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Spoštovane sokrajanke in sokrajani,

na povabilo predsednice KS Petrovče mag. Jasne Sraka delim 
z vami nekaj misli za uvodnik v tokratne Petrovške novice. To 
je priložnost, da strnem nekaj misli o kraju, ki je pred nekaj leti 
postal dom moje družine. Ko smo se odločili, da zapustimo 
hrup urbanega središča, nas je k izbiri novega doma vodilo več 
misli. Da je v neposredni bližini osnovna šola, dostop do osnov-
ne zdravstvene oskrbe, trgovine, urejen kraj z zelenimi in kme-
tijskimi površinami in s kakovostjo bivanja, ki je drugačna od 
tiste v urbanih središčih. In tako smo si ustvarili svoj novi dom 
v Petrovčah. Prvi stiki s krajem so potekali preko šole, obiska 
trgovine, pošte, sprehoda po okoliških poteh, kjer se ljudje po-
gosto še vedno pozdravljamo in izmenjamo par besed; pa tudi 
preko Petrovških novic in Utripa Savinjske doline. Pred letom 
dni sem začela z delom v občinski upravi Občine Žalec. Tako je 
moj stik s krajem postal še bolj večplasten.

Če me danes vprašate, kako je živeti v Petrovčah, je moj od-
govor, da je lepo. Seveda pa nič v življenju ni idealno in tako 
je tudi v našem kraju potrebno prizadevanje za vedno nove 
izboljšave. Zraslo je kar nekaj novih hiš, tudi Petrovče se širi-
jo. Ob jutranjih konicah smo priča prometu, ki se je v teh letih 
precej zgostil, žal, marsikdaj tudi prehitri vožnji skozi strnjeno 
naselje. Takim voznikom je namenjeno sporočilo, naj nikoli, 
ne glede na to, kam hitijo, ne pozabijo na varnost naših otrok, 
sokrajanov in nenazadnje tudi na lastno varnost. Zvečer, ko se 
odpravim na sprehod s hišnim ljubljenčkom, uživam v mirnih 
uličicah našega kraja. A kaj, ko takrat, ko iztrebke mojega psa 
odstranim, naletim še na vse tiste, ki so jih »pozabili« pobrati 
nekateri drugi lastniki psov. Zato ne pozabimo, da so naši psi – 
naša odgovornost. 

Pogosto je moč zaznati tudi neprijetne vonjave v bližini našega 
hostla, na katere je javno opozoril tudi župan občine Žalec in 
vodstvo KS Petrovče. Kot pove direktor Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, g. Primožič, je vzrok smradu prekomerna obre-
menitev odvedenih voda Mlekarne Celeia, rešitev pa v izgra-
dnji predčistilne naprave v tem, za lokalno skupnost sicer zelo 
pomembnem podjetju. Poziv k odgovornemu odnosu do oko-
lja in dobremu sodelovanju z lokalno skupnostjo tako ostaja. 
Želimo si, da se ta dolgoletna saga zaključi v dobro Petrovčank 
in Petrovčanov, izboljšanim procesom podjetja in stalni skrbi 
za okolje, v katerem vsi živimo. 

Kraj že leta razdvaja napovedano zaprtje nezavarovanega žele-
zniškega prehoda v Dobriši vasi. Že nekaj let izdelana zasnova 
trase obvozne ceste ni idealna rešitev za vse prebivalce. S pred-
stavniki Krajevne skupnosti, ki je Občini Žalec podala stališče, 
da se z zaprtjem nikakor ne strinja (dokler ne bo urejena celo-
stna ureditev prometa skozi Petrovče) ter predstavniki stroke 
– Direkcije RS za infrastrukturo in Ministrstva za infrastrukturo 
na čelu z ministrom Vrtovcem, smo se na to temo že srečali v 
novembru 2021. Mesec dni kasneje je Vlada RS uvrstila Projekt 
Nadgradnja železniške proge Celje–Velenje v veljavni Načrt 
razvojnih programov, s predvidenim zaključkom v 2026/2027. 
Po mnenju stroke je ukinitev nezavarovanega železniškega 
prehoda in gradnja povezovalne ceste najbolj ustrezna rešitev. 

Vsi skupaj se moramo zavedati, da trenutno še nezavarovan 
prehod ostaja žal črna točka, zato bomo strokovnjake ponov-
no povabili k razmisleku, ali je sledenje postavljenim kriterijem 
o zaprtju tovrstnih prehodov res ustrezno ali res ni možno 
urediti zavarovanja prehoda? Obstoječa cesta je nenazadnje 
pomembna prometna pot, tudi za bolj učinkovito praznjenje 
kraja. Občina Žalec je pripravljena tudi sofinancirati strokovno 
študijo o morebitni drugačni rešitvi ureditve železniškega pre-
hoda. 

Prometna ozka grla izhajajo že iz preteklosti in s širjenjem Pe-
trovč postajajo še bolj izrazita.  Za dolgoročno celostno ure-
ditev prometa smo zato v proračunu za leto 2022 predvideli 
sredstva za projektiranje težko pričakovane obvozne ceste 
Petrovče. V tem letu bomo iz občinskega proračuna namenili 
še dodatna sredstva za širitev poslovne cone Arnovski gozd, 
pridobitev dokumentacije za ureditev razsvetljave v Športnem 
centru Petrovče, investicijsko vzdrževanje v Osnovni šoli Pe-
trovče, investicijsko vzdrževanje cestne povezave Petrovče–Li-
boje, ureditev infrastrukture soseske Petrovče vrt in urejanje 
javne razsvetljave. Kot vsako leto namenjamo tudi sredstva za 
delovanje KS in številnih društev, ki neutrudno lepšajo podobo 
Petrovč ter skrbijo za raznolike krajevno posebne vsebine in iz-
ročilo našega kraja. 

Za konec pa naj vam zaželim lepe pomladanske dni, sončno 
poletje brez vremenskih ekstremov in prijetno druženje na kra-
jevnih prireditvah, ki so pred nami.

dr. Darja Majkovič, 
direktorica občinske uprave 

Vabljeni na Petrovčevanje!

... na številne športne, kulturne, gasilske in turistične dogodke. 
Verjamem, da bo za vsakega nekaj. Tako zgodovinskega, pouč-
nega in predvsem zabavnega in atraktivnega.

Člani sveta smo se tokrat odločili, da v goste povabimo izjemno 
glasbeno skupino Tabu, zato vas vabimo, da se nam pridružite 
na koncertu v telovadnici OŠ Petrovče.

Zavedamo se, da je po t. i. korona časih priložnost, da se dru-
žimo in zabavamo skupaj. Vabljeni, da praznik KS obeležimo v 
čim večjem številu.

Prosim vas tudi za razumevanje, saj bo v času določenih prire-
ditev večji hrup ali pa delna zapora ceste. 

Seznam prireditev je na zadnji strani, seveda pa si vse dogodke 
lahko ogledate tudi na uradni spletni strani in FB profilu KS Pe-
trovče. Program je pester in vsak bo zagotovo našel nekaj zase. 

Na nobenem dogodku ne bo vstopnine. Vstopnina bo le vaš 
doprinos, da z dobro voljo in pozitivizmom kraju povrnemo in 
vnesemo izjemnost in veličino samega praznika.

mag. Jasna Sraka,
predsednica KS Petrovče
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OBVESTILO ZA JAVNOST

Spoštovani krajani!

Na Krajevno skupnost Petrovče so se obrnili člani gasilskih 
društev, ki so 28. 3. 2022 posredovali ob požaru hiše na naslo-
vu Petrovče 11.
Gasilska društva so bila tarča kritik in obtožb javnosti, da naj 
bi po prihodu na kraj dogodka posredovali prepozno, prišli 
brez vode ali imeli težave z njo. Že med samo intervencijo so 
jih nekateri sosedje in opazovalci grajali in jim onemogočali 
opravljanje dela. Operativni člani gasilskih društev, ki so po-
sredovali na kraju dogodka, so zgroženi in užaloščeni. Zahte-
vajo, da se širjenje napačnih informacij oziroma govoric v 
javnosti takoj preneha.
 
