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Vljudno vabljeni k branju nove številke Petrovških novic.
Veliko se je dogajalo od zadnje praznične novoletne številke. Urejena je 
bila tlakovana ploščad pred Petrovško baziliko, na kateri smo postavili 
mobilno drsališče in na njem kar cela dva meseca nudili zabavo vsem, ki 
so uživali v drsanju in druženju. Prvič nam je uspelo izvesti silvestrovanje, 
ki je bilo zabavno in prijetno.
Na pobudo Turističnega društva je bila odlično izvedena tudi maškarada. 
Predstavilo se je kar deset skupin z odličnimi in izvirnimi maskami.
V dveh naših društvih so izvolili tudi nove predsednike. Pri Športnem 
društvu je predsednik Jan Pavlič, pri Društvu upokojencev pa Darka 
Uranjek Domitrovič. Novima predsednikoma čestitam, vsem pa želim še 
naprej uspešno delo.
Najavljamo pa novo prireditev in sicer že sedmo PETROVČEVANJE, ki bo 
letos potekalo od petka, 26. 5. do sobote, 10. 6. 2017. 
Svečana otvoritev Petrovčevanja bo letos v nedeljo, 28. maja 2017, ob 
18. uri pred dvorcem Novo Celje, kjer bomo po dolgem času spet podelili 
priznanja KS Petrovče, manjkala pa ne bo tudi pogostitev po prireditvi.
Glavni letošnji dogodek se bo odvijal v Petrovčah v petek, 2. junija 2017, 
kjer bodo gasilci PGD Dobriša vas – Petrovče v uporabo svečano predali 

novo gasilsko vozilo. Kot se spodobi, bo sledila velika gasilska veselica.
V soboto bodo športniki že tretjič zapored organizirali Mavrični tek, kjer 
predvidevamo, da bomo po številu tekačev podrli lanskoletni rekord.
Prosim vas za razumevanje, saj bo v času trajanja teka popolna zapora 
prometa po Petrovčah.
Seznam prireditev je na zadnji strani, seveda pa si vse dogodke lahko 
ogledate tudi na uradni internetni strani in FB profilu KS Petrovče. 
Program je pester in vsak bo zagotovo našel nekaj zase. Vabljeni ste, da se 
prireditev ob prazniku KS Petrovče udeležite v čim večjem številu. 
Veseli me tudi, da lahko povem, da so finančna sredstva za dokončanje 
pločnika Petrovče – Kasaze zagotovljena in da je zaključek del previden v 
letošnjem letu.
Na koncu pa velike pohvale še KZ Petrovče, ki je spet odlično organizirala 
Jožefov sejem.
NA SNIDENJE NA PETROVČEVANJU!

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Vokalna skupina 

 
vas v okviru otvoritve Petrovčevanja

vabi na pomladno obarvan koncert, z naslovom  

  IVLJENJE JE VRTILJAK   

 v nedeljo 28. maja 2017 ob 18. uri v dvorcu Novo Celje 

 Pridružili se nam bodo tudi pevci vokalne skupine DRAŽ in
plesalci folklorne skuppine KOBULA 

 

 

Vljudno vabljeni,
da vam z našimi melodijami popestrimo nedeljsko popoldne.

Po koncertu pa pogostitev!

. 



Kulturno društvo Petrovče
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Kulturno društvo Petrovče je letos v mesecu februarju skupaj s 
člani Mepz A Cappella, ki so sodelovali v vsakem delčku prireditve, 
pripravilo čudovito proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Raznolike točke so gledalce popeljale na pravo potovanje po 
slovenskih pokrajinah. Del tega popotovanja so prikazali tudi učenci 
OŠ Petrovče z mentoricami. Člani MePZ A Cappella so dokazali, 
da so izjemno dobri dramatiki, napovedovalci, organizatorji, 
pripovedovalci, izvajalci in pevci, saj so nam pričarali pravo  
kulturno vzdušje in spodbudo, da smo lahko ponosni na našo 
raznoliko pokrajino in slovenske korenine. Slavnostna govornica je 
bila ga. Irena Kolar, ravnateljica OŠ Petrovče, ki je poudarila pomen 
povezovanja šole (naj kulturna šola 2015) s Kulturnim društvom ter 
z lokalnim okoljem, s katerim zelo dobro sodelujejo. Za večletno 
kreativno ustvarjanje na kulturnem področju so mentorice OŠ 
Petrovče prejele priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
RS, OI Žalec, ki jim jih je podelila ga. Neža Zagoričnik, vodja JSKD, OI 
Žalec. Vsem dobitnicam še enkrat iskrene čestitke.

