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Pred vami je jesenska izdaja Petrovških novic. Kar nekaj časa je minilo od 
zadnje, ki je bila izdana tik pred praznikom KS Petrovče konec letošnjega 
maja.

Če obudimo spomine na letošnje že osmo Petrovčevanje, lahko samo 
rečem, super je bilo. Vse prireditve smo pospravili pod ‘streho’, obiskov-
alcev je bilo največ do sedaj in tudi program in sama prireditev je zadela 
svoj cilj in smisel. Podelili smo tudi priznanja in plakete KS Petrovče, ki 
so jih letos dobili: Primož Sraka, Marija Vaš, Oto Alojz Lubej, Zlatko 
Kerčmar, Gregor Košec in Iztok Kučer. Vsem iskrene čestitke.

Ekipa Mavričnega teka pa je za organizacijo te prireditve prejela tudi 
občinsko priznanje.

Nadaljevali smo z aktivnostmi za ureditev naselja Petrovče vrt. V ta na-
men je bila sklicana seja, kjer so bile predstavljene aktivnosti za ureditev 
pereče problematike. Izmera in ureditev parcelnih mej se je že začela, 
ostalo pa bo v veliki meri odvisno od sprejetega občinskega proračuna. 
Prav tako je bila s strani skupine občanov ponovno izpostavljena prob-
lematika prometa in hrupa skozi Petrovče. S strani Krajevne skupnosti so 
bili vsi predlog v celoti posredovani na občino, ki je že izvedla monitoring 
emisij hrupa in škodljivih delcev, kot tudi štetje vozil.

Intenzivno smo sodelovali pri idejnih osnutkih za ureditev prometa na 
izvozu iz Male Pirešice. Rešitve so podane, realizacija pa je na strani 
države.

Ker je letošnje leto volilno leto, se s tem tudi zaključuje mandat aktual-
nega sveta KS Petrovče.

Sam sem se odločil, da ne bom več kandidiral in da bom po dveh man-
datih prepustil delo drugemu, ki ga bodo med sabo izglasovali novoiz-
voljeni člani KS. Nove člane pa bomo volili  na lokalnih volitvah v novem-
bru letošnjega leta.

Oceno mojega dela in delo ekipe bo podala prihodnost, lahko pa rečem, 
da smo se trudili po najboljših močeh in zmožnostih v dobro vseh kra-
janov KS Petrovče. 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Mojo iskreno zahvalo za sodelovanje izrekam:
• Iztoku Kučerju – podpredsedniku KS Petrovče,
• Jelki Ogrizek – predstavnici Petrovč v KS,
• Milanu Gostečniku –predstavniku Petrovče v KS,
• Stani Tilinger – predstavnici Ruše v KS,
• Gregorju Košcu – predstavniku Drešinje vasi in predsedniku PGD 

Drešinja vas,
• Branku Dosedli – predstavniku Arje vasi,
• Bernardu Jelenu – predstavniku Dobriše vasi in predsedniku PGD 

Dobriša vas - Petrovče,
• Blažu Cizeju – predstavniku Dobriše vasi, ki pa je bil zaradi službenih 

obveznosti zadnji dve leti neaktiven,
• Milanu Beloševiču – tajniku KS,
• Jasni Sraka – predsednici Kulturnega društva in članici občinskega 

sveta,
• Marjeti Grobler – predsednici Turističnega društva,
• Darki Uranjek Domitrovič – predsednici društva upokojencev in 

Ivanu Glušiču,
• Iztoku Uranjeku – predsedniku PGD Arja vas,
• Ksenji Volpe – predsednici KO RK Petrovče,
• Janu Pavliču – predsedniku ŠD Petrovče in Denisu Kozelu,
• Marijanu Turičniku – predsedniku Zveze NOB Petrovče,
• Ivanu Arzenšku – župniku in rektorju bazilike Petrovče,
• Tanji Razboršek Rehar – direktorici občinske uprave,
• Hani Šuster Erjavec – članici občinskega sveta,
• Tini Rosini Košir – članici občinskega sveta,
• OŠ Petrovče in Vrtcu Petrovče
in še premnogim drugim, s katerimi smo skupaj soustvarjali lepšo podobo 
našega kraja. 

Hvala za vse in srečno!

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 
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Spoštovani!
Zastor je padel in končalo se je letošnje že osmo Petrovčevanje.
Zadnjo prireditev smo končali v soboto, zato je bilo dovolj časa za analizo in umirjen 
pogled na pestro dogajanje, ki smo mu bili priča.
Če sem bil lansko leto vzhičen in navdušen, ko sem pisal zahvalo, bom letos bolj umirjen 
in bolj objektiven. Pozitiven pogled nam pokaže, da so bile res vse prireditve zelo dobro 
obiskane, kar je bil tudi prvenstveni cilj.
Izredno nas veseli dejstvo, da smo uspeli pritegniti vse starostne kategorije, še posebej 
mlade in najmlajše.
Program je bil izredno pester in si je res vsakdo lahko poiskal nekaj samo zase. Vreme 
nam sicer ni šlo čisto na roko, a na to nimamo vpliva. Kljub temu nam je vse prireditve 
uspelo izvesti.
In če se vrnemo nazaj in malo obudimo spomin, smo začeli s košnjo po starih običajih in 
tenisom, nadaljevali s prepolno dvorano ob 60-letnici Moškega pevskega zbora in izvedli 
čudovito otvoritev s podelitvijo priznanj.
Športnim dogodkom – namiznemu tenisu, nogometu, odbojki in košarki smo dodali šah, 
gledališka komedija je že stalnica, kakor tudi gasilska tekmovanja. Živ žav je bil pisan, 
prav tako Mavrični tek in zabava po njem.
Izteklo pa se je z lepo nedeljo, ki je bila letos resnično lepa.
Hvala vsem organizatorjem, prostovoljcem, predsednikom, vodjem, fotografinji, tajniku, 
patru, glasbeni šoli, osnovni šoli … brez vas tega ne bi bilo!
Glede na dejstvo, da se je prireditev lepo uveljavila, verjamem, da bo potekala še mnogo 
let.

Vaš predsednik 
Marjan Volpe, KS Petrovče
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Letošnje Petrovčevanje je tako kot vsako leto potekalo v okviru 
večih prireditev. Kulturno društvo je v tednu praznovanja krajevne-
ga praznika organiziralo odprtje Petrovčevanja in slavnostno sejo, s 
prelepim koncertom smo praznovali visok jubilej Moškega pevske-
ga zbora, v goste pa smo povabili tudi gledališko skupino iz Liboj, ki 
so uspeli nasmejati zahtevno domače občinstvo.