Operativne enote gasilskih društev sestavljajo prostovoljci, ki 
se zavedajo nevarnosti in velike odgovornosti. Da lahko poma-
gajo drugim, žrtvujejo svoj prosti čas, zdravje in svoja življenja. 

Krajevna skupnost v celoti obsoja širjenje neresničnih in-
formacij in blatenja gasilskih društev s strani javnosti. Za-
vedamo se poslanstva gasilcev in jih pri njihovem delu podpi-
ramo. So namreč močne organizacije, kjer so člani pripravljeni 
prostovoljno pomagati na številnih različnih področjih v naši 
Krajevni skupnosti in tudi širše. Upamo in verjamemo, da kra-
jani razumejo njihovo delo in da jim bodo zaupali še naprej.
Predvsem pa je prav, da se kot laiki zavedamo, da prepusti-
mo in hkrati zaupamo delo tistim, ki so za to usposobljeni in 
ki imajo izkušnje pri posredovanjih ob nesrečah. Vsak opazo-
valec žal ne more biti komentator in strokovnjak dela, ki ga ne 
pozna.
 

Ob intervenciji se je treba zavedati tudi nekaterih dejstev:
− V kakšni fazi gorenja je objekt ob sami prijavi dogodka.

− Ali je prijava dogodka prijavljena na pravo klicno številko; 
primeru požara je namreč treba poklicati Center za obvešča-
nje na številko 112 in ne na 113.

− ob prihodu na požar morajo vodje intervencije najprej pre
gledati območje dogodka, zagotoviti varnost enotam in 
glede na trenutno situacijo organizirati ljudi in opremo za 
posredovanje. Gasilska tehnika, predvsem tovornjaki, so 
opremljeni z najrazličnejšo opremo in tudi rezervoarjem 
vode, da lahko zagotavljajo zadostne količine vode v prvih 
minutah posredovanja. 

− Glede na to, da je ob požaru sodelovalo več društev z ga
silskimi cisternami, nikakor ni prišlo do manjka vode. Sekun-
darno napajanje cistern pa se je v nadaljevanju organiziralo 
iz hidrantnega omrežja. Povsem logično je, da se napajanje 
naredi iz prvega delujočega hidranta. Za delovanje hidran-
tov niso odgovorna gasilska društva, jih pa uporabljajo za 
zagotavljanje požarne vode.

V imenu Krajevne skupnosti se iskreno zahvaljujemo 
vsem gasilcem, ki so sodelovali na intervenciji, hkrati pa 
si želimo, da se bomo krajani ob takšnih nesrečah še bolj 
povezali in pomagali oškodovancem po najboljših močeh. 
Tudi krajani smo lahko prostovoljci na svojem področju.

mag. Jasna Sraka, 
predsednica KS Petrovče

Foto JPZ



3

Novice

KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

Občni zbor

Konec meseca marca smo v društvu imeli redni občni zbor. Po 
kratkem kulturnem programu je delovno predsedstvo začelo z 
delom. Predsednica delovnega predsedstva je bila mag. Jasna 
Sraka. Po predstavitvi dela preteklega leta delovanja društva 
se je razrešil dosedanji upravni in nadzorni odbor. Sledile so 
volitve za nova odbora. Velikih sprememb v odborih ni bilo 
in upam, da bo delovanje društva tudi z osveženim upravnim 
odborom in utečeno ekipo nadzornega odbora uspešno. 
Veseli nas, da smo v društvo sprejeli nekaj novih članov. 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Letošnjo proslavo ob kulturnem prazniku smo obeležili s 
spletnim dogodkom, ki smo ga objavili na YouTube kanalu. 
Upam, da ste si dogodek pogledali in tako podprli našo 
ustvarjalnost. V proslavi so sodelovali:

− otroci 1., 3. in 8. razreda OŠ Petrovče z mentoricami
− komorna zasedba MePZ A Cappella KD Petrovče in
− folklorna skupina Kobula KD Petrovče.

Spremno besedilo je pripravil Žiga Jordan Kozjak, ki sem ga 
prebrala skupaj z Gašperjem in Marušo Šket Galun. Montažo 
je odlično opravil Miran Štinjek. 

Hvala vsem, ki ste pri nastanku dogodka, idejno ali z izvedbo, 
sodelovali in namenili svoj čas, da smo državnemu kulturnemu 
prazniku dodali tudi svoj del.

Želim si, da naše delo spremljate tudi v prihodnje in upam, da 
se kmalu vidimo na naših prireditvah. 

Naše društvo spremljate tudi na FB strani kulturnodrustvo.
petrovce

Hvala celotni ekipi upravnega in nadzornega odbora za 
pomoč pri organizaciji in izvedbi občnega zbora. Hvala vsem 
članom, ki ste prišli na občni zbor in upam, da bodo razmere 
dopuščale, da se bomo lahko v prihodnje večkrat videli v živo. 
Hvala vsem gostom, ki ste si vzeli čas in nas razveselili z vašim 
obiskom. 

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče

Foto JPZ
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10. obletnica Folklorne skupine KOBULA KD Petrovče

Folklorna skupina KOBULA je oktobra 2021 beležila 10. 
obletnico delovanja, ki pa je zaradi epidemioloških razmer 
niso mogli praznovati v živo, zato je bil koncert prestavljen 
na petek, 25. 3. 2022. Oktobra 2011 so se na pobudo mag. 
Jasne Srake v dvorani v Petrovčah zbrali prvi člani, ki so tudi 
pod vodstvom Primoža Srake začeli z vajami. Kot predsednica 
skupine je bila s strani članov izvoljena Danica Dolinšek. 
Prvi plesi, ki so se jih naučili folkloristi, so bili prekmurski 
plesi, saj je strokovni vodja rojen Prekmurec in so mu ti plesi 
tudi najbližji. Že v prvem letu delovanja so pridobili svoje 
prekmurske kostume – to je bil za tako mlado skupino zelo 
zahteven in obsežen finančni projekt. Prav tako so se že marca 
2012 predstavili na Območnem srečanju folklornih skupin na 
Vranskem, od takrat pa vsako leto zaplešejo na območnem 
srečanju v organizaciji JSKD-ja. 

V zadnjem obdobju se je skupina intenzivno ukvarjala z 
oblačilno kulturo tako višjega kmečkega in meščanskega 
sloja kot tudi nižjega kmečkega življa Osrednje in Spodnje 

Savinjske doline s preloma stoletij in začetka 20. stoletja. 
Pred časom je skupina tako že pridobila delavske kostume 
hmeljarjev z našega območja, leta 2020 pa so dokončali še 
raziskovalni projekt oblačilne dediščine iz obdobja znane 
žalske pivovarniške družine Kukec z začetka 20. stoletja ter 
izdelali replike teh oblačil. 

Seveda pa ne bi bili folkloristi, če vsega tega bogastva oblačil 
ne bi združili tudi s pesmijo, glasbo in pa seveda s plesom, kar 
so na koncertu tudi pokazali, splet so poimenovali KUKČEVA 
ČAJANKA.

Ofiranje pri Klavdiji Seražin 

V mesecu marcu smo se odpravili v Dobrišo vas, kjer smo posadili rožo velikanko v čast okroglemu rojstnemu dnevu tajnice KD 
Petrovče – Klavdiji Seražin. Člani UO in NO KD Petrovče, Klavdijini sorodniki in prijatelji smo s skupnimi močmi rožico posadili in 
okrasili. 

Klavdija svoje delo opravlja odgovorno in vestno. Upamo, da bo tako tudi v prihodnjih letih. Vsi člani UO in NO KD Petrovče ji 
želimo, da bo še naprej zdrava, vesela in da bo nosila kulturo v srcu.