Člani društva in še posebej kot skupina tudi sekcija FS Kobula so se 
udeležili letošnjega pustovanja, ki ga je Turistično društvo Petrovče 
organiziralo pred ploščadjo za cerkvijo. Kobulovci so bili zelo lepi in 
inovativni, kar so opazili tudi v Utripu Savinjske doline.
V marcu smo presenetili in zapeli naši tajnici in desni roki našega 
društva, Klavdiji Seražin. Kot najmlajša članica upravnega odbora 
je zablestela v polovički okroglega rojstnega dne. Člani smo ji 
pripravili edinstveno pesmico, ji nazdravili in ji zaželeli še mnogo 
zdravih in srečnih dni.

Nadalje je v mesecu marcu uspela že tradicionalna prireditev v 
Petrovčah ob ženskih praznikih, kot je povedal slavnostni govornik, 
g. Robert Čehovin, ki je nanizal tudi kar nekaj zgodovinskih dejstev 
o obeh praznikih in govor zaključil s prelepo Pavčkovo pesmijo.
V raznovrstnem programu, namenjenemu mamam, ženam in 
družinam nasploh, so sodelovali člani Moškega pevskega zbora 
KD Petrovče, učenci OŠ Petrovče ter otroci iz vrtca enote Petrovče. 
Dvorana, ki je bila do zadnjega kotička nabita z obiskovalci, je 
zadonela ob bučnem aplavzu, še posebej so bile navdušene matere 
in žene, ki jim je Krajevna skupnost Petrovče ob koncu namenila 
lončnico trobentic. V imenu KD sta se ob koncu vsem nastopajočim 
in njihovim mentorjem zahvalila voditelja prireditve ter jim vsem 
skupaj zaželela še veliko prazničnih dni.

Konec marca pa smo pripravili letni občni zbor društva, ki je hkrati 
tudi priložnost, da si lahko poleg posameznih poročil zastavimo 
tudi nadaljnje cilje, podamo kakšno kritično ali pohvalno besedo 
in predvsem da se srečamo in poklepetamo s člani. Uvodni kulturni 
program so letos izvedli člani sekcij (Moški PZ, MePZ A Cappella, VS 
Candela, duo 2 Kajle ter FS Kobula), sledila so poročila društva in 
vseh sekcij. Delovno predsedstvo občnega zbora je vodila Andreja 
Rak Ribič. Na zboru članov smo se tudi zahvalili najbolj prizadevnim 
članom društva. Priznanje za vestno in odgovorno delo so letos 
prejeli: Dani Aristovnik, Martin Ožir, Martin Zupanc, Aleš Logar, 
Andreja Ževart  ter FS Kobula; v društvo pa so bili uradno sprejeti 
tudi vsi novi člani. Po uradnem delu je sledilo druženje z etno 
skupino Veški dečki.
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Z veseljem objavljamo prvi singel zasedbe UPG (Uroš Planinc 
Group) z naslovom “Na drugo stran”.
UPG je petčlanska zasedba, ki jo sestavljajo prekaljeni kitarist Uroš 
Planinc, ki je tudi avtor pesmi, Petra Ambrož – vokal, Blaž Bizjak – 
bas, Dani Telebar – ritem kitara, Matjaž Ključevšek – bobni. 
Soavtor pesmi je Nudovec Gaber Marolt (s katerim Uroš sodeluje 
v projektu Borrison), pod producentsko taktirko pa se je tokrat 
podpisal trenutno najbolj vroč producent na sceni – Matej Pečaver.
“Na drugo stran” je pravi rockerski komad, ki bo pogrel vsako pravo 
rockersko dušo. Ker hitro zleze pod kožo, smo prepričani, da si ga bo 
prepeval mariskdo.

