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Petrovške novice so informativna tiskovina Krajevne skupnosti Petrovče.

Globoko smo zakorakali v novo leto, ki nas je letos obilno obdarilo s 
snegom in posledično s težavami, ki izhajajo iz teh okoliščin. Ker je bilo 
snega res veliko, se vam opravičujem za vse nastale težave, ki smo jih 
skupaj s podizvajalci reševali na najboljši možni način. 
Po novoletni čas je tradicionalno čas občnih zborov, ki so jih organizirala 
vsa naša društva.
Letos smo že drugič na pobudo turističnega društva organizirali 
maškarado. Le-ta je bila še večja in bolje organizirana kot lanska, tako da 
smo uživali vsi, ki smo se je v velikem številu udeležili. V Drešinji vasi so 
organizirali izredno lepo 14. razstavo velikonočnih jedi in pirhov.
KZ Petrovče je organizirala že 30. Jožefov sejem, ki je bil zaradi slabega 
vremena sicer slabše obiskan kot pretekla leta, je pa stalnica in ima 
pomembno mesto med lokalnimi sejmi v regiji.
Najavljamo pa novo prireditev, in sicer osmo PETROVČEVANJE, ki bo letos 
potekalo od sobote, 26. 5., do sobote, 9. 6. 2018. 
Svečano odprtje Petrovčevanja bo v ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 19. uri v 
dvorcu Novo Celje, kjer bomo podelili priznanja KS Petrovče, po prireditvi 
pa nas čaka tudi plesna glasba in pogostitev. 

Moški pevski zbor KD Petrovče letos praznuje 60-letnico svojega obstoja. 
Častitljivo obletnico bodo proslavili s slavnostnim koncertom, ob visokem 
jubileju pa jim že sedaj iskreno čestitam in jim želim še veliko uspehov.
Glavna letošnja prireditev se bo odvijala v Petrovčah v soboto, 2. 6. 2018, 
ki jo bodo organizirali člani Športnega društva, skupaj z Mavričnim tekom 
in pohodom po poteh KS, na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši na 
otroškem ŽIV ŽAV-u. 
Prosim vas za razumevanje, saj bo v času trajanja teka popolna zapora 
prometa po Petrovčah.
Seznam prireditev je na zadnji strani, seveda pa si vse dogodke lahko 
ogledate tudi na uradni internetni strani in FB profilu KS Petrovče. 
Program je pester in vsak bo zagotovo našel nekaj za sebe. 
Vabljeni ste, da se prireditev ob prazniku KS Petrovče udeležite v čim 
večjem številu. 
NA SVIDENJE NA PETROVČEVANJU!

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Zasaditev dreves v Novem Celju
V okviru občinske akcije ob svetovnem dnevu zemlje, smo v 
parku Novo Celje 24. 4. 2018, (ta dan je tudi Evropski dan parkov) 
zasadili 7 dreves navadnega gabra. Gre za dopolnitev zasaditve 
ob južnem robu parka, kjer so neurja pred leti podrla dotrajana 
drevesa.

Sadike je priskrbela enota za urejanje okolja pri JKP Žalec, 
strojni izkop sadilnih jam je izvedel Primož Žagar iz Dobriše 
vasi, zasaditev smo izvedli zaposleni v ZKŠT Žalec (Uroš Govek 
in Janez Pikl). Za zalivanje so poskrbeli člani PGD Dobriša vas 
– Petrovče. Za otroke vrtca enote Novo Celje smo izvedli tudi 
učno uro kako drevesa sadimo, zakaj jih sadimo, spregovorili 
o pomenu dreves ... prisluhnili so nam otroci srednje skupine z 

vzgojiteljicama.  Naknadno so se nam pridružili še otroci starejše 
skupine z vzgojiteljicama, ki so z zanimanjem poslušali in gledali 
prikaz sajenja, kasneje pa so se nama tudi pridružili ob zasipanju 
jame z orodjem, ki so ga prinesli zraven. Otroci so uživali in ob 
tem dogodku preživeli poučno dopoldne. 

Zahvaljujem se tudi Evi Medvešček za koordinacijo z vrtcem in 
pomoč pri izvedbi zasaditve.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem, saj smo skupaj zopet 
naredili en majhen korak v smeri obujanja parka v Novem Celju.

Uroš Govek



Kulturno društvo Petrovče
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Kulturno društvo Petrovče je letos skupaj s člani Folklorne skupine 
Kobula pripravil proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 
potovanje po slovenski kulturni dediščini. Del tega popotovanja 
so prikazali tudi učenci citrarskega oddelka Glasbene šole Žalec 
ter OŠ Petrovče z njihovimi mentoricami, slavnostni govornik pa 
je bil tokrat ravnatelj GŠ Žalec, mag. Gorazd Kozmus, ki je poudaril 
pomen slovenske kulture in ustvarjalnosti na številnih področjih.

V februarju smo presenetili in zapeli 
bivši predsednici našega društva, 
gospe Jani Naglič Jug. Zapeli smo ji 
priložnostne pesmi, ji nazdravili ob 
visokem osebnem jubileju, postavili 
smrečico ter ji zaželeli še mnogo 
zdravih in srečnih dni.

Člani društva in sekcije FS Kobula so se tudi letos udeležili 
pustovanja, ki ga je Turistično društvo Petrovče organiziralo pred 
ploščadjo za cerkvijo. Kobulovci so bili zelo lepi in inovativni, kar so 
opazili tudi v komisiji, saj so si prislužili 4. mesto.

V mesecu marcu je v Petrovčah ob ženskih praznikih uspela že 
tradicionalna prireditev. V raznovrstnem programu, namenjenemu 
mamam in ženam, so sodelovali člani MePZ A Cappella KD Petrovče, 
učenci OŠ Petrovče ter otroci iz vrtca enote Petrovče. Tudi tokrat je 
vsem mamicam in ženam Krajevna skupnost Petrovče namenila 
lončnico trobentic, njen predsednik, Marjan Volpe, pa jim je ob 
prazniku iskreno čestital.