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče
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Folklorna skupina Kobula - revija

Kulturnikom največ pomeni neposreden stik z občinstvom, 
prepričani pa smo tudi, da si ljudje želijo videti ustvarjalce 
na odru. Prava osvežitev po dolgem času je bilo srečanje 
folklornih skupin na Ponikvi pri Žalcu, ki ga je v imenu OI JSKD 
Žalec organizirala FS KD Ponikva. Pred polno dvorano so se 10. 
4. 2022 predstavile vse folklorne skupine s področja OI JSKD 
Žalec (FS KD Ponikva, FS KUD Grifon Šempeter, FD Vransko, 
FS KD Galicija in pa seveda FS Kobula KD Petrovče). Malce 
preuranjeno je govoriti o rezultatih ocenjevanja, dejstvo pa 
je, da so vse FS z našega področja zagotovo dvignile nivo 
kakovosti v primerjavi s preteklimi leti in to je lahko kvečjemu 
spodbuda za prihodnje aktivnosti folkloristov. Petrovčani smo 
v oblekah žalske gosposke na srečanju zaplesali »Kukčevo 
čajanko« in prejeli niz ugodnih odzivov.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor

MOŠKI PEVSKI ZBOR IŠČE NOVE PEVCE

Vabimo nove pevce, da skupaj z nami zapojete in ustvarjate nove glasbene zgodbe. 
Pridružite se nam, kajti z nami vam nikoli ne bo dolgčas. 

Dodatne informacije vam bo podal predsednik zbora, 
Marko Reberšak, telefon 041/736-170. 

Več kot sto let je že, kar 
so Žalčani z gojenjem 
hmelja postali bogata 
gospoda, a se tudi 
okoliškim kmetom ni 
slabo godilo. Čeprav 
raskava in grenka, je 
ta rastlina v naše kraje 
prinesla blaginjo. A se 
je, kot se rado zgodi, 
tudi pri nas naredila 

razlika med lastniki polj in trgovci ter delavci, obirovci. Že na 
zunaj je bilo po oblačilih vidno, v kakšen krog je kdo spadal. Če 
so se veliki kmetje in mestna gospoda radi oblačili po dunajski 
noši, predvsem ženske so nosile bogate in lepe obleke, pa so 
obirovci in obirovke nosili prav za hmeljarje iz naših krajev 
značilno delovno nošo. In ravno takšne kostume so si posebej 
dali zašiti Kobulovci in predstavili splet Ofiranje.

Koncert ob 10. obletnici so si zamislili kot pregled delovanja 
skupine od njenih začetkov vse do danes. Tako so zaplesali 
splete plesov, ki so najbolj zaznamovali njihovo skupino z 
vsemi tremi različnimi nošami, ki jih premorejo. Ob tem so 
koncert obletnice popestrili tudi vnuki njihovih plesalcev, ki 

so zaplesali splet štajerskih plesov. Z gorenjskimi plesi so se 
predstavili člani folklorne skupine GRIFON iz Šempetra.

Poleg tega so člani za večletno udejstvovanje pri folklorni 
dejavnosti prejeli Maroltove značke. Ob zaključku prireditve 
so obiskovalce pričakale note, kjer so skupaj z nastopajočimi 
zapeli pesem Savinjska dolina.

V skupini je trenutno aktivnih 18 članov, predsednica je 
mag. Tatjana Pevec.  Deluje kot ena izmed šestih sekcij v KD 
Petrovče in ob tem se iskreno zahvaljujejo predsednici društva 
Violeti Šket, ki jih pri delovanju in ustvarjanju zelo podpira. 
Kot v vsaki skupini so tudi pri njih bili tako vzponi kot padci. 
Vse ovire so uspešno prestali, saj so skupino vedno postavili 
pred posameznike. Vsi se trudijo, da je v skupini pozitivno 
vzdušje. Zato je na vsakih vajah, razen če ni kake bolezni, 100 
% udeležba. Poleg razširitve repertoarja s plesi in folklornimi 
kostumi bi radi tudi privabili nove člane. Želijo si tudi čim več 
nastopov tako v domačem okolju kot tudi v tujini ter seveda 
da bi ostali zdravi in aktivni še naprej.

Primož Sraka
Strokovni vodja FS KOBULA KD Petrovče
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Zimski in pomladni meseci za naše društvo niso pomenili 
zatišja. Pestro je bilo predvsem na področju izobraževanja. 
Bogatejši smo za novega operativca (Jože Petrak Zajc), štiri 
pripravnike (Matija Dolžan, Anže Jošovc, Aljaž Jošovc in Vasja 
Petrak Zajc), dva nižja gasilska častnika (Blaž Jelen in Jaka 
Rebevšek) in tudi za mentorja mladine (Jaka Rebevšek). 

Izvedli smo prvo letošnjo društveno vajo gašenja požara v 
gospodinjstvu. 

Mladina se je udeležila kviza v Libojah. Za nekatere je bil to 
prvi nastop in veseli smo, da so se potrudili in zabavali. Kmalu 

jih čaka tekma iz orientacije, za kar se že zavzeto pripravljajo.
Izvedli smo občni zbor mladine in občni zbor društva. Na 
slednjem so presenečenje doživele članice, saj jim je delegat 
GZ podelil pokal za tretje mesto na jesenski tekmi GZ Žalec 
v Drešinji vasi. Takrat so dosegle četrto mesto, a je bila ena 
od bolje uvrščenih ekip naknadno diskvalificirana. Članicam 
iskreno čestitamo za odlično uvrstitev in pokal.

KS Petrovče se zahvaljujemo za podporo, ki nam jo je izkazala 
po gašenju nedavnega požara v domačem kraju. 

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

PGD ARJA VAS

PGD ARJA VAS je 
prostovoljno gasilsko 
društvo posebnega 
pomena, eno izmed 
32-tih v občini Žalec za 
opravljanje in izvajanje 
javne gasilske službe. 
Delujemo na požarnem 
območju štirih vasi Arja 
vas, Ruše, Mala Pirešica 
in Zaloška gorica in na poslovno industrijski coni Arnovski 
gozd, z logističnim centrom LIDL. Gasilci že nekaj let snujemo 
nov gasilski dom, naš dom je star že 100 let, dotrajan in 
premajhen. Imamo projekt novega gasilskega doma, čakamo 
na gradbeno dovoljenje zanj. V pritličju bo garaža, prostori 
za skupno in osebno zaščitno opremo, sejna soba s čajno 
kuhinjo je primerna tudi za izvajanje volitev. V mansardi sta 
večja in manjša soba za zbore in dnevne potrebe društev v 
Arji vasi. Pripravljalna dela ureditve parcele in za komunalne 
priključke so v teku. Ob dnevu KS Petrovče bomo v okviru 
Petrovčevanja vgradili temeljni kamen za objekt, ki ga komaj 
čakamo. Gasilci vabimo vse, da nam gasilcem na novi lokaciji 
gasilskega doma pomagajo vgraditi temeljni kamen in da nas 
ob igranju gasilcev podprejo pri naši smeli nameri gradnje 
novega objekta. Izbrali smo pritličen objekt tlorisne velikosti 
20 m x 10 m, z novim cestnim priključkom na glavno cesto, z 
garažo in prostori za gasilsko opremo v pritličju in z društveni 
prostori v mansardi.  

Z umiritvijo epidemije novega korona virusa, ko smo v društvo 

prejeli dodatno zaščitno opremo, smo dobili voljo in zagon 
za gradnjo doma. Uspešno smo izvedli občni zbor društva, 
sklenili smo koncesijsko izvajalsko pogodbo z občino Žalec. 
Pogodba je osnova za financiranje društva, financiranje pa za 
nabavo in vzdrževanje gasilske opreme v znesku 4,000 EUR. 
Finančni načrt društva je v celoti podrejen materialnemu in 
finančnemu planu gradnje doma. Pred nami je smelo, večletno 
obdobje gradnje novega gasilskega doma PGD ARJA VAS. Vsi 
želimo veliko poguma in železne gasilske volje izbranemu 
pooblaščencu za gradnjo doma. 