Na slavnostni seji KS Petrovče so visoka priznanja prejeli kar trije 
člani našega društva, in sicer Primož Sraka, Zlatko Kerčmar ter 
Gregor Košec. Vsem prejemnikom še enkrat iskrene čestitke, prav 
tako pa tudi čestitke prav vsem, ki že 60 let širijo kulturo petja v 
Moškem pevskem zboru. Obletnico so opazili tudi v Zvezi KD Sa-
vinja Žalec ter članom zbora podelili zlati znak Zveze.

Ob koncu Petrovčevanja bi se želeli zahvaliti vsem, ki so kakor koli 
pomagali, da so naše prireditve uspele. Zahvala gre tako aktivnim 
članom društva, članom sekcij, kot občinstvu. Prav tako gre zahvala 
naši fotografinji, Jani Petrak Zajc, ki naše dogodke vedno profe-
sionalno ovekoveči. Hvala tudi predsedniku KS Marjanu Volpetu ter 
članom sveta KS Petrovče, ki znajo povezati vsa društva v krajevni 
skupnosti.

V mesecu juliji smo za okrogli jubilej postavljali smreko članu up-
ravnega odbora ter predsedniku Moškega pevskega zbora, Marku 
Reberšaku. Nadalje smo kolesarili po obronkih in mejah Krajevne 
skupnosti, vsakoletno prireditev na Kerčmarjevi domačiji pa zaradi 
objektivnih razlogov prestavili na drugo leto.

Ob prazniku Občine Žalec ter 150. letnici II. slovenskega tabora 
so sodelovale vse naše sekcije, v povorki skozi Žalec so veselo in 
ponosno zastopali naše društvo tako člani MPZ, MePZ A Cappella, 
FS Kobula in 2 kajle. 

Več o sekcijah v našem društvu pa v nadaljevanju.

Hvala vsem, ki ste z nami. 

mag. Jasna Sraka, predsednica KD

Kulturno društvo Petrovče
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Skupina Uroš Planinc Group, ki je instrumentalna sekcija KD Petrovče, 
je nastopila tudi v poletnih mesecih. Več let zapovrstjo priredimo večji 
koncert v Celju ali bližnji okolici. Letošnje poletje smo v petek, 10. 8. 2018, 
nastopili v Žalcu, v sklopu Festivala zeleno zlato. Koncert smo izvedli na 
odru, ki se je nahajal na Šlandrovem trgu. Za to poletje je bilo značilno 
muhasto vreme, a na dan našega nastopa je bilo sončno in jasno, tako 
da smo še s toliko večjim veseljem igrali zunaj. Koncerta se je udeležilo 
približno sto petdeset ljudi. Kot je v navadi za naše večje nastope, tudi 
tokrat na odru nismo stali popolnoma sami, temveč so oder z nami delili 
povabljeni gostje: pevec Grega Teršek, kitarist David Raček in bobnar 
skupine Nude, Gaber Marolt, ki je na koncertu nastopil v vlogi pevca in 
kitarista. Na ta način smo dodatno začinili in popestrili instrumentalni 
bluesrock repertoar. Po koncertu je sledilo druženje z obiskovalci, ki se 
je zavleklo še dolgo v petkovo noč. 

Poletni meseci so za nami, pred nami pa so novi izzivi in naloge. Skupina 
UPG že ustvarja nove avtorske skladbe in prenavlja nabor pesmi. Zagna-
no smo vstopili v novo ustvarjalno obdobje in vse to želimo s poslušalci 
oz. obiskovalci deliti na naših bodočih nastopih.

Blaž Bizjak

Skupina Uroš Planinc Group nastopila tudi v poletnih mesecih

Folkloristi Kobule smo minulo, z nastopi zelo bogato sezono, 
zaključili na najboljši način, ko smo 27. junija zaplesali na Maratonu 
slovenskih folklornih skupin v Velenju. S še petimi folklornimi 
skupinami smo tako tudi v Velenju predstavili bogato delo skupin 
s celjskega področja.

Sezona 2018/2019 pa se je za folkloriste začela že zelo zgodaj. 
5. 9. 2018 smo tako plesali na žalski otvoritvi 13. mednarodnega 
folklornega festivala Od Celja do Žalca v Petrovčah, kjer je potekal 
tudi gala koncert festivala, na spoznavnem večeru v petek 7. 9. 
zvečer pa gostili tuje skupine festivala. Takrat smo jih pod vodstvom 
našega vodje Primoža Srake naučili plesati rašplo in polko. Gostje 
so kaj hitro osvojili korake in figure. Takoj se je videlo, da gre za 
izkušene vrhunske folklorne plesalce. Je pa res, da je bilo smeha in 
zabave ob tem kar precej.

Skupina Kobula bo sedaj malo zatišja izkoristila za priprave na 
svoj koncert v začetku decembra in upamo, da bomo lahko znova 
navdušili naše zveste gledalce. Obljubljamo tudi nekaj zanimivih 
gostov, zato vas že sedaj vabimo, da nas takrat pridete pogledat.

Folkloristi Kobule poučevali na plesni delavnici naše goste iz Ukrajine, Nemčije in 
Cipra

Seveda pa kot vedno medse vabimo plesalke in plesalce, saj nam le 
teh vedno primanjkuje za kakšne večje projekte. Vaje so ob sredah 
ob pol osmih zvečer, lahko pa se dogovorite tudi po telefonu, 
041 426 515 Tatjana ali pa 041 271 020 Primož.

Bojan Pevec
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Pa je za nami, praznovanje naše šestdesete obletnice namreč. 
Sedaj se nam zdi, da je že tako dolgo tega, pa vendarle še vedno ne 
moremo pozabiti tega res lepega koncerta, ki smo ga imeli konec 
maja. Resnično užitek je peti v čisto polni petrovški dvorani, za kar 
se vsem obiskovalcem iskreno zahvaljujemo.  Pa hvala tudi vsem, ki 
ste nam kakorkoli priskočili na pomoč.

Prav je, da na začetku sezone malo orišemo, kaj bomo počeli. 
Na začetku septembra smo zapeli na slovesnosti ob obletnici II. 
slovenskega tabora, treba bo pripraviti koncert in z njim popestriti 

dneve starejšim občanom, zagotovo bo kar nekaj priložnostnih 
nastopov, maja drugo leto nas čaka revija pevskih zborov, pa 
sodelovanje na praznovanju 125-letnice MoPZ Gotovlje, pa še kaj. 
Zagotovo nam ne bo dolgčas, pa saj nam ni nikoli. 

