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Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Pred vami je jesenska izdaja Petrovških novic, ki povzema 
dogajanja v naši KS od našega Petrovčevanja naprej.

Letošnje praznovanje krajevnega praznika je skoraj v 
dvotedenskem dogajanju potekalo nadvse usklajeno, bilo je 
pestro in vsekakor zanimivo za nas, člane sveta KS, ki smo se 
v tej vlogi pojavljali prvič. Zahvala za usklajeno delovanje gre 
predsednikom društev ter vsem sodelavcem, ki so kakor koli s 
svojim udejstvovanjem  ustvarili izjemen utrip Petrovč.

Na slavnostni seji KS ter srečanju krajanov smo nadaljevali 
tradicijo ter tudi letos podelili priznanja KS Petrovče, ki so jih 
prejeli: Metka Čede Ciglar,  Klavdija Pfeifer, Jana Petrak Zajc, 
Bernard Jelen, plaketi pa Jelka Ogrizek ter Marjan Volpe. Vsem 
še enkrat iskrene čestitke!

Letošnje Petrovčevanje, si upam trditi, je uspelo in v 
nadaljevanju je moja zahvala vsem, ki so pomagali in tudi 
vsem sodelujočim. Kmalu po zaključku Petrovčevanja smo se 
sestali s predstavniki društev in skupaj pregledali dobre strani 
ter podali predloge za izboljšave.

Člani sveta smo pripravili predloge razvojnih aktivnosti v 
naslednjih letih, njihova realizacija pa bo odvisna od večih 
dejavnikov in deležnikov, usmerjenih v naše skupne cilje. 
Intenzivno smo sodelovali pri idejnih predlogih za ureditev 
prometa čez avtocesto ter izvoza iz male Pirešice. Še letos naj 
bi na izvozih iz avtoceste uredili začasno signalizacijo za lažjo 
pretočnost prometa. Tudi pri smradu v središču Petrovč so 
naše aktivnosti pripomogle k zmanjšanju le-tega. Na igrišču v 
Dobriši vasi bodo za najmlajše kmalu postavljena nova igrala. 
V Zaloški Gorici pa smo po svojih močeh pomagali pri obnovi 
križa v vasi.

Na slavnostni seji Občine Žalec so pionirji ter mladinci PGD 
Drešinja vas prejeli plaketo Občine Žalec, za kar jim tudi ob tej 
priložnosti iskreno čestitam.

Še vedno nas lahko spremljate preko spletne strani ali pa se 
osebno oglasite v času uradnih ur.

Želim vam veliko užitkov ob prebiranju naših Petrovških novic.

Predsednica KS Petrovče
mag. Jasna Sraka



2

Petrovške



3

Novice

KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

Na skupščini Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, so na 
predlog UO KD Petrovče srebrni znak prejeli Mešani pevski 
zbor A Cappella ter Bojan Pevec. Vsem še enkrat iskrene 
čestitke. 

V okviru Petrovčevanja je Kulturno 
društvo Petrovče organiziralo tri 
dogodke. V nedeljo, 26. 5. 2019, 
smo organizirali slavnostno sejo 
v dvorcu Novo Celje. Prireditev je 
vodila ga. Katarina Marčič Antloga. V 
glasbenem programu so sodelovali 
otroci glasbene šole Rista Savina 
iz Žalca ter duo 2 kajle. Priznanje 
krajevne skupnosti je prejela tudi 
aktivna članica našega društva, Jana 
Petrak Zajc. Iskrene čestitke! Na tem 
mestu se zahvaljujem vodstvu KS 
Petrovče za izkazano zaupanje za 
organizacijo dogodka ter glasbeni šoli Rista Savina za dobro 
sodelovanje. 

V četrtek, 30.  5.  2019, smo v dvorani Hmeljarskega doma gostili 
predstavo Ščuke pa ni, v izvedbi amaterskega gledališča Vrba iz 
Vrbja. Predstava nas je nasmejala. Prepričana sem, da vsak, ki si 
je predstavo ogledal, pa naj bo to prvič, drugič ali večkrat, odšel 
iz dvorane dobre volje. In prav je tako!
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V petek, 31.  5.  2019, je mešani pevski zbor A Cappella praznoval 
jubilejnih 25 let ustanovitve. Na slavnostnem koncertu so nas s 
pesmijo popeljali po svetu in s tem večer napolnili z različnimi 
pesmimi in prijetnimi občutki. Ob jubileju jim še enkrat iskreno 
čestitam in želim uspešno delovanje tudi v prihodnje.

Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in realizaciji 
dogodkov v okviru Petrovčevanja.  

Veselilo me bo, da bodo kulturne prireditve dobro obiskane 
tudi v prihodnje, kulturniki pa vam obljubimo, da se 
bomo potrudili, da bo naš kraj še naprej bogat s kulturnim 
dogajanjem.

V nedeljo, 30. 6. 2019, smo se kulturniki iz upravnega odbora 
ter nadzornega odbora društva odpravili na tradicionalno 
“kulturno” kolesarjenje. Na etapo po Spodnji Savinjski dolini 
smo povabili tudi člane KS Petrovče. Obiskali smo sosednje 
krajevne skupnosti in na tem mestu bi se rada zahvalila za 
gostoljubje v Levcu, gospe Simoni Pilih Dereča, in v Grižah, 
gospe Olgi Markovič. Na neformalnih dogodkih in srečanjih se 
rojevajo nove ideje, ki nam dajejo nov zagon za nove projekte. 
Težko etapo smo zaključili v Drešinji vasi. Iskrena hvala 
gospodu Gregorju Košcu, da smo se lahko spočili in okrepčali.

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče
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Moški pevski zbor

Folklorna skupina KOBULA na festivalih na Madžarskem

Sezono 2018/19 smo uspešno zaključili s koncertom v Žalcu 
na prireditvi, ki je bila v sklopu praznovanja 125-letnice MoPZ 
Gotovlje. 