Zdaj gre zares: spomladi smo arnovski gasilci nasuli temeljno 
ploščo za naš nov gasilski dom

Iztok Uranjek, 
predsednik PGD Arja vas
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PGD DREŠINJA VAS

V PGD Drešinja vas smo v preteklih mesecih izpeljali kar nekaj 
ciljev, ki smo si jih zastavili. Kljub čudnim časom, ki nam jih je 
krojila epidemija Covid, smo 22. 1. 2022 uspešno, v okrnjeni 
udeležbi,  izpeljali 108. redni letni občni zbor. Občni zbor 
mladih smo zaradi bolezni naših mladih članov prestavili in ga 
18. 3. 2022 več kot odlično z mladimi gasilci tudi izpeljali.

V mesecu marcu smo z mladino začeli s pripravami na kviz 
GPO Žalec. Udeležili smo se ga s petimi ekipami, od katerih 
sta se dve mladinski in dve pionirski uvrstili na tekmovanje GZ 
Žalec.

Na tekmovanju GZ Žalec na Vranskem smo bili uspešni z 
ekipama pionirjev in mladincev, ki sta se uvrstili na regijsko 
tekmovanje, ki bo predvidoma v jesenskem času, medtem pa 
bomo pridno vadili.

Z vajami so začeli tudi starejši gasilci, ki že nestrpno pričakujejo 
pokalna tekmovanja GZ Slovenije. 

Udeležili smo se nekaj posvetov, ki jih je organizirala GZ Žalec. 
Konec meseca marca smo podpisali pogodbo o opravljanju 
javne lokale gasilske službe v občini Žalec. Isti dan po podpisu 
pogodbe pa smo prejeli klic na intervencijo, kjer je šlo za požar 
hiše v Petrovčah. Na pomoč smo odhiteli z dvema voziloma 
in dvanajstimi gasilci ter se skoraj tri ure trudili pri omejitvi in 
pogasitvi požara ter čiščenju požarišča.  

100 dni pred pričetkom Gasilske olimpijade Celje 2022 je 8. 
4. 2022 potekal zgodovinski spektakularen dogodek, kjer so 

se zbrali gasilci iz celotne Slovenije in skupaj točno ob 18. uri 
na 212 lokacijah po Sloveniji izvedli prireditve z obešanjem 
zastave Gasilske olimpijade Celje 2022. V Žalcu smo gasilci 
PGD Drešinja vas sodelovali pri obešanju olimpijske zastave 
pred PGD Žalec, ki bo visela do konca olimpijskih iger.

Ker se je stanje glede Covida bistveno izboljšalo, že snujemo 
nove izzive in cilje za naše nadaljnje uspešno delo.

30. 4. smo postavili mlaj in s tem obeležili praznik dela, saj si 
končno zopet želimo druženja in povezovanja. 

7. 5. pa smo za sosednja društva organizirali mašo v petrovški 
baziliki, ko goduje Florjan – zavetnik gasilcev. 

Vse naše tekmovalne ekipe se bodo začele pripravljati na 
osrednje tekmovanje GZ Žalec, ki bo v mesecu juniju.

Ne smem pa pozabiti tudi na operativno dejavnost društva. 
Pripravili bomo operativno vajo društva za obnovitev znanja, 
pregledali bomo orodje in preizkusili opremo.

Ker so trenutne razmere zelo ugodne in upamo, da bo tako tudi 
ostalo, smo polni novih idej in zagnanosti za naše nadaljnje 
in uspešno delo, o katerem vam bomo z veseljem poročali v 
naslednjih novicah.

Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Nataša Lojen
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE

V prvih treh mesecih leta 2022 smo se v društvu prilagodili 
omejitvam, ki jih je predpisala država. Naše delo je potekalo v 
omejenem obsegu, opravili smo le najnujnejše aktivnosti:

1. V januarju 1. sejo UO društva z obravnavo poročil o delovanju 
društva v letu 2021 in začasnih finančnih rezultatih za leto 
2021. Predsednica se dogovori za novo kuhinjo v brunarici.

2. Nadzorni odbor je v marcu pregledal delo društva in 
finančno poslovanje in o tem pripravil pozitivno poročilo za 
občni zbor.

3. Ves čas je tajnica Irena skrbela za pošiljanje ročno izdelanih 
voščilnic našim članom ob okroglih jubilejih in žalnih vizitk 
svojcem umrlih članov.

4. Mesečne aktivnosti, razen februarja, izhajajo enkrat 
mesečno. 

5. Prijava na javni razpis Občine Žalec za sofinanciranje športa 
za leto 2022. 

6. Delovanje sekcij kot osrednje dejavnosti društva:
• sekcija ustvarjajmo skupaj je delovala ves čas ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov in izdeluje šivane voščilnice 
za potrebe društva
• sekcija za nordijsko hojo deluje normalno ves čas ob torkih 
in se prilagaja vremenskim razmeram
• sekcija zimska rekreacija je zaradi sproščanja ukrepov 
delovala samo v mesecu marcu

8. marca smo v društvu organizirali praznovanje dneva 
žena in 40 mučenikov v restavraciji pri ribniku v Preserjah. 
Z vlakom smo se peljali do Polzele in peš ob Savinji do Preserij. 
Nekateri so prišli z lastnim prevozom. Bilo nas je 75. Zadovoljni 
smo bili s kosilom in sladico, še bolj pa z druženjem, ki smo 
ga tako pogrešali. Imeli 
smo se lepo in nikamor se 
nam ni mudilo. Društvo 
oziroma podpredsednik je 
ženskam podaril tulipan, 
predsednica pa je za moške 
imela v košari flaško s »kačjo 
slino«. Glej slike, ki jih je 
posnela Milena Novšak.

Petrovške

Sekcija za pohodništvo je v aprilu organizirala pohod na Hom, 
ki se ga je udeležilo 36 članov. Do vznožja smo šli z osebnimi 
avtomobili, potem pa peš do vrha. Oskrbnik nam je postregel 
z okusno malico po lastnem izboru. Bil je lep sončen dan in 
razgled s terase Doma na Homu na Savinjsko dolino in okoliško 
hribovje je bil čudovit. Bili smo zadovoljni. Na fotografiji je del 
pohodnikov, ki jih je zanimal razgled s Homa.

Pomladansko akcijo čiščenja okolja, ki ga je za začetek aprila 
načrtovala krajevna skupnost Petrovče, smo v društvu izvedli v 
sredo, 6. aprila, na lep sončen popoldan. Pobirali smo odpadke 
ob dovoznih poteh in regionalni cesti od mlekarne do odcepa 
do brunarice in v gozdu, ki gravitira k brunarici. Očistili smo 
tudi rekreacijski center in ga pripravili za letošnjo sezono. 
Akcije se je udeležilo 27 članov. Zadovoljni z opravljenim 
delom smo zaključili z malico in druženjem. Krajevni skupnosti 
se zahvaljujemo za vreče za odpadke in naročilnico za malico 
in odvoz vreč z odpadki. 

Dotrajano staro opremo iz kuhinje v brunarici smo sredi aprila 
odstranili in odpeljali v zbirni center odpadkov v Vrbje. Po 
velikonočnih praznikih nam je priznan in cenjen mizar, Matjaž 
Žgank iz Ruš, zmontiral novo kuhinjo, ki je v našo brunarico 
prinesla pridih novega časa in svetlobe. Mojstru Matjažu 
se zahvaljujemo za njegovo hitro odzivnost, razumevanje, 
sodelovanje in pomoč našemu društvu.

Z aprilom je ponovno uvedeno merjenje krvnega tlaka, 
holesterola in sladkorja v krvi, ki ga izvaja Rdeči križ Petrovče 
v naši sejni sobi.