Ravno sedaj, na začetku sezone, pa je tudi pravi čas za sprejem 
novih pevcev, vaje so ob sredah popoldan v knjižnici. Več pa vam 
bo povedal Marko, ki sliši na telefon 031/701-137.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor

Člani MePZ A Cappella KD Petrovče 
smo se na letnem koncertu »Pesem 
zate z ljubeznijo...«, z nastopom na pri-
reditvi Kuhna pri Fontani v Žalcu, ter z 
nastopom na odprtju Petrovčevanja v 
dvorcu Novo Celje, poslovili od našega 
zborovodja Mitja Vaupotiča. Mitja je 
zaslužen za to, da je zbor nadaljeval 
delo sredi pevske sezone, po prekinitvi 
sodelovanja s prejšnjim zborovodjem. 
Zato še enkrat iskrena hvala Mitju prav 
od vsakega člana posebej.

Za nami je toplo poletje in prijetno 
druženje na pikniku, ki ga orga-
niziramo vsako leto pred pričetkom 
sezone.

Pred nami je sezona, v kateri bomo 
obeležili 25 let delovanja  z novim, 
mladim zborovodjem, Gašperjem 
Kundihom iz Gotovelj.

Zato iščemo okrepitve pri vseh gla-
sovih. Rabimo zveneče, nasmejane 

MePZ A CAPPELLA

soprane. Plemenite, skrivnostne alte, dragocene in vesele tenorje, 
ter častitljive, zabavne base.

Dobrodošli vsi, stari in novi člani.

Vaje imamo vsak ponedeljek ob 19.30 v Hmeljarskem domu Petrovče.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša predsednica zbora 
Andreja Ževart (GSM: 041 601 678) 

Cvetka Ramšak
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Kot vsako leto se je tudi letos na praznovanju Marijinega vnebovzetja 
v Petrovčah zbralo veliko vernikov, romarjev iz bližnje in daljne oko-
lice. Letos jih je bilo kar 2500. Baziliko »Obiskanja device Marije« 
v Petrovčah in osrednjo božjo pot Škofije Celje obišče vsako leto 
približno 35 romarskih skupin, ki po sv. maši zvedo zgodovino tega 
svetišča. Tokrat smo bili še posebej veseli obiska celjskega škofa dr. 
Stanislava Lipovška, ki rad prihaja k Petrovški Mariji. 

Na predvečer praznika, 14. avgusta, so bile ob 19.30 uri v baziliki 
slovesne večernice z mašo, ki jo je daroval škof Lipovšek. Po maši je 
bila tradicionalna procesija z lučkami in kipom Petrovške Marije po 
vasi. Na sam praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta so bile sv. 
maše: ob 6.30 uri, daroval jo je duhovni pomočnik g. Anton Šeruga. 
Ob 8.00 je daroval sv. mašo župnik g. p. Ivan Arzenšek. Slovesno 
praznično bogoslužje je bilo ob 10. uri, ki ga je daroval škof Stanislav 
Lipovšek, ob navzočnosti duhovnikov. Pri njegovi maši so romarji 
iz bližnjih in daljnih krajev in župljani dodobra napolnili baziliko in 
prostor okoli nje. Ob 12. uri je bila v baziliki sv. maša za bolnike, ki jo 
je daroval dekan Dekanije Žalec g. Mirko Škoflek. Zvečer ob 19. uri 
je bilo v baziliki še posebej slovesno. Po sv. maši za mlade, ki jo je da-
roval letošnji novomašnik celjske škofije g. Matic Lesjak, je bilo slav-
ljenje z Najsvetejšim. Pripravila ga je glasbena skupina »Abend« iz 
Litije. Ta večer je bil še posebej bogat, saj je skupina s svojimi pevci, 
pevkami, glasbo in nepozabno scenografijo s svetlobnimi barvnimi 
učinki še posebej združila srca vernikov z Najsvetejšim. 

Zahvaljujemo se skupini Abend, ki je vložila v praznik Marijinega 
vnebovzetja veliko dela in svojega umetniškega talenta. Po vseh 
sv. mašah so bili verniki povabljeni k druženju za baziliko, kjer so si 
lahko nabavili spominke in se odžejali s hladno pijačo. Za zdravst-
veno varnost sta bila na razpolago dva zdravnika. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so kakor koli pripomogli k lepoti in praznovanju Marijinega 
vnebovzetja.    

Srečko Klepej                       

Praznik Marijinega vnebovzetja v Petrovčah

Kot je v vsakem kraju pri cerkvah veliko pomanjkanje parkirnih 
mest, tako je tudi pri nas v Petrovčah. To se kaže predvsem pri 
veroučnem letu, ko starši vozijo otroke k verouku in ob večjih 
cerkvenih praznikih in romarskih shodih. Da bi  omilili ta problem, 
smo se odločili dodati na nasprotni strani obstoječih parkirišč pri 
župnišču štirinajst novih parkirnih mest od teh je tudi parkirno 
mesto za invalide. S posegom smo sicer nekoliko zmanjšali igrišče, 
s tem pa omogočili lažje parkiranje vsem, ki s svojimi jeklenimi 
konjički prihajajo v župnišče. Razširjena je bila tudi pot od parkirnih  
mest  do   ploščadi  za   baziliko.  

Ob letošnjih visokih poletnih temperaturah je potrebna 
pripravljalna dela za nova parkirišča in razširjeno pot do ploščadi 
opravilo podjetje Interstar iz Štor, z asfaltom pa ga je preplastilo 
podjetje Voc iz Celja. Stroški izgradnje novega parkirišča znašajo 
20.000 eur. Zahvaljujemo se vsem, ki ste svoj septembrski 
prvonedeljski dar namenili za kritje nastalih stroškov.   

Srečko Klepej

Med baziliko in župniščem smo zgradili štirinajst novih parkirnih mest
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Pozno pomlad namenjamo prireditvam v okviru Petrovčevanja. V pestro dogajanje, ki obeležuje praznik KS, se vključujemo s  Košnjo po 
starih običajih, Pohodu po krajevni skupnosti, malčke, otroke, starše, babice in dedke pa razveselimo z Živ žavom.