Po poletnem premoru se polni pozitivne energije podajamo v 
novo sezono. Pripraviti se moramo za koncert ali dva, sigurno 
pa nam tudi nastopov ob raznih priložnostih ne bo manjkalo.  

Začetek nove pevske sezone pa je tudi pravi čas, da v svoje 
vrste povabimo nove pevce. Vaje imamo vsako sredo ob 18.30 
v Krajevni knjižnici Petrovče. Pridružite se nam, z nami vam 
nikoli ne bo dolgčas. Dodatne informacije pa vam bo podal 
Marko, naš predsednik, ki se oglasi na telefon 041/736-170.

Vesna Turičnik Popovski, zborovodkinja

Na povabilo folkloristov iz Kozármisleny na Madžarskem smo 
se člani folklorne skupine Kobula zgodaj dopoldan v petek, 7. 
junija, odpravili na madžarsko turnejo. 

V mestu Kozármisleny smo ob prihodu malce zašli, a so nas 
domačini z vodičko gospo Katarino Smatanovo kaj hitro našli 
in popeljali na prizorišče. Že v petek zvečer smo namreč imeli 
prvi nastop na festivalu Kozármisleny. Predstavili smo dva 
spleta štajerskih plesov, „Ofiranje” in „Škerjanček” ter poželi 
laskave ocene za naše plese.

Naslednji dan dopoldan smo se na sprejemu pri županu mesta 
Pecs srečali s člani folklornih skupin iz Albanije, Slovaške, 
Hrvaške, Transilvanije in Madžarske.

Popoldan se je po ogledu mesta Pecs s povorko udeležencev 
začel še mednarodni folklorni festival Pecs. Po predstavitvenem 
nastopu pred nekdanjo džamijo, ki je sedaj krščanska cerkev z 

ohranjenimi značilnostmi preteklosti, smo krenili na glavni trg 
pred katedralo s prireditvenim odrom, kjer smo imeli večerne 
nastope. Množici gledalcev smo na prostem predstavili 
prekmurske plese „Po zelenoj trati” in pa štajerske plese v 
spletu „Ofiranje”. Tudi to pot smo doživeli zelo lepe odzive pri 
publiki.

Ko smo se v nedeljo popoldan vračali proti domu, nismo 
skrivali veselja nad uspešno izvedbo prve večdnevne turneje 
naše folklorne skupine na tujem. 

Sedaj pa nas čakajo novi izzivi. Tudi v tej sezoni načrtujemo 
odhod na tuje, to pot avgusta v Srbijo. Da pa bi lažje sestavili 
ekipo, je dobro imeti čim več plesalk in plesalcev. Zato vabimo 
vse, ki bi se nam radi pridružili, na vaje vsako sredo od 20. ure 
dalje v dvorano KZ Petrovče.

Bojan Pevec

Novice
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Uroš Planinc Group

Skupina UPG je 23. 8. 2019 izvedla veliki poletni koncert z gosti: 
Grega Teršek – vokal, Grega Šket – bas in Matic Anderlič – bobni,

iz prve roke so bili obveščeni, da je bil to najbolj obiskan celjski 
poletni koncert pred Metropolom, zato se fantje zahvaljujejo 
vsem, ki verjamete vanje!

Skupina bo v letošnjem letu izvedla tudi kadrovske in 
programske spremembe. 
V mesecu septembru pa se bo z dvema vokalnima gostoma 
odpravila v studio posneti dve čisto novi pesmi, o katerih 
izveste več kmalu.

Uroš Planinc

Petrovške

MePZ A Cappella

Po uspešnem koncertu ob 25. letnici delovanja zbora smo si 
vzeli čas za počitek. A vendar je poletje in čas počitnic, uživanje 
in razvajanje minilo prehitro.
 
Člani zbora A Cappella Petrovče smo že konec avgusta s prvo 
vajo resno pristopili k delu za 26. pevsko sezono. Nadaljevali 
smo v bolj sproščenem vzdušju na družinskem pikniku v 
kampu Menina.

Ob dobri hrani, srečelovu, ob petju in zabavi je naš uradni 
začetek pevske sezone z našimi družinskimi člani, gosti, 
prijatelji, novimi člani, uspel.

Veseli smo, da se je zbor pevsko okrepil in veseli bomo prav 
vsakega novega člana, ne glede na to, v katerem glasu bo pel. 
Smo dobra, delovna in prijateljska ekipa, ki želi peljati uspešno 
zgodbo zbora še naprej. In ja, še vedno želimo, da bi v naše 
vrste pristopilo čim več pevk in pevcev iz Petrovč.

Člani zbora se bomo še naprej trudili, da bo ime, tako malega 
kraja, kot je Petrovče, odmevalo v Sloveniji in drugod.

Cvetka Ramšak
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Postavljanje rožic ob jubileju

V juliju, sredi prijetnih dopustniških dni, smo za okrogli jubilej postavljali rožico naši predsednici društva, Violeti Šket. Zbrala se 
nas je lepa in zabavna druščina z namenom, da podarimo slavljenki svoj čas in dobro voljo. Skupaj smo ji zapeli njej prirejeno 
pesem, ji nazdravili, nudili pomoč pri postavi rožice ter ji zaželeli še mnogo uspešnih in zdravih dni. Sama je morala pripraviti 
teren za rožico, nam usklajeno dirigirati ter s pantomimo predstaviti temelje društva. Violeta je bila vesela naše pozornosti in v 
svoji hvaležnosti z nami nazdravljala še pozno v noč.

V mesecu septembru smo se člani upravnega odbora ter Kobulovci podali še na eno praznovanje ob okrogli obletnici, in sicer 
smo obiskali članico upravnega odbora ter predsednico sekcije, mag. Tatjano Pevec. Morala je zaplesati skupaj s člani FS Kobula, 
si pripraviti luknjo za postavitev rožice, potem smo skupaj napihnili jubilejne balone ter nazdravili in ji zaželeli vse dobro in 
uspešno še naprej.