V naslednjih mesecih imamo v društvu obsežen program, o 
katerem bomo poročali v naslednji izdaji Petrovških Novic.

Predsednica DU Petrovče
Darka Uranjek Domitrovič
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Življenje se po dveletnih omejitvah zaradi Covida spet vrača v 
normalne tirnice.  Pred veliko nočjo smo lahko odložili maske. 
Želimo, da tako ostane in da se bomo lahko družili in uresničili 
naše načrte.

Preklic ukrepov za obvladovanje korona virusa nas je presenetil 
tik pred pustom. Dober teden pred pustom ni bilo mogoče 
organizirati pustovanja. 

Tako smo letošnje leto optimistično začeli z vabilom mask 
in druženjem na prireditvenem prostoru v Petrovčah. Zbralo 
se je okoli 40 mask, tudi kurent in Pika nogavička na konju 
sta bila med njimi. Pogostili smo maske, se poveselili in vsaj 
simbolično ohranili našo tradicijo pustovanja. Pust smo 
obeležili tudi s pustno dekoracijo pred šolo v Petrovčah, na 
gredi v Dobriši vasi in gredi na Zaloški Gorici.

V spomladanskem času pa ste lahko opazili naše člane na 
gredah in zasaditvah, ki so pomladansko očiščene.  

Veliko noč je obeležil Jože Stepišnik z zunanjo upodobitvijo 
Jezusovega trpljenja pred veliko nočjo pri kužnem znamenju 
v Drešinji vasi.  

Gredo v Dobriši vasi pa so 
domiselne članice društva iz 
Dobriše vasi spet obogatile z 
velikonočnimi zajčki.

KS je prisluhnila našim željam in poskrbela, da je Perišče v 
Dobriši vasi osvetljeno, kar naj bi oviralo vandalizem ponoči.

V začetku marca smo na občnem zboru društva potrdili 
poročilo o delu društva v letu 2021 in sprejeli program društva 
za leto 2022.

V marcu in aprilu smo se izobraževali. 
Organizirali smo predavanje in 
delavnico Trendi spomladanskega 
urejanja obhišnega vrta in Kulinarično 
delavnico s chefom Markom 
Magajnetom.
Na Šoli za hortikulturo in vizualne 
umetnosti smo izvedele vse potrebno 
za nego obhišnih vrtov. Delavnica je 
bila dobro obiskana in udeleženke 
smo se domov vrnile z novimi znanji 
in spoznanji.

Novost v letošnjem programu društva so kulinarične 
delavnice. Tokratna delavnica, ki jo je izvedel kuharski mojster 
chef Marko Magajne, je zbudila posebno zanimanje. Kuharske 
veščine je g. Marko zaradi velikega števila prijav predstavil dva 
dni zapored. 

V pozni pomladi nas boste spet videli na gredah in zasaditvah, 
ko bomo obnavljali zasaditve. Obnovili bomo pogled na tablo 
v Petrovčah, konec meseca pa bomo spet pripravili dogodek 
pod Obrezovim kozolcem na Zaloški Gorici in prvi teden v 
juniju, ko se bomo v okviru Petrovčevanja spet srečali na 
perišču v Dobriši vasi.

Člani društva smo ponosni na naše čile devetdesetletnice: 
Metodo Uranjek, Heleno Jošovc in Dorico Krofl. Tri, od skupaj 
šestih, ki danes dopolnjujejo to spoštljivo obletnico, smo 
počastili v februarju. 

Marjeta Grobler,
predsednica TD Petrovče
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Petrovške

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V mesecu februarju je bil izveden občni zbor društva, ki se 
ga je udeležila večina naših članov v Osnovni šoli Petrovče. 
Splošna ugotovitev na zboru je bila, da smo zastavljene naloge 
uresničili. V organizacijo, ki sedaj šteje 69 članic in članov, smo 
vključili in sprejeli samo dva nova člana. V prihodnje želimo 
vključiti še več novih članov, saj je v organizaciji cilj ohranjanje 
vrednot in spomina na težke čase okupacije. Tudi naš kraj je 
utrpel veliko žrtev v tistem času in tega ne smemo pozabiti. 
Poleg tega se nam članstvo krči zaradi bioloških zakonitosti. V 
letu 2021 sta preminula dva člana, tovariša Ivan Kolar in Ivan 
Koder, ki ju bomo ohranili v trajnem spominu.

Na prireditvah, ki so bile organizirane v spomin na pomembne 
dogodke v času NOB, sodeluje veliko članic in članov. 
Udeležili smo se proslave na Osankarici, kjer je bila zadnja 
bitka Pohorskega bataljona 8. januarja 1943. Nato smo bili 
na Sedlarjevem (Kozjansko), kjer letos mineva že 78 let od 
prihoda XIV. divizije v Slovenijo. V februarju smo prisostvovali 
komemorativni svečanosti na Frankolovem, kjer so okupatorji 
obesili 100 talcev iz Starega piskra kot povračilni ukrep za 
nacističnega funkcionarja Dortmaistra. Letos je 76. letnica 
tega pomora. Tam so prenehala življenja tudi šestim žrtvam 
iz občine Žalec. V okviru prihoda XIV. divizije smo bili tudi na 
proslavi v Gračnici v občini Laško, kjer je okupacijska vojska 
uporabila živi zid otrok proti partizanom in kjer sta bili žrtvi 
tudi dva otroka ter komandant Badovinac. 

27. april »Dan upora proti okupatorju« smo obeležili 22. aprila 
v dvorani II. slovenskega tabora v Žalcu. V čast 81. letnice 
ustanovitve OF smo položili venec pri osrednjem spomeniku 
NOB pri Osnovni šoli Petrovče. 

Iz tega tudi sledi, da imamo še vedno skupni cilj ohranjanja 
vrednot NOB. Slovenski narod se mora v prihodnje bolj 
povezati ne glede, da živi kar v 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, žal, tudi v Sloveniji.

V okviru Petrovčevanja bomo 27. maja 2022 ob 17. uri skupaj 
z Društvom upokojencev Petrovče organizirali pohod po 
spominskih obeležjih NOB Krajevne skupnosti Petrovče. Pot 
se bo začela v Petrovčah pred osnovno šolo, kjer je skulptura 
Miroslava Širce in nas vodila naprej do Novega Celja, kjer je 
spominsko obeležje 370 nedolžnim bolnikom, odpeljanih na 
eksekucijo v Avstrijo leta 1941. Nato se bomo vrnili nazaj do 
osrednjega spomenika pri OŠ, od koder se bo pot nadaljevala 
do spomenika ob cesti Petrovče–Celje ter nas vodila po 
zavrtju Arje vasi, skoraj do mosta na cesti Arja vas–Velenje, 
kjer je predzadnja postaja. Končali bomo pri gasilskem domu 
v Arji vas, kjer je spominska plošča posvečena gasilcem – 
partizanom, udeležencem v NOB 1941–1945. 
Spoštovane krajanke in krajani, prisrčno vabljeni, da se našega 
1. pohoda udeležite v čim večjem številu. Za vodo in malico 
bo poskrbljeno.

Pohodniki se bomo ob koncu pohoda udeležili prireditve ob 
položitvi temeljnega kamna za izgradnjo novega gasilskega 
doma Arja vas.
         

Marijan Turičnik, 
predsednik

Šola v naravi

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Tik pred zimskimi počitnicami smo se sedmošolci OŠ Petrovče 
odpravili v smučarsko šolo v naravi na Koroško, kjer smo se 
imeli res lepo. Vsak dan smo se po bogatem zajtrku polni 
energije in pričakovanj odpravili na smučišče. 

Boljši smučarji so se učili zahtevnejših zavojev po strminah, 
začetniki pa so se naučili zavirati in kasneje že spuščati po 
nižinah. Nekateri začetniki pa so vsak dan nadgradili svoje 
smučarsko znanje in se ob koncu zelo samozavestno spustili 
po beli strmini. 

Tudi na popoldanskih dejavnostih smo se zabavali, in sicer 
smo pripravljali tradicionalno knapovsko sladico, gradili 
medosebne odnose na delavnici in se preizkusili v teku na 
smučeh. 

Pred spanjem pa smo se odpravili na nočni pohod z lučkami, 
na katerem so nam domišljijo burile zvezde nad nami. Najbolj 
pa nam bo v spominu ostal zadnji večer, ko smo pokazali svoj 
plesni in nasploh ustvarjalni talent.

Sedmošolci, OŠ Petrovče 



11

Novice

Snežni oddih

Mesto pod mestom

Čeprav smo že pošteno zakorakali v pomlad, pa smo na OŠ 
Petrovče šestošolci zadnje zimske trenutke izkoristili in se 
podali na snežno pravljico na Celjsko kočo. 

Zjutraj smo se polni pričakovanj odpravili v šolo in se z avtobusi 
odpeljali proti Celju. Po daljši vožnji smo izstopili visoko nad 
celjsko kotlino. V zraku smo okusili svežino, pred nami se je 
obetal krasen, s športom začinjen dan. Poljubno smo se 
razdelili v dve skupini. Sama sem se odločila za smučanje, 
medtem ko se je velika večina  odločila za pohod in sankanje. 

Učenci šestih razredov smo se v torek, 26. 4. 2022, odpravili 
na ekskurzijo v knežje mesto. Z vlakom smo se odpeljali 
do železniške postaje v Celju, kjer sta nas pričakala vodiča 
in nas popeljala na voden ogled starega mestnega jedra. 
Ogledali smo si številne znamenitosti,  kot sta kip splavarja 
ob savinjskem mostu in rimske izkopanine. Predstavili so nam 
muzeje, med drugimi tudi edini otroški muzej v Sloveniji. Tudi 
v preteklosti so v Celju živeli in ustvarjali pomembni ljudje, ki 
so nam jih predstavili. Med njimi sta bila še posebno zanimiva 
fotograf Josip Pelikan in svetovna popotnica Alma Karlin. Kipa 
obeh pomembnih Celjanov krasita mesto Celje.

Medtem  ko se nas je peščica spuščala po progi, so ostali urili 
svoje korake s hojo v hrib. Ob prihodu na Celjsko kočo so bili 
nagrajeni  z zasluženim sankanjem. Ob koči smo ob sončnem 
vremenu pomalicali in hitro nadoknadili izgubljene kalorije z 
malico. Sledila je še zanimiva, sproščena urica  zimskih vragolij 
na snegu, potem pa smo se odpravili proti Petrovčam.  Tam pa 
so nam naše kuharice kot vedno postregle z odličnim kosilom.  
Prijetno in športno utrujeni smo se odpravili domov z mislijo, 
da je takšen krasen dan vredno ponoviti. 

Maša Lesjak, 6. a

Po ogledu mesta smo se povzpeli na celjski grad, kjer smo se 
razdelili v tri skupine. Ogledali smo si orožarno in tiskarno, 
v kateri dela gospod tiskar še po starih tiskarskih metodah, 
predstavili pa so nam tudi srednjeveško življenje na gradu. 
Gospod je bil izredno zanimiv, saj je opisoval svoje delo kot 
pravljičar.

Po ogledih smo si vzeli čas za šolsko malico, ob kateri smo si 
privoščili tudi sladoled.

Polni vtisov o življenju nekoč, smo se z vlakom vrnili v Petrovče.

Izak Miglič, 6. b



12

DEKANIJSKI KARITAS PETROVČE

V času pisanja članka smo na Dekanijski Karitas Petrovče 
vpeti v organizacijske priprave na 25. jubilejni tradicionalni 
koncert pod geslom ‘Z roko v roki’. Koncert bo 10. 5. 2022 v 
Domu II. slov. tabora Žalec. Glasbo bodo ta večer darovali: 
Klapa Skala, Erosi, Marko Vozelj, Vili Resnik, skupina Katrca, 
ans. Šepet, skupina Vzrock, Žiga Deršek, Nika Oman. Za plesno 
točko pa bo poskrbel bivši profesionalni plesalec Jernej 
Brenholc. Pri organizaciji koncerta nas vodita dva cilja: prvi je, 
da poslušalcem z izborom glasbenih izvajalcev sežemo v srce, 
drugi pa, da zberemo čim več donatorskih sredstev za pomoči 
potrebne v naši občini. Vsa zbrana sredstva so namenjena 
izključno za socialno ogrožene ljudi. 

Se pa dostikrat sprašujemo, ali poznamo pravi pomen 
dobrodelnosti. Večina ljudi ta pojem povezuje z zbiranjem 
denarja, ampak ne smemo pozabiti, da je pomen dobrodelnosti 

izkazovanje in opravljanje dobrih del ter dejanj. K temu lahko 
prištejemo tudi nasmeh, objem, čas za pogovor ali kakšno 
malenkost. Ravno zato je lahko čisto vsak posameznik 
dobrodelen. Ob tem pa lahko sami pri sebi pomislimo »Kdaj 
sem bil/a nazadnje dobrodelen/na?«.

Naj še dodam, da dobrodelnost ni služba, navada ali možnost 
za medijsko prepoznavnost. To je način življenja. Je poslanstvo, 
ki ga opravljaš za svoje zadovoljstvo in osebno srečo, za svojo 
dušo. Enostavno jo moraš začutiti, da jo lahko opravljaš iskreno 
in z vsem srcem. 

Kako smo koncert izpeljali pa v naslednjih novicah.
Do takrat pa ... ostanite dobrodelni.

Elvira Krošel, 
vodja Karitas

Petrovške

KARATE KLUB PETROVČE

Člani Karate kluba 
Petrovče tudi v 
spomladanskem delu 
ne počivajo. Treningi v 
klubu v Petrovčah pod 
vodstvom glavnega 
trenerja Bojana Senice, 
mojstra karateja 5. DAN, 
se vršijo trikrat tedensko, 
in sicer dvakrat 
tedensko ponavljajo 
tehnične elemente v 
katah in borbah, enkrat 
tedensko pa imajo 
kondicijski trening, na 

katerem izboljšujejo svojo moč in okretnost, tako da lahko 
vzdržijo naporne treninge tehnike. Najboljša tekmovalca 
kluba, Maj Barl in Timi Močnik, se udeležujeta še posebnih 
dopolnilnih treningov v Celju pod vodstvom Antona Maruše. 
Oba sta tudi člana širše mladinske reprezentance Slovenije 
in sta se v letošnjem letu udeležila skupnih reprezentančnih 
priprav v Mariboru in Ljubljani, kjer sta pod vodstvom 
reprezentančnih trenerjev pilila tehnike karateja, in sicer Maj 
v borbah, Timi pa v katah. V letošnjem letu sta se udeležila 
tudi dveh mednarodnih turnirjev, in sicer Grand Prix Croatija 
na Hrvaškem in Grand Prix Slovakija na Slovaškem. Timi 
Močnik se je udeležil še članskega državnega prvenstva, na 
katerem je kot 17-letnik dosegel odlično 3. mesto. V mesecu 
juniju pa ga čaka tudi Evropsko mladinsko prvenstvo v 
Pragi na Češkem, kjer bo kot standardni član reprezentance 
zastopal Slovenijo v tekmovanju v katah. Za uspešno delo v 
klubu je seveda potrebno tudi izobraževanje, zato se bodo 
člani Karate kluba Petrovče, kot vsako leto, udeležili treninga 

pri svojem mentorju Masataki Ohshita, mojstru karateja 
10. DAN na Dunaju (Avstrija), kjer se bodo izpopolnjevali v 
tehničnih elementih karateja ter nadgrajevali svoje znanje 
v poznavanju novih kat ter dograjevali svoje sedanje znanje 
pri temu vrhunskemu mojstru. Ponovno pa vabimo vse, ki 
jih zanima vadba karateja kot rekreacija ali kot tekmovalni 
šport, da se nam pridružite na rednih treningih, in sicer 
ob ponedeljkih in petkih od 17.30 do 19.00 v prostorih 
telovadnice OŠ Petrovče. Za vse informacije v zvezi z  treningi 
v našem klubu pa lahko predhodno pokličete na telefon: 
Bojan Senica (glavni trener KK Petrovče): 040 471 096 ali nas 
kontaktirate na mail: anton.marusa@gmai.com, na katerem 
boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.
 