Turistično društvo Petrovče

KOŠNJA PO STARIH OBIČAJIH

Zadnjo soboto v maju so se že devetič zbrali pri Obrezovem kozolcu 
na Zaloški Gorici kosci, grabljice in navdušeni obiskovalci na Košnji 
po starih običajih. Kar 17 koscev se je z vso vnemo lotilo košnje. 
Sledile so jim grabljice, ki so raztrosile pokošeno travo.

Grabljice so se tokrat pripeljale na Reharjevem starodobniku – trak-
tor iz l. 1959. 

Ob spremljavi harmonike se je domačinom pridružila še vesela 
druščina koscev in deklet tudi iz sosedne Velike Pirešice. 

Vaščani Zaloške Gorice in članice TD Petrovče so poskrbeli za 
kmečko malico koscev in grabljic in pogostitev obiskovalcev.  Do-
godek so popestrile pevke treh vasi in harmonikarji.  

Pevke treh vasi  so zapele po domače, kot se za tako prireditev 
spodobi.  Pod kozolcem so bile obiskovalcem na voljo domači 
pridelki in izdelki  domačinov in ponudnikov sosednjih vasi.

POHOD PO POTEH KS

Tokrat so pohodniki prehodili krajšo, a zelo lepo pot izpred šole v 
Petrovčah, skozi Dobrišo vas do Bio parka Nivo in nato ob Savinji do 
Perišča v Dobriši vasi, kjer smo imeli daljši  počitek. Krajevna orga-
nizacija RK je pripravila  kratko predavanje o nudenju prve pomoči 

pri poškodbah, predsednica KO RK Ksenja Volpe je udeležencem 
izmerila krvni tlak.

Jožica Grobelnik, Cvetka Žagar in članice TD pa so poskrbele za 
pogostitev pohodnikov.

ŽIV ŽAV

Prireditev je bila izve-
dena pod šotorom pred 
OŠ Petrovče, v soboto, 2. 
junija dopoldan.

Nastopali so otroci vrt-
cev Petrovče, Novo Celje 
in Levec ter cici pevci 
in plesalci OŠ Petrovče. 
Program je popestrila 
klovnesa Eva Škofič Mau-
rer.

Za otroke smo pripravili 
ustvarjalne delavnice: 
mini frizerski salon, posli-
kavo obraza, foto kotiček. 
Prišel je tudi čebelar, g. 
Gmajnar in predstavil 
čebelarjenje. 
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Pohod po hmeljski poti je letos zaradi napovedi slabega vremena od-
padel.

Ob praznovanju 150. obletnice II. slovenskega tabora smo se 
udeležili veličastne povorke. Našo dejavnost ohranjanja starih običajev 
so ponazorila dekleta v prazničnih oblekah naših prednikov.

V septembru smo imeli še dva dogodka, v oktobru pa napovedujemo 
še enega: 

25. septembra smo v Dvorcu Novo Celje predstavili zgibanko Baročne 
zgodbe Petrovč in Novega Celja. Zgibanka predstavi Petrovške križe. 
Petrovško baziliko in Dvorec Novo Celje.

29. septembra smo pripravili izlet na Primorsko. Udeležili smo se pri-
reditve Sladka Istra v Kopru in obiskali Slovensko Istro.

19. oktobra  bo ličkanje koruze v vaškem domu na Mali Pirešici. 

UO TD je odločil, da letošnje leto ne bomo podeljevali priznanj 
»Najlepša hiše«.

Obeležili pa bomo dogodke in posameznike, ki so v letošnjem letu 
prispevali k prepoznavnosti društva in uresničitvi letnega programa 
društva.

Marjeta Grobler, predsednica TD

Prostor so napolnili otroci, starši, dedki in babice.

Naše društvo tudi med počitnicami in v toplejših mesecih ni 
počivalo. Poleg rednih vaj in druženj so se predvsem pionirji redno 
udeleževali tekmovanj in pri tem pokazali izreden napredek tako 
v izvedbi vaje kot tudi pri uvrstitvi, za kar jim iskreno čestitamo. V 
svoje vrste vabijo nove člane, prav tako mladinci, ki se pripravljajo 
na tekmovanje. Redno vadijo tudi veterani in članice, ki jih v krat-
kem čaka prvo tekmovanje v novi zasedbi.

GZ Žalec vsako leto organizira piknik za veterane. Letos je ta po-
tekal v Petrovčah in tako je naše društvo prevzelo izvedbo druženja. 
Hvala vsem članom, ki so pomagali pri organizaciji dobro obiskane-
ga dogodka.

Šest članov se je udeležilo strokovnega usposabljanja za tehnične 
intervencije, z obema voziloma pa smo sodelovali na operativni vaji 
v Mirosanu. Štiri članice so se udeležile delavnice razvrščanja.

Posredovali smo na treh intervencijah: odmašili smo zamašen od-
tok pod šotorom na Petrovčevanju,  pogasili požar osebnega avto-
mobila in požar stroja.

6. septembra je v Žalcu potekala prireditev ob 150-letnici II. sloven-
skega tabora. V svečanem postroju je sodeloval tudi naš praporščak.

Na pomoč!

Jana Petrak Zajc, 
predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje

PGD Dobriša vas-Petrovče
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V soboto, 22. septembra 2018, so se pionirji in 
mladinci PGD Drešinja vas udeležili Državnega 
mladinskega tekmovanja v Gornji Radgoni. 
Osvojili so najvišja mesta, saj so mladinci 
ubranili naslov državnih prvakov v vaji Matevža 
Haceta  in izbolšali svoj osebni rekord izpred 
štirih let. Tudi pionirji so uspešno nastopili in 
osvojili naslov državni podprvaki, tako kot 
pred dvema letoma na državnem tekmovanju 
v Kopru. Vsem tekmovalcem in mentorjem 
iskrene čestitke.

PGD Drešinja vas med najboljšimi v državi

PGD Drešinja vas

Drugo junijsko soboto je na poligonu za gasilskim domom v sklopu 
Petrovčevanja potekalo že tradicionalno gasilsko tekmovanje za 
pokal Drešinje vasi, ki je bilo hkrati 1. tekmovanje članske lige GZ 
Žalec v letu 2018. Ker smo lani prvič organizirali tudi tekmovanje za 
starejše gasilke in gasilce, ki se je pokazalo za zelo dobro obiskano, 
smo letos to tudi ponovili. 
Prvouvrščenim v posamezni kategoriji so na zaključnem delu, ob 
razglasitvi rezultatov podelili pokale, vse nastopajoče desetine pa 
so prejele priznanja za udeležbo. Tudi letošnje leto je že po tradiciji, 
največ pokalov osvojilo Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas. Ti 
so slavili v vseh treh kategorijah: članice s 1. mestom, veterani s 1. 
mestom in člani z 2. mestom. Tekmovanje je bilo mednarodno, saj 
so se ga udeležili naši prijatelji, gasilci s pobratenega dobrovoljnega 
vatrogasnega društva Gregurovec.