Člani sekcij so imeli do sedaj različne koncerte, za sabo imajo 
nastope na območnih srečanjih folklornih skupin ter pevskih 
zborov. Konec meseca maja obeležujemo praznik Krajevne 
skupnosti Petrovče, kjer vedno sodeluje tudi naše društvo. Naš 
letošnji najpomembnejši dogodek je praznovanje 60-letnice 
delovanja Moškega pevskega zbora. Poleg vseh ostalih prireditev 
pa vas v okviru Petrovčevanja še posebej vabimo na prireditve, ki jih 
organizira naše društvo:
• nedelja, 27. maj 2018, ob 18.00 koncert Moškega pevskega 

zbora ob 60-letnici (dvorana Hmeljarski dom)
• ponedeljek, 28. maj 2018, ob 19.00 druženje krajanov KS 

skupaj z Veškimi dečki (dvorec Novo Celje)
• četrtek, 31. maj 2018, ob 19.30 gledališka komedija ‘Da te 

kap’ (dvorana Hmeljarski dom). Vstopnine ne bo.
mag. Jasna Sraka, predsednica KD Petrovče
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Skupina Uroš Planinc Group je instrumentalna sekcija KD Petrovče, 
zato je naš repertoar sestavljen večinoma iz instrumentalnih skladb, 
ki so rockovsko, bluesovsko in surf obarvane. V skupini smo se 
odločili, da bomo nekoliko osvežili in prenovili naš nabor skladb.
Za snemanje pripravljamo tako instrumentalno glasbo z blues in 
jazz pridihom, kakor tudi vokalno v bolj rockerski izvedbi. Poleg 
tega pa smo se odločili, da bomo dodali kar nekaj bluesa, ki ga 
nameravamo izvajati z vokalistom ali vokalistko. Skladbe bomo 
priredili in napisali tudi nekaj svojih.
Poleg tega smo v skladu s pomladanskim 
čiščenjem nekoliko preuredili prostor za 
vaje. Naš cilj je, da bi ustvarili kvaliteten 
prostor, kjer bi bilo možno po potrebi 
tudi snemati. Na ustvarjalni proces še 
kako vpliva okolje, zato je dobro, če je 
temu primerno urejeno in opremljeno. In 
delno smo pri tem že uspeli.
Toda ne ukvarjamo se izključno s 
pripravo novega glasbenega materiala, 
temveč tudi dokaj redno nastopamo. 
Bili smo povabljeni na turnejo skupaj 
z uveljavljeno celjsko skupino Nude. 
Na nekaj takih nastopov smo z njimi že 
sodelovali.
V skupini smo torej vedno aktivno 
naravnani bodisi z ustvarjanjem glasbe 
ali pa nastopanjem. Kakor je prišlo 

obdobje pomladi, tako tudi v skupini upamo in si želimo, da bomo z 
našim osveženim repertoarjem še naprej igrali glasbo za naše zveste 
poslušalce in seveda za druge, ki jih tovrstna glasba pritegne in 
zanima. Na naše nastope pa so seveda vabljeni prav vsi. Verjamem, 
da se bo za vsakega poslušalca našla kaka primerna melodija.
Vsem želimo lepe prihajajoče tople in sončne dni! Zraven pa tudi 
kakšno dobro glasbo. 

Blaž Bizjak

Skupina UPG v novem zagonu

Potrjen nov mandat KD Petrovče
Dne 3. 3. 2018 je v dvorani Hmeljarskega doma Petrovče potekal občni 
zbor članov KD Petrovče. Po začetnem nagovoru predsednice KD 
Petrovče, mag. Jasne Sraka, se je začel kratek kulturni program, ki so ga 
pripravili Moški pevski zbor ter Mešani pevski zbor A Cappella. 
Slišali smo predstavitev poročil vseh sekcij društva. Iz poročil je razvidno 
dejstvo, da so naše sekcije zelo aktivne in promovirajo Kulturno društvo 
Petrovče v bližnji in daljni okolici. Poleg poročil sekcij smo slišali tudi 
poročilo celotnega društva, poročilo nadzornega odbora ter finančno 
poročilo. 
Letos se je iztekel štiri letni mandat upravnemu in nadzornemu odboru, 
zato se je na zboru članov razrešilo dosedanje organe društva in 
smo imeli volitve. V organe društva za 4 letni mandat so bili izvoljeni: 
predsednica društva mag. Jasna Sraka, podpredsednica Violeta Šket, 
tajnica Klavdija Seražin, blagajničarka Andreja Ževart, Marko Reberšak, 
Tatjana Pevec, Janez Geoheli, Eva Medvešček, Blaž Bizjak, Nataša Lojen 
in Zlatko Kerčmar. Člani nadzornega odbora pa so: predsednica Zdenka 
Logar, članici Jana Petrak Zajc in Romana Cehner. 
Za dolgoletno delo v društvu smo se zahvalili Andreji Rak Ribič, Dragici 
Lesjak ter Zlatku Kerčmarju, medse pa sprejeli tudi nove člane društva.
Na koncu občnega zbora smo imeli pogostitev, za zabavo pa je 
poskrbela skupina 2 kajle.
Zahvaljujem se vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali pri pripravi, 
organizaciji ter vodenju občnega zbora. Hvala vsem članom, da ste se 
občnega zbora udeležili in se hkrati veselimo naslednjega srečanja z 
vami na naših prireditvah tudi v bodoče. Hvala za udeležbo podžupanu 
občine Žalec Robertu Čehovinu, predsedniku Krajevne skupnosti 

Petrovče Marjanu Volpetu, predsedniku Športnega društva Janu Pavliču, 
predsednici Turističnega društva Petrovče Marjeti Grobler, predsednici 
Društva upokojencev Petrovče Darki Uranjek Domitrovič, ki je zastopala 
tudi predsednika Zveze združenja borcev za vrednote NOB, predsednici 
Rdečega križa Petrovče Kseniji Volpe, predsedniku PGD Dobriša vas – 
Petrovče Bernardu Jelenu in predsedniku PGD Drešinja vas Gregorju 
Košcu.
Veseli me, da da je v našem društvu veliko dobre volje in veselja do 
druženja. Do naslednjič …

Violeta Šket, podpredsednica KD
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Člani moškega pevskega zbora KD Petrovče smo letošnje 
leto znova pričeli zagnano. Za nami so že trije koncerti, 
peli smo februarja na Vranskem, marca na Polzeli, v 
aprilu pa smo gostovali v Termah Dobrna. Nastopili 
smo tudi na občnem zboru kulturnega društva Petrovče 
ter, tako kot vsako leto, pred kratkim na območni reviji 
pevskih zborov.