Anton Maruša
Predsednik KK Petrovče
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KOŠARKAŠKI KLUB PETROVČE

Konec septembra 2021 smo pobudniki za ustanovitev 
košarkarskega kluba Petrovče na matični osnovni šoli začeli 
z vadbo v šoli košarke za otroke od 1. do 6. razreda, kjer 
trenutno v vadbenih skupinah vadi 34 otrok iz Petrovč, Arje 
vasi, Dobriše vasi, Kasaz, Male Pirešice, Žalca, Levca, Drešinje 
vasi in Železnega. Za ta namen smo pregovorili mednarodno 
uveljavljenega trenerja, domačina, Mojmirja Miška Cilenška, 
da prevzame vadbo otrok v domačem kraju. Košarkarski 
klub Petrovče, ki po več kot 40 letih po prenehanju delovanja 
rokometnega kluba, obuja kolektivni šport v Petrovčah smo 
ustanovili v decembru 2021. Klubski barvi sta tradicionalni 
črna in bela, prvi predsednik kluba je Tomaž Podgornik, 
podpredsednik pa nekdanji vrhunski košarkar, kadetski 
reprezentant Jugoslavije, Janko Cencelj. Takoj smo se vključili 

tudi v KZS, kjer se je volilne skupščine, ki je potekala v hotelu 
Austria Trend v Ljubljani kot vabljeni predstavnik kluba 
udeležil član UO Marjan Zalesnik. S tekmovanji v okviru KZS 
bodo otroci začeli s sezono 2022/23, in sicer najprej v dveh 
kategorijah U-14 rang 2. SKL in U-10 rang 1. SKL. Ob tem se 
zahvaljujemo vsem domačinom, posameznikom in podjetjem, 
predvsem bivšim športnikom in ljubiteljem športa, ki so in še 
bodo podprli projekt košarkarskega kluba in se vanj vključili 
kot podporni člani. Otroci so odigrali že prijateljski tekmi v 
Celju, doma pa se bodo predstavili na tekmah proti Celjanom 
v sklopu Petrovčevanja.

Športni pozdrav. 
Tomaž Podgornik, predsednik

ekipa 5. in 6. razred

ekipa 3. in 4. razred
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USPEHI ŠAHISTA MATICA NAREKSA 

Slika s podelitve odličij v Novem Sadu.

Zmagovalec Dominik Laux, NEM, drugouvrščeni Yahor Silich, 
BLR, tretjeuvrščeni Matic Nareks, SLO

Konec meseca decembra lanskega leta se bo za vedno vtisnil 
v spomin mladega šahista Matica Nareksa iz Arje vasi. Matic 
je bil udeleženec 20. evropskega mladinskega šahovskega 
prvenstva v pospešenem in hitropoteznem šahu, ki je 
potekalo v Srbiji, natančneje v Novem Sadu. Na prvenstvo je 
bil dobro pripravljen, trenerska ekipa je opravila vzorno delo. 
Matic je odigral odlično, za seboj pustil veliko močnejših ter 
renomiranih tekmecev ter osvojil bronasto odličje. Gre za 
prvo njegovo medaljo z velikih tekmovanj in do sedaj največji 
uspeh kariere. Medalja je nagrada za ves dosedanji vložen 
trud, pomembna je tudi širše. Namreč v zgodovini samostojne 
Slovenije je na velikih tekmovanjih v mladinskih fantovskih 
konkurencah omenjen dosežek uspel le še dvema. 

Aprila je Matic ravno končal enajstdnevno tekmovanje, igral je 
na evropskem članskem šahovskem prvenstvu v standardnem 
šahu, ki ga je letos prvič gostila Slovenija. Uvrstil se je mnogo 
višje od svoje začetne pozicije in se z novimi osvojenimi 
ratinškimi točkami še bolj približal drugem mednarodnemu 
šahovskemu nazivu FIDE mojster. 

V času pisanja članka, je bil Matic vpoklican v slovensko 
reprezentanco tudi za nastop na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v Grčiji. 

Čestitamo za vse dosedanje dosežke in verjamemo, da bomo 
o lepih uspehih še veliko slišali!

Damijan Nareks



15

Novice

MIKROZELENJAVA

Pridelava mikrozelenjave ob študiju na domači kmetiji v 
Dobriši vasi 
V zadnjih letih vedno bolj postaja priljubljena mikrozelenjava, 
s katero sem se prvič pobližje srečal na mednarodni izmenjavi, 
na eni izmed novozelandskih tržnic. Izgled in okus me je takoj 
navdušil. Svet se spreminja in tako se tudi vsebina na krožnikih 
spreminja, dodaja in išče se zelenjava, ki je polnejšega in 
intenzivnejšega okusa, kar mikrozelenjava zagotovo je. 
Po prihodu domov sem se odločil, da začnem vzgajati te 
drobcene rastlinice, poskusna pridelava je uspela, kar mi je 
dalo moč in pogum za nadaljevanje pridelave. Mikrozelenjavo 
trenutno prodajam ob sobotah na celjski tržnici in zanimanja 
zanjo ne manjka.

Začetek gojenja mikrozelenjave
Zgodba mikrozelenjave se je začela v vrhunskih restavracijah, 
kjer so kuharski mojstri iskali posebno zelenjavo, ki bo na 
njihovih krožnikih dala poseben izgled in okus. Sprva je bila 
mikrozelenjava mišljena kot dodatek na krožnik zgolj za 
‘izgled’, vendar so nadaljevali z raziskavami, zakaj pridejo do 
takšnega okusa, in odgovor našli v vsebnosti antioksidantov, 
mineralov, vitaminov in ostalih koristnih snoveh. Vsaka vrsta 
jih vsebuje veliko in v različnih koncentracijah, običajno pa je 
vsebnost antioksidantov v mikrozelenjavi od 10-krat do 30-
krat višja kot v odraslih rastlinah.

Vsak dan malo
Marsikdo zamenjuje mikrozelenjavo z bolj poznanimi kalčki, 
a ne gre za eno in isto stvar. Kalčki so seme, ki kali in raste v 
vodi, ga ne režemo, ampak ga zaužijemo v celoti, medtem 
ko mikrozelenjavo vzgojimo na ekološki zemlji, na kateri se 
ukorenini, nato na klasičen način odrežemo tik nad zemljico. 
Vzgoja poteka v velikih pladnjih za večkratno uporabo. 
Pred prodajo jo prestavim v manjšo razgradljivo kartonasto 
embalažo. »Kupec jo lahko doma postavi v hladilnik, kjer 
se ustavi rast, zato lahko ves teden po malem reže šopke 
zelenjave in jih dodaja jedem. Ker je zelo bogata z vitamini 
in hranili, je priporočljivo, da jo v manjših količinah uživamo 
vsak dan. Križnice in pšenična trava so zelo dober dodatek pri 
zajtrku. Dobrodošle so še v sendvičih, solatah, juhah, rižotah in 
drugih podobnih jedeh.