Klavdija Seražin, tajnica KD Petrovče
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Petrovške

Po intervencijsko izredno pestri pomladi se je dogajanje na tem 
področju za PGD Dobriša vas – Petrovče umirilo. Poleti smo 
imeli dve intervenciji, travniški požar in odstranitev sršenjega 
gnezda. 

Je bilo pa to obdobje zato toliko bolj živahno v družabnem 
in tekmovalnem smislu. Pred prvim majem smo postavili 
mlaj, organizirali uvodni dogodek Petrovčevanja (pionirsko 
tekmovanje za pokal KS Petrovče) in sodelovali na procesiji ob 
lepi nedelji; pionirji so se udeležili ligaške tekme, mladinci pa 
zahtevnega tekmovanja Fire Combat. Predsednik PDG Bernard 
Jelen in predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje 

Jana Petrak Zajc sta na otvoritvi Petrovčevanja prejela priznanji 
KS Petrovče.

Poletne dneve smo izkoristili tudi za vadbo pred jesenskimi 
tekmovanji, za operativno vajo gašenja avtomobila ter za 
mladinsko in pionirsko večerno druženje z mladini prilagojeno 
operativno vajo ter nočnim piknikom. 
Na pomoč!

Jana Petrak Zajc, 
predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje
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PGD DREŠINJA VAS

Kot vsako leto smo tudi letos v sklopu Petrovčevanja organizirali 
tekmovanje za pokal Drešinje vasi za starejše gasilce in gasilke 
ter člane in članice, ki je bila obenem tudi prva tekma iz 
ligaškega tekmovanja  GZ Žalec. Tekmovanja se je udeležilo 
rekordno število tekmovalcev. 

Člani, članice, mladina in veterani smo se udeleževali različnih 
tekmovanj širom po Sloveniji.

Kar nekaj mladinskih in pionirskih ekip se je udeležilo tudi 
tekmovanja v orientaciji na Polzeli, od katerih sta si dve ekipi, 
mladinci in mladinke, priborili nastop na državnem tekmovanju 
na Kopah, ki bo 14. 9. 2019.

Pravkar se je zaključila tudi liga Gasilske zveze Žalec članov in 
članic z zadnjo tekmo na Polzeli. Zelo veseli smo rezultatov, ki 
so odraz našega dela v društvu. V skupnem seštevku so člani 
A PGD Drešinja vas osvojili 2. mesto, članice A pa 3. mesto. 
Naj omenimo še to, da so članice v trajno last prejele tudi 
prehodni pokal občine Polzela, saj so že tretje leto zmagovalke 
tekmovanja na Polzeli.
Dan pred tem so starejši gasilci zaključili s pokalnim 
tekmovanjem gasilske zveze Slovenije v Prevaljah, kjer so v 
skupnem seštevku osvojili odlično 5. mesto. 

Udeležili smo se vaje na gradbišču logističnega centra Lidl v 
Arji vasi v sodelovanju z gasilskim poveljstvom občine Žalec in 
poklicno gasilsko enoto Celje ter ostalimi društvi gasilske zveze 
Žalec. Glavni cilj vaje je bilo bolje spoznati logistični center pred 
samo otvoritvijo. 

V društvu na srečo večjih intervencij ni bilo. Imeli smo dve 
manjši, in sicer smo pomagali pri prenosu obolele osebe in 
izlivu vode.

Novice

V septembru nas čaka še člansko in mladinsko tekmovanje ter 
tekmovanje starejših gasilk in gasilcev GZ Žalec, na katerega se 
že pripravljamo. 

Ker so počitnice za nami, smo v društvu že začeli z operativnimi 
vajami in društvenim usposabljanjem, da bomo operativni 
gasilci čim bolje usposobljeni v primeru intervencij. 

Z gasilskim pozdravom,
Na pomoč.

Nataša Lojen

PGD ARJA VAS

Ogenj je človekov prijatelj, daje nam toploto, svetlobo, prijetno 
počutje, a le, ko je ogenj pod nadzorom. Ko pa ogenj nima 
nadzora človeka, postane uničujoč sovražnik. Zato se je človek 
od nekdaj boril proti požarom. Najprej sam, potem uspešneje v 
skupinah, še uspešneje v gasilskih društvih, danes v učinkovito 
organiziranih in sodobno opremljenih gasilskih zvezah. 
Znano je, da kar 90 % Slovencev gasilcem zaupa. V nedeljo, 8. 
septembra, so slovenski gasilci v Metliki praznovali 150-letnico 
ustanovitve gasilske obrambe. V Gasilski Zvezi Slovenije je danes 
160.000, v Gasilski zvezi Žalec je v 32 društvih 4.700 gasilcev, 
med 4200 povabljenimi gasilci sva bila v Metliki na slovesnosti 
dva Arnovska gasilca.

Za krajane imamo v našem gasilskem domu nameščen 
defibrilator. Ta naprava za pomoč pri zastoju srca je javno 
dostopna vsem. V primeru zastoja srca bližjega, uporabnik 
enostavno odpre rumeno omarico AED pri vhodu v gasilski 
dom in iz nje vzame napravo. Naprava nas potem z glasnimi 
navodili sama vodi rokovanja z njo. Rokovanje z defibrilatorjem 

AED je na moč enostavno. Pa brez 
strahu uporabite napravo, saj pri 
zastoju srca človeku lahko samo 
pomagamo, sicer sploh nima 
možnosti preživetja.

V Arnovskem gozdu bo 
septembra začelo obratovati 
največje skladišče podjetja LIDL 
v Sloveniji. Tudi tam želijo omejiti 
možnost požara na najmanjšo 
mero. Zato so nas Arnovske 
gasilce povabili k sodelovanju. S 
podjetjem smo sklenili pogodbo 

za nudenje požarne straže v primerih, ko bodo ocenili večjo 
požarno nevarnost pri pretovarjanju blaga ali pri vzdrževanju 
objekta.

 NA POMOČ! 
Iztok Uranjek, predsednik

Avtomatski defibrilator AED 
je javno dostopen ob vhodu 

v gasilski dom
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SLIKARSKI KROŽEK

VLJUDNO VABLJENI NA BARVNO USTVARJANJE!