Ker smo gasilci in gasilke PGD Drešinja vas aktivni tudi v poletnih 
mesecih, smo se udeležili vseh ligaških tekem GZ Žalec, kjer smo 
dosegali najvišja mesta. Zaključek ligaškega tekmovanja za člane 
in članice je bilo 2. 9. 2018 na Polzeli, kjer je bila tudi zadnja ligaška 
tekma. Na zadnji ligaški tekmi smo ponovno dokazali da sodimo v 
sam vrh, saj smo že tretje leto tako članice kot člani najboljši med 
ekipami, ki tekmujemo v ligaškem tekmovanju GZ Žalec.
Tekmovanja, pa so se skozi celo sezono udeleževali tudi naši veterani, 
kjer so v kategoriji starejših gasilcev dosegali zelo dobre rezultate. 
Najbolj nas s svojimi rezultati in aktivnostmi razveseljuje mladina, 
kateri posvečamo tudi največjo pozornost. Z vajami začnemo zgodaj 
spomladi, katere se nadaljujejo v pozno poletje. Mladina je uspešna v 

vseh tekmovalnih kategorijah. Ekipa mladincev, pionirk in pionirjev se 
je v soboto 15. 9. 2018 udeležilo državnega tekmovanja v orientaciji, 
v Moravčah. Dosegli so zelo dobre rezultate in sicer pionirji 12. mesto, 
pionirke 16. mesto, mladinci pa 15. mesto.

Naslednje jutro smo 
z dvema ekipama 
pionirjev in ekipo 
mladincev sodelovali 
na zaključni tekmi 
lige  Savinjsko Šaleške 
regije in tekmovanju 
GZ Žalec na Polzeli. 
Domov smo se vrnili 
z odličnimi rezultati. 
Izkupiček tega 
tekmovanja so bila  
dva 1. mesta pet 2. 
mest in dva 4. mesta.
Največji poudarek 
v letošnji sezoni pa 
namenjamo pripra-

vam na državno tekmovanje, ki bo 22. 9. 2018 v Gornji Radgoni, 
na katerem se bodo udeležile tudi tri naše ekipe: pionirji, mladinci 
in veterani, katerim želimo seveda veliko športne sreče. 
Seveda pa gasilci in gasilke PGD Drešinja vas,  nismo samo 
tekmovali.  Pred pričetkom obiranja hmelja smo opravili preventivne 
preglede hmeljskih sušilnic na našem območju. Bili smo prisotni na 
manjši  intervenciji v Petrovčah. Udeležili smo se tudi praktičnega 
usposabljanja kako ravnati v primeru prometnih nesreč, ki ga je 
pripravilo gasilsko poveljstvo občine Žalec v sodelovanju s celjsko 
poklicno gasilsko enoto. V začetku avgusta smo ob 90. rojstnem 
dnevu razveselili z našim obiskom našega častnega tajnika g. Senič 
Danija.  Preteklo soboto pa smo člani in članice sodelovali tudi v 
gasilski paradi ob Dnevu gasilcev gasilske zveze Žalec v Šempetru. 
Pred nami pa je že tudi mesec oktober, ki je mesec požarne varnosti. 
V društvu načrtujemo, kar nekaj aktivnosti v tem mesecu. Kot je 
že v navadi bomo pripravili dan odprtih vrat gasilskega doma in 
usposabljanje članov in članic na interni operativni vaji. 

NA POMOČ!
Gregor Košec, predsednik PGD Drešinja vas
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PGD Arja vas

Najpomembnejše poletne in jesenske društvene aktivnosti so bile 
z urejevanjem prostorske umestitve novega gasilskega doma v 
spomeniško zaščiteno obcestno grajeno strukturo objektov glavni 
cesti skozi Arjo vas.

Upravni odbor društva je moral sprejeti sklep, da dokupimo del 
zemljišča zadaj lokacije novega gasilskega doma, izključno za 
namen izkopa za razlivno površino poplavnih voda Arje vasi. Isto 
časno smo z nakupom dopolnili našo dotrajano osebno gasilsko 
opremo. Z gasilsko opremo smo gasilci zadovoljni, saj je tako 
osebna kot skupna zaščitna oprema skoraj v celoti obnovljena in 
kot taka služi zadovoljivi zaščiti gasilcev na intervencijah. 

Na volilnem zboru društva so bili Izvoljeni naslednji gasilci: 
1. predsednik:   višji gasilec Iztok Uranjek
2. poveljnik:   gasilski častnik Jani Jecl
3. nam. poveljnika:  gasilski častnik Valter Leskošek
4. strojnik:   višji gasilec Jani Razboršek 
5. tajnik:   prvi posredovalec Renata Plazar
6. blagajnik:   višji gasilec Sabina Hajraj
7. zastop. 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 izvoljen v upravni odbor gasilske zveze Žalec.

Odbor že izpolnjuje svoje na zboru sprejete zadolžitve. Izvajali 
smop izobraževanje gasilcev, gasilk in mladih gasilcev. Mladi 
gasilci so uspešno tekmovali v orientaciji in se uvrstili na 
tekmovanje na višjem nivoju. Funkcionalno smo dokupili 
obstoječo gasilsko osebno in skupno opremo po predlogu 
poveljnika. Nadaljevali smo postopke gradnjo gasilskega doma 
in pomagali pooblaščencu za gradnjo. Potekale so vaje desetin 
za  tekmovanje gasilske zveze Žalec. Mlekarni Celeia smo 
pomagali izvesti start kolesarskega »Maratona zelene doline«. 
Konec septembra krajane vabimo na trgatev naše Arnovčanke, 
istočasno bomo organizirali dan odprtih vrat, kot osveščanje 
krajanov v oktobru - mesecu požarne varnosti. 

Pred nami je smelo, večletno obdobje gradnje novega gasilskega 
doma ARJA VAS, kjer želimo veliko poguma in volje drugemu 
izbranemu pooblaščencu za gradnjo novega doma.

NA POMOČ! 
Iztok Uranjek, predsednik

KO RK Petrovče-Levec
KO RK Petrovče – Levec deluje po ustaljenih smernicah.