Na seznamu tudi gobe
Za gojenje gob sem se navdušil 
od profesorja Pohlevna na 
naši fakulteti, pri opravljanju 
izbirnega predmeta gojene 
gobe. Menim, da je tovrstna 
dejavnost bila v Sloveniji 
pred dvajsetimi ali tridesetimi 
leti zelo razširjena, nato je 
malenkost zamrla. V zadnjem 
času je, kot pravi, drugače. Na 
domači pšenični slami gojim 
bukove in kraljeve ostrigarje. 
Ker imamo na domači kmetiji 
kar nekaj pšenične slame, sem si rekel, zakaj je ne bi izkoristil 
tudi za ta namen. Gobe se mi namreč zdijo zelo zanimive kot 
mesni nadomestek. V primerjavi z mikrozelenjavo jih je lažje 
prodajati, saj stranke poznajo končni produkt in okus, ki ga 
lahko pričakujejo. V prihodnje si želim še pridelovati šitake, ki 
rastejo na hrastovi žagovini. Urejam prodajno mesto na domu, 
nekaj prodam s pomočjo spleta. Glavnina kupcev prihaja 
s celjskega in mariborskega konca, si pa želim v prihodnje 
območje prodaje razširiti še na druge regije.

Blaž Jelen
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SPOZNAJTE VSESTRANSKEGA KRAJANA ŽIGA DERŠKA

Prosim, če se lahko na kratko predstavite.
Sem diplomirani dizajner notranje opreme, a me je splet 
okoliščin že pred nekaj časa popeljal v medijski svet. Slišite 
me lahko na radiu Veseljak, gledate pa na televiziji Planet TV 
v oddaji Jutro na Planetu. Skušam biti aktiven na družbenih 
omrežjih, kjer lahko spremljate moje delo v medijih, glasbeno 
ustvarjanje ter delček mojega zasebnega življenja, ki ga najraje 
delim z mojo boljšo polovico Evo ter z muco Lizo. 

Imate veliko talentov. Na katerega ste najbolj ponosni?
Zdajle na primer razmišljam o kuhariji, saj sva z Evo pred 
kratkim praznovala 6 let ljubezni. Osvojil sem jo s palačinkami. 
Bolj, ko se je najina ljubezen krepila, bolj so moji talenti postali 
življenjska spremljava in ne toliko razlog za nek nov dosežek. 
A kot pravijo, da je vse za nekaj dobro, menim, da s petjem, 
avtorstvom, kreativo, designom, voditeljskimi izkušnjami, 
press releasi, kuharijo ... torej z uporabnimi znanji, sploh v 
medijskem svetu, ponujam nekaj več.

www.uniforest.si

PRODAJALNA CELJE | Lava 6 | 3000 Celje | 051 301 777  | prodajalna.celje@uniforest.si 

PRODAJALNA LATKOVA VAS | Latkova vas 81/d  | 3312 Prebold | 051 665 566  | prodajalna@uniforest.si

Pooblaščeni  
prodajalec in serviser  

za Husqvarno.
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Kakšni so vaši cilji za prihodnost?
Ciljam k ljubezni, sreči, zdravju, iskrenosti, prijaznosti ... kar 
pride vmes, naj bo polno življenje.

Maruša Mirnik

Novice

Slovenija vas pozna tudi kot perspektivnega tekmovalca v 
kuharski oddaji Masterchef. Kakšna je bila vaša izkušnja v 
tej oddaji? Kaj vam je še posebej ostalo v spominu?
Sodelovanje v Masterchefu je nepozabna izkušnja za vsakega 
tekmovalca. Zame je bilo veliko več kot samo kuhanje, saj 
sem med snemalnimi dnevi ves čas hodil v službo. Naporno je 
bilo, ampak vredno, saj je bil TOP 4 zame res lep uspeh. Vesel 
sem, da sem lahko med tekmovanjem pokazal svojo zabavno 
plat, po kateri so si me dobro zapomnili predvsem najmlajši 
gledalci in me na tak način vzeli za svojega. 

Kako dolgo ste kot otrok živeli v Dobriši vasi?
Do šestega leta, potem smo se z družino preselili v okolico 
Šmartna ob Paki.

Imate kakšen lep spomin na tisti čas?
Zelo lepe spomine imam na čas, ko sem kot otrok živel v Dobriši 
vasi. Ne spomnim se vsega, vem pa za nekatere prijatelje v 
vrtcu, ki jih danes odrasle srečujem na kakšnem sprehodu, z 
nekaterimi smo se celo srečali na I. gimnaziji v Celju. Spomnim 
se, kako smo se brezskrbo igrali pod krošnjami brez, ki stojijo še 
danes. Spomnim se prijazne vzgojiteljice Mojce, sosedovega 
psa Bučka, spomnim se, kako sva z babi Hildo obiskovala njene 
prijateljice npr. gospo Zoro, spomnim se vonja njene hiše, ki je 
danes lepo prenovljena ob železnici, spomnim se tudi gospe 
Minke, k njej sva z babi nosila priboljške za mačke. In še česa 
... ja, lepi spomini.

Kako to, da ste se odločili priti živet nazaj v Dobrišo vas?
Po selitvi je ostalo za nami prazno stanovanje, ki je čakalo na 
nova golobčka. In ju je dočakalo. Skozi leta življenja v Ljubljani 
sem tudi zmeraj bolj čutil, da mesto ni zame. Oba z Evo sva 
vesela, da sva prišla v te konce, kjer imava že tudi nekaj 
prijateljev.

Kam v KS Petrovče najraje zahajate?
Najraje se odpravim na sprehode proti Savinji mimo perišča. 
Zvok vode me vabi in sprošča.
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041 639 885  031 556 376  |  kostanj.doo@siol.net  |  kostanj-biomasa.si

KOSTANJ D.O.O.
MEDLOG 63, 3000 CELJE

Naše podjetje skrbi za kompleksno predelavo 
lesne biomase v obnovljive vire energije. 

Poleg tega boste v naši ponudbi našli tudi 
veliko ostalih storitev, kot so:

- mletje lesa na terenu 
  (hlodovina, obrezline, zeleni odrez)

- odkup in odvoz lesa,

- prodaja in prevoz sekancev in

- sečne storitve na terenu ter

- prodaja RZ PELET A1 (BELI PELETI)
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O NOVICAH

PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - SEPTEMBER 2022

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, 
ki izide predvidoma septembra 2022, posredujete do 28. 8. 2022 v elektronski obliki. Fotografije naj bodo 

v PDF obliki in opremljene s komentarjem in navedbo avtorja. 

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

Maj 2022, naklada 850 izvodov

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



20

2022
PETEK, 27. 5.

SOBOTA, 28.5.

TOREK, 31. 5. ob 17:00

SREDA, 1. 6. ob 17:00

ČETRTEK, 2. 6. ob 19:30

PETEK, 3. 6. ob 17:00

PETEK, 3. 6. ob 17:00

SOBOTA, 4. 6.

NEDELJA, 5. 6.

17:00

9:00

9:00

9:00

19:00

9:00

16.00

MEDGENERACIJSKI POHOD PO OBELEŽJIH NOB
zaključek v Arji vasi

KOŠNJA PO STAREM
Zaloška Gorica

KOŠARKA MLADI
telovadnica OŠ Petrovče

TURNIR V NAMIZNEM TENISU
telovadnica OŠ Petrovče

SLAVNOSTNA SEJA S PODELITVIJO PRIZNANJ
dvorec Novo Celje

LEPA NEDELJA S PROCESIJO IN SVETO MAŠO
bazilika Matere Božje Petrovče

NOGOMETNI TURNIR  MED DUHOVNIKI IN GOSTI
igrišče Dobriša vas

PGD ARJA VAS - POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA IN VESELICA
Arja vas

TURNIR DVOJIC V TENISU
tenis igrišče Petrovče

KONCERT  SKUPINE TABU
telovadnica OŠ Petrovče

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI igrišče Mala Pirešica

igrišče Drešinja vas

dvorana KZ Petrovče

športni park Petrovče

Perišče Dobriša Vas

TURNIR V KOŠARKI

KONCERT MePZ A CAPPELLA

GASILSKO TEKMOVANJE PIONIRJEV
za pokal KS

SREČANJE NA PERIŠČU

18:30

9:00

21:00