Sodelovanje v skupini UPG prinaša članom izrazit način ustvarjanja, 
kjer lahko izrazijo svoje ideje in ljubezen do rock glasbe.
Singel “Na drugo stran” napoveduje tudi izid tretjega albuma, ki je 
v pripravi.
 https://www.facebook.com/urosplanincgroup
 
KONTAKT:
uros.planinc@gmail.com
041 299 609 (Uroš Planinc)

UPG – “Na drugo stran”

Člani sekcij so imeli do sedaj različne nastope, za sabo imajo nastope 
na območnih srečanjih folklornih skupin ter pevskih zborov. V 
SVOJE VRSTE PA VAS PRISRČNO VABIJO MOŠKI PEVSKI ZBOR, MePZ 
A CAPPELLA TER FS KOBULA. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite! 
Konec meseca maja obeležujemo praznik Krajevne skupnosti 
Petrovče. Poleg vseh ostalih prireditev vas v okviru Petrovčevanja 
še posebej vabimo na prireditvi, ki jih organizira naše društvo:
•	 nedelja,	 28.	 maj	 2017,	 ob	 18:00	 koncert	 Vokalne	 skupine	

Candela	(dvorec	Novo	Celje);
•	 četrtek,	1.	 junij	2017,	ob	19:30	komedija	Jaz	bom	poslanec	

(Gasilski	dom	Drešinja	vas).
mag. Jasna Sraka, predsednica KD Petrovče

Moški pevski zbor Petrovče je pod taktirko nove zborovodkinje 
Vesne Turičnik Popovski smelo zastavil program. Petrovčanom smo 
se v novi “preobleki” predstavili na materinskem dnevu, v marcu 
in aprilu pa smo peli na naših koncertih v Domu upokojencev 
na Polzeli, v Preboldu in nazadnje v Zavodu svetega Rafaela na 
Vranskem. Vsepovsod smo s programom in izvedbo navdušili 
poslušalce. V maju smo sodelovali na območni reviji pevskih 
zborov v Žalcu, konec meseca pa nas v gosteh čaka še sokoncert z 
Ženskim pevskim zborom Griže. Prva sezona pod novim vodstvom 
bo tako zelo uspešno za nami. V jeseni pa pričenjamo s pripravo 
na obeležitev naše 60-letnice, ki jo bomo praznovali v letu 2018. 
Že sedaj vas vljudno vabimo na koncert in vam obljubljamo 
nepozaben dogodek.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor
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Leto 2017 se je za nas začelo s pripravami na Proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku, ki nam ga je letos v celotno organizacijo in 
realizacijo prepustilo Kulturno društvo Petrovče.

V programu, ki ga je pripravila naša pevka Andreja Jezernik, smo 
se s petjem in recitacijami sprehodili po slovenskih pokrajinah. V 
programu so sodelovali tudi učenci OŠ Petrovče z mentoricami ter 
slavnostna govornica ga. Irena Kolar, ravnateljica OŠ Petrovče.

V soboto, 18. februarja 2017, smo na povabilo stranke SDS nastopili 
Žalcu, v dvorani Doma II. slovenskega tabora, kjer je Slovenska 
demokratska stranka pripravila slavnostno akademijo ob 28. 
obletnici svojega nastanka z imenitnim kulturnim programom, 
katerega del smo bili tudi mi. 

Meseca marca smo nastopili na Občnem zboru Kulturnega društva 
Petrovče, na katerem sta priznanje društva za uspešno in odgovorno 
delo prejela predsednica MePZ A Cappella  Andreja Ževart in Aleš 
Logar. Med nove člane društva pa so bile sprejete naše nove pevke 
Helena Hrvatin, Maja Oprešnik in Urška Poljanšek.

Naslednji dan, 25. marca, smo se odzvali povabilu Term Dobrna in 
ob materinskem dnevu nastopili v tamkajšnji kavarni Karla Maya ter 
s sproščenim in razgibanim programom navdušili domače in tuje 
goste.  

Ves ostali čas pa smo namenili učenju in sestavljanju programa za 
naš letni koncert z naslovom »Čujte pesem mojo«, ki je bil 13. maja 
2017 v dvorani Hmeljarskega doma v Petrovčah, in nastopu na 
Območni reviji pevskih zborov v Glasbeni šoli v Žalcu.

Damijana Podbregar

MePZ A Cappella

Zelo si želimo povečati število pevk in pevcev, zato vljudno in iz srca vabimo dekleta, ženske, fante in moške, ljubitelje zborovske 
glasbe, da se nam pridružite.

Pojemo različne zvrsti glasbe, poudarek pa je na slovenskih skladbah in skladbah slovenskih skladateljev.

Pridite med naše vrste, da bomo skupaj ustvarjali, se družili ter peljali naprej zelo uspešno pevsko zgodovino zbora.

Več informacij lahko dobite pri predsednici zbora Andreji Ževart (041 601 678; andrejazevart@gmail.com) 
ter na Facebook strani MePZ A Cappella.