Približuje pa se nam letošnji vrhunec, saj bomo 27. 5. 
2018, ob 18. uri v Hmeljarskem domu v Petrovčah peli na 
samostojnem koncertu in na ta način proslavili našo 60. 
obletnico. Pripravili smo lep in pester program, naredili 
nekakšen prerez pesmi, ki smo jih kdaj že peli, dodali 
nekaj povsem novih, se dotaknili ljudskih in novejših, 
skratka, prepričani smo, da bodo prav vsi v občinstvu 
našli kaj zase.

Veseli bomo, če boste prišli, in skupaj z nami praznovali 
naš jubilej, morebiti pa koga tudi zamika, da bi se nam 
pridružil.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor
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Uspešen pričetek sezone, ko je Kobula nanizala že kar polno 
malho nastopov, se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Naši 
folklorniki so aktivni plesalci prireditve Polkafest, v okviru 
katere so plesali v TUŠ Centrih v Celju in Mariboru. Zaplesali so 
na osrednjem odru v Celju 13. 5., kjer so številni folklorniki iz 
celotne Slovenije v Celju rušili rekord plesanja polke v narodnih 
nošah. 

FS Kobula je letos pripravila osrednjo petrovško proslavo ob 
kulturnem prazniku, kjer smo z našimi gosti iz OŠ Petrovče 
in GŠ Rista Savina iz Žalca pripravili svojevrsten poklon 
mednarodnemu letu kulturne dediščine. Nismo pa pozabili na 
naše vsakoletne male soplesalce iz vrtca Tončke Čečeve iz Celja. 
Ob kulturnem prazniku smo jih obiskali, jim zaplesali, pokazali 
narodne noše in se z njimi prav po folklorno družili.

Osrednja območna revija folklornih skupin je ravno tako letos 
marca potekala v naši organizaciji v Petrovčah. Kar 6 folklornih 
skupin je prikazalo novosti, ki so jih pripravili za letošnjo sezono. 
Še posebej gre ob tem zahvala KZ Petrovče, ki nam je priskočila 

na pomoč pri zagotavljanju potrebnih garderob za gostujoče 
skupine. 

Tudi v prihodnje načrtujemo kar nekaj nastopov, dva sta vezana 
tudi na Teden ljubiteljske kulture, 11. 5. smo tako pri fontani v 
Žalcu plesale vse folklorne skupine občine Žalec, 16. 5. bomo 
ravno tako pri fontani imeli javno vajo za vse, ki bi se radi 
naučili kakšen folklorni ples in se z nami družili, skupaj z MePZ 
A Cappella pa bomo ravno tako pri fontani skupaj zapeli in 
zaplesali v nedeljo, 20. 5. za projekt Kuhna pri fontani.

Skratka, obljubljamo veliko lepih dogodkov.

Tudi to pot v naše vrste vabimo nove plesalce. Ni tako težko, 
le voljo in pa nekaj malega plesnega talenta potrebujete. Vaje 
so ob sredah zvečer, če pa vas še karkoli zanima, vam je naše 
vodstvo z veseljem na razpolago.

Primož: 041 271 020
Tatjana: 041 426 515

Folklorna skupina Kobula

Po decembrski zabavi članov zbora, smo se še bolj 
vneto lotili učenja novih skladb za revijo, nastope 
in letni koncert.  Na Občnem zboru KD Petrovče 
smo tako kot druge sekcije zapeli eno skladbo. 
Nastopili pa smo tudi na proslavi ob dnevu žena in 
materinskem dnevu v Petrovčah. 
Sledile so  intenzivne vaje na Koroškem, kjer smo se 
učili in utrjevali že naučene skladbe.
V začetku meseca maja smo se udeležili Območne 
revije odraslih pevskih zborov. Do konca sezone 
bomo imeli še nekaj nastopov in sokoncertov. 
Imeli smo tudi izjemno lep letni koncert, in sicer 
v soboto, 12. maja 2018, v Hmeljarskem domu v 
Petrovčah.  Na koncertu smo zapeli ljubezenske 
skladbe domačih in tujih avtorjev, gostje so bili 
Tamburaška skupina Klinčeci iz Velenja.  

Cvetka Ramšak

MePZ A Cappella

Sašo Švigelj
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Letošnji občni zbor Društva upokojencev Petrovče februarja letos smo pričeli s kratkim kulturnim programom, v katerem so nam predstavile 
svoje pesmi, ki govore o dejavnosti našega društva, tri naše članice pesnice Olga Glušič, Irena Lednik in Terezija Cvikl. Tudi ob drugih naših 
druženjih nas pobožajo s svojimi rimami. V tem prispevku predstavljamo dve pesmi. Prva pesem avtorice Irene Lednik govori o delovanju 
našega društva v rimah. Druga pesem avtorice Terezije Cvikl pa je posvečena letošnjemu letu kulture, ki obeležuje 100 letnico Ivana Cankarja. 
Želim prijetno branje.

Predsednica DU
Darka Uranjek Domitrovič

Društvo upokojencev Petrovče v rimah

Zima, zima bela
šele v februarju je svoj spev zapela.
Stkala belo je preprogo
in naslikala prelepo nam podobo.

Bela preproga pa se bo stopila,
narava v soncu se bo prebudila.
Vse začelo bo brsteti in cveteti
in naše srčke greti.

V našem društvu vse cveti,
lepo po pomladi že diši.
Imamo tudi novo mladenko,
ki trdno drži v rokah veslo,
da nas na razburkano morje ne bi odneslo.
Varno v pristanu bomo ostali,
naše dogodke pridno obiskovali.