V prvi polovici leta 2018 smo se ukvarjale z aktivnostmi, ki so 
sestavni del našega programa: pomoč socialno ogroženim 
družinam in posameznikom iz naše KS, merjenjem krvnih 
vrednosti enkrat mesečno, konec poletja pa smo priskočile na 
pomoč družinam, ki so potrebovale pomoč pri nakupu šolskih 
potrebščin.

V občinskem merilu bi omenila  junijsko srečanje prostovoljcev 
vseh KO RK in krvodajalcev Spodnje Savinjske doline, ki se 
je odvijalo v Grižah, v letnem gledališču Limberk ter delitev 
prehranskih paketov, ki poteka na sedežu OZ RK Žalec.

Prihaja pa jesen, čas, v katerem je naša organizacija najbolj 
aktivna. Pripravljamo se na akcije, ki se približujejo in potekajo 
že prve priprave na Drobtinico (prireditev ob svetovnem dnevu 
prehrane), srečanje starejših krajanov naše KS (predvidoma v 
novembru) in v prazničnem decembrskem času obiski starejših 
krajanov po domovih in javnih zavodih.

Omeniti pa moram tudi pobiranje članarine za leto 2018. Upam, 
da boste tudi letos odprli vrata in nas prijazno sprejeli. Že v naprej 
se zahvaljujemo za vaš doprinos k delovanju naše organizacije, 
katere moto je socialno delovanje ter pomoč vsem tistim, ki so 
tega potrebni.

Ksenja Volpe Medved, predsednica KO RK Petrovče - Levec
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Spet smo tu. V ponedeljek, 3. 9. 2018, se je začelo novo šolsko leto in s tem tudi živahno dogajanje v Petrovčah.

Šolsko leto prinaša polno sprememb, ena večjih je vsekakor nadzidava šole, saj bomo s tem pridobili nekaj, še kako potrebnega, dodatnega 
prostora. To pridobitev vsi nestrpno pričakujemo, kar bomo obeležili tudi s slavnostno otvoritvijo.

Špela Vadlan Jaušovec

Nov začetek

Osnovna šola Petrovče

OŠ Petrovče se je letos skupaj z občino Žalec aktivno vključila v kampanjo 
Evropski teden mobilnosti. Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto 
med 16. in 22. septembrom in tako bo tudi v letu 2018.

H kampanji, ki letos nosi slogan ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ in 
poteka ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor v okviru Sklada 
za podnebne spremembe se je letos aktivno vključila tudi Osnovna šola 
Petrovče, in sicer preko treh skupin aktivnosti:

1. PARKIRNI DAN – sprememba parkirnih mest za drugačno rabo

2.  PEŠBUS – peš prihod v šolo (Program sofinancira Ministrstvo za 
zdravje v okviru prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj 
zdravo prehrano)

3. OTROCI NOVINARJI

Njen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov 
in promociji trajnostne  mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju 
osebnega motornega prometa. Tako se v tem  tednu odvijajo 
različni dogodki in aktivnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje, javni 
prevoze  in druge trajnostne načine. Organizirajo se aktivnosti na 
prostem, izobraževanja, promocije, preuredijo se prometne poti in 
uvedejo začasni ali trajni ukrepi v smeri trajnostne mobilnosti.

Špela Vadlan Jaušovec

OŠ Petrovče se je pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti

Pravljične minute in ustvarjalnice

Kdaj: prvi ponedeljek v mesecu, ob 17. 00.
Kje: v prostorih Osnovne šole Petrovče.
Kdo: 
otroci, starši, stari starši in drugi spremljevalci najmlajših. 
Zakaj:
poslušamo pravljico in igrivo ustvarjamo.

Vabljeni, da se nam pridružite pri skoku v domišljijski svet 
pravljic in ustvarjanja že na našem naslednjem srečanju,

v ponedeljek, 8. oktobra 2018. 
    

Metka Čede Ciglar in Klavdija Pfeifer
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PESTRO DOGAJANJE V DRUŠTVU UPOKOJENCEV PETROVČE

Letos junija smo se člani Društva upokojencev odpravili na 
vsakoletni tradicionalni društveni izlet v Posavje in Bizeljsko. 
Na šestdeset metrov visokem pomolu nad sotočjem potoka 
Brestanica in reke Save smo si ogledali najstarejši grad v 
Sloveniji, zgrajen v romanskem stilu in v zadnjih letih celovito 
obnovljen grad Rajhenburg, ki ima zares burno zgodovino. 
Danes je to grad muzej s številnimi razstavnimi zbirkami, ki 
izpričujejo dogajanja v gradu od 12. stoletja dalje. V Brestanici 

smo v vinski kleti, ki nadaljuje izročilo trapistov, poskusili 
čokoladno vino. Pot smo nadaljevali v Brežice, si ogledali 
mestno jedro in grad Brežice, kjer so nam razstavljene zbirke 
predstavile vpogled v zgodovino gradu in okolice. V izjemno 
lepi in s freskami ozaljšani viteški dvorani, smo naredili tudi 
fotografijo udeležencev za spomin. Na Bizeljskem smo uživali 
v lokalni kulinariki. Imeli smo se lepo. 

Tudi v naši brunarici v Ruškem gozdu se je to poletje dogajalo. 
Zadnji dan v juliju smo gostili meddruštveno tekmovanje 
za pokal Krajevne skupnosti Petrovče, ki se ga je udeležilo 
14 udeležencev. Uspešni so bili tudi naši tekmovalci. V 
ruskem kegljanju je zlato osvojil Frenk Trost, srebro pa Jelka 
Lebar, v streljanju z zračno puško pa je srebro osvojila Heda 
Dobovičnik, bron pa Lizika Čamernik. Čestitke! Pokal KS 
Petrovče so osvojili tekmovalci DU Ponikva.

V avgustu je bilo v našem rekreacijskem centru tradicionalno 
vsakoletno srečanje članov društva v počastitev 17. obletnice 
postavitve brunarice. Letos je dogajanje ob tej priložnosti 
popestrila tudi razstava izdelkov novo ustanovljene sekcije 

ustvarjajmo skupaj. Z obiskom nas je počastil župan Janko 
Kos in nam namenil nekaj besed. Imeli smo tudi posebnega 
gosta, našega nekdanjega sokrajana Iva Grobelnika, edinega 
še preživelega osvoboditelja talcev iz Starega piskra v Celju. S 
seboj je pripeljal dva glasbenika Vikija Ašiča in Janeza Bremca, 
ki sta s svojim nastopom obogatila naše srečanje. Nastopale 
so naše pesnice in nas razveselile s svojimi pesmimi. Izvedli 
smo tudi interno tekmovanje v ruskem kegljanju, pikadu in 
metanju obročev in razdelili priznanja najboljšim. Sledila je 
pogostitev z jedmi z žara in razvajanje s sladkimi dobrotami, 
ki so jih spekle naše članice. Bilo nas je 145, družili smo se, se 
zabavali, uživali v kakovostni glasbi, športali in preživeli smo 
lep dan.
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Članice sekcije ustvarjajmo skupaj z razstavljenimi izdelki (foto Ivo Kolar)

Irena Lednik, vodja sekcije za kolesarstvo, je na srečanju predstavila uganko in svojo pesem o žalski znamenitosti fontani piva.

Darka Uranjek Domitrovič, predsednica DU

UGANKA
(Irena Lednik, 23. 8. 2018)

Fascinantna sredi mesta stoji,
Okrog nje veliko je ljudi.
Nikoli ne sameva,
Ta naša krasna deva.
Ampak nas strah se loteva.
Novembra ta lepotica izgineva,
Aprila pa se zopet razodeva.

Prijetni vsi so njeni viri,
In nobenemu oboževalcu se ne izneveri.
Vrček pa moraš svoj imeti,
A moraš zanj tudi denarce odšteti.

 KOLESARSKA
(Irena Lednik, 23. 8. 2018)

Ko smo zadnjič se vozili,
smo v en ,,bife” zavili.
Malo smo se bali,
da bi nam ,,pihati” dali.
Pa se bomo kar izgovorili,
da na ,,fontani” smo ga pili.
Naj kar župan se zagovarja,
zakaj nam take pipice nastavlja.

Naše kolo je kot pametni telefon,
ustavi se tam, kjer vidi tablo ,,Union”.
Ko pa vidi zeleno flaško,
dobro ve, da najboljše pivo je ,,Laško”,

Na naši ,,fontani” teh dveh piv ni,
tam veliko več se jih dobi.
Vrli pivovarji pridno so varili
in veliko dobrih okusov pridobili.
Ni čudno, da na fontani je vedno gneča,
saj iz pipic teče sama sreča.

Mi od pipice do pipice smo hodili,
krasno pivo si točili
in čip na vrčku hitro ugonobili.
Seveda nam po zaužitem pivu to ni bilo jasno
in protestirali smo glasno.

Šarmantni gospod ki na fontani lepo skrbi,
da hude žeje nihče ne trpi,
pritožili bi se radi mi!

S pritožbo nismo nič uspeli,
smo rajši pot pod noge vzeli.
Fontano bomo za en čas pri miru pustili,
da se bodo tudi drugi pri njej gostili.
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Na slovesni proslavi ob 150-letnici II. slovenskega tabora je ŠD 
Petrovče prejelo prav posebno priznanje. Župan Janko Kos je 
namreč ekipi Mavričnega teka ŠD Petrovče podelil PLAKETO 
Občine Žalec. Priznanje je iz rok župana prejel predsednik 
društva Jan Pavlič. Ekipa Mavričnega teka je letos že četrtič 
izvedla zabavno-tekaško prireditev Mavrični tek, na kateri tekači 
Petrovče za en dan spremenijo v pisano mavrico. Prireditev je 
hitro postala tradicija, ki se je veselijo športni navdušenci iz širše 
regije, vsako leto pa privabi vedno več obiskovalcev in tekačev, 
med katerimi prevladujejo družine z otroki, ki se še posebej 

radi zabavajo med tekom s pisanimi barvami. Priznanje občine 
Žalec je še dodaten zagon za mlado in ambiciozno ekipo, ki bo 
tudi v letu 2019 poskrbela za to, da bo organizacija teka minila 
brez zapletov in da bo prireditev znova v Petrovče privabila 
ljubitelje športa in zabave. Medtem ŠD Petrovče načrtuje tudi 
druge aktivnosti, začele so se intenzivne priprave na obnovo 
asfaltnega igrišča v Petrovčah. Tudi pri tem projektu, podobno 
kot pri organizaciji Mavričnega teka, nam pomagata Občina 
Žalec in Krajevna skupnost Petrovče.

Jan Pavlič, predsednik

Športno društvo Petrovče
Ekipa Mavričnega teka prejela priznanje občine Žalec

Tenis turnir ŠD Petrovče
Športno društvo Petrovče Tenis sekcija je v soboto 8. 9. 2018 organizirala letošnji drugi turnir dvojic in sicer za člane kluba.

V lepem vremenu in odličnem vzdušju so bili rezultati naslednji:
1. mesto        Zupanc Sergej in Ratej Bojan
2. mesto        Goršek Matjaž  in Govejšek Jani
3. mesto        Ogrizek Dušan in Simončič Igor

ČESTITKE!            Jelka Ogrizek
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V  poletnih mesecih smo bili čanice in člani na veliko prireditvah v 
občini in  drugje po Sloveniji. V maju smo bili množično prisotni na 
proslavi ob dnevu zmage, 9. maja 2018 v Letušu, kjer je bil leta 1945 
prvi dogovor med partizani in nemško vojsko o načinu predaje in 
oddaje orožja. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo nemška 
vojska položila orožje in se predala. Kot vemo iz zgodovine, je bila 
predaja podpisana naslednji dan 10. maja 1945 v Topolšici. 

Zadnjo nedeljo v maju smo se udeležili enajstega  pohoda Stari 
pisker – Gozdnik. Pri spomeniku je bilakjer je bila proslava v spomin 
na streljanje talcev leta 1943. Pod Gozdnikom je bilo ustreljenih 
10 talcev iz Starega piskra zaradi maščevanja okupatorja, ker so 
partizani likvidirali domačega izdajalca, ki je množično izdajal 
zavedne Slovence. Slavnostni govornik je bil Tit Turnšek, predsednik 
Zveze združenj borcev Slovenije. 

V sredini junija smo bili na Podljubelju na 73. letnici osvoboditve 
taborišča Mauthausen. Na tem mestu taborišča je še vedno vidne 
sledi barak bivanja in tudi krematorij. Proslava je bila veličastna, saj 
je bilo prisotnih veliko evropskih delegacij (Francija, Češka, Poljska, 
Rusija in drugi), ki so predstavljali takratne taboriščnike. 