Prisrčno vabljeni.
Člani MePZ A Cappella KD Petrovče

Folklorniki smo kar takoj v začetku leta 2017 začeli pridno vaditi 
in tudi nastopati. Tako smo najprej na povabilo naše sokrajanke 
gospe Marte Strahovnik ob slovenskem kulturnem prazniku 
popestrili dan otrokom v vrtcu Anice Černejeve v Celju. Skozi vsa 
leta našega delovanja zgledno sodelujemo tudi z DU Petrovče, 
tako smo tudi letos popestrili program na njihovem občnem 
zboru. V soboto, 18. marca, smo zaplesali na Lopati, saj so 
tamkajšnji gasilci pripravili prireditev ob materinskem dnevu in 
dnevu mučenikov. Naš najpomembnejši vsakoletni nastop pa je 
sodelovanje na Območnem srečanju odraslih folklornih skupin. 
Letošnje je potekalo na Vranskem, ob tej priložnosti pa smo 
pripravili splet zahodno-štajerskih plesov, katere smo zaplesali 
v savinjskih delovnih kostumih. Ob koncu smo od spremljevalke 
gospe Tanje Drašler prejeli čestitke, kar nam je dodatna spodbuda 
za nadaljnje delovanje, saj smo dobili najvišjo oceno do sedaj. 
Takoj naslednji dan, in sicer 22. aprila, pa smo se udeležili Festivala 
odraslih folklornih skupin v Šentjurju, kjer smo predstavljali žalsko 

občino. Ob koncu velja vabilo vsem, ki bi radi plesali ali igrali v naši 
skupini, da se nam pridružite!

Primož Sraka, strokovni vodja

Folklorna skupina Kobula
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Na svete tri kralje, 6. januarja 2017, smo Candelice uspešno izpeljale trikraljevski koncert v baziliki Matere božje v Petrovčah. Naši gostje so bili 
Mešani cerkveni zbor iz župnije sv. Jurij ob Taboru pod vodstvom gospe Gabrijele Gojzdnikar in Otroški zbor župnije Petrovče pod vodstvom 
gospe Tine Strahovnik. Koncert je snemala tudi televizija Vaš Kanal in si ga je še vedno možno ogledati na spletu pod oddajo Iz prve roke. 

Sedaj pridno in z vso zavzetostjo vadimo najprej za občinsko revijo, predvsem pa za majski koncert, ki ga bomo izvedle v okviru Petrovčevanja 
na nedeljo, 28. maja 2017, v dvorcu Novo Celje ob 18. uri. Koncert bo obarvan z geslom »Življenje je vrtiljak«. 

Priprava dveh samostojnih koncertov v sezoni je za tako malo vokalno skupino izreden uspeh, za nas, pevke, pa velik izziv. V juniju se bomo 
udeležile že tradicionalnega Srečanja malih vokalnih skupin na gradu Komenda na Polzeli.

Prisrčno vabljeni na koncert in na veselo druženje krajanov!

Predsednica Andreja Rak-Ribič

Vokalna skupina Candela

V torek, 18. aprila 2017, se je v Krajevni knjižnici Petrovče odvil nadvse 
prijeten literarni večer. V goste smo tokrat povabili bivšega sokrajana, 
gospoda Miroslava Mikelna, ki je predstavil že svojo drugo zbirko 
spominov in pripovedi z naslovom Zgodbe mojega časa II. 

Kot v prvem zbiru zgodb, tudi v tej avtor opisuje svoje spomine in 
zanimive pripetljaje, ki jih je doživel med ustvarjanjem družine, doma 
in ne nazadnje tudi v času službovanja kot veterinar. Mnoge zgodbe 
poskrbijo za dobro mero smeha, kakor tudi avtor sam, ki nas je s svojim 
hudomušnim pripovedovanjem ves čas zabaval. 
Po pogovoru z avtorjem, ki ga je vodila mlada novinarka Iva Jeknić, se 
je večer prevesil v prijetno druženje in pomenkovanje z gosti. Mikeln 
pa je večer pospremil z nekaj verzi Kuntnerjeve pesmi, ki so zares lepo 
zaokrožili zanimiv večer in prijetno srečanje.

Je vsako srečanje majhno rojstvo, 
rojstvo lučke, ki tajno sveti, 

rojstvo niti, ki tajno zveže.
Vsak od nas svojo pot potuje.

Vsako pot tisoč lučk osvetljuje. 
Vsako srce tisoč nitk povezuje. 

Nihče ne hodi po svetu sam.
Lina P. Zupanc

Literarna sekcija v Krajevni knjižnici Petrovče
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Pozdