otrok, veliko brezdomcev …
V mojem svetu bi bila samo osnovna pravila. Nihče
od otrok ne bi bil lačen. Vsi bi imeli tople domove. Ne
bi bilo vojn in živeli bi na podeželju. Ozonski plašč
ne bi bil preluknjan. Tudi tovarn, ki onesnažujejo
okolje, ne bi bilo. Vsi otroci bi lahko hodili v šolo in
vsi bi lahko imeli igrače. Med seboj bi si hodili na
obiske in bili bi dobri prijatelji.
Po mojem mnenju bi se imeli zelo lepo. Naučil sem
se, da se naš svet od tega zelo razlikuje.
Žan Keršbaumer, 4. r.
Rdeča kapica
Nekoč sta živeli mama miš in miška. Nekega dne
je mama miš dala miški košarico in miška se je
odpravila k babici. Nesla ji je sir. Med potjo je srečala
mačko. Mačka miške ni požrla, ampak jo je zvito
vprašala, kam gre. Miška je mački povedala, da gre
k babici. Mačka je odhitela naprej in požrla babico.
Oblekla se je v njena oblačila in legla v njeno
posteljo.
Miška je prišla na obisk. V postelji je zagledala
babico, ki je bila zelo spremenjena. Mačka je
napadla miško, ki je končala v mačjem trebuhu.
Rešil jo je palček, ki je mački prerezal trebuh. Nato
so vsi živeli srečno do konca svojih dni.
Manja Krautberger, 2. razred PŠ Kapla
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Šola se predstavi
Mednarodni projekt Naša mala knjižnica
OŠ Brezno-Podvelka je skupaj z obema
podružnicama že peto leto vključena v mednarodni
projekt Naša mala knjižnica. Projekt je namenjen
učencem od 1. do 5. razreda, glavni cilj projekta pa
je navdušiti otroke za branje.

navdušiti v šoli z raznimi aktivnostmi, kot so bralni
večer, bralna značka, domače branje, razni natečaji
in projekti.

Zakaj je branje koristno?
Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva
drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja
družbenih načel ter odnosov. Razvijamo izražanje,
pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut
na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih,
ki ne berejo. Mnoge otroke že starši navdušijo za
branje, s tem ko jim berejo pravljice od rojstva ter
jih redno vodijo v knjižnico. Spet druge poskušamo

Projekt Naša mala knjižnica je zabaven in poučen
projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne
pismenosti. Zasnovan je tako, da učitelj učencem
prebere šest skrbno izbranih del mladinske literature
priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Ob tem
nadgradimo razumevanje prebranega z reševanjem
zanimivih nalog v Ustvarjalniku, delovnem zvezku,
ki ga brezplačno prejme vsak učenec. Pri tem pa
ne spoznavamo samo književnih junakov, ampak
tudi številne evropske in druge države ter njihove
zanimivosti. Tako smo spoznali že Latvijo, Poljsko,
Finsko, Litvo in Indijo. Znotraj projekta tudi pridno
ustvarjamo ob raznih natečajih. Vsako leto izdelamo
knjižnega junaka, ki si ga nato izmenjamo z
dodeljeno šolo z drugega konca Slovenije. Letošnje
leto nas je obiskal gospod Murko iz zasebne
mednarodne šole v Ljubljani, mi pa smo k njim
poslali čarovnico Meg. Gospod Murko je pri nas zelo
užival in precej nam je popestril vsakdan. Obiskal
je prav vse prvo- in drugošolčke na Podružnični
šoli Kapla, svoje dogodivščine pa pridno beležil v
svoj dnevnik potovanja, da je lahko z njimi seznanil
prijatelje v Ljubljani.
Nataša Žavcer
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Projekt Popestrimo šolo na OŠ Brezno-Podvelka
V šolskem letu 2016/17 smo
na OŠ Brezno-Podvelka s
podružničnima šolama Kapla
na Kozjaku in Lehen uspešno
aktivirali
program
projekta
Popestrimo šolo. Preko razvijanja
ključnih kompetenc želimo
okrepiti medsebojno povezanost,
izmenjavo znanj in ozavestiti
pomoč ranljivim skupin. Krepimo
vedoželjnost, iščemo novo znanje
v lokalnem okolju, krepimo svoje
spretnosti in veščine.
Z učenci razvijamo sposobnost
izražanja in interpretacije svojih
misli, občutij. Uporabljamo
matematično znanje, logično
mišljenje in sklepanje za
reševanje vsakdanjih problemov.
Veliko ur namenimo delu
z učenci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja,
prav tako delamo z učenci, ki
izkazujejo visoke sposobnosti na
določenem področju.
Projekt so učenci dobro sprejeli,
tako da aktivnosti načrtujemo že
tudi v naslednjem šolskem letu.
Maksimiljana Črešnik,
multiplikatorica, prof.
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Zlati bralci OŠ Brezno-Podvelka
Tudi v šolskem letu 2016/17 smo imeli na matični
in podružnični šoli zlate bralce. To so učenci, ki so
vsa osnovnošolska leta brali za bralno značko.
Projekt »Zlata bralka, zlati bralec« poteka pod
pokroviteljstvom Društva Bralna značka Slovenije
– ZPMS.
Na Prevaljah vsako leto poteka prireditev (v
organizaciji OŠ Franja Goloba), na katero povabijo
zlate bralce Koroške in njihove mentorje. Letošnji
osrednji glasbeni gost je bil Rok Terkaj – Trkaj. Bili

smo navdušeni nad njegovim repom in kovanjem
rim.
Ponosni smo na letošnje zlate bralce: Žan Kočunik,
Kaja Pečečnik, Aja Žavcer, Anamarija Kelenberger,
Damjana Kojzek.
Za nagrado so letošnji bralci dobili knjigo Od
genov do zvezd Saša Dolenca, ki jo je ilustriral Igor
Šinkovec.
Mentorici: mag. Urška Samec, Suzana Praper Lipuš

Zlati bralci OŠ Brezno-Podvelka skupaj s Trkajem

5 prstov za zdravje
V šoli se veliko pogovarjam o zdravem načinu
življenja. Pri ozaveščanju učencev o skrbi za svoje
zdravje nam pomaga tudi osebje iz Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi. Učenci so si s pomočjo petih
prstov zapomnili, kako lahko sami poskrbimo za
zdravje:
- jejmo veliko sadja in zelenjave,
		- zvečer pojdimo pravočasno spat,
		- veliko se gibljimo na svežem zraku,

		- redno skrbimo za osebno higieno,
		- veliko se smejmo.
In kako prvošolčki PŠ Kapla sedaj skrbijo za
svoje zdravje?
Pri nas skrbimo za zdravje tako, da smo vsi dobre
volje.
Tija
25
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toboganu. Ob tem pijem veliko vode, jem sadje in
zelenjavo ter dovolj spim.
Anika
Veliko tečem, vozim se s kolesom in skirojem,
skačem po trampolinu ter jem veliko sadja in
zelenjave.
Neli
S starši igram nogomet, pijem veliko vode, jem
sadje in zelenjavo ter si pridno umivam zobke.
Jan
Veliko se igram na svežem zraku, zelo rad tečem in
pijem veliko vode.
Rok
Vsak dan sem zunaj na svežem zraku, pijem veliko
vode, jem sadje in zelenjavo.
Nina
Nataša Žavcer, prof.

Jaz skrbim za svoje zdravje tako, da se veliko
gibljem. Moramo tudi veliko spati in se umivati.
Mojca
Vozim se s kolesom. Pogosto gre cela družina na
sprehod. Jemo veliko zelenjave in sadja. Zelo rada
jem špinačo in rada se umivam.
Eva
Tečem, vozim se s kolesom, skačem na trampolinu,
se gugam, igram se v hišici na dvorišču, vozim se po

Slovenski kulturni praznik s Pepelko
Letošnji kulturni praznik je bil na OŠ Kapla
v znamenju gledališke dejavnosti. Učenci
gledališkega kluba so odigrali Pepelko, ki jo je po
Grimmu priredila Tamara Matevc. Ves čas smo bili v

stiku z avtorico, ki nam je velikodušno dovolila, da
za nastop uporabimo njeno besedilo. Njena Pepelka
je živahno dekle, ki se zna postaviti zase. Poleg tega
je jezik nekoliko popestren s slengom, zato pa še
toliko bolj privlačen za osnovnošolsko mladino.
Učence gledališkega kluba sva pripravljali Suzana
Praper Lipuš in Maksimiljana Črešnik. Igro so
spremljali tudi mladi folkloristi, učenci 3., 4., 5.
razreda z učiteljicama Urško Pogač in Matejo Par.
Za nami je pet nastopov, in sicer: Kapla (2x), Šentjanž
pri Dravogradu, Radlje ob Dravi in Podvelka.
V času, ko to berete, že brskamo po knjižnicah in
iščemo novo dramsko delo, s katerim vas bomo
presenetili v naslednjem šolskem letu.
Suzana Praper Lipuš,
učiteljica GKL
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Na obisku pri najmlajših …
Indijanska vas v vrtcu Ožbalt
V našem vrtcu smo spoznavali življenje in kulturo
Indijancev. Izdelali smo si indijanske šotore iz
papirja, indijanske simbole, loke, lovilce sanj, konje,
si izbrali indijanska imena in se naučili kar nekaj
plesov. Za pustno povorko iz Podvelke v Brezno
smo si na delavnici skupaj s starši izdelali indijanske
kostume.

mame za odeje, mi pa smo naredili indijanske šotore
in jih poslikali.

Nekega dne pa nas je obiskal indijanski poglavar Beli
Volk. Predlagal nam je, da si pred vrtcem naredimo
pravo indijansko vas. Očetje so poskrbeli za palice,

Preživeli smo čudovit indijanski popoldan.

Na sončno popoldne, ko je bila naša vas narejena,
smo oblekli indijanska oblačila, zaplesali nekaj
plesov, se družili pred šotori, zakurili ogenj v deblu
in si pripravili okusno večerjo.

Tamara Golob, vzgojiteljica v vrtcu Ožbalt
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Soli v Podvelki
To šolsko leto, 2016/17, nas je v vrtcu Podvelka v
mesecu septembru presenetil vesoljček po imenu
Soli. Prihaja iz pleneta Frutlandija. Tam raste brokoli
z okusom po čokoladi, pa špinača z okusom jagode
… Soli se je izgubil v vesolju in mu je življenje na
našem planetu čisto tuje. Tako se mora vsega
naučiti.
Otroci so ga seznanili z našim krajem, skupaj smo
raziskovali posebnosti letnih časov, spoznavali
poklice in naš kraj. Skupaj smo praznovali rojstne
dneve.
Otroci o Soliju:
Tai (6 let): »Soli je bil žalosten, ker se je izgubil,
pa smo mu rekli, da lahko ostane pri nas. Pa je bil
vesel.«
Mery (5 let): »Lep je. Še vedno išče raketo, da bi
lahko šel nazaj v svoj svet. Ko bo odšel, ga bom
pogrešala.«
Tara (5 let): »Soli je bil bolan, kašljal je in glava ga je
bolela … Pa smo mu povedali, da naj počiva in si
skuha čaj. Pa je bil zdrav.«
Brina (2 leti): » Ammm … Soli aja, ko je bolan. Amm
…Soli ima rad mene.«
Alex (3 leta): » Soliju lupčka dam, pa žulim, Soli tak
bo jutri rojstni dan mel, tak ko ata … Pa še torto mu
moramo narediti …«
Meta (4 leta): »Soli je sam doma tam v tisti luknji in
je zgubil ateja in mamo. Z nami se je igral in plesal

… Soli ima na trebuhu srčka. Pa še fotoaparat ma,
da lahk slika.«
Lara (5 let): » Soli je vesoljec, raketo je zgubo, pa
pogreša svoja dva prijatelja, pa prišel je nam v
vrtec. Zeleno barvo ima. Za pusta smo bili v Solija
oblečeni. Pa naredili smo še zvezdice, tu v vrtcu,
obešene, pa za Solija smo nastopali.«
Anej (5 let): » Soli mi je všeč. Pa rad ga mam. Soli je iz
vesolja, iz planeta … iz Qlandije. Tam majo čokolado
z nečim …«
Andreja Javornik, vzgojiteljica v vrtcu Podvelka

Odmeva v vas otroški glas – poletimo v vesolje
V petek, 24. 3. 2017, smo se vrtci iz naše občine
predstavili na vsakoletni prireditvi v kulturnem
domu v Podvelki. Tokrat smo si zastavili cilj, da
poletimo v vesolje. Pri tem sta nam pomagala člana
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Kulturnega društva Brezno-Podvelka Mateja Par –
Marjetica ter Sebastjan Lipuš – vesoljček Soli. Otroci
vseh vrtcev so poleteli z raketo na planet Dobre
volje, kjer so Soliju ter Marjetici zapeli in zaplesali.
Vsi so se zelo izkazali in pokazali svoj pogum.
Preko »Dobrovizije« so naš program z zelo visoko
gledanostjo spremljali tudi starši, stari starši, tete in
strici. Dvorana kulturnega doma je pokala po šivih,
verjetno smo presegli gledanost prvega pristanka
človeka na Luni. Za dober sprejem slike in zvoka je
poskrbel Ivo Jamnik, vezni tekst je napisala Mateja
Par, točke pa so izbrale vzgojiteljice, ki so poskrbele
tudi za to, da so otroci pogumno in samozavestno
stopili na oder in prikazali delček dogajanja v naših
vrtcih.
Andreja Krebs, vzgojiteljica v vrtcu Kapla
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V vrtcu Brezno smo raziskovali vesolje
Vesolje? Kaj je to? To je nekaj abstraktnega, otrokom
o tem razlagat, ne. Tako sem pomislila, ko sva skupaj
z vzgojiteljico načrtovali dejavnost za določen
mesec. Ko pa je beseda o vesolju nanesla med
otroki, takole nepričakovano, so se otroci odprli kot
enciklopedija. Potem pa ni drugega, kot da bo to
tema naslednjega meseca. Tako smo prišli do teme
vesolje, ki je med otroke prinesla veliko zanimanja,
bili so vsi vedoželjni, z zanimanjem so poslušali

zgodbe, delali eksperimente, prebirali knjige,
enciklopedije ter likovno in glasbeno ustvarjali
na to temo, predvsem pa smo pri vsaki dejavnosti
neizmerno uživali vsi, vzgojiteljici in otroci. Iz te
teme se je tudi porodila ideja za skupinsko pustno
masko in tako je naša skupina predstavljala osončje,
otroci so bili zvezdice, starši pa planeti ter luna in
sonce. Na koncu za piko na i pa je bilo še vesolje
rdeča nit naše prireditve Odmeva v vas otroški glas.
Vsako vrtčevsko leto je nekaj posebnega, in to leto
si bova z vzgojiteljico zagotovo zapomnili po tej
temi, o vesolju in po »preizkusu« znanja, ob katerem
so otroci pozorno prisluhnili stavkom in naju zelo
presenetili z znanjem.
Dragi bralec, preizkusi se tudi ti v kratkem preizkusu
znanja. V vsakem stavku se skriva ena beseda - ime
planeta, poišči jo.
- Omar solate ne mara. (Mars)
- Barve ne razlikujemo dovolj hitro. (Venera)
- Raziskujemo primer kurje paštete. (Merkur)
- Ura noče kazati pravega časa. (Uran)
Petra Garmut, pomočnica vzgojiteljice v vrtcu Brezno

V jaslicah je zanimivo
Otrok – z vstopom v vrtec se počasi začne oddaljevati
od staršev, raziskovati, pridobiva si vedno nove
in nove izkušnje, zglede. Preko njih se uči in gradi
svojo osebnost. Naj bodo otroška doživetja čim bolj
pozitivna in temu primerno izbiramo tudi v našem

oddelku dejavnosti, ki dajo otrokom občutek
prijetnega, zadovoljnega, igrivega in s tem še
kako pomembnega pridobivanja občutka varnosti
in zaupanja do nas vzgojiteljev. Le tako se otroci
sprostijo in uživajo v igri, druženju, odnosih.
Ker imamo v vrtcu poudarek na zdravi
prehrani, smo se tudi mi ta mesec
posvečali ravno tej temi. Brali smo
zgodbico Zelo lačna gosenica, ki nas
spremlja skozi ves mesec. Le kako si ne bi
ene prav velike izdelali tudi sami. Okušali
smo različne vrste sadja, si pripravili
mlečno-sadne napitke in naši trebuščki
so bili prav zadovoljni. Veliko smo rajali,
peli, za popestritev tudi ob spremstvu
harmonike. Izdelali smo plakat, ki nas
kar hitro opomni, kaj je dobro za naše
zdravje in kaj ne. Vse se je vrtelo okoli
zdravja in če bo šlo tako naprej, zaradi
bolezni ne bomo več ostajali doma.
Lucija Plošnik, vzgojiteljica v jaslicah
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Kam le čas beži ...

(ob 50. obletnici zaključka OŠ)
ROŽNIK – prelepo ime za zadnji pomladni mesec v
letošnjem letu. Narava se je dokončno razbohotila
in se nam kaže v vsej svoji bahavosti, obdana z
zelenjem in pisanim cvetjem.
Dolgi dnevi, obsijani s toplimi sončnimi žarki, nas
navdajajo z veselim razpoloženjem, z igrivostjo
in v pričakovanju vsega lepega, saj so pred vrati
počitnice, zato nam misli pogosto odtavajo v kraje,
kjer bomo preživljali brezskrbne dopustniške dni.
Mesec junij pa je težko pričakovani in zatorej najlepši
mesec v letu za vse šolarje, saj se za nekatere do
jeseni, za druge pa dokončno zapro šolska vrata. In
ko za slednje napoči ta trenutek in ko še zadnjikrat
odideš skozi vrata, ki so dolga leta vodila v tvoj drugi
dom, si premlad, da bi se zavedal, da so za teboj
ostala tudi najlepša leta tvojega otroštva – odslej
boš stopil na pot, ki pelje vsakega od nas v žrelo
življenja in po mnogih letih se boš spraševal:
Kam le čas hiti, le kam se mu mudi, leto za letom
gre, hitro tak mine vse …
Prav tako, vendar pred 50 leti, se je tudi za našo
generacijo, letnik 1967, zaključilo eno poglavje v
življenju. 39 učencev 8. razreda OŠ Podvelka se je
poslovilo od učiteljev in sošolcev, ne vedoč, kakšne
preizkušnje nas čakajo v življenju.
Naši učitelji so nam vsa leta poleg učnih predmetov
vcepljali v glavo tudi življenjske, osnovne vrednote,
kot so: delavnost, poštenost, spoštljivost, prijaznost
…, vrline, ki smo jih usvojili vse do današnjih dni, ki
pa na moje veliko razočaranje v današnjem času vse
bolj izginjajo. Zakaj tako? Mar niso te vrednote nujne
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za sobivanje? O tej temi bom morda spregovorila
prihodnjič …
Kot sem že omenila, smo pred pol stoletja zaključili
naše osnovnošolsko obdobje. Tudi mi si takrat
nismo mislili, da se z nekaterimi sošolci ne bomo
nikoli več srečali (četrtina naših sošolcev se je že
dokončno poslovila), nekaj jih živi v tujini (tudi v
Ameriki), vse, ki so ostali v naši domovini, pa je bilo
treba pod nujno zbobnati na kup. V ta namen se nas
je zbrala četverica, ki se je »vrgla« na iskanje »žrtev«.
Po dveh mesecih smo uspeli pridobiti naslove
naših nekdanjih »pajdašev«, razposlali smo vabila z
datumom in krajem srečanja … in, tako smo se po
50 letih ponovno videli pri Vomerjevih v Lehnu (tudi
Branko je bil naš sošolec). Hecno je bilo, ko smo se
z nekaterimi sošolci morali na novo predstavljati, saj
se nismo nikoli več videli po slovesu leta 1967 …
Seveda je takoj »padla« ena »gasilska« in v lepem
ambientu Stare kovačije je bilo slišati samo: »A se
še spomniš, še veš, kako si nas z gipsom na roki
tepla? Spomnim se, kaj se ne bi …« Glasen, na
trenutke skoraj pobalinski smeh je napolnil prostor
in v nekem trenutku se je zdelo, kakor da smo
zopet v razredu, osmošolci, ki se smejijo kakšnemu
pobalinskemu podvigu …
O, ja, velikokrat smo tudi kakšno ušpičili, tudi mi
nismo bili angelčki, saj smo bili otroci, kakršni so bili
že pred nami in otroci, kot so še dan današnji in zdi
se mi, da je tako prav.
Na srečanje smo povabili tudi vse naše učitelje, ki pa
se zaradi slabega počutja ali bolezni srečanja niso
udeležili, nekateri so že tudi preminuli,
med njimi naš dolgoletni ravnatelj
Peter Macuh, ki je svoj poklic opravljal
z vsem srcem vse do zadnjih trenutkov
v življenju in kolikor mi je znano, se
je vedno zelo rad odzval vabilu na
srečanja svojih nekdanjih varovancev
– vedno se je zanimal, kako so se
znašli v življenju, zato smo sklenili, da
iz spoštovanja našemu ravnatelju na
njegovem zadnjem domu prižgemo
svečko.
Seveda smo imeli tudi razrednika.
Ta »čast« je doletela tovariša (v tistih
časih smo učitelje naslavljali s tovariši
in tovarišicami), sedaj gospoda Adija
Lesjaka.
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Tudi on se je rad odzval vabilom na srečanja
nekdanjih učencev, tokrat pa se nam zaradi bolezni
žal ni mogel pridružiti. Pa smo rekli: »Če Mohamed
ne more na goro, bo pa gora prišla k Mohamedu.«
Obiskali smo ga kar na domu, kakor tudi tovarišico
»angležarko«, gospo Lojzko Kovše (tako smo jo
takrat imenovali, vzdevek si je neki učenec izmislil,
mi pa papagaji …, ni mi znano, ali je gospa Lojzka
to vedela, upam, da ne zameri, da sem to omenila) –
mimogrede, v šoli v Mariboru nas je nemščino učila
tovarišica, ki so jo učenci že dolgo pred nami krstili
za »ovčarko«, brezmejna je otroška (mladostniška)
domišljija …
Torej, oba sta nas prisrčno sprejela v svoj dom, nas
pogostila in po urici klepeta in obujanju spominov
smo se poslovili z obljubo, da se zagotovo srečamo
prihodnje leto – naj jima zdravje služi!
Srečanju pa se je odzvala samo tovarišica, gospa
Marija Brunšek, učiteljica 1. razreda, za kar se ji
zahvaljujemo in upamo, da se je v naši družbi
prijetno zabavala, želimo si, da se nam pridruži tudi
v naslednjem letu.
Hvala tudi mojemu možu Branku, ki je za popestritev
dneva poskrbel z dvema humornima prispevkoma
Iztoka Mlakarja, zahvaljujem se mu v imenu vseh
prisotnih.
Nešteto zvezd je že osvetljevalo tiho pokrajino, na
trenutke se je iz gozda zaslišal skovik sove, ko smo
se poslovili z obljubo, da se zagotovo srečamo
prihodnje leto, prvo soboto v juniju!
Vsak od nas se je poln vtisov in z na novo obujenimi
spomini odpravil proti domu ter se z novim dnem
vrnil v utečeno rutino življenja.
Ob koncu bi rada dodala še nekaj vrstic v zahvalo
vsem našim učiteljem, ki so nas vseh osem let
spremljali in pripravljali za življenje – za trenutek,
ko smo se podali vsak na svojo pot odraslosti, ne
vedoč, ali bo le-to radodarno z nami …
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Ko se sedaj v zrelih letih z nostalgijo oziram nazaj
v tisto obdobje brezskrbnega otroštva, se zavem
vseh vrednot, ki ste nam jih dan za dnem, leto za
letom vcepljali v otroško pamet, zato bi vam rada
povedala:
Bili smo mladi in brezbrižni,
kot le lahko otroci so,
bili otroci že takšni so pred nami
in tudi dan današnji isti so.
Takrat pač nismo razumeli,
kaj nam bosta matematika in fizika,
zakaj angleško se učimo,
saj smo ja v Sloveniji doma!
Pa zemljepis in zgodovina,
joj, komu se učit’ to da,
književnost, slovnica, kemija,
le kaj imel bom od tega?
Bili smo mladi in brezskrbni
in vedoželjnost z nami rasla je,
z znanjem pot ste našo tlakovali.
Vsak od nas jo že zdavnaj prehodil je.
Mnogih učiteljev ni več med nami …
A znanje svoje v nas je zapustil,
vsak od njih je kamenček po kamenček
z nami mozaik zgradil.
Da, zdaj razumem takratni strogi šolski red,
zato učitelji nekdanji naši,
lahko le rečem: Sedi, pet!
In čisto na koncu bi se rada v imenu vseh prisotnih
»dedkov in babic« zahvalila našim gostiteljem – trem
Vomerjevim (Branko, Ivanka in pa seveda lokalna
zvezda Tinca) za vse dobrote in za gostoljubnost, ki
smo je bili deležni – toplo priporočam, da jih tudi
sami obiščete in se prepričate o njihovih domačih
dobrotah.
Zlatka Rejec, nekdanja učenka 8. razreda, letnik 1967,
OŠ Podvelka
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Kulturno društvo Ožbalt v preteklem
letu
Preteklo leto je bilo leto, ko je velika večina društev
in krajanov v Ožbaltu poprijela za delo v sklopu
občinskega praznika. Ravno zato smo bili tudi v
našem društvu najbolj aktivni v sklopu prireditev
praznika. Na ožbaltsko nedeljo je bil predvsem
atraktiven skeč, avtorsko delo Boštjana Goloba, ki se
je odigral ob otvoritvi novih pridobitev v Ožbaltu.
Naši člani pa so bili aktivni tudi na področju vodenja
vseh prireditev in proslav, ki so se odvijale v lanskem
prazničnem poletju za naš Ožbalt.

Ker je bilo leto prav zaradi praznika za vse aktivne
člane precej naporno, se lani nismo lotevali
večjih novih projektov. Smo pa zato gostili nekaj
umetnikov od drugod. V marcu je pri nas gostovalo
Kulturno prosvetno društvo Libeliče, ki nam je
odigralo predstavo Čaj za dve. Junija pa smo gostili
koncert Staneta Vidmarja na letnem odru in igralko
Ireno Mihelič z monokomedijo v krajevni dvorani.
Za zaključek praznika je bila prvo soboto v
septembru na letnem odru zopet tradicionalna
prireditev Je pa sobota večer.
Občasno smo prirejali ustvarjalne delavnice za
otroke in prijetne kino večere na letnem odru za
vse generacije. Za zaključek leta pa so poskrbeli
naši pevci Ožbalčki puobi, ki so v krajevni dvorani
priredili Večer pesmi, glasbe in igre.
Naše poslanstvo je ustvarjati in poustvarjati kulturo
in jo tako približati ljudem. Največje veselje je, ko
so prireditve dobro obiskane. Tako vemo, da se naš
trud ceni in da obiskovalci podpirajo naše delo. To
je naša največja nagrada. Zato pridite in se družite z
nami tudi v prihodnje!
Saša Tertinek

Svečanost ob obletnici ustanovitve
Prve pohorske čete
V soboto, 30. avgusta 2016, je ZB za vrednote
NOB Radlje ob Dravi, njena Krajevna organizacija
borcev za vrednote NOB Podvelka, pri Pomniku
ob Urbančevi koči na gozdni jasi 10 km nad
Lehnom sprejela nad 300 obiskovalcev. Slovesnost,
namenjeno spominu na ustanovitev Prve pohorske
čete, so organizirali, KO borcev za vrednote NOB
Podvelka, Kulturno umetniško društvo Lehen,
Umetniško društvo Vila in Vaški svet Lehen.
Finančno je slovesnost podprla Občina Podvelka.
Slovesnost je bila tudi uvod v praznovanje praznika
Občine Podvelka.
Kulturni program so oblikovali Moški pevski zbor
Lehen s pevko Ano Grdadolnik, Moški pevski zbor
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Stane Sever iz Ribnice na Pohorju, Ljudske pevke
s Kaple, Ženski pevski zbor Vuhred – Vuzenica,
recitatorka Milena Končnik, Suzana Tacer, Sanja
Tacer ob spremljavi flavtistke Gabrijele Planinšič,
spomine družine Urbanc sta prebrali Saša Praznic s
hčerko Laro, prof. Tadej Vilar na trobenti in evropski
prvak na diatonični harmoniki učenec Anže Krevh.
Med udeleženci prireditve, ki so prišli od Ptuja
preko Dravograda do Mislinje, je uvodni govornik
častni občan Občine Podvelka in predsednik KO
borcev za vrednote NOB Podvelka Borut Končnik
še posebej predstavil in kot prvo pozdravil
podpredsednico Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Republike Slovenije dr. Ljubico
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Jelušič, župana Občine Podvelka Antona Kovšeta,
podpredsednico odbora Zveze koroških partizanov
Mojco Koletnik in njeno delegacijo, predsednika ZB
NOB Radlje ob Dravi mag. Alana Bukovnika ter vse
predsednike in delegacije Zvez borcev za vrednote
NOB, občinskih in krajevnih organizacij od Lovrenca
na Pohorju, Ruš do Mislinje, delegacijo Združenja
veteranov vojne za Slovenijo Zgornje dravske
doline, Območno združenje slovenskih častnikov in
njihovo zvezo Vojaških gornikov. Pozdrav je namenil
pripadnikom 74. Pehotnega polka slovenske vojske
z nadporočnikom Silvom Maherjem, delegaciji
društva izgnancev, pohodnikom iz Ožbalta, Radelj,
Ribnice in Dravograda, županom sosednjih občin,
vnuku nekdanjega narodnega heroja Jožeta Lacka
Andreju Lacku, poslancu Državnega zbora Benu
Kopmajerju, domačemu zdravniku Ivanu Kralju,
občinskim strukturam in vsem ostalim prisotnim.
Uvodoma je predsednik KO borcev za vrednote
NOB Podvelka podal zgodovinska dejstva in okvir
ustanavljanja Prve pohorske čete ter njen napad
na Orožniško postajo v Ribnici na Pohorju. Omenil
in poudaril je tudi sodelovanje čete z odborom
OF v Lehnu ter posledično prvo streljanje talcev v
Mariboru.
Višek slovesnosti je bil slavnostni govor dr. Ljubice
Jelušič, podpredsednice ZZB za vrednote NOB
Republike Slovenije, ki je segel obiskovalcem do
srca in so ga nagradili z dolgim gromkim aplavzom.
S svojim govorom, ki je bil kar učna ura zgodovine,
se ni dotaknila samo dogodkov iz NOB in njenih
vrednot, ampak se je opredelila tudi do tekočih
političnih dogodkov, poskusov potvarjanja naše
polpretekle zgodovine, begunske krize, pojavljanja
neonacizma v Evropi in splošnega stanja v Evropski
uniji.
Prisotne je pozdravil in nagovoril tudi župan
Občine Podvelka Anton Kovše. Na slovesnosti je
bila podeljena srebrna plaketa ZZB za vrednote
NOB Republike Slovenije predsednici Krajevne
organizacije za vrednote NOB Kapla Rozi Kašman
ter posebna Zahvala 74. PEHP slovenske vojske
generala Rudolfa Maistra iz Maribora za večletno
sodelovanje in asistenco pri polaganju venca žrtvam
NOB. Lani je poleg domače krajevne organizacije
venec položila tudi delegacija Zveze koroških
partizanov.
Svečanost, ki jo je vodila Sanja Tacer, smo končali
v prijetnem tovariškem druženju ob topli malici,
požirku pijače in sladkih dobrotah pridnih domačink
Lehna.
Borut Končnik
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Taborniki obračamo Podvelko na
glavo
Po 30 letih, odkar so pri nas odmevale taborniške
pesmi in goreli zadnji ognji, smo s pomočjo Roda
Koroških jeklarjev v Podvelko ponovno pripeljali
taborništvo. S taborniškim pristopom ustvarjamo
samostojne in odgovorne posameznike. Od
oktobra pridobivamo nova znanja in širimo
svoja obzorja. Preizkušamo se v kurjenju ognjev,
postavljanju šotorov, orientaciji, poznavanju
rastlin in mnogih drugih koristnih stvareh. Med
počitnicami se udeležujemo jesenskih in zimskih
taborov. Naš kraj smo uspešno predstavljali tudi
na mnogoboju, kjer smo se med tristo taborniki
uvrstili na najvišja mesta. Na dan tabornikov smo
v Ljubljani obiskali taborniški festival in se zabavali
na več kot štiridesetih delavnicah. Izkazalo se je,
da je taborniški pristop v kombinaciji s podvelškim
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karakterjem popoln recept za ustvarjanje čudovite
mladinske zgodbe. Trudili se bomo, da taborništvo
ukoreninimo v naše kraje in prihodnjim generacijam
omogočimo polno uživanje mladosti.
Špela Metličar
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Društvene aktivnosti in družabno
življenje članov DU Brezno Podvelka
Kakor vsako leto smo tudi v preteklem letu skrbeli
za dobrobit članstva, skladno s pravili društva.
Organizirali smo druženja članov in ekskurzije ter
skrbeli za meddruštveno sodelovanje in socialno
vključevanje naših članov. V ta namen smo se
udeležili obeležitve 70. obletnice ZDUS v Mislinji in
s prijatelji iz Koroške preživeli prijetno popoldne.
Mislinjsko društvo se je izjemno izkazalo in pripravilo
nepozabno doživetje za vse prisotne. Bili smo
deležni dobro pripravljenega kulturnega programa
in parade praporščakov, za prijetno popoldne pa
je poskrbel še ansambel Saša Avsenika, ko smo se
zavrteli ob poskočnih zvokih njihovih valčkov in
polk. Pred vstopom v prireditveni šotor smo si lahko
ogledali kuhanje oglja po starodavnih postopkih in
ekološki vrt s številnimi bolj ali manj znanimi zelmi.
To druženje seveda ni bilo edino naše druženje,
saj smo organizirali tudi ekskurzijo v Koper, kjer
smo si ogledali obrat Vina Koper, dan pa zaključili s
kopanjem in druženjem v Izoli. In to še ni bilo vse. Za
martinovo smo obiskali Ormož, si ogledali razstavo
v njihovem gradu. Imeli smo priložnost prisluhniti
izjemnemu poznavalcu zbirke, ki nam je navdušeno
razlagal zgodovino in življenje gosposke na tem
gradu. Obisk Ormoža smo zaključili z obiskom
njihove sejemske prireditve in priložnostnih razstav
ter odnesli marsikatero idejo za lastno ustvarjanje.
Za prijeten zaključek dneva z martinovanjem pa
so poskrbeli gostitelji iz Središča ob Dravi, ki so se
potrudili, da tega dne nismo bili ne lačni ne žejni …
Zapisala: Darinka Kovše Ketiš
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Župniji Kapla in Ožbalt
Življenje v župniji v preteklem pastoralnem letu
2016/17 je bilo zelo pestro. Naj omenim samo nekaj
poudarkov in dogodkov. To leto so zaznamovale
tudi smernice vesoljne Cerkve, kjer je poudarek
na krščanskem zakonu in družini. Papež Frančišek
v dokumentu Radost ljubezni predstavlja težave,
predvsem pa lepoto in bogastvo družinskega in
zakonskega življenja. Družina naj bi bila po božjem
načrtu simfonija ljubezni. Seveda pa je treba
skrbeti, kako pomagati zakonom, ki doživljajo
preizkušnje, oz. mladim, ki se na zakonsko življenje
še pripravljajo.
Misel o zakonu pravi tako: »Nobena stvaritev ne
more biti drugačna kot – božanska. Poglejmo
neizmerljivo vesolje! Poglejmo biser vesolja - Zemljo.
Poglejmo čudež vseh božjih čudežev - človeka. A
prihod človeka na svet si je Bog zamislil kot ljubečo
zvezo med možem in ženo - zakon. Zato tudi zakon
ne more biti drugačen kot čudežen, če je seveda po
božji zamisli. Takšen zakon pa nujno osrečuje.«
Ker je sv. zakon tako pomemben, saj je zakrament,
župniji Kapla in Ožbalt skupaj pripravljata že
tradicionalno srečanje zakonskih jubilantov, ki je
bilo lani v Ožbaltu, in sicer 13. novembra. Zbralo se
je 20 parov, ki so obnovili svojo poročno obljubo
in prejeli blagoslov. Prav je, da se za zakonske
jubileje tudi kot župnija zahvaljujemo in prosimo
božjega varstva, da bi bili še naprej pričevalci lepote
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zakonskega življenja, posebej mladim rodovom,
ki se na zakonsko in družinsko življenje šele
pripravljajo. Pravijo, da skoraj devetdeset odstotkov
vzgojne moči predstavlja vzdušje med možen in
ženo.
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V tem letu smo se tudi pripravljali na 100. obletnico
fatimskih dogodkov, ki so bili 13. maja, ko je Marija
pastirčkom naročila, naj vsak dan molijo rožni
venec in delajo pokoro (žrtve) tudi za druge in ter
častijo njeno brezmadežno Srce. Marija je okno
upanja, zato smo v župniji Kapla in v župniji Brezno
18. septembra 2016 slovesno sprejeli kip Marije
romarice iz Fatime in se ji posvetili, da bi zmogli
živeti Marijin klic k spreobrnjenju.
Tudi praznovanje ožbaltske nedelje (7. avgusta),
ko smo se priporočili zavetniku sv. Ožbaltu, ki je
priprošnjik za dobro letino, zdravje pri živini in
primerno vreme, je bilo slovesno. Opravili smo
blagoslov novih pridobitev v Ožbaltu (avtobusna
postaja, kolesarska steza). Osrednjo sv. mašo je
vodil Sebastijan Valentan, ki ima korenine na Kapli
in je sedaj doktorski študent cerkvenega prava
v Rimu. Izpostavil je, da je v življenju treba na
marsikaj potrpežljivo čakati, vztrajati ter se znati
ustaviti v današnjem hitrem tempu življenja, saj je
to namen praznovanja. Lepo nedeljo na Kapli (28.
8. 2016), ko smo se priporočili naši zavetnici sv.
Katarini Aleksandrijski, pa je vodil Jože Kopeining,
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osrednja osebnost slovenskega dela Cerkve na
avstrijskem Koroškem, rektor Katoliškega doma
prosvete Sodalitas v Tinjah. Pri maši je poudaril
čudovito misel: »Človek je največji takrat, ko moli,
najmočnejši takrat, ko odpušča in najbližje Bogu,
ko ljubi«. Po sv. maši smo še blagoslovili obnovljeno
zunanjost župnišča in nove freske na pročelju
cerkve.
Vsako leto se naši ministranti obeh župnij udeležijo
tudi ministrantske olimpijade dekanije RadljeVuzenica. Letos januarja smo se srečali v Radljah,
ker so se ministranti v prvem delu pomerili v
poznavanju lika sv. Martina, saj je od njegovega
rojstva preteklo že 1700 let. V drugem delu pa
so bile še igre na snegu. Bilo je lepo. Najboljše
so se odrezali ministranti s Kaple, tretji pa so bili
ministranti iz Ožbalta. Ministrantom z drugo besedo
še rečemo, da so strežniki (služabniki). Nenazadnje
smo mi vsi v življenju služabniki drug drugemu, saj
je tudi Jezus prišel, da bi služil in nas spremljal po
poteh našega življenja.
Jože Motaln, župnik
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Delo kot vrednota?

Ali nekaj samo po sebi umevnega?
Delo kot vrednota je v današnjem času na
preizkušnji. Odvisno, iz katerega zornega kota ga
gledamo. Predvsem je neprecenljiva vrednota,
ki se je zavedajo tisti, ki jim ni dana v vrednosti
proti plačila. Torej v obliki redne zaposlitve. Delo
predstavlja pomemben del posameznikovega
življenja in njegove okolice.
Ljudje delu pripisujemo različni pomen. Večina ljudi
dela zato, da si zagotovijo življenjski standard. Tako
zase, za otroke, starše ali navsezadnje za sekundarne
potrebe. Delo, ki oblikuje našo samopodobo,
nam pomaga ustvarjati odnos do sebe, drugih in
predvsem do obveznosti in nadrejenih. Res pa je, da
ima delo kot »vrednota« mnogo obrazov. Kajti delo
ni le čas, ki ga preživimo v službi. Delo je najboljše
sredstvo, da si polepšamo življenje, tudi takrat, ko
nas sprošča, ko uživamo, ko čutimo zadovoljstvo
in veselje. Kot bi rekli: »Ko delo pade na plodna
tla!« V naši občini se srečujemo tudi z delom, ki je
dokaj fizične narave. Kajti delo na poljih, travnikih,
vrtovih, v gozdovih je mnogokrat prezrto. Velika
kapitalistična industrija bi tako rada pohodila
majhnega človeka. Vendar naša Župnijska karitas,
naše vaške skupnosti v Občini Podvelka temeljijo
predvsem na delu majhnih ljudi. V vsako delo je
treba vložiti znanje, trud, potrpežljivost. Predvsem
delo na sebi zahteva čas, veliko discipline in

lastnega razumevanja. Vendar trud se izplača, kajti
ob tem začutimo notranji mir, srečo in zadovoljstvo.
Predvsem pa nas osvobaja, bogato nagradi, nas
naredi popolne DOBRO DELO. Te majhne radosti
izginjajo z današnjo elektroniko, mediji in socialnimi
omrežji. In počasi DELO kot VREDNOTA zgublja
vrednost človeka, ki je s trdim delom prišel do
boljšega življenja. Brezdelje in počitek sta danes
luksuz, predvsem za ljudi, ki so prisiljeni delati v
nenadzorovanem urniku, za razliko od tistih, ki niso
v sebi razvili vrlin do dela, ustvarjanja in veselja nad
nečim narejenim. Žal mnogokrat so starejši ljudje
osamljeni zaradi odsotnosti naslednjih generacij,
mladih rodov, kar je čutiti v pogovoru s starejšimi,
morda osamljenimi ljudmi.
Vendar modrost starejših občanov se glasi »Moli,
delaj in se veseli.«
»Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga
plamen.«
John Bellers
Navsezadnje pa delo krepi človeka in duha.
Simona Tertinek,
tajnica Župnijske karitas Kapla na Kozjaku

Utrip župnije sv. Marije Brezno
V tokratnem pisanju namerno ne bom opisoval
dogodkov, ki so zaznamovali drugo polovico leta
2016 in časa do današnjega dne, ampak bom
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nanizal vse službe, ki so potrebne, da lahko župnija
sploh živi in diha, da se v našem lepem svetišču
dogaja čudež, (tako sem pisal že v lanskem letu) »ko
duhovnik spremeni kruh (hostijo) v Jezusovo telo in
vino v Jezusovo kri.« To je Jezusov veliki dar Cerkvi, le
tako razumemo krščansko sveto mašo. Jezus je celo
pooblastil svojo Cerkev, da slavi spomin njegove
smrti in vstajenja. Njegovo vabilo je namenjeno
spremenjenju ob oltarni mizi: TO DELAJTE V MOJ
SPOMIN ! Tako pač verujemo verujoči.
Ne bom pisal o imenih in priimkih; vsak, ki prispeva
svoj čas in delo v župniji, se bo prepoznal; vsem in
vsakemu posebej: HVALA !
Ko vstopimo v cerkev, ugotovimo, da je čista, da je
okrašena s cvetjem, ki je letnemu času na razpolago.
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Ob velikih praznikih in pomembnih dogodkih pa
cvetje tudi kupimo. Vse to postorijo naše sposobne
gospe, ki jih imenujemo KRASILKE.
KLJUČARJI, ki skrbijo za tehnične stvari v cerkvi in
okoli nje in seveda na župnijskem dvorišču, imajo
vedno polne roke dela: pozimi s snegom, poleti
s košnjo in z raznimi deli kot so: ob pogrebu, ob
procesijah, ob postavljanju Božjega groba na veliki
petek, pripravi ognja na veliko soboto in še bi lahko
našteval. Ob mašah jih vidimo ob župniku; če je
potreba, pa tudi ministrirajo.
Že smo omenili MINISTRANTA; to je župnikov
najtesnejši sodelavec, ki mu: tako se reče »streže«.
Bojim se, da ta čas zanimanje za to službo med
mladimi upada.
BRALCI BOŽJE BESEDE; ob vsaki sveti maši jih
slišimo, ko berejo Božjo besedo. Njihova voditeljica
jim naredi razpored branja in jih tudi, če je treba,
sproti določa.
Ali si predstavljate sv. maše brez CERKVENEGA
PEVSKEGA ZBORA in ORGANISTKE, ki nas vodi in se
z voditeljico pevcev dogovarja o ustreznosti pesmi
glede na čas v cerkvenem letu?
V vsako mašo nas uvede gospa, ki »naprej moli«. To
je MOLIVKA.

To so župljani, ki jih vidimo, ko se opravlja sv.
maša, mnogih pa ne vidimo, ampak so prav tako
potrebni.
Župnije si ne moremo predstavljati brez dobre
KARITAS, ki skrbi za pomoč ljudem v stiski. Mnogim
pomaga tudi z lepo besedo, ne samo materialno.
Voditeljica ima že veliko izkušenj in vodi Karitas s
srcem.
Ob procesijah in ob pogrebih KRIŽ NOSI isti gospod;
najbrž je to vzel nase, dokler bo šlo ...
KATEHISTINJA se zelo trudi z našimi otroki; hoče
jih naučiti osnovna verska znanja in jih pripraviti za
zakramente, kot sta prvo sveto obhajilo in birma.
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ANIMATORJI, predvsem pa njihova voditeljica,
skrbijo da so otroci na poletnem oratoriju zadovoljni
in se ne dolgočasijo.
Gospodarjenje v župniji vodi GOSPODARSKI SVET.
Člani so ključarji in predstavniki občine, ki dobro
sodelujejo in dobro delajo.
Tu je še ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET, ki organizira
življenje bolj na duhovnem področju. Tudi te
odločitve so zelo pomembne.
Župnija z dvema članoma deluje tudi v DEKANIJSKEM
PASTORALNEM SVETU. Tudi to članstvo je zelo
pomembno, saj na ta način izmenjujemo izkušnje
sosednjih župnij. DPS pa organizira na področju
dekanije razna srečanja kot so: revija pevskih
zborov, srečanje krasilk, bralcev božje besede ....
Ja, ampak brez gospe, ki vodi finančno poslovanje,
res ne bi šlo. Mora imeti poslovanje vedno pod
kontrolo, usklajeno z raznimi predpisi, uradnim
listom in drugimi navodili, ki jih predpisuje država.
Brez vedno nasmejane in dobrovoljne ŽUPNIJSKE
GOSPODINJE prav tako ne bi šlo. V župniji pomaga
na mnogih področjih, poskrbi tudi za našega g.
župnika, da ni lačen, pa tudi čaj, ko sestankujemo,
zelo prija.
Življenja in dihanja župnije si ne moremo
predstavljati brez dobre duhovne podpore. Zanjo
skrbi skupina MARIJINO DELO, ki ima redne sestanke
in molitve.
Za duhovno podporo skrbi tudi MOLITVENA
SKUPINA, ki ima srečanje in molitev pred
NAJSVETEJŠIM vsak četrtek eno uro pred sveto
mašo.
Nenazadnje pa sam poskrbim, da je življenje župnije
opisano in da pošljem še kakšen članek v verski
tednik časopis Družina
Vse službe, ki skrbijo, da župnija živi in diha,
pa seveda kontrolira in nas nadzira g. župnijski
upravitelj.
Potrudil sem se, da ugotovite, da je župnija živi
organizem in je za to potrebno veliko ljudi, ki delajo
zastonj, »ZA BOGLONEJ«.
In kaj smo delali? Veliko, nič nismo izpustili, kar
smo delali prejšnja leta; zavedamo se, da če kaj
izpustimo, je izgubljeno. Posebnost tega obdobja je
bil obisk kipa Fatimske Marije in pa ko nas je pred
veliko nočjo obiskal nadškof Alojzij Cvikl.
In kako naprej? Želimo si obnoviti zvonik in vanj
nabaviti dva zvona, pa morda še orgle, vsaj obnoviti
bi jih bilo treba …
Maksimiljan Metličar
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Oratorij v Breznu
28 otrok, 12 animatorjev, 1 Ostržek, 3 čudoviti
dnevi – govor je seveda o Oratoriju 2016, ki smo
ga v župniji Brezno izpeljali med 30. 6. in 2. 7. Vsak
dan smo se animatorji zgodaj zjutraj zbrali, da
smo lahko ob jutranji kavici dorekli naše načrte in
polni energije z igrami in petjem sprejeli otroke
medse. Naši dnevi so se začeli ob 9. uri zjutraj, ko
smo oratorij začeli s himno, z zgodbo in molitvijo pa
pričeli dnevni program.
Osrednji lik oratorija je bil Ostržek, ki nas je
spremljal med igro, petjem, katehezami, molitvijo
in delavnicami ves teden. Z zgodbo o Ostržku
smo skupaj z otroki odkrivali krščanske vrednote
življenja, prebirali Sveto pismo in se učili iz
Ostržkovih napak. V dopoldanskih urah smo pri
delavnicah z otroki pekli kekse in žgali v les s
pirografi, popoldan pa smo tekmovali v velikih in
vodnih igrah ter v iskanju Ostržka. Pri delavnicah
in velikih igrah so se nam letos pridružili gasilci,
razkazali so nam opremo, gasilski avto, preizkusili
smo se v ciljanju tarče z vodnim curkom in
izdelovanju vozlov. Naš dan so nam s svojim
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obiskom vsekakor odlično popestrili, za kar smo jim
bili otroci in animatorji iskreno hvaležni. Zadnji dan
druženja so nas iz Okrepčevalnice Jelka počastili
s slastnimi picami, oratorij pa smo zaokrožili še s
sveto mašo. Upam, da so otroci na oratoriju uživali
in da se bomo družili tudi letos, ko bomo z novo
zgodbo, drugačnimi igrami in spet polni energije
spoznavali vero in Jezusa.
Nina Zavratnik
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»Širite ljubezen« – kamor koli greste«
(Sv. Mati Terezija)

25 let Župnijske karitas Brezno
Pred 25 leti, v času samostojnosti Slovenije, se je
ustanovila skupina župljanov za pomoč tistim, ki
so potrebovali našo pomoč in tako se je ustanovila
Župnijska karitas Brezno.
Pomagali smo beguncem, ki so se v tistih časih
nahajali v naši župniji, pomoč smo nudili tudi našim
župljanom v stiski.
Župljani so nam pomagali s svojim darom in z delom
obnoviti prostore za Karitas, zelo smo hvaležni
za njihovo dobrodelno pomoč. Tako smo začeli z
zbiranjem oblačil, obutve in pohištva. Odkrivali
smo različne stiske družin in posameznikov, nudili
smo pomoč, kolikor je bilo v naših močeh. Tako se
naše poslanstvo nadaljuje že 25 let, še vedno se
darujemo za pomoč potrebnim.

zgodbo, včasih je vesela,
včasih tudi žalostna.
V mesecu maju se zberemo
pri družinah, kjer so bolni
in starejši ter skupaj z njimi
častimo Marijo in molimo
šmarnice. V mesecu juniju
je vsako leto srečanje
starejših in bolnih župljanov
v župnijski cerkvi Brezno,
kjer so deležni sprejetosti
in Božje ljubezni. Skupaj
z ŽPS oblikujemo praznik
obletnic porok in povabimo vse, ki so v tekočem
letu praznovali okrogle obletnice.
Tako so tekla leta in v župniji še vedno prepoznamo
stiske, brezposelnost družinskih članov in jim
pomagamo na različne načine.
Nadškofijska karitas nam že nekaj let pomaga pri
dobavi hrane, za pomoč smo zelo hvaležni.
Karitas je poslanstvo božje ljubezni, zato se s
sodelavci trudimo, da širimo ljubezen do vsakega,
ki potrebuje našo pomoč in ga z odprtim srcem
sprejmemo.
Jožica Tomšič,
Župnijska karitas Brezno

Hvaležni smo Občini Podvelka, Nadškofijski
karitas Maribor in vsem vam, ki nam pomagate z
dobrodelnimi darovi. Vedno prisluhnemo tistim, ki
so v župniji najbolj potrebni pomoči, večkrat se je
v župniji zbirala pomoč za posebne potrebe, tako
smo se vključili tudi kot Karitas in pomagali, v letu
2015 smo s skupnimi močmi pomagali beguncem.
Nekaterim otrokom pomagamo s šolskimi
potrebščinami, v župniji je nekaj otrok vključenih
v progam botrstvo, ki nam ga pomaga izvajati
Nadškofijska karitas Maribor in smo jim za to zelo
hvaležni.
Obiski bolnikov v župniji in v domovih za starejše
so posebni trenutki hvaležnosti in veselja, da nanje
nismo pozabili. Lepa doživetja so takrat, ko gremo
na obisk na dom najstarejšim župljanov, za njihove
rojstne dneve, z nami delijo svojo življenjsko
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Pedro Opeka živi, kar govori
Hvaležna sem, da
v svojem življenju
srečujem
mnoge
dobre ljudi, da
smem
živeti
s
prijetnimi osebami
in da doživljam,
kako se v srečanjih
res skriva sreča. Eno
takšnih srečanj je
bilo tudi z najbolj
znanim slovenskim
misijonarjem
Pedrom Opeko.
Številke, ki dajo misliti: 14.000 otrok, 272
razredov, 72 šol. Vse to je ustvaril Pedro Opeka na
Madagaskarju za tamkajšnje otroke, žene in može.
Ob tem zagotavlja: »Za te žene grem do konca sveta
iskat pravičnost.« In Opeka, kandidat za Nobelovo
nagrado za mir, naredi, kar govori. Pri mladih ne
spodbuja samo izobraževanja, ampak tudi športno
udejstvovanje.
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Sam meni, da lačnih ljudi nima smisla nagovarjati
k molitvi. »Ti reveži nimajo več moči misliti na
Boga. Prežijo le za naslednjo malico. Treba je
zadostiti njihovim osnovni potrebam. Le svoboden,
prost človek, lahko dojame Boga in pridobi novo
upanje.«
Opeka je človek molitve, a tudi človek akcije – v
Akamasoi ljudem, ki so nekoč živeli na smetišču,
pomaga s svojimi rokami. Prav zato ga množice
sprejemajo, mu sledijo, ga upoštevajo. Ob vsem tem
ostaja na realnih tleh, skromen. Revščina v njihovi
skupnosti se sicer počasi in vztrajno zmanjšuje, v
drugih predelih države pa skorajda ne, ker se število
prebivalstva tako povečuje, oblasti pa nimajo
razvojne perspektive.
Srečanje s Pedrom Opeko človeka napolni z
veseljem, a tudi sprašuje vest in postavlja vprašanja,
kaj je v življenju zares pomembno.
Mateja Rihter
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Kapla – kraj z najlepšim vaškim
jedrom
»V prijetni vasici na Kapli,
na gričku nam cerkev stoji,
jo jutranja zarja obseva,
vsa lepa, v ponos si nam ti,«
prepevajo Ljudske pevke s Kaple.
Turistična zveza Slovenije je leta 2016 uradno
razglasila to, kar za domačine velja že dolgo: da
je Kapla najlepša vas oz. vas z najlepšim vaškim
jedrom, kot je poimenovana pomembna nagrada,
ki smo se je lansko leto razveselili. Tudi s krajem
je najbrž tako kot s človekom: lepa zunanjost prav
nič ne pomaga, če ni lepe notranjosti. Tako tudi

Kapli, ki jo krasi kulturna dediščina, dajejo dušo
ljudje. Prepričana sem, da je prav zaradi ljudi tako
posebna, tako naša. Da je lepa v vseh letnih časih
in da ima najlepše vaško jedro, pa se prepričajte ob
ogledu imenitnih fotografij.
Mateja Rihter
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Med
Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne
čebele (Apis mellifera). V naravi, navadno v cvetovih
rastlin, najdejo nektar ali medičino ali pa mano, ki
jo po sesanju rastlinskega soka izločajo uši, kaparji,
lahko tudi škržati. Medičino ali mano predelajo z
določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in
pustijo dozoreti v satju. Pokrijejo ga z voščenimi
pokrovci in čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč,
viskozen ali delno do popolnoma kristaliziran.
Barva, okus, vonj in aroma medu se razlikujejo glede
na rastlinski izvor.
Sestava in lastnosti medu
Med je zelo kompleksno živilo. Vsebuje okrog 200
različnih snovi. V glavnem je koncentrirana vodna
raztopina ogljikovih hidratov, med njimi fruktoze,
glukoze, saharoze, maltoze in drugih oligo- ter
polisaharidov. Povprečna energijska vrednost
medu je 321,4 kcal/100 g. Kljub temu da vsebuje
veliko sladkorjev, je vseeno cenjen v prehrani ljudi,
saj v manjši meri vsebuje tudi beljakovine, encime,
organske kisline, aminokisline, maščobe, vitamine,
minerale, flavonoide, fenolne snovi, ki spadajo
med antioksidante. Svež med ima podobno
antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje
in zelenjava. Antioksidanti naj bi preprečevali
nastanek rakavih obolenj, raznih vnetij, preventivno
naj bi delovali pred procesi staranja. Vsebnost teh
sestavin v medu je majhna in lahko zelo variira glede
na botanično in geografsko poreklo, v manjši meri
pa nanje vplivajo tudi postopki pridobivanja medu
in pogoji skladiščenja. Od slovenskih vrst medu ima
najvišjo antioksidativno učinkovitost hojev med,
sledi smrekov, gozdni, kostanjev, cvetlični, lipov in
nazadnje akacijev.

Med seboj se zelo razlikujejo, ne samo med vrstami,
ampak tudi znotraj vrst medu obstajajo velike
razlike, saj čebele medičine ali mane ne naberejo
samo na eni rastlini, ampak vedno na več rastlinah.
Kadar prevladujejo lastnosti ene rastline, ga lahko
označimo po tej rastlini. Najpogostejše vrste medu
v Sloveniji so: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev,
hojev, tudi med oljne ogrščice. Kadar čebele
nabirajo medičino in ne prevladujejo lastnosti ene
rastline, govorimo o cvetličnem medu, kadar pa
mano, tak med označimo kot gozdni med.
Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo,
uporablja pa se tudi v živilsko predelovalni industriji
kot sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in
viskoznosti.
Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku
razlikuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med
vsebuje predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše
telo lahko neposredno izkoristi. Če ga primerjamo
z belim sladkorjem, ima med tudi manjši vpliv na
količino glukoze v krvi, in to predvsem zaradi visoke
vsebnosti fruktoze.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri
pripravi raznovrstnih jedi in napitkov. Uporabimo
ga lahko za zajtrk, malico, večerjo pa tudi pri pripravi
kosila je uporaben. Poda se pri pripravi piščančjih,
divjačinskih in azijskih jedi. Tudi omake, prelivi,
marinade in zelenjava dobijo z dodatkom medu
posebno aromo. Nepogrešljiv je seveda pri pripravi
slaščic. Le kdo ne pozna medenjakov?
Pri pripravi jedi iz medu je treba upoštevati tudi
njegovo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste
medu značilna mila, nežna aroma, temnejše vrste
pa imajo močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje
nežnih jedi, kjer ne želimo, da prevladuje okus
medu, uporabili nežen akacijev med, v golaž bomo
dodali temen gozdni med, medenemu pecivu pa
bo odlično aromo dal kostanjev med. Medu pri peki
in kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih
lastnosti, ampak predvsem zaradi njegove arome.
Če je le možno, ga dodamo na koncu kuhanja, da
ohranimo več sestavin.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno
pridelan. Poiščite med, ki je vključen v sheme
kakovosti (Slovenski med z geografsko označbo,
Kočevski gozdni med z geografskim poreklom in
Kraški med z geografskim poreklom) ter ekološki
med, ki je podvržen še dodatnemu nadzoru.
Mag. Andreja Kandolf Borovšak,
Čebelarska zveza Slovenije
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Buče pa take
Kljub bolj muhastemu vremenu v letu 2016 so Eriki
Marhl iz Brezna buče obilno obrodile. Med njimi je
buča rekorderka v obsegu merila kar 174 cm, njena
teža je bila ocenjena na več kot 60 kg. Seveda je bilo
v ohišnici hiše nekaj buč tudi na ogled postavljenih,
da so lahko mimoidoči občudovali darove narave.
Mag. Jože Marhl

Krajani naselja Potočnik v Občini
Podvelka so zvesti tradiciji
Tudi letos se krajani naselja Potočnik niso
izneverili tradicionalni postavitvi mlaja – mlaj so
postavili ročno, kar je danes že velika redkost, saj
mlaje množično postavljajo s pomočjo različne
mehanizacije. Organizator tradicionalne postavitve
je bil krajan tega naselja in občinski svetnik Matej
Neumeister, ki je tudi pozdravil številne prisotne, ti
so z navdušenjem spremljali ročni dvig 21 metrov
dolgega in spoštljivo debelega mlaja. Zbrane je

nagovoril tudi župan Občine Podvelka Anton Kovše,
ki je med drugim pohvalil ohranjanje tradicionalne
postavitve mlaja in vsem zaželel lepe praznike.
Kulturni program sta pripravila harmonikarja Tina
Turner in Jan Hartman. Za ozvočenje je poskrbel
predsednik VS Brezno Drago Selič, za kulinarične
dobrote pa prizadevni domačini.
Mag. Jože Marhl
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Druženje šoferjev na Rdečem Bregu
Tudi v letu 2016 je Zveza šoferjev in avtomehanikov
Podvelka, ki jo vodi Jože Jeseničnik, pripravila
tradicionalni šoferski piknik za svoje člane, njihove
družinske člane in za goste. Med gosti je bil tudi
župan Občine Podvelka Anton Kovše. Tokrat je bil
piknik na Rdečem Bregu pri Klančniku.
V lepem sončnem vremenu in z obilico dobre volje
je potekal tudi bogat zabavno športni program, za
katerega sta poskrbela člana Albert Šantl in Maks

Mori. Tako so se udeleženke in udeleženci piknika
pomerili v vlečenju vrvi, zabijanju žebljev v štor in
vrtanju lukenj v les s svedrom naših dedkov. Vse
to se je dogajalo ob bučnem navijanju gledalcev.
Poskrbljeno je bilo tudi za kulinarične dobrote, ki jih
je pripravil Miran Reš, sladke dobrote pa so ponudile
prizadevne članice.
Mag. Jože Marhl

Potok Presih
Potoki prihajajo iz zemeljskih plasti na površje
iz izvirov. Izvir potoka je po navadi tanek curek
podzemeljske vode, ki prodre na površje tal. Voda je
naravna dobrina, ki je pogoj za življenje.
Zaradi neprepustne kamninske podlage odtekajo
vode Pohorja po površini in tkejo najizdatnejšo
mrežo površinskih voda v Sloveniji. Izviri in potoki
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se postopoma združujejo v vedno večje struge in
hitijo proti dolini po strmih jarkih.
Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso
enakomerno prostorsko razporejene. Skozi stoletja
so vode preoblikovale pokrajino. Odtekajoča
površinska voda ustvarja razvejano omrežje žlebov.
Tako nastanejo doline.
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Presih v vsej svoji lepoti - umirjen in veličasten
Tudi dolino vasice Lehen je oblikoval potok – potok
Presih. Izvira na nadmorski višini 900 m na območju
zaselka Recenjak. Zanimivo je prav njegovo ime
PRESIH. Značilno zanj je, da v vročih poletnih dneh
presahne in v času deževja zopet napolni strugo.
V preteklosti je bilo ob potoku Presihu in njegovih
pritokih kar nekaj žag, ki so lastnikom gozdov lajšale
delo pri žaganju hlodov.
Potok Presih ima tudi temnejšo plat zgodovine. 4.
junija 1954 se je nad Lehnom razbesnela močna
nevihta. Potok Presih je zrasel v močan hudournik,
ki je udaril in spremenil staro strugo ravno pri
Mumlovi domačiji. Udaril je proti hiši in butal v
podporne temelje, v njej pa so domači čakali in
upali, da se ujma kmalu poleže. Takrat je odneslo
vse žage ob Presihu.
Ponovno je potok prerastel v hudournik 13. junija
1994, vendar takrat ni naredil takšne velike škode.
Poplavil je travnike in odplaknil nekaj vrtov.

Upali smo, da je bilo to presenečenje zadnje. Vendar
je ponovno presenetil 1. junija 2017. Udaril je z vso
svojo močjo in za sabo puščal razdejanje. Ni odnesel
le zelenjavnih vrtov, temveč tudi okrasne in cvetoče
gredice, ki so jih naše pridne vaščanke urejale s tako
vnemo in zanosom.
Ko se Presih umiri, bomo v njem morda ozrli kakšno
manjšo ribico ali potočnega raka. A izkušenejši
poznavalci življenja v potokih bodo pod kamni in
skalami odkrili marsikateri manjši organizem, ki
je nam laikom nepoznan, a je zelo pomemben za
čistost našega potoka.
Našo dolino potok zapušča pri »Uranu«, kjer se izliva
v potok Velka.

Izliv Presiha v Velko

Le kdo je našega Presiha tako ujezil, da je razjarjen
grmel po »Lehnški« dolini?

Potok Presih je prav gotovo pomembna naravna
dediščina naše vaške skupnosti, na katero smo
lahko zaradi njegove čistosti ponosni. Prav zaradi
tega se vsako leto v okviru čistilne akcije podamo
po njegovem obrežju in odstranimo vso nečistočo,
ki ne spada v naš potok.
Marija Hrastnik
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70 let lovske družine Kapla
70 let je spoštovanja vredna doba, pa naj gre
za človeka, družbo ali dejavnost, v kateri deluje
in se ji posveča. Ob takšnih dogodkih oziroma
obletnicah se spominjamo prehojene poti in se
hkrati spogledujemo s prihodnostjo. To je čas, da se
spomnimo vsega, kar smo v tem obdobju ustvarili,
naredili v zadovoljstvo nas samih in v veselje celotne
lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti je prav, da se
spomnimo vseh tistih, ki so ustvarjali in gradili našo
LD. Vsem gre zahvala za njihov prispevek, saj je vsak
v danem trenutku in po svojih močeh prispeval k
temu, kar imamo danes.
Iz začetnega obdobja lovstva v našem kraju je
bolj malo dokumentiranega. Temeljnega akta o
ustanovitvi LD Kapla ni bilo mogoče najti. Ve se, da
je bil v letih 1946, 1947 zakupniški sistem. Pa vendar
je nekaj posameznikov leta 1945 ustanovilo Lovsko
zadrugo Kapla, ki je štela 15 članov. Leta 1946 je bila
sprejeta nova lovska zakonodaja, ki je dovoljevala
ustanavljanje lovskih družin. Lovska zadruga Kapla
se je 3. 9. 1947 preimenovala v LD Kapla. S tem
datumom se pričenja pisati novejša zgodovina LD
Kapla. Ob praznovanju 50. in 60. obletnice smo
delovanje LD podrobneje predstavili v izdaji dveh
zbornikov.
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V zadnjih letih smo pričeli z računalniškimi
obdelavami podatkov pri vodenju LD. Sprejeli smo
nova Pravila in Poslovnik LD Kapla, sprejet je bil
Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju in
računovodenju. Leta 2009 nam je bila dodeljena
koncesijska Pogodba za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo in loviščem za dobo 20 let. Uveden je
informacijski sistem Lisjak, ki zajema podatke
članstva, odvzem divjadi, kinologijo, lovske
naprave, škode, odlikovanja, pripravo letnih planov
in prijave za izobraževanja. V veliko pomoč nam
je pri pridobivanju različnih statističnih podatkov
pri vodenju LD in pri gospodarjenju s številnimi
lovnimi vrstami divjadi. Glavna lovna divjad je
srnjad, sledi ji gams, v zadnjem času beležimo večjo
prisotnost divjega prašiča, pri jelenjadi spadamo v
robno območje in je ne planiramo. Pri mali divjadi
izstopajo lisice in kune belice, poljski zajec je
pogosto viden med letom, manj med jesenskimi
lovi, opaženi so tudi jazbec, raca mlakarica, šoja in
seveda siva vrana.
Želja po izurjenosti, spretnosti, natančnosti in
druženju pri streljanju na umetne golobe je še
vedno prisotna pri naših strelcih, ki so si uredili
strelišče ob lovski koči.