V velikem številu smo junija prisostvovali na osrednji proslavi Dneva 
državnosti v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Udeležili smo 
se tudi srečanja Štajerskih kurirjev NOB na Rinki na Sv. Jedrti nad 
Gotovljami.

Naša organizacija je letos 1. julija slavila 70. letnico ustanovitve ZB, ki 
smo jo množično proslavili z našo prisotnostjo v Ljubljani. Prisotnih 
nas je bilo 50 članov oz. en avtobus.

V juliju smo organizirali strokosno ekskurzijo v Tolmin kjer smo 
obiskali veličastni spomenik vojakov I. svetovne vojne, kjer je padlo 
veliko Slovencev v Avstrijski armadi (kot vemo je do leta 1918 bila 
Slovenija sestavni del Avstroogarske države). Ogledali smo si tudi 
naravne znamenitosti kot je Javorca in Tolminska korita. Resnično je 
čudovita enkratna narava. 

V juliju smo bili v velikem ševilu prisotni na proslavi legendarnega 
preboja Šlandrove in Zidanškove brigade iz sovražnega obroča 
šestkrat močnejšega sovražnika na Menini planini.     

Udeležili smo se 39. tradicionalnega pohoda na Komelj v Avstriji v 
spomin na tragični pomor Domnove čete in domačinov na Komelju. 
Na tem mestu se je leta 1944 zgodil zločin brez primere. Nacisti so 
po izdaji domačina presenetili partizane in domačine, ki so bili pri 
počitku na domačiji. Po obkolitvi so napadli hišo in jo nato zažgali. Iz 
goreče hiše so se rešili le trije partizani in se skrili v bljižnem gozdu. 
Ranjene ter še žive partizane in domačine so nacisti pometali nazaj 
v gorečo hišo. 

Podobne proslave smo se udeležili na Igrišah – Gozdnik – Krajevna 
skupnost Griže ob spomeniku padli Veličkovi četi in Hribarjevih, 
kjer so bili pokončani vsi partizani in skoraj vsa družina Hirbar. Rešili 
sta se le dve dekleti. Ena zaradi visoke nosečnosti in so jo poslali 
v bolnico rodit, druga Mimika pa je bila poslana v Auschwitz, kjer 
je skusila vso kalvarijo taboršiščnega življenja. Obe sta živi dočakali 
konec vojne. Žal je pred enim letom Mimika umrla v Laškem.

V avgustu smo se udeležili srečanja z vzhodnimi štajerskimi kurirji 
NOB v Prlekiji, na Kogu. Kog je slavil praznik vina, kjer so nas 
gostile na prireditvi vinske kraljice z odličnimi vini ter domačimi 
dobrotami. Ob spomeniku kurirjem smo izvedli kratek kulturni 
program in prižgali svečo. Prav tako smo se poklonili, konec julija 
2017 preminulemu najstarejšemu (96) kurirju Rajku s Koga.

Udeleži smo se veteranskih iger (veterani ZB, veterani vojne 
za Slovenijo in veterani policijskega društva »Sever«), ki jih 
organiziramo vsako prvo soboto v mesecu septembru v Preboldu 
v Gaju. Z naše Krajevne organizacije se športih tekmovanj nismo 
udeležili, vendar pa smo za vse športnike močno navijali. Pomembno 
je, da se družimo in sodelujemo, saj je v času, ki ga živimo premalo 
tovariškega sodelovanja in druženja. Takšna so spoznanja naših 
članic in članov.

Da temu ne bi bilo tako in prav zaradi druženja, smo konec 
septembra organizirali piknik s kratko svečanostjo in s podelitvijo 
posebnih priznanj Zveze združenj borcev Slovenije, ki jih je podelila 
dolgoletnim članom v naši Krajevni organizaciji ob 70. letnici 
ustanovive Zveze borcev. 

V naši organizaciji 
si želimo, da se nam 
pridružijo vsi, ki jim 
je mar za ohranjanje 
vrednot in izročila 
narodnosobodilnega 
boja. Vabljeni v 
članstvo.

Marijan Turičnik

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

Javorca, kulturni spomenik, 
posvečen padlim avstrijskim 
vojakom, med njimi so bili 
tudi Slovenci.



Seminar v Grižah 2017

Shitor-Ryu Shukokai Zveza Slovenije je v sodelovanju z Karate 
klubom Petrovče med 28. junijem in 1. julijem 2018 pripravila 
mednarodni karate seminar na OŠ v Grižah. Seminarja in tekmovanja 
se je udeležilo preko 100 udeležencev iz ZDA, Avstralije, Japonske, 
Anglije, Francije, Nemčije, Avstrije, Slovaške, Romunije Hrvaške in 
Slovenije. Seminar je potekal pod vodstvom Masataka Ohshite 
(9. Dan Shito-ryu, 7. Dan JKF, tehnični direktor in strokovni vodja 
Shito-ryu Shukokai Karatedo World Karate Union) in Teruo-a Mimota 
(10. Dan Shito-ryu, 8. Dan JKF, Hanshi). V petek 29. junija so seminar 
obiskali tudi veleposlanik Japonske v Sloveniji g. Keiji Fukuda, 
predsednik Karate zveze Slovenije g. Borut Strojin in predsednik 
Slovenske nacionalne stranke in poslanec v državnem zboru RS 
g. Zmago Jelinčič Plemeniti in pozdravili udeležence seminarja. 

Treningi so se odvijali pod vodstvom Masatake Ohshite in njegovih 
inštruktorjev iz prej omenjenih držav. Vsi udeleženci seminarja so 
obiskali tudi Fontano piva v Žalcu, ki je sedaj postala že svetovno 
znana.

Izvršni odbor svetovne organizacije se je tudi odločil, da bo seminar 
v Grižah postal tradicionalen, ker so bili udeleženci seminarja nad 
njegovo organiziranostjo in kvaliteto zelo zadovoljni. Predsednik 
in strokovni vodja Shito-ryu Shukokai Zveze Slovenije g. Anton 
Maruša je bil na seminarju promoviran v 7. Dan Shito-ryu in postal 
član Izvršnega odbora Shito-ryu Shukokai Karatedo World Union.

Anton Maruša

Vpis novih članov Karate kluba Petrovče je 
mogoč vsak: 

ponedeljek od 18.00 do 19.30, 
četrtek od 17.00 do 18.00 

in petek od 17.30 do 19.00 
na rednih treningih kluba. 

Vabljeni vsi, ki želijo trenirati karate, ki je 
lansko leto postal Olimpijski šport.