Krožek bo enkrat tedensko, ob sredah od 16.30 do 18.30, v knjižnici Petrovče. Vodi ga gospa Stella M.
S sabo imejte slikarske potrebščine – čopiče, slikarsko platno, slikarsko paleto, akrilne barve, posodico za 

vodo, časopisni papir in nekaj dobre volje. VABLJENI!

V SREDO, 11. 9. 2019, SMO ZAČELI S
SLIKARSKIM KROŽKOM 2019/2020
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18. OBLETNICA POSTAVITVE BRUNARICE V REKREACIJSKEM CENTRU DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV PETROVČE V RUŠKEM GOZDU

Člani Društva upokojencev Petrovče smo se tudi letos v 
avgustu zbrali na vsakoletnem tradicionalnem srečanju v 
našem Rekreacijskem centru v Ruškem godu, ki je posvečeno 
18. obletnici izgradnje naše brunarice. Na srečanju se nas 
je zbralo 110 članov. V uvodu smo pozdravili predsednico 
Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje in predsednika 
Zveze društev upokojencev občine Žalec. Predsednica 
Krajevne skupnosti Petrovče in predstavniki Občine Žalec so 
svojo udeležbo opravičili in nam zaželeli prijetno druženje. 

V uvodu smo obudili kratko zgodovino ureditve Rekreacijskega 
centra našega društva v Ruškem gozdu in postavitve brunarice. 
Oboje je bilo zgrajeno s prizadevnim prostovoljnim delom 
številnih naših članov, njihovimi prostovoljnimi prispevki in 
prispevki delovnih organizacij iz naše okolice. Irena Lednik je 

Novice

Utrinki s srečanja DU Petrovče ob 18. obletnici brunarice 28. 8. 2019
(foto: Ivo Kolar, kolaž Jure Novak)

prebrala iskrivo in hudomušno pesem prigodnico Brunarica, ki 
pove več, kot bi lahko opisali.

Na srečanju smo izvedli interno športno tekmovanje članov 
in članic v naslednjih disciplinah: rusko kegljanje, pikado 
in metanje kovinskih obročev. Jožetova ekipa je poskrbela 
za hrano in pijačo, posladkali smo se s pecivom, ki so ga 
prinesle naše članice in se zavrteli ob zvokih muzikantov. 
Vzdušje je bilo prijetno, druženje zabavno in nikomur se ni 
mudilo domov. Na koncu smo najboljšim športnikom podelili 
priznanja za doseženo 1., 2. in 3. mesto v posamezni disciplini 
in to obeležili na fotografiji.

V brunarici se srečamo 25. septembra na gobarskem pikniku 
in razstavi gob, pridite!

Darka Uranjek Domitrovič, Predsednica DU Petrovče
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Petrovške

Brunarica

Zakaj smo se danes zbrali, vemo vsi,
saj se tukaj en rojstni dan slavi.
Slavljenka naša je 18 let stara,

lepa je in mlada, daleč naokoli ji ni para.

Kot rečeno, pred 18 leti se je njena pot začela,
prisotna rodbina je bila tega zelo vesela.

Saj so tudi veliko truda vložili,
da so to brhko deklico dobili.

Deklica ta pa več očetov ima.
So skupaj resno stopili

in ko je šlo zares,
naredili so en carski rez.

Odkar ugledala je luč sveta,
vsem v veliko veselje je bila.

Lepo je rasla in se razvila,
vsako leto kakšno novo obleko je dobila.

Dobre roke zanjo so skrbele,
nad njo budno so bedele.

Vse jo je božalo in negovalo,
Poglejte, kaj iz nje je nastalo.

Postala je prava lepotica,
gostoljubna in prijazna do vsakega je strica.

Tudi tete ima rada zelo,
saj zanjo skrbijo res lepo.

Želimo ji, da trdno bi stala,
da nobena zla roka je ne bi umazala.

V njeni bližini naj srnice živijo,
ptički naj svoje arije žvrgolijo.

Mi bi radi tudi ji zapeli enoglasno,
zahvalili pa se zelo glasno.

Črvički naj pri miru jo pustijo,
njeni temelji še dolgo naj zdržijo.

Pokončno stoji naj še sto let,
da ji bomo še mnogokrat prišli slavo pet.

Zdaj si bomo kupice nalili,
njej in nam na zdravje jih izpili.

Ko je bila ta deklica mala, se je ,,Brunarica’’ klicala.
Zdaj punca je velika,

naj bo ,,Bruna’’ kot se šika.

Lahko bi ji tudi kakšno drugo ime dali,
na kakšnem razpisu ji ga izbrali.

Ime pač važno ni tako,
glavno, da nanjo vsi ponosni smo.

Obljubimo ji še to,
da nanjo pazili bomo zelo.

Radi bi se ob njej še veliko let družili,
se kaj pogovorili in kozarček rujnega spili.

Naša gozdna vila ima rada nas «penzioniste«,
rada pa sprejme tudi vse turiste.

Vabi jih, da pridejo v njeno senčko posedet,
kakšno pivo odpret in roštilj zavrtet.

Vse povedano je bilo malo za šalo, malo zares,
resnica pa je vedno nekje vmes.

Vsak naj vzame to kot želi,
naj se nihče ne jezi, raje naj se veseli.

Muzika bo kmalu igrala za ples,
zaplešite in zavriskajte na glas,

da bo slišala cela vas.

Pred kratkim je ta naša prelestna vila
tudi novo mamico dobila,

ki je zanjo že veliko dobrega storila.
Želimo, da še naprej lepo skrbi

za njo za nas in vse ljudi.

Irena Lednik, 
28. avgust 2019, 

na srečanju pri brunarici

Ohranjamo tradicijo postavljanja mlajev

TD Petrovče se pridruži gasilskim društvom in vaščanom pri 
postavljanju mlajev.

Ta običaj je eden najstarejših na naših tleh in izhaja že iz 
predkrščanske dobe. Nekateri viri navajajo, da je bilo prvo 
praznovanje s postavljanjem mlaja na predvečer 1. maja leta 
1919. Postavili so ga štirje fantje v zahvalo za srečno vrnitev 
iz vojske.

Mlaj simbolizira tudi svobodo in delavske pravice. Mlaji so tudi 
letos stali v Drešinji vasi, Arji vasi in Dobriši vasi. Pomembno je, 
da ohranjamo običaje in se ob tem družimo po vaseh.

V letošnje praznovanje krajevne skupnosti – Petrovčevanje – 
smo se vključili s prireditvama – Košnja po starem in ŽIV ŽAV.
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Na čelu povorke sta se s konjsko vprego tokrat pripeljala 
domačina, letošnji hmeljarski starešina in princesa, Andrej in 
Kramer, sledili so jim hmeljarski starešine in naše KS: Janez 
Oset, Franc Jelen, Ivan Razboršek in Franci Gajšek.

Kosci, gospodar in gospodinja – Marko in Ines Mirnik – sta 
pričakala povorko na travniku ob kozolcu. Pozdravila sta jih 
tudi stari gospodar in gospodinja Jože Brežnik in Dušanka 
Rehar.

Začela se je košnja, ki jo je vodil gospodar, gospodinja pa je 
poskrbela za postrežbo na travniku. Tudi tokrat je enakovredno 
kosila Rezka Cvikl, ki stopa letos v 86. leto. Pomirili so se tudi 
gostje s hmeljarskimi starešini in županom, g. Kosom, na čelu.
Sledila je kmečka malica in prijetno druženje ob glasbi iz 
sosednje vasi.

Domačinke so pod kozolcem ponudile domače pridelke in 
izdelke.

Letos je bila košnja še posebej slavnostna, saj smo obeležili 
jubilejno, že deseto, košnjo pri Obrezovem kozolcu na Zaloški 
Gorici. Pokrovitelj prireditve je bil župan, gospod Janko Kos.

Rusi Rehar je na starodobniku pripeljal grabljice, za njim pa 
je s traktorjem v stilu dneva mladosti (bil je 25. maj) z glasbo 
pripeljal kosce in grabljice …

10. Košnja po starem  

Otroški ŽIV ŽAV

Letošnji otroški ŽIV ŽAV 
je potekal na igrišču za 
OŠ Petrovče. Ambient 
je bil v naravnem okolju 
res pravljičen. Številne 
otroke in njihove starše, 
babice in dedke so z 
nastopom razveselili 
otroci OŠ Petrovče in Trje 
ter vrtcev Petrovče, Novo 
Celje in Trje. Številni gostje 
so otrokom predstavili 
poklice policist, reševalec, 
gasilec, frizer in fotograf. 
Prireditev je še posebej popestril čarodej Jole Cole, ob katerem 
so se nasmejali tako mlajši kot starejši. Vsi smo se imeli lepo. 
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Urejamo vaške grede in nasade

V spomladanskem času smo zasadili korita pred Balo. V 
središču Petrovč pred pošto smo poskrbeli za nova korita. 
V Petrovčah smo zasadili rdeč kostanj.

Oskrbujemo vaške grede in nasade.  
K sodelovanju pri urejanju gred in negovanju zasaditev.

Pohod po hmeljski poti

Vključili smo se v prireditev, ki jo pripravlja ZKŠT. Pred dvorcem 
Novo Celje smo na obloženi stojnici gostili pohodnike. Tokrat 
smo pospremili 280 pohodnikov.

Do konca leta napovedujemo še:
- 21. septembra ekskurzijo – tokrat Rogaška Slatina in Kozjansko 

V septembru in oktobru napovedujemo še tri dogodke: 
- 18. ali 26. oktobra  bo ličkanje koruze v vaškem 
   domu na Mali Pirešici 

- 29. november – delavnica izdelave adventnih 
   venčkov na M. Pirešici

- 29. november – občni zbor društva

- 14. 12.  do 1. 1. Jaslice in predbožično dogajanje v Drešinji vasi

Člane smo letos opremili z novimi članskimi izkaznicami. Veseli 
smo, da s članarino podpirate naše delovanje in se udeležujete 
prireditev in aktivnosti. 

Marjeta Grobler, predsednica
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V  poletnih mesecih smo bili na veliko prireditvah v občini 
in drugje po Sloveniji. V maju smo bili množično prisotni na 
proslavi ob dnevu zmage, 9. maja 2019 v Letušu, kjer je bil 
leta 1945 prvi dogovor med partizani in nemško vojsko o 
načinu predaje in oddaje orožja, kjer je bilo dogovorjeno, da 
bo nemška vojska položila orožje in se predala. Predaja je bila 
podpisana naslednji dan, 10. maja 1945,  v Topolšici. 

Zadnjo nedeljo v maju smo se udeležili 12. pohoda Stari pisker 
– Gozdnik. Pri spomeniku 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 Zvone Dragan, član Sveta 
Zveze združenj borcev Slovenije. 

V sredini junija smo bili na Podljubelju na 74. letnici osvoboditve 
taborišča Mauthausen. Na tem mestu taborišča so 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 predstavljale 
takratne taboriščnike. Slavnostni govornik je bil predsednik 
Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.

Prisostvovali smo na osrednji proslavi Dneva državnosti v 
Domu II. Slovenskega tabora Žalec. Udeležili smo se tudi 
srečanja Štajerskih kurirjev NOB na Rinki na Sv. Jederti nad 
Gotovljami.

V juliju smo bili v velikem številu prisotni na proslavi 
legendarnega preboja Šlandrove in Zidanškove brigade iz 
sovražnega obroča šestkrat močnejšega sovražnika na Menini 
planini. O tej epopeji je posnet tudi dokumentarni film. Vlogo 
komandanta Franca Severja – Frante je odigral Domen Valič. 
Film bo na sporedu v kinu oktobra 2019.     

Udeležili smo se že 40. 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 pri počitku ter jih napadli, nato pa hišo 
zažgali. Ranjene in še žive partizane ter domačine so nacisti 
pometali nazaj v gorečo hišo. Iz goreče hiše se je uspelo rešiti 
le trem partizanom, ki so se skrili v bližnjem gozdu. 

Podobne proslave smo se udeležili na Igrišah – Gozdnik – 
Krajevna skupnost Griže ob spomeniku padlih Veličkove čete 
in Hribarjevih, kjer so bili pokončani vsi partizani in skoraj vsa 
družina Hribar. 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 
taboriščnega življenja. Obe sta živi dočakali konec vojne. Žal 
je pred dvema letoma 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 na prireditvi gostile 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.

V septembru se udeležujemo veteranskih iger (veterani ZB, 
veterani vojne za Slovenijo in veterani policijskega društva 
»Sever«), ki so organizirane vsako prvo soboto v mesecu 
septembru v Preboldu v Gaju, kjer sodelujejo tudi člani naše 
Krajevne organizacije.

V naši organizaciji si želimo, da se nam pridružite vsi, ki vam je 
mar za ohranjanje vrednot in izročila narodnoosvobodilnega 
boja. Vabljeni v članstvo. 

Marijan Turičnik, predsednik                                                                                                                                      

Novice

KO RK PETROVČE – LEVEC

KO RK Petrovče – Levec med letrom opravlja svoje običajne 
naloge.

V prvi polovici leta 2019 smo se ukvarjale z aktivnostmi, ki 
so sestavni del našega programa, in sicer pomoč socialno 
ogroženim družinam in posameznikom iz naše KS, merjenjem 
krvnih vrednosti enkrat mesečno, v začetku novega šolskega 
leta smo pomagale pri nakupu šolskih potrebščin otrokom 
iz socialno ogroženih družin. OZ RK Žalec večkrat letno deli 
prehrambne pakete, do katerih so upravičeni tudi naši krajani.
V tem letu se je ponovno povečala potreba po pomoči pri 
plačilu položnic naših krajanov, ki so upravičeni do te vrste 
pomoči.

V času, ki prihaja, je naša organizacija najbolj aktivna. 
Pripravljamo se na akcije, ki se približujejo:  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.

Tudi letos se bomo oglasile pri vas in vas poprosile za plačilo 
članarine oz. prostovoljnih prispevkov. Sprejmite nas in 
pomagajte po svojih najboljših močeh. Hvaležne vam bomo 
tako prostovoljke kot tudi prejemniki pomoči, ki se težko 
prebijajo iz dneva v dan.
   Ksenja Volpe Medved

Predsednica KO RK Petrovče - Levec



16

Petrovške

DEKANIJA PETROVČE

STEPIŠNIKOV KRIŽ

PRAZNOVANJE MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Letošnje praznovanje največjega Marijinega praznika je bilo 
nadvse slovesno. Že na predvečer praznika, 14. avgusta, 
ob 19.30 so bile v naši baziliki slovesne večernice, sv. mašo 
je vodil duhovnik Dori Pečovnik iz Berlina. Po maši je bila 
procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi. Na praznik, 
15. avgusta, so bile sv. maše ob 6.30, maševal je Tone Šeruga, 
ob 8.00, maševal je p. Vanči. Ob 10.00 je bilo glavno slovesno 
bogoslužje, maševal je duhovnik Dori Pečovnik. Te maše se je 
udeležilo dvanajst hmeljarskih starešin, hmeljarska princesa 
Klavdija Bastlenci in hmeljarji iz Tabora, Gomilskega in Velenja. 
Kot vsako leto so nas tudi letos obiskali skavti iz Šentjurja 
po vodstvom Jadranke Škornik. Ob 12. uri je bila sv. maša 
za ostarele in bolne, maševal je naš dekan Mirko Škoflek, 
zvečer ob 19. uri pa je bila sv. maša za mlade, maševal je 
salezijanec Matild Domič SDB v somaševanju z salezijancema 
Damjanom Grlecom in Mitjo Štefan Francem. Pri tej sv. maši 
je igrala glasbena skupina Dominik iz Žalca, ki letos praznuje 
tridesetletnico delovanja. Pri vseh mašah se je zbralo v baziliki 
in zunaj nje veliko število romarjev iz bližnje in daljne okolice. 
Hvala vsem, ki ste obiskali Petrovško Marijo in ji namenili dar 
za dokončanje preostalega dela še ne obnovljene fasade 
našega osrednjega božjepotnega svetišča celjske škofije. 

Srečko Klepej

Obnova fasade na baziliki

V sredo, 24. julija, smo končali z dvotretjinsko prenovo fasade 
na baziliki. Dela so potekala nemoteno. Izvajalcu Mihu 
Zagoričniku se zahvaljujemo za kakovostno opravljeno delo. 
Stroški prve faze so bili 16.710 EUR. Od tega smo poravnali 
10.000 EUR. Ostalo je še 6.710 EUR. Lepo prosimo, da tisti, 
ki še niste prispevali 50 EUR na družino, to storite čim prej. 
Drugo fazo bomo nadaljevali septembra. Cena le-te je 8.850 
EUR. Septembra bomo začeli tudi z obnovo kipov, ki so na levi 
strani bazilike. 

p. Vanči Arzenšek 

Stepišnikov križ še na mnoga leta. Minilo je 22 let od zadnje obnove “Stepišnikovega 
križa” na Zaloški Gorici. Križ je bil po pripovedovanju postavljen v spomin na padla vojaka, 
zagotovo pa danes stoji kot simbol družine in prijateljstva. Zaloški križ povezuje vaško 
skupnost, varuje in v slehernem mimoidočem ohranja vero in (za)upanje v Boga. V iskreni 
želji po nadaljevanju lepe tradicije so vaščani tudi tokrat velikodušno stopili skupaj. Ni ga 
soseda, ki ne bi pomagal in podprl projekt obnove – s cekini, lesom, rožami ali z dvignjenim 
palcem in poklonom. Nastala je čudovita božja podoba, ki bo še naprej povezovala in 
varovala. Ne le vaščane, ampak vsakega, ki bo to potreboval.

Hvala vsem, ki ste pristopili in pomagali ohraniti tradicijo. To je najbolj trajnostno dejanje 
človeka.

Karmen in Dejan Leskošek
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Dobrodelni tek »GIBAM, POMAGAM«

Lahkih nog naokrog

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

V soboto, 11. maja 2019, smo se učenci OŠ Petrovče ob 8.00 
zbrali v svojih matičnih učilnicah in pojedli malico. Po malici 
smo se peš odpravili do dvorca Novo Celje, kjer smo poslušali 

Konec maja smo se petrovški učenci nemškega jezika, 
turistične vzgoje in sodelujoči pri dodatnem pouku 
zgodovine, 4 učiteljice ter vodič in voznika odpravili na pot 
proti Salzburgu. Izpred šole smo krenili ob 5. uri zjutraj, saj 
nas je čakala dolga vožnja. Po približno 4 urah smo prispeli do 
rudnika soli, imenovanega Hallein, kjer so nas vodili po rovih, 
peljali z vlakcem, predstavili so nam zgodovino, za adrenalin 
pa smo se spustili tudi po dveh strmih drčah. Poskusili smo 
lahko tudi vodo s 96-odstotnim deležem soli. Medtem ko si je 
ena skupina ogledovala rudnik, smo drugi raziskovali keltsko 
vas, pri čemer smo ugotovili, da so bili naši predniki že zelo 
razviti za tisti čas. 

šolski bend, uživali ob plesnih točkah šolskih plesalcev in 
plesalk ter folkloristov. 

Pridružili so se nam še starši in skupaj smo se ogreli. Nato 
smo se učenci 6. in 7. razredov skupaj s starši, ki so s plačilom 
štartnine prispevali v Šolski sklad, odpravili na tek. Ostali pa so 
se preizkusili na gladiatorskem poligonu. Za nami so dva kroga 
odtekli še 8.- in 9.-šolci, na koncu pa so skupaj s starši tekli še 
naši najmlajši učenci. Med prostim časom so nam predstavniki 
Centra zdravja izmerili krvni tlak ter pregledali sladkor v krvi. 
Seveda je bilo poskrbljeno tudi za zdravo pecivo, ki so ga 
spekle naše kuharice.

Za popoln zaključek sicer sončnega aktivnega dne pa so 
poskrbeli učenci 8. in 9. razredov, ki so v nogometu premagali 
starše.

Tija Pfeifer, 7. a   
 OŠ Petrovče

Po končanem ogledu smo se odpravili na pot v Nemčijo, bolj 
natančno do jezera Königsee (po naše Kraljevega jezera), ki je 
v samem vrhu najglobljih in najčistejših jezer v Nemčiji. Ker je 
bil lep in sončen dan, je bil ogled zato še bolj fascinanten. 

Ker smo bili že precej lačni, smo se okrepčali v bližnjem lokalu 
s hitro prehrano, nato pa smo se napotili proti Salzburgu. Ko 
smo prispeli, smo se sprehodili skozi mesto do mestnega 
jedra oz. centra. Na poti smo si ogledali stanovanjsko hišo 
klavirskega virtuoza Wolfganga Amadeusa Mozzarta, kasneje 
pa tudi njegovo rojstno hišo. Sprehodili smo se tudi skozi vrt 
in mimo palače, imenovane Mirabell, kar pomeni neverjetno 
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lepa. Vrtovi so bili polni rož, drevoredov in fontan, ki so bile 
res neverjetne. Kmalu smo se odpravili do mestnega jedra čez 
reko Salzach. Tam smo najprej videli Mozzartovo rojstno hišo. 
Zanimivo mi je bilo, da so na tej ulici vsi napisi na trgovinah 
kovani. Sprehodili smo se tudi do katedrale Salzburger dom, ki 
je zelo mogočna in bogata zgradba, pred njo pa stoji najlepša 
baročna fontana v Evropi. Sledil je prosti čas, katerega je 
večina porabila za sprehod skozi mesto, kupili smo si slavne 

Mozzartove kroglice ter posneli nekaj fotografij.

Ta dan si bom za vedno zapomnila, saj je Salzburg res 
prečudovito in mogočno mesto, videli pa smo tudi veliko 
avstrijske in nemške narave.
        

Ana Cizej, 9. b
OŠ Petrovče

Z glasbeno razglednico po Sloveniji

V sredo, 5. junija, se je v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu 
odvijal koncert vseh pevskih zborov OŠ Petrovče in POŠ Trje. 
Glavna tema koncerta je bila naša ljuba domovina, saj so pevci 
peli le slovenske pesmi. Opevali so posamezne pokrajine 
Slovenije, in sicer so nas popeljali na Koroško, Štajersko, 
Gorenjsko, Primorsko, Dolenjsko, Notranjsko in v Prekmurje. 
Pri posameznih pokrajinah je z narodno nošo in plesom svoje 
pridodala tudi folklorna skupina, določene pesmi pa so s 
plesom izrazile tudi plesalke. Seveda je navdušil tudi Šolski 
bend. Tudi najmlajši so nam prečudovito zapeli v skupni 
zasedbi OPZ Petrovče in OPZ Trje ter CICI zbor Petrovče in CICI 
zbor Trje. Ob vsaki pesmi so jih spremljali tudi inštrumentalisti, 
ki so igrali na različne inštrumente: od pihal, tolkal pa do 
godal. Čeprav je bila v ospredju glasba, je svoj kamenček v 
mozaik dodala tudi dramska skupina. Za udaren zaključek pa 
so poskrbeli pevci MPZ OŠ Petrovče z Adrco, ki opeva življenje 
ženske v slovenski ljudski pesmi – a ne le da so jo zapeli, zraven 
so tudi zaplesali, kar je bilo le še pika na i. 

Na koncu sta sledila ravnateljičin govor in zahvala vsem 
učiteljem, ki so pomagali pri izvedbi koncerta, zborovodjem 
vseh pevskih zborov, predvsem pa glavni snovalki, gospe 
Aniti Žolnir. Ker pa je bil ta koncert na nek način tudi slovo 
od pevcev, ki so peli vseh devet let, so ji ti pripravili pravo 

presenečenje in ji zapeli pesem, ki so jo sami priredili. Ob tem 
so pritekle tudi solze …

Verjamem, da ta koncert še dolgo ne bo šel v pozabo, saj so 
zapete pesmi zaživele v čisto drugi luči in nas popeljale na vse 
konce Slovenije.
        

Alja Peček, 9. b
OŠ Petrovče
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Piknik bralcev

Prvi šolski dan

V ponedeljek, 10. 6. 2019, smo imeli učenci OŠ Petrovče, ki 
smo opravili bralno značko, na naši šoli piknik. Najprej nas je 
nagovorila naša knjižničarka. Povedala nam je, kako uspešno in 
zavzeto smo učenci letos brali, prav tako pa nam je predstavila 
dosežke na določenih natečajih ter izrazila upe za nadaljnjo 
prihodnost bralne značke. Omenila je tudi, kdo je letos najbolj 
in najmanj pridno bral. S številčnostjo bralcev so presenetili 
učenci iz 6. a, rahlo pa so razočarali osmošolci, ki pa bodo imeli 
že naslednje leto novo priložnost.  

V ponedeljek, 2. septembra, je prag OŠ Petrovče in POŠ Trje 
prestopilo 535 učencev. 

Dan na matični šoli se je začel z zborom v šolski telovadnici. Nato 
je ravnateljica, ga. Irena Kolar, spregovorila nekaj spodbudnih 
besed. Vsak oddelek je s svojo razredničarko odšel v učilnico. 
V učilnici smo se bolje spoznali in se še malo družili. Nato je 
prišel resnejši del. Govora je bilo o šolskih pravilih in izvolili 

Nato pa nas je čakalo glavno presenečenje. V učilnici na 
prostem sta nas namreč čakala naš hišnik in ena izmed kuharic 
s pečenimi čevapčiči, gorčico, kruhom in sokom. Izkazalo se je, 
da naš hišnik tudi odlično peče. Dobro smo se najedli, se malo 
»podružili«, nato pa se zadovoljni poslovili. Ta piknik mi je bil 
zelo všeč.
        

Jaka Habot, 6. c
OŠ Petrovče

smo predstavnike šolske skupnost, predsednika razreda, 
namestnika, eko predstavnika, predstavnika zdrave šole ... 
Medtem je v telovadnici potekala prireditev za prvošolce. 
Člani dramskega krožka, pod vodstvom gospe Sonje Rebernik, 
so zaigrali igro Užaljeni medvedek. Sledila sta odlično kosilo in 
odhod domov. 

Ula Beltram in Nia Bračič, 7. b
OŠ Petrovče

KARATE KLUB

Karate klub Petrovče bo letos, 28. 9. 2019, organiziral Seminar 
za borbe z Anreasem Jericho, mojstrom 5. DAN z Dunaja 
(Avstrija), na katerem se bodo člani našega kluba izpopolnjevali 
v borbenih tehnikah. 

Prav tako bo KK Petrovče,  13. in 14. decembra 2019, organiziral 
tudi seminar z vodjem naše Svetovne zveze, mojstrom karateja 
Marataka Ohshita, 9. DAN z Japonske. Na tem seminarju 
se bodo člani našega kluba seznanjali z novimi katami in 
tehnikami Shitoryu Shukokai stila karateja.

Treningi Karate kluba Petrovče bodo potekali v sezoni 
2019/2020 v telovadnici Osnovne šole Petrovče v Petrovčah, 
in sicer:

- ponedeljek in petek od 17.30 do 19.00 in 
- četrtek od 17.00 do 18.00

Vsi, ki se želite naučiti karateja, se lahko prijavite k vadbi na 
rednih treningih KK Petrovče ali na telefona 031-777-991 
(Anton Maruša, predsednik KK Petrovče) in 040-471-096 (Bojan 

Člani KK Petrovče z Mednarodnega seminarja v Grižah, ki ga je 
organizirala Shitoryu Shukokai Zveza Slovenije v sodelovanju 
s Karate klubom Petrovče. 

Senica, glavni trener KK Petrovče). Starost ni pomembna. Prvi 
mesec treniranja je brezplačen.
 

Anton Maruša, predsednik KK Petrovče

OPRAVIČILO

V Petrovških novicah, št. 44 / December 2018, se je pri prispevku g.  Toneta Zdolška naredila neljuba napaka. G. Zdolšek 
je na uredništvo Petrovških novic poslal prispevek z naslovom “ PETROVŠKI UPOKOJENCI KREPIJO SVOJE ZDRAVJE NA 
POHODIH IN DRUŽABNIH SREČANJIH”,  vendar se je pri urejanju in oblikovanju novic ta naslov žal izgubil. Za napako se 
g. Zdolšku iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje. Napake se namreč dogajajo, bomo pa vsekakor skrbeli, 
da jih bo čim manj. 

Uredniški odbor Petrovških novic
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PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - SEPTEMBER 2019

O NOVICAH

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, ki izide decembra 2019, 
posredujete najkasneje do 25. 11. 2019 v elektronski obliki in navedbo avtorja ter fotografije v ustreznem formatu. 

Naš elektronski naslov: kultura.petrovce@gmail.com ali na naslov 
KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE, PETROVČE 1, 3301 PETROVČE s pripisom PETROVŠKE NOVICE.

Petrovške novice
Informativno glasilo KS Petrovče

Vsebina objavljenih člankov ne odraža vedno stališča uredniškega odbora glasila.
Objavljenih člankov ne honoriramo.

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

Grafično oblikovanje in priprava na tisk:
GRENKO TISK STORITVE d.o.o.

Dobriša vas, Petrovče

September 2019, naklada 850 izvodov

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v KS Petrovče ga dobi brezplačno.