Pri nas toliko se dogaja,
da človek kar težko vse dohaja.
Vsak naj se po svoje “znajde”,
po okusu svojem zase kaj najde.
Želimo si samo, da nam zdravje služi.
Dobra volja naj nas druži,
Karl pa kakšen euro naj prisluži.
Sledijo pa dobre želje vsem nam za veselje.
Našim športnikom naj nasmehne se veliko zmag,
vsak naj postane kdaj prvak.
Pohodniki naj osvojijo vrh prav vsak,
“nordijcem” pa zmerno hiter in dolg korak,
kolesarjem v gumah dober tlak,
ustvarjalcem umetniški izdelek brez napak.
“Gostinstvu” želim, da hrana naša bo redilna, ne preveč obilna,
sploh nič “holesterilna”, pijača pa močno krepilna in “stabilna”.
Telovadba naj dobro za mišice skrbi,
da noben sklep nam ne zarjavi.

Vse naj bo po “paragrafu”,
zato pustimo slikati se našemu “fotografu”.
Naj vse lepo ovekoveči,
da vsi vidijo, kaj vse nas osreči.

Poverjenikom pa polagam na srce,
naj čim več novega članstva pridobe.
Tako se naša “kasa” bo okrepila
in našo vsako dejavnost bo oplemenitila.

Z novimi sredstvi bi za naš drugi dom skrbeli,
ga še lepše uredili
in tam skupaj mnogo lepih uric užili.
      
    Irena Lednik

IVAN CANKAR

(Terezija Cvikl, roj. Popit, marec 2018)

Rekel si, da smo hlapci, 
a mislil si morda drugače,
saj narod tvoj, ki iz njega izhajaš,
je iz drugačne pogače.

Obstaja že stoletja
in to brez zavetja.
Dajal je in še vedno daje
znanstvenike, genije in učenjake.

Saj si tudi ti hotel
mu veliko tega dati,
kakor mi sedaj,
pa čeprav je bil mogoče nekdaj
naša hlapčevska mati.

Žal pa gospodje,
ki nam usodo krojijo,
se hitro v hlapce spremenijo 
samo, da na svojih
stolčkih sedijo.

To so pa hlapci sodobnega časa,
to je hlapčevska klasa.
Gospoda naša je v hlapčevstvo zavita,
važno je le, da je dobro skrita.

Res rada slišala bi,
le kaj na vse to porekel
zdaj Ivan bi ti,
ko videl bi, kako se nam godi.

Verjetno samo to
pa naj vam bo, saj hoteli ste tako.
Samo čuvajte ta žlahtni slovenski rod,
da hodil bo še stoletja tod,
po tej slovenski zemljici,
saj na svetu je lepše ni.

Če je pa tam zgoraj nekdo,
ga pa prosi lepo,
naj ti dovoli, da to šentflorjansko dolino
še enkrat videl bi ti.
Ko tako si jo ljubil tedaj,
Kot jo mi ljubimo sedaj.

    Terezija Cvikl



Začetek leta je bil za naše društvo izredno pester. Ker je kongresno leto, je bilo na občnem zboru 
članov izvoljeno novo vodstvo. Predsednik in poveljnik ostajata Bernard Jelen in Davor Čadej. Na 
zboru smo gostili prijatelje iz PGD Osilnica, s katerimi smo se ob tej priložnosti pobratili. Pobratenje 
smo nato še potrdili z obiskom njihovega občnega zbora teden dni kasneje, kar je bilo za vse 
posebno doživetje, saj je prav osilniško društvo novi lastnik našega starega gasilskega vozila. 
Občni zbor je imela tudi naša mladina, kot gostje pa smo se udeležili zborov večine okoliških 
društev. 

Ves čas skrbimo za povečanje operativne pripravljenosti in tako se je letos kar šest naših članic 
udeležilo tečaja za gasilca pripravnika. Prav vse so tečaj zaključile uspešno, hkrati pa so začele z 
resnimi vajami za tekmovanje. Udeležile so se tudi kuharske delavnice, same pa pripravile tečaj 
fotografije za začetnike za naše člane. V ponos so nam tudi naši pionirji in mladinci, ki so se udeležili 
gasilskega kviza in se odlično odrezali. Priprave se nadaljujejo, saj jih kmalu čaka tekmovanje iz 
orientacije, naše društvo pa v okviru Petrovčevanja organizira tekmovanje pionirjev, na katerega 
vas prijazno vabimo.

Posredovali smo v štirih intervencijah: voda v kleti, ogenj brez nadzora, goreča drva pod pečjo ter 
reševanje otroka, zaklenjenega v sobo.

Prijateljske vezi med člani krepimo z rednimi druženji. Letos smo se ponovno udeležili pustne 
povorke v Petrovčah – bili smo ledena dežela s pingvini, severnim medvedom in snežnim vozom, 
za trud in predstavitev pa smo bili nagrajeni z drugim mestom.

 Po nekajletnem premoru smo ponovno organizirali strokovno ekskurzijo. Odpravili smo se na Gorenjsko: najprej na letališče Jožeta Pučnika, 
kjer smo si ogledali letališko gasilsko enoto in njihova vozila Panther, nadaljevali pa smo z ogledom kovaštva v Kropi ter Avsenikovega muzeja v 
Begunjah. Želja vseh udeležencev je bila, da izlet postane tradicionalen in za to si bomo seveda prizadevali.

Bernard Jelen, predsednik društva
Jana Petrak Zajc,  predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje

PGD Dobriša vas

Najpomembnejše spomladanske društvene aktivnosti so bile volitve 
organov društva za naslednje petletno obdobje od 2017 do 2022.

Upravni odbor društva je na svojih sejah pripravil poimenski predlog 
članov. Predlog je bil podan na volilnem občnem zboru, o predlogu je 
potekala razprava in na koncu so bile volitve organov PGD Arja vas za 
petletno obdobje med kongresoma Gasilske zveze Slovenije od leta 
1018 do leta 2023. Obstoječ sestav organov PGD Arja vas nadaljuje 
svoje delo, saj je pred durmi gradnja novega doma. Za poveljnika in 
podpoveljnika imata pogoje le dva gasilca, zato moramo v tem obdobju 
vzgojiti gasilske častnike. Na volilnem zboru so bili Izvoljeni naslednji 
gasilci: 
1. predsednik:   višji gasilec Iztok Uranjek
2. poveljnik:   gasilski častnik Jani Jecl
3. namestnik poveljnika:  gasilski častnik Valter Leskošek
4. strojnik:   višji gasilec Jani Razboršek 
5. tajnik:  prvi posredovalec Renata Plazar
6. blagajnik:   višji gasilec Sabina Hajraj
7. zastopnik za gradnjo: višji gasilec Jani Razboršek
8. komisija za mlade: gasilec Jože Kresnik
9. komisija članice: višji gasilec Sabina Hajraj
10. komisija veterane: gasilski častnik Valter Leskošek
11. Iztok Uranjek je bil na zboru gasilske zveze Žalec izvoljen v upravni 

odbor.

SPREJET JE BIL  PLAN DELA PGD ARJA VAS za leto 2018

Izvajali bomo izobraževanje gasilcev, gasilk in mladih gasilcev. 
Funkcionalno bomo dokupili obstoječo gasilsko osebno in skupno 
opremo po predlogu poveljnika. Nadaljevali bomo postopke gradnjo 
gasilskega doma in pomagali pooblaščencu za gradnjo. Pomembno je 
delo z mladimi in pomembne so redne gasilske vaje moške, ženske in 

mladinske desetine. Sodelovali bomo na tekmovanjih GZŽ, imeli bomo 
dan odprtih vrat v mesecu požarne varnosti, izvedli bomo društveno 
mokro vajo, sodelovali bomo z društvi v KS Petrovče. 

SPREJET JE BIL FINANČNI PLAN

Porabiti občinski doniran denar 35.000 evrov za gradnjo novega 
gasilskega doma. Na TRR imamo 20.000 evrov. Podpisali bomo izvajalsko 
pogodbo z občino Žalec. Izvajali bomo pripravljalna dela za začetek 
gradnje gasilskega doma, 3. gradbeno fazo ocenjujemo na 40.000 
evrov. Ob koncu leta bomo obiskali krajane z novoletnimi koledarji.

Pred nami je smelo, večletno obdobje gradnje novega gasilskega doma 
ARJA VAS.

NA POMOČ! 
Iztok Uranjek, predsednik

PGD Arja vas

Takole smo postavljali letošnji mlaj ob naši gasilski parceli za gradnjo novega doma.
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Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas je zelo aktivno tudi v 
zimskem času. Kmalu po novem letu pričnemo pripravljati  mladino 
na tekmovanje v kvizu. Letos smo bili prav mi organizatorji kviza 
gasilske mladine Gasilskega poveljstva Žalec, ki je bil v prostorih 
OŠ Petrovče. Z zelo dobrimi rezultati na tekmovanju GZ Žalec in 
regijskem tekmovanju smo se z ekipo pionirjev udeležili državnega 
kviza mladine, ki je potekal v Trbovljah. Ekipa, ki so jo sestavljali 
Neja Škorjanc, Jernej Oset in Rok Felicijan z mentorjem Francijem 
Zavašnikom, so se z malce smole uvrstili na 20. mesto. Da pa se 
znamo tudi zabavati smo dokazali med zimskimi počitnicami, 
saj smo se skupaj z otroci odpeljali na smučišče Liboje, kjer smo 
preživeli čudovito zimsko norčavo popoldne na snegu.

Udeleževali smo se občnih zborov sosednjih društev in kot vsako 
leto odlično izpeljali občni zbor, kjer smo izvolili novo-staro 
vodstvo. S strani KS Petrovče nam je bil na občnem zboru predan 
defibrilator, ki je nameščen ob vhodu v gasilski dom in upamo, da 
ga bomo čim manj potrebovali.  Dva naša člana se usposabljata za 
prva posredovalca, za vse vaščane, pa pripravljamo delavnico, kjer 
bomo prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. 

V dvorani gasilskega doma smo imeli že tradicionalno razstavo 
velikonočnih jedi in pirhov. Sodelovali smo tudi pri varovanju 
parkirišča na Jožefovem sejmu, ker pa je letos ponagajalo vreme, 

smo imeli malce več dela kot po 
navadi.

Zadnje dneve v  aprilu smo, tako 
kot vsako leto, v vasi postavili 
mlaj in zakurili kres, ki je viden 
daleč naokoli. 

Večjih intervencij k sreči nismo 
imeli, sodelovali smo pri manjšem 
dimniškem požaru in manjšem 
požaru v Petrovčah.

Ko postanejo dnevi daljši, je tudi 
v okolici gasilskega doma bolj 
živahno. Z vajami so že pričeli 
starejši gasilci, člani, članice, 
pionirji in mladinci, ker nas čaka 
zopet leto polno novih izzivov, 
saj se bodo septembra starejši 
gasilci, pionirji in mladinci udeležili državnega tekmovanja, ki bo 
potekalo v Gornji Radgoni. 

Nataša Lojen  

V mesecu marcu je bil izveden zbor članic in članov, ki se ga je udeležila 
večina članov v Osnovni šoli Petrovče. Splošna ugotovitev na zboru je 
bila, da smo vse zastavljene naloge uresničili. Manj uspešni smo bili 
edino pri vključevanju novih članov v organizacijo. Sprejeli smo le dva 
člana, organizacija sedaj šteje 79 članic in članov. V prihodnje želimo 
vključiti še več novih članov, saj je v organizaciji cilj ohranjanje vrednot 
in spomina na težke čase okupacije. Tudi iz našega kraja je bilo preveč 
žrtev v tistem času in tega ne smemo pozabiti. Poleg tega se nam 
članstvo krči zaradi bioloških zakonitostih. Nedavno je preminul naš 
član, Jožef Žgank iz Ruš. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Na prireditvah, ki so bile organizirane v spomin na pomembne dogodke 
v času NOB, sodeluje veliko članic in članov, kot sledi: udeležili smo se 
proslave na Osankarici, kjer je bila zadnja bitka Pohorskega bataljona 
8. januarja 1943. leta, udeležili smo se proslave na Dražgošah, kjer je 
bil zmagovito bitko Cankarjev bataljon proti okupatorju, nato smo bili 
na  Sedlarjevem (Kozjansko) – letos slavimo 74 let prihoda XIV. divizije v 
Slovenijo, bili smo na komemorativni svečanosti na Frankolovem – kjer 
so okupatorji obesili 100 talcev iz Starega piskra kot povračilni ukrep za 
nacističnega funkcionarja Dortmaistra, letos je 73. letnica tega pomora, 
saj je tam prenehalo življenje šestim žrtvam iz Žalske občine. V okviru 
prihoda XIV divizije smo bili tudi na proslavi Gračnici v občini Laško, kjer 
je okupacijska vojska uporabila živi zid otrok proti partizanom in kjer sta 
bila žrtvi tudi dva otroka in komandant Badovinec.  

Množično smo se udeležili proslave v počastitev »Dan upora proti 
okupatorju«  v sredo, 25. aprila, ki je izzvenela v čast 77. letnice 
ustanovitve OF Slovenije v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, 
slavnostni govornik je bil predsednik Zveze koroških partizanov 
iz Avstrije tovariš Milan Wutte, ki je poudaril, da je bil odpor proti 

nacizmu nujen zaradi obstoja slovenskega naroda. Nacizem je imel 
za cilj, da uniči Slovence kot narod. Iz tega tudi sledi, da je danes 
skupni cilj ohranjanje vrednot NOB za opozarjanje novega pojava 
neonacizma v Evropi. Slovenski narod se mora v bodoče bolj povezati 
predvsem glede na to, da živi v kar štirih državah. Le združeni bomo 
dosegali uspehe ohranjanja vrednot boja proti nacizmu in fašizmu, 
ki se na novo pojavlja kot neonacizem in neofašizem v Evropski uniji. 

Podeljena je bila  plaketa Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, ki jo je podelil Marijan Turičnik, predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Žalec. Iz Krajevne organizacije ZB Petrovče je prejela 
srebrno plaketo tovarišica Barbara Trotovšek, Drešinja vas, čestitamo.

 Predsednik
 Marijan Turičnik

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

PGD Drešinja vas
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DRUGO Pustovanje v Petrovčah

Leto začenjamo veselo. Pustna povorka s trinajstimi skupinami mask 
in kurentom je razveselila številne obiskovalce. Poleg štirih skupin 
TD Petrovče, so povorko popestrile skupine PGD Dobriša vas, PGD 
Drešinja vas, Folklore Kobula KD Petrovče, dve skupini osnovne šole 
in dve skupini vrtcev Petrovče in Novo Celje. Našemu vabilu so se 
odzvali tudi dve skupini KTD Gotovlje in Veseli Pruhovčani.

Pokrovitelj Pustovanja je bil župan, g. Janko Kos.

Delavnica butar v Drešinji vasi

V soboto pred cvetno nedeljo je skupina pod vodstvom Jožeta 
Stepišnika spet združila  mlade pri izdelavi butar. 

Ko zacveti dren in zadišijo potice

Na velikonočno soboto smo se ponovno zbrali ob otvoritvi 14. 
razstave velikonočnih dobrot. Na 45 bogato obloženih in okrašenih 
mizah je bil predstavljen tradicionalni žegen in raznovrstni pirhi, 
izdelani v različnih tehnikah. Veliko je bilo spet novih idej in 
vloženega truda razstavljalcev.

Udeležili smo se skupnega spomladanskega čiščenja okolja na 
območju Male Pirešice, Ruš, Zaloške Gorice  in Arje vasi.  

Skupina članic je tudi letos spomladansko uredila vaške grede v 
vseh vaseh. Sledijo spomladanske dopolnitve in na novo urejena 
greda na Zaloški Gorici in zasnova nove zasaditve v Dobriši vasi ob 
vodnjaku.

Kaj napovedujemo v naslednjih mesecih

Naši poverjeniki se bodo oglasili pri članih za članarino. S članstvom 
v TD se pridružite skupini 210 članov, ki se trudimo skrbeti za naše 
prijaznejše okolje, vzpodbujamo druženje krajanov, ohranjamo 
stare običaje in s tem prispevamo, da je naša krajevna skupnost 
lepša in bolj gostoljubna tudi za obiskovalce.

Petrovčevanje bomo popestrili s Košnjo po starih običajih pri 
Obrezovem kozolcu na Zaloški Gorici, s pohodom po poteh KS in z 
živahnim ŽIV ŽAV-om.

V spomladanskem času  bomo ponovili večer na Perišču v Dobriši 
vasi in obudili običaj pranja na perišču.

Od junija do septembra poteka ocenjevanje urejenosti hiš, kmetij 
in poslovnih objektov za podelitev priznanj 2018. Prijavite se na naš 
elektronski naslov ali telefon 041 709 156.

Marjeta Grobler, predsednica

Turistično društvo Petrovče 
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Domišljija je začetek ustvarjanja.
Domišljaš si, kar si želiš,
želiš si, kar si domišljaš
in nazadnje ustvariš, kar hočeš.

G. B. Shaw 

Prvi ponedeljek v mesecu je še vedno namenjen domišljiji. V 
prostorih Osnovne šole Petrovče z otroki, starši, starimi starši in 
drugimi spremljevalci najmlajših, po začetni pravljici nadaljujemo 
z ustvarjanjem. Pod našimi prstki so nastali različni izdelki. Nekaj jih 
razstavimo na tabli v pritličju šole, večino pa odnesemo domov, da 
z njimi razveselimo svoje najdražje ali okrasimo domove. 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri naslednjem skoku v 
domišljijski svet pravljic.  

Metka Čede Ciglar in Klavdija Pfeifer

Pravljične minute in ustvarjalnice
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Učenci in učenke OŠ Petrovče tudi v letošnjem šolskem letu pridno 
nabirajo naslove in kolajne na šolskih prvenstvih. Nedavno so 
tako zablesteli šahisti, ki so pod vodstvom mentorja g. Peternela 
na Šolskem ekipnem državnem prvenstvu v Kozjem osvojili tretje 
mesto. Lastniki bronastih kolajn v kategoriji mlajših učencev so 
postali Matic Nareks, Leon Kovač Murko, Nejc Košenina in Nejc 
Zavasnik. To je največji ekipni šahovski uspeh v zgodovini naše šole 
in potrditev, da sekcija, ki smo pred leti obudili po dolgem zatišju, 
dela odlično.