GLASILO OB PRAZNIKU OBČINE PODVELKA

Strelci se redno udeležujejo strelskih tekmovanj v
LGB Radlje ob Dravi in pri LD v območju LZM. Sami
prirejamo tekmovanja za LGB Radlje, za pokal Občine
Podvelka in do pred dveh let tudi tekmovanje za
Memorial preminulih lovcev LD Kapla.
V naši družini smo vedno imeli veliko lovskih psov.
Ta tradicija še vedno ostaja, saj imajo vodniki 18
lovskih psov, ki so včlanjeni v LKD Koroške. Izvedli
smo kinološko prireditev, iskanje po krvni sledi.
Trudili se bomo še naprej razvijati kinologijo in
podpirati vodnike psov. Ni lepšega na jesenskih
skupnih lovih, ko ob zvoku lovskega roga, ki naznani
pričetek pogona, zaslišimo »pesem« psov v pogonu,
takrat se poveča utrip srca lovcem na stojiščih, ob
pričakovanju prihoda lisice, zajca, srne, prašiča,
morda jelena.
Lovci skozi vsa leta skrbimo za izboljšanje življenjskih
pogojev divjadi z raznimi ukrepi v zimskem in
letnem času. Spomladi začenjamo z nastavljanjem
soli, s pripravo krmnih njiv, čiščenjem pašnikov,
čakajo nas košnja trave in spravilo sena, obnova
lovskih naprav, čiščenje gozdnih stez, aktivno in
odgovorno izvajanje odvzema divjadi ter izvajanje
lovsko čuvajske službe. Na začetku vsakega leta
pričnemo z ocenjevanjem trofej, ki jih postavimo na
ogled na razstavah, ki jih prirejajo LD v LGB Radlje
ob Dravi. Naša družina je na vrsti vsako peto leto in
takrat razstavo priredimo v OŠ Kapla in prostorih
PGD Kapla.
Aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo Kapla, z
vsemi društvi v Kapli in Ožbaltu, Občino Podvelka,
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LZM, LGB Radlje ob Dravi in še posebej s sosednjima
LD Vurmatom in Remšnikom. Ne druži nas samo lov,
saj se srečujemo tudi na strelskih prireditvah, občnih
zborih in drugih prireditvah. Posebno pozornost
posvečamo tudi dobrim odnosom in razumevanju
z našimi kmeti, saj na njihovih kmetijskih in gozdnih
zemljiščih izvajamo gospodarjenje z divjadjo.
V primeru škode poiščemo najboljšo rešitev v
zadovoljstvo obeh strani. Že vrsto let prirejamo tudi
piknike in srečanja s kmeti in lovci.
Aktivnost lovcev je velika, saj letno opravimo v
lovišču med 2400 in 3100 ur, skupno v LD pa od
4500 in 5000 prostovoljnih ur dela. Veliko dela je
bilo opravljenega pri obnovi lovske koče, ko se je
prekrivala streha, obnavljala fasada, urejala dvorana
ter obnavljala pomožna zgradba. Naša lovska
koča naj bo vsem nam v ponos, saj je v njej veliko
prostovoljnega dela, zato naj tudi v prihodnje
ostane prostor našega druženja, medsebojnega
spoštovanja in lovskega tovarištva. Krajanom pa
nudi možnost prirejanja raznih praznovanj ob
različnih priložnostih.
Naše najpomembnejše poslanstvo pa naj ostane
skrb za dobro gospodarjenje z loviščem, izboljšanje
življenjskega prostora za divjad in naravo, bogato z
rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki jih bomo pustili
bodočim rodovom.
Lovski zdravo!
Jože Pušnik, starešina LD
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20 let Društva podeželskih žena
Brezno-Podvelka
Društvo podeželskih žena Brezno-Podvelka je bilo
ustanovljeno leta 1997 v nekdanji kolodvorski
restavraciji. Na ustanovnem občnem zboru se nas
je zbralo okoli 30 članic. Med prisotnimi smo izbrali
in potrdili vodstvo novonastalega društva: Alojzija
Hribernik – predsednica, Gretka Kostevc – tajnica
in Anita Špringer – blagajničarka. Po dvajsetih letih
društvo še vedno vodi Alojzija Hribernik, ki ji ne
zmanjka novih in zanimivih idej.
V vseh teh letih smo organizirale številne kuharske
delavnice, pa tudi plesni in računalniški tečaj.
Pogosto smo za vse krajane organizirale družabni
večer z bogatim srečelovom.
S svojimi stvaritvami smo sodelovale na raznih
prireditvah v kraju kot tudi izven. Udeležile smo
se številnih tekmovanj, med drugim tudi kuhanja
bučkine enolončnice, dödiljade, še zmeraj pa se
vsako leto udeležimo mednarodnega festivala
praženega krompirja. O našem res aktivnem
delovanju pričajo številna priznanja in nagrade.
Julka Krivograd

Turistično olepševalno društvo
Brezno-Podvelka
Kako prijeten in sproščujoč je sprehod po urejenih
poteh Podvelke in Brezna. Sveže pokošene zelenice
in cvetoče gredice so pravi balzam za oči. Za
resnično ažurno pokošene zelenice skrbijo pohvale
vredni javni delavci Občine Podvelka, za cvetlične
grede in korita pa smo zaslužni člani Turistično
olepševalnega društva Brezno-Podvelka. Največ
dela imamo spomladi, ko je treba pripraviti grede
ter preudarno izbrati cvetlice, ki bodo skozi poletje
kljubovale morebitnim vremenskim neprilikam.
V poletnih mesecih grede rešimo plevela ter jih
oskrbujemo z vodo. Ob ugodnem vremenu nas
tako cvetoče gredice pozdravljajo še pozno v jesen,
ko jih pospravimo in pripravimo na zimski počitek.
Nataša Žavcer
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65 let PGD Brezno Podvelka
Društvo, ki obsega območja vaških
skupnosti Brezno, Podvelka in
Lehen, v tem letu praznuje 65 let.
Začetki so bili težki. Leta 1927 so na pobudo
prizadevnih domačinov ustanovili prostovoljno
gasilsko društvo, ki pa je zaradi nesoglasij
prenehalo delovati. Čez leta je ideja o gasilstvu v
naših krajih ponovno zaživela, zato lahko na dan 28.
8. 1952 beležimo ustanovni občni zbor PGD Brezno
Podvelka.
Društvo je začelo delovati le z nekaj opreme,
a z močno voljo in prepričanjem, da je treba
sokrajanom omogočiti osebno varnost in varnost
njihovih dobrin. Iz stare steljske ute so naredili
orodjišče in postavili lesen stolp za cevi. S pomočjo
občine, kmetijske zadruge, delovnih organizacij in
okoliških kmetov so kupili prvi gasilski avtomobil
ter razvili društveni prapor. Že leta 1961 so se
odločili za gradnjo novega gasilskega doma. Vanj je
bilo vloženih veliko udarniških ur.

Od takrat smo prostovoljna, humanitarna
organizacija, ki je vedno pripravljena pomagati,
kadar smo ljudje v stiski. Ta obletnica nas mora
spominjati, da so šli naši predhodniki skozi različna
obdobja, da smo doživeli velike spremembe, vendar
pa so vrednote, ki jih vseskozi gojimo, ostale iste.
Tako mora biti tudi v prihodnje. Zato se v društvu
trudimo, da vedno znova pridobivamo mlade člane,
ki jih izobražujemo in spoznavamo z gasilskimi
veščinami.
Ponosni smo, da smo v tej pomladi za tekmovanje
pripravili pet ekip, in sicer pionirje, mladince, ekipo
članov, članic in tudi ekipo veteranov. Prvotni
cilj nam ni zmagovati, pač pa izobraziti člane za
pripravljenost posredovanja v različnih akcijah.
Poleg izobraževanj članov veliko pozornost
namenjamo tudi obnovi in posodabljanju osebne,

zaščitne in orodne opreme. Pri tem nam seveda
finančno pomaga Občina Podvelka. Velik del
sredstev pa si pridobimo tudi sami z različnimi
aktivnostmi, v katera vložimo veliko prostovoljnega
dela in časa.
Zadnja leta opažamo, da imamo manj požarov
na objektih ali v naravi, kar nas veseli, saj to kaže,
da gasilci in krajani namenjamo pozornost tudi
preventivi. Je pa po drugi strani veliko več naravnih
nesreč kot včasih, močan veter, žled, poplave
prizadenejo krajane in javno infrastrukturo tudi
večkrat na leto.

V mesecu maju se je pričela obnova našega
gasilskega doma, ki bo zajemala dograditev
sodobne kotlovnice na biomaso ter energetsko
sanacijo poslopja. Svečana otvoritev obnovljenega
doma bo v jesenskem času.
Zapisan je samo delček zgodovine in aktivnosti
našega društva, pa vendar je viden napredek in
delavnost naših članov. Zato vsi, ki vam je mar za
druge in si želite postati gasilec, vabljeni v naše
vrste.
Na pomoč!
Leon Arl, GČ II. stopnje,
Melita Tertinek
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Nogomet in druženje v ŠD Kapla
kot tok neustavljive strasti
Na tribunah se zaslišijo glasni vzkliki gledalcev,
igralci si izmenjajo nekaj neodobravajočih pogledov.
Mnogim za trenutek zastane dih, ko žoga zapusti
nogometno igrišče na Kapli, saj se vsi zavedamo, da
bo zaradi strmega pobočja končala v gozdu ali pa
je nikoli več ne bomo videli. Prizor dobi svoj čar, ko
se skupina najmlajših športnikov požene v iskalno
akcijo, kakor da bi ta okrogla stvar predstavljala
središče njihovega življenja. Morda je tudi to razlog,
da se je letos kar 19 članov Športnega društva Kapla
udeležilo nogometnih priprav v Novigradu.

Da je bilo število okroglo, se nam je na Hrvaškem
pridružil še prijatelj iz sosednjega Športnega
društva Ožbalt, katerega besede še zdaj hranim
v spominu: »Na pripravah je potrebno narediti
višek!« Prepričan sem, da smo ga naredili, vendar
je imel ta višek tudi negativen prizvok. Naporni
štirje dnevi z dopoldanskimi in popoldanskimi
nogometni treningi, plavanjem in tekom so terjali
svoj davek, saj se je poškodoval kapetan prve ekipe,
ki še več mesecev po neljubem dogodku ne more
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povsem aktivno sodelovati na nogometnih tekmah.
Kakorkoli obrnemo, pa naj se sliši še tako klišejsko,
so poškodbe skoraj neizogiben del sleherne športne
poti.
Na srečo pa je ta pot prežeta tudi s pozitivnimi
trenutki. Ista stvar, ki te v življenju razočara, te lahko
nekoč zelo osreči. To zagotovo velja za nogomet,
ki ti na eni strani prinese veliko porazov, vendar je
isti šport vzrok neizmernega zadovoljstva. Že pred
prihodom v hotel je množica fantov s trenirkami
ŠD Kapla nestrpno pogledovala na uro in kazala
druge kretnje neučakanosti. Ob prijetni glasbi
športnega ansambla smo vsi komaj čakali trenutek,
da si obujemo nogometne čevlje. Nenehne športne
aktivnosti so krepile naše zadovoljstvo, ki se je
izdatno povečalo ob večernem druženju in zabavi.
Zaradi dvobojev med prvo in drugo ekipo je bilo
prisotne tudi nekaj vroče krvi, vendar smo jo hladili
s smehom, komunikacijo in zadnjo tekmo, ki nas je
povezala kot še nikoli.

V nedeljskem popoldnevu smo na velikem
travnatem igrišču združili ekipi iz Kaple in
zaigrali proti športnim kolegom iz Oplotnice. Ob
upoštevanju fizične izčrpanosti in glede na to, da
se večina fantov ukvarja le z malim nogometom, bi
človek pričakoval skromno nogometno predstavo,
vendar temu še zdaleč ni bilo tako. Obe ekipi sta
združili miselnost in ustvarili udarno formacijo.
Izmučene noge so potrošile še zadnje atome moči
in jih pretvorile v tekočo ekipno kombinatoriko,
ki nas je pripeljala do zmage s sedmimi zadetki
v nasprotnikovi mreži. Zmaga pa je dobila svojo
češnjo na tortici, ko se lastnica sosednje krčme
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ni mogla načuditi, kako lahko objeta skupina
dvajsetih nasmejanih mladeničev pozna toliko
lepih slovenskih in hrvaških pesmi. Kmalu je bila
poškodba prekrita s senco moralne zmage in
osebnega zadovoljstva.
Tisto nedeljo smo doživeli višek, ki je utrdil našo
fizično pripravljenost in zgradil trdne mostove
timskega duha. Veseli smo, da nas je življenje
obdarilo s prijatelji in možnostjo športa, ki ga lahko
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uveljavljamo v našem društvu. Že od malih nog
zelo radi tečemo in iščemo žoge, pri čemer nas ne
osrečujejo rezultati iskalnih akcij, temveč bolj proces
akcije same. Zavedamo se, da je zanimanje za
šport na Kapli doseglo vrhunec, zato bomo interes
za dejavnosti še naprej negovali z druženjem,
medsebojnimi odnosi in angažiranostjo mladih.
Jani Pavlič, tajnik ŠD Kapla
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Aktivno v ŠD Ožbalt ob Dravi
Preteklo leto je bilo ponovno
zelo aktivno in pestro na vseh
nivojih delovanja ŠD Ožbalt ob
Dravi. Naš osrednji projekt je
bila izvedba osrednje veselice
ob Občinskem prazniku
Občine Podvelka. Projekt
tridnevnega
dogajanja
smo skupaj s partnerji tudi
uspešno izpeljali.

Skupaj zmoremo vse!

12. s kolesi na morje (Ožbalt–Koper; 270 km)

Ob aktivnem sodelovanju
velikega
števila
članov
športnega društva, krajanov
Ožbalta in drugih smo skupaj
z VS Ožbalt, Občino Podvelka,
PGD Ožbalt in sponzorji z
Agencijo Mori d.o.o. na čelu,
odlično izpeljali tridnevno
dogajanje v našem kraju. Še
enkrat zahvala vsem, ki ste na
kakršenkoli način pripomogli
k
uspešno
izvedenim
aktivnostim
občinskega
praznika. Skupaj z aktivnim
delom in pristopom resnično
zmoremo veliko.
Kot že rečeno, smo poleg
vseh tekmovalnih vidikov
(nastopanje v vseh ligah,
pokalna
tekmovanja),
sodelovali še na raznih
turnirjih, zopet smo kolesarili
– 12. kolesarjenje na morje
- in seveda tekli na številnih
tekaških
prireditvah
ter
maratonih.
Lep športni pozdrav.
Mag. Peter Verčko,
predsednik ŠD
Ožbalt ob Dravi

Veterani se ne dajo! 3. mesto v nogometu - pokalno tekmovanje za veterane v
Vuzenici
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Svit rešuje življenja
Ena izmed bolezni, ki so v porastu, je rak debelega
črevesa in danke. Po podatkih Registra raka
Republike Slovenije 2013 je to tretja najpogostejša
oblika raka pri obeh spolih skupaj, v letu 2013 je
za njo v Sloveniji zbolelo okoli 1400 ljudi, okoli 800
pa jih je umrlo. V večini se ljudje, ki imajo zgodnjo
obliko bolezni le-te sploh ne zavedajo, saj v zgodnji
fazi ni nobenih opaznih znakov. Od prvih sprememb

do napredovane bolezni navadno mine od 5 do 10
let. Najpogosteje se namreč rak debelega črevesa in
danke razvije iz polipov (ti občasno krvavijo).
K sreči pa je znanost v medicini do danes dovolj
napredovala, da lahko z ustreznimi metodami
odkrijemo prve spremembe na sluznici debelega
črevesa in danke, celo preden se razvijejo v resno
bolezen.
Testi, ki jih uporablja Program Svit,
omogočajo odkrivanje prikrite krvi
v blatu, ki je s prostim očesom ne
opazimo. Svit lahko letno reši vsaj
200 življenj, mnogim pa prihrani
veliko trpljenja, ki ga povzroči
razvita bolezen. Uspeh programa je
odvisen od vključitve in aktivnega
sodelovanja čim večjega števila
povabljenih.
Odzivnost na vabila Programa
Svit je v Sloveniji v letu 2016 v
povprečju znašala 64,28 %, na
Koroškem pa 64,74 %. Odzivnost
občanov Podvelke se je v
primerjavi s preteklimi leti sicer
povišala, vendar je bila še vedno
nekoliko nižja od povprečja in
je znašala 55,84 %. Opaziti pa je
moč veliko razliko med spoloma.
Med moškimi se je lani na vabilo
odzvalo le 49,77 % povabljenih,
med ženskami pa 62,32 %.
Zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb in raka na debelem
črevesu in danki je ključnega
pomena, zato ne odlašajte,
odzovite se na vabilo Programa
Svit in poskrbite za svoje zdravje.
Če ste vabilo izgubili ali imate
kakršnokoli vprašanje v zvezi s
Programom Svit, lahko pokličete
v klicni center Svit (tel. št.: 01 620
45 21) ali pišete na info@programsvit.si, kjer bodo odgovorili na vaša
vprašanja.

Življenje
je
enkratna
priložnost, ne zamudite je
zaradi nevednosti.
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Z naložbo v bolj kakovostno vodooskrbo
prebivalcev na območju Občine Podvelka bomo
ohranili obstoječe vodne vire, voda za distribucijo
uporabnikom pa bo prihajala tudi iz Občine Radlje
ob Dravi, zato gradimo tranzitni cevovod od Občine
Radlje ob Dravi do naselja Vurmat. V sklopu naložbe
bomo uredili vodooskrbo za večja naselja, in sicer za
Brezno, Podvelko in Ožbalt. Tri v obstoječem sistemu
ločene vodovodne sisteme: Brezno, Podvelka in
Ožbalt, bomo povezali v skupni sistem.
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V Občini Podvelka izvajamo nadgradnjo
vodovodnega sistema, ki je del skupnega projekta
petih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno
vodo v porečju Drave – 3. sklop. Načrtujemo
vzpostavitev enotnega vodovodnega sistema,
ki bo omogočal lažji in učinkovitejši nadzor nad
kakovostjo vode in zanesljivo oskrbo v zadostnih
količinah. Naložbo, ki prinaša varno oskrbo s
kakovostno pitno vodo, poleg občin sofinancirata
Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika
Slovenija.

Do b

V Podvelki nadgrajujemo vodovodni sistem za
kakovostno oskrbo s pitno vodo

i

Dobra voda za boljši jutri
Oskrba s pitno vodo
v porečju Drave (3. sklop)

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
– 3. sklop na območju Občine Podvelka vključuje
izgradnjo povezovalnega vodovoda Radlje – Brezno
ter vgradnjo povezovalnega cevovoda do Podvelke.
V naselju Brezno bo zgrajen povezovalni vod do
obstoječega vodohrana Brezno. Od zaključka trase
povezovalnega cevovoda od Radelj do Brezna bo
preko naselja Ožbalt do naselja Vurmat zgrajen
povezovalni vodovod Brezno–Vurmat. V naselju
Ožbalt bo zgrajena tudi povezava do obstoječega
vodohrana Ožbalt. Prav tako bomo v sklopu
projekta uredili povezovalni cevovod Podvelka do
obstoječega vodohrana Podvelka. Skupno bomo
v občini Podvelka nadgradili oz. na novo zgradili
13.370 metrov vodovoda.
Na terenu že od lanskega leta potekajo gradbena
dela tudi v Občini Podvelka. Z naložbo Oskrba
s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop bomo
posodobili vodovodno omrežje, ga hidravlično
izboljšali in zagotovili nove priključke nanj. S tem
bomo tako sedanjim kot prihodnjim generacijam
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občank in občanov Podvelke zagotovili zanesljivo
oskrbo s kakovostno pitno vodo.
Novozgrajeni vodovod bo za Občino Podvelka in
njene prebivalce pomenil dolgoročno pomembno
pridobitev na področju oskrbe s pitno vodo. Skupna
naložba petih občin je vredna nekaj manj kot 50
milijonov evrov, z njo pa bomo 18.000 prebivalcem
občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica
in Podvelka zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s
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kakovostno pitno vodo. Projekt predvideva tudi
priključitev dodatnih 5.000 prebivalcev na javno
vodovodno omrežje. Kakovostna vodooskrba bo
pozitivno vplivala na izboljšanje zdravja in splošno
kakovost življenja v naših občinah ter bo omogočala
nadaljnji razvoj območja.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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ZAKLJUýNA DELA V GRADBENIŠTVU
ZDENKO VASTL, S.P.

Keramiþarske storitve in druga zakljuþna dela v gradbeništvu

Brezno 27 b, 2363 PODVELKA
GSM: +386 40 990 175
E-mail: zdenkovastl@gmail.com

DOMAýI KRUH S KMETIJE BREZNIK
Dolores Žavcer, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Spodnja Kapla 43, 2362 Kapla
GSM: +386 51 427 436
ANDREJ VOGRINEC – MESO IN MESNI IZDELKI
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Lehen na Pohorju 20, 2363 Podvelka
GSM: +386 41 350 086

ZAKLJUýNA DELA V GRADBENIŠTVU
ZDENKO VASTL, S.P.

že 20 let za vse geodetske storitve

Keramiþarske storitve in druga zakljuþna dela v gradbeništvu

Brezno 27 b, 2363 PODVELKA
GSM: +386 40 990 175
E-mail: zdenkovastl@gmail.com

DOMAýI KRUH S KMETIJE BREZNIK
Dolores Žavcer, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Spodnja Kapla 43, 2362 Kapla
GSM: +386 51 427 436
ANDREJ VOGRINEC – MESO IN MESNI IZDELKI
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Lehen na Pohorju 20, 2363 Podvelka
GSM: +386 41 350 086

ZAKLJUýNA DELA V GRADBENIŠTVU
ZDENKO VASTL, S.P.

Keramiþarske storitve in druga zakljuþna dela v gradbeništvu

Brezno 27 b, 2363 PODVELKA
GSM: +386 40 990 175
E-mail: zdenkovastl@gmail.com

ŠTRASER d.o.o.

DOMAýI KRUH S KMETIJE BREZNIK
Dolores Žavcer, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Spodnja Kapla 43, 2362 Kapla
GSM: +386 51 427 436
ANDREJ VOGRINEC – MESO IN MESNI IZDELKI
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Lehen na Pohorju 20, 2363 Podvelka
GSM: +386 41 350 086
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Občina Podvelka praznuje
18. občinski praznik
JULIJ

SOBOTA, 15. JULIJ 2017
16.00 Športno rekreacijski prostor v Breznu: turnir v malem nogometu med vaškimi skupnostmi
SOBOTA, 22. JULIJ 2017
10.00 Športno rekreacijski prostor v Breznu: tekmovanje v ruskem kegljanju
NEDELJA, 23. JULIJ 2017
9.00 Lovska koča Podvelka: pokal Občine Podvelka v Lovski kombinaciji
SOBOTA, 29. JULIJ 2017
9.30 Lehen, v bližini kmetije Podlesnik ( p. d. Kolman): otvoritev asfaltirane ceste Cinkova žaga – Urbanc
11.00 Lehen, Urbančeva lovska koča: tradicionalno srečanje v spominskem parku, pomniku NOB

AVGUST

SREDA, 2. AVGUST 2017
17.00 Sejna soba Občine Podvelka: Slavnostna seja Občine Podvelka
ČETRTEK, 3. AVGUST 2017
17.00 Knjižnica Podvelka: pogovor z Darinko Kovše Ketiš o rastlinah, ki nas obkrožajo in uvod v petkovo razstavo
PETEK, 4. AVGUST 2017
18.00 Osnovna šola v Breznu: razstava o rastlinah, ki nas obkrožajo
		 (razstava bo odprta tudi naslednji dan v času vaških iger)
SOBOTA, 5. AVGUST 2017
9.00 Športno rekreacijski prostor v Breznu: turnir v petanki
14.30 Športno rekreacijski prostor v Breznu: vaške igre
18.00 Osnovna šola v Breznu: razstava rastlin, ki nas obkrožajo
18.30 Šotor: Proslava in podelitev pokalov
19.00 Šotor: Veselica z Okroglimi muzikanti
NEDELJA, 6. AVGUST 2017
8.00 Cerkev sv. Ožbalta: Sveta maša ob Ožbaltski nedelji
10.00 Cerkev sv. Ožbalta: Slovesna sveta maša ob Ožbaltski nedelji
SOBOTA, 12. AVGUST 2017
9.00 Športno rekreacijski prostor v Breznu: turnir v odbojki na mivki
PONEDELJEK, 14. AVGUST 2017
17.00 Janževski Vrh, kapelica sv. Maksimiljana Kolbeja (pri Mariji): Sveta maša ob prazniku zavetnika
19.00 Cerkev v Breznu: Sveta maša na predvečer Marijinega vnebovzetja.
		 Po maši sledi postavitev klopotca s kulturnim programom
OD PONEDELJKA, 14., DO ČETRTKA, 17. AVGUSTA 2017
		 Župnijska cerkev in župnišče na Kapli: oratorij, počitniški dnevi za otroke
SOBOTA, 19. AVGUST 2017
17.00 Športno park Ožbalt: turnir v odbojki na mivki in nogometu
SOBOTA, 26. AVGUST 2017
10.00 Športno rekreacijski prostor v Breznu: Srečanje veteranov, sedanjih generacij in simpatizerjev KMN Brezno
NEDELJA, 27. AVGUST 2017
10.30 Cerkev sv. Katarine na Kapli: Slovesna sveta maša ob lepi nedelji s Frajhajmsko godbo

SEPTEMBER

SOBOTA, 2. SEPTEMBER 2017
12.00 Lovska koča LD Janžev Vrh – Prireditev ob 70-letnici delovanja društva
	20.00 Letni oder Ožbalt: Srečanje pevskih skupin Je pa sobota večer
NEDELJA, 3. SEPTEMBER 2017
13.00 Lovska koča LD Kapla – Prireditev ob 70-letnici delovanja društva
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