Le nekaj dni kasneje pa nov izvrsten športni dosežek. Na Državnem 
prvenstvu v krosu, ki ga je gostil Maribor, je med petošolkami na 
najvišjo stopničko stopila Ema Štefan. Na dober kilometer dolgi 
progi je bila v ospredju od samega starta, v finišu pa je uspešno 
odbila napade najvztrajnejših zasledovalk. To je sploh krstni naslov 
za predstavnika OŠ Petrovče na državnih prvenstvih v krosih.

Ema trenira atletiko v Celju in velja za eno bolj perspektivnih mladih 
atletinj v Sloveniji. Prihodnost je njena.

ŠŠD PETROVČE

Osnovna šola Petrovče

Šolski šport

V ponedeljek, 9. 4. 2018, je v Domu II. slovenskega 
tabora v Žalcu potekala območna revija otroških 
in mladinskih pevskih zborov, na kateri so se 
predstavili tudi  naši zbori, in sicer CICI zbor POŠ 
Trje, združeni OPZ Petrovče in POŠ Trje ter MPZ 
Petrovče.

Pevci so zopet dokazali, da je petje doma v OŠ 
Petrovče, saj so se odlično izkazali in poželi veliko 
čestitk. Velika zahvala pa gre tudi mentoricama, 
gospe Mateji Brežnik, ki je vodila CICI zbor POŠ 
Trje, in gospe Aniti Žolnir, ki je vodila združeni OPZ 
Petrovče in POŠ Trje ter MPZ Petrovče in zopet 
dokazala, da je v tem, kar počne, najboljša.

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov
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V soboto, 7. 4. 2018, smo se družili na športno obarvanem 
dopoldnevu, ki je bil namenjen dobrodelnosti in dnevu zdravja. Po 
jutranji čistilni akciji in pred nadaljevanjem načrtovanih aktivnosti 
so za dobro vzdušje poskrbeli Pamži in plesalke. 

Dobrodelnega teka, za katerega smo zbirali prispevke v obliki 
»štartnine« za Šolski sklad, se je udeležilo precej staršev, s čimer so 
izkazali podporo tovrstnim prireditvam. Šolski sklad smo napolnili 
za 1600 EUR.

Tek ni bil tekmovalnega značaja, čeprav se ga je precej učencev 
resno lotilo in pokazalo svoje moči, odrasli udeleženci pa so izrazili 
željo, da bi takšno druženje veljajo še kdaj ponoviti oz. da bi postalo 
kar tradicionalno.

Dobrodelni tek

V sredo, 18. 4. 2018, se je na naši šoli odvijala zaključna prireditev 
Mladi raziskovalec 2018, na kateri je sodelovalo precej šol in vrtcev 
občine Žalec. Videli smo veliko zelo zanimivih nalog, iz katerih se 
lahko marsičesa naučimo. 

Pridružil se nam je tudi župan občine Žalec, gospod Janko Kos, ki je 
nagovoril občinstvo in dal vedeti, da takšna raziskovanja podpira in 
je ponosen na vse, kar je mladim uspelo raziskati.

Mladi raziskovalci so se po uvodnem delu prireditve, ko smo slišali 
igrati in peti šolski band in pevce MPZ OŠ Petrovče ter se nagledali 
plesnih korakov naših nadarjenih plesalk, razvrstili v delavnice, kjer 
so pridobljeno znanje delili s sovrstniki in svoje znanje še poglobili. 

Mladi raziskovalec 2018
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Medtem, ko so mladi razgibavali svoje možgane v delavnicah, pa je 
druge navzoče z obiskom počastila Urška Žolnir, nekdanja učenka 
naše šole in dobitnica zlate olimpijske kolajne v judu. Pogovor 
je vodil gospod Petre Kavčič, Urška pa nam je povedala veliko 
zanimivih stvari, tako o šoli, športu kot tudi življenju.

Po delavnicah je sledil sklepni del prireditve, kjer so vsi prejeli 
zaslužena priznanja in nagrade ter slišali veliko spodbudnih besed 
tudi za prihodnja raziskovanja.

Povzeto iz strani @projekt.hobotnica: »Kvačkane hobotnice so 
se prvič pojavile na Danskem leta 2013, od takrat pa se projekt 
uspešno širi po vsem svetu. Pri nas se je zgodba začela v začetku leta 
2017, ko je pobudnica projekta Tjaša Bevc, poslala prvo hobotnico 
na Društvo za nedonošenčke. Projekt se je uradno začel izvajati 
v septembru istega leta. Do sedaj smo uspešno nakvačkali že kar 
nekaj hobotnic, vendar jih bomo potrebovali še veliko. Kajti dokler 
bodo na svet prihajali mali borci, bomo potrebovali male hobotnice.

Hobotnice so narejene iz preje 100% bombaža in napolnjene s 
polnilom, ki je pralno na vsaj 60C. Po sterilizaciji hobotnice položijo 
v inkubatorje, kjer malčki, namesto cevk, ki jih ohranjajo pri življenju, 
držijo lovko. Ker je lovka zavita, jih spominja na popkovino, ta pa jim 
vzbuja občutek domačnosti. A kar je najbolj pomembno je to, da 
cevke ki jim pomagajo, pustijo pri miru…« Za več informacij lahko 
pišete na elektronski naslov projekt.hobotnica@gmail.com. 

Projektu smo se pridružili tudi v podjetju Povej zgodbo iz Petrovč. 
Gospa Vanda Kampošek je, natančno po navodilih organizatorjev 
projekta, ustvarila majhne hobotnice, ki smo jih posredovali 
»velikim borcem« v UKC Maribor. Držimo pesti zanje in jim želimo 
vse dobro na njihovi poti. 

Če se želite tudi vi pridružiti Projektu hobotnica, ste vabljeni ob 
ponedeljkih med 9. 00 in 11. 00 v Hišo Sadežev Žalec, kjer potekajo 

Urice pletenja in med ostalim kvačkajo tudi hobotnice. Vse, ki 
niste vešči kvačkanja, pa vabijo, da jim pomagate s prostovoljnim 
prispevkom, ki bo namenjen nakupu bombažne preje in polnila za 
izdelavo hobotnic.  

Projekt Hobotnica
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Karate klub Petrovče bo letos v okviru svojih dejavnosti zopet priredil 
velik mednarodni karate seminar in mednarodno tekmo, ki se ju 
bodo udeležili predstavniki več držav iz Evrope, Avstralije in Japonske. 
Udeleženci, ki so že potrdili svojo prisotnost na seminarju prihajajo iz 
Avstrije, Nemčije, Italije, Francije, Anglije, Češke, Avstralije, Saudske 
Arabije, Japonske ter tudi od drugod. Oba dogodka se bosta odvijala 
od 27. 6. 2018 do 2. 7. 2018 v telovadnici Osnovne šole v Grižah, kjer 
kapacitete telovadnice dovoljujejo izvedbo tako velikih dogodkov.

Vodji seminarja in mednarodnega tekmovanja bosta Teruo Mimoto, 
Hanshi 10th DAN Keiseikan Shitoryu Shukokai Karatedo, Hanshi 8th 
DAN Japan Karatedo Federation iz Japonske in Masataka Ohshita, 
Hanshi 9th DAN Shitoryu Shukokai Karatedo World Union, Kyoshi 7th 
DAN Japan Karatedo Federation iz Japonske.

  

Seminar in mednarodno tekmovanje bosta odprta za vse stile karateja 
iz Slovenije in drugod. Na seminarju se bodo udeleženci naučili kate, ki 
se izvajajo na Evropskih in Svetovnih prvenstvih in sicer: Papuren (dolga 

verzija), Hakutsuru (Hakkaku), Chatanyara Kushanku in Matsumura 
Rohai. Otroci pa se bodo letos učili na Japonskem usklajene kate Heian 
od 1 do 5.

Poleg samih kat bodo udeleženci seminarja trenirali tudi osnovne 
tehnike Shukokai stila in se z ponavljanjem borbenih tehnik pripravili 
na mednarodno tekmo, ki bo v nedeljo, 1. 7. 2018 v Osnovni šoli Griže.

V sklopu seminarja in mednarodnega tekmovanja bo tudi polaganje 
za pasove pred  mednarodno komisijo in prej omenjenima mojstroma 
karateja iz Japonske.

Da pa bo seminar še bolj zanimiv je Karate klub Petrovče pripravil v 
sklopu seminarja tudi možnost treniranja osnov Ken-jutsa (japonski 
način sabljanja z mečem), Hyoho Niten Ichi Ryu Šole (šola Miyamoto 
Musashija, najbolj znanega mečevalca v japonski zgodovini) pod 
vodstvom člana Karate kluba Petrovče, mojstra Danija Vombeka, ki je 
vodja te šole v Sloveniji.

Na ta način bo Karate klub Petrovče proslavil svojo uradno 
dvajsetletnico delovanja, čeprav je kot sekcija pri TVD Partizan (kasneje 
se je preimenoval v KK Petrovče) pred preimenovanjem v klub deloval 
že skoraj deset let prej.

V času teh dveh dogodkov bo možen vpis novih članov v Karate klub 
Petrovče za sezono 2018/2019.

Več informacij o delovanju Karate kluba Petrovče lahko vsi, ki jih zanima 
treniranje karateja, ki je leta 2016 postal tudi Olimpijski šport, dobijo na 
spletni strani kluba:

info@karate-klub-petrovce.si ali pa svoja vprašanja v zvezi treniranja 
v našem klubu naslovijo na Email: anton.marusa@triera.net in kensei.
kjm@gmail.com.

VABLJENI V NAŠE VRSTE!
Anton Maruša

Shitoryu Shokukai Karatedo World Union - seminar & international cup
Griže (Slovenija) od 27. 6. 2018 do 2. 7. 2018

Teruo Mimoto sensei, Hanshi 10th DAN Keiseikan Shitoryu Shukokai Karatedo, Hanshi 
8th DAN Japan Karatedo Federation (levo). Masataka Ohshita sensei, Hanshi 9th DAN 
Shitoryu Shukokai Karatedo World Union, Kyoshi 7th DAN Japan Karatedo Federation 
(desno).
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V soboto, 2. junija 2018, bo naš kraj znova odet v pisano mavrico. Športno 
društvo Petrovče četrto leto zapored organizira prireditev Mavrični tek, 
ki je vsako leto čudovita popestritev krajevnega praznika Petrovčevanje. 

Kaj je mavrični tek? Gre za smeha polno prireditev, na kateri se udeleženci 
posipajo z naravnimi »holly« barvami. Naš kraj bo tako znova gostil 
okoli 500 tekačev, ki se bodo pobarvani v pisane barve podali na pot 
po Petrovčah. Na poti jih bodo čakale številne zabavne ovire, cilj teka pa 
ni iskanje zmagovalca, temveč zabava, zabava in še enkrat zabava. Štart 
teka ob 17.00 pred OŠ Petrovče. Prevzem paketov od 15.00 ure naprej.

Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi pozno v noč. Ob 21. 
uri bo pod šotorom pred OŠ potekala velika zabava z MEJAŠI 
in MLADIMI DOLENJCI. Vstop je za krajane Krajevne skupnosti 
Petrovče – BREZPLAČEN.  Svoje prebivališče na vhodu izkažete z 
osebno izkaznico.

Dragi sokrajani, vljudno vas vabimo, da se teka in zabave tudi sami 
udeležite in povabite svoje sorodnike ter prijatelje, da skupaj preživite 
čudovit in zabaven dan. Saj veste, če boste tek zamudili, boste morali 
čakati na Mavrični tek 2019!

Krajane hkrati vljudno naprošamo, naj nekoliko potrpijo zaradi zapore 

ceste skozi naš kraj. Vsem tekačem želimo zagotoviti mirno in varno 
pot do cilja, zato bo v času teka (torej med 16.45 in 18.00) cesta skozi 
Petrovče na nekaterih delih zaprta. Poskrbeli bomo, da bodo cestne 
ovire odstranjene takoj, ko bo mimo njih pritekel še zadnji tekač. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se že veselimo snidenja z vami 
na četrtem Mavričnem teku v Petrovčah!

Športni pozdrav!
Jan Pavlič

Predsednik ŠD Petrovče

Mavrični tek 2018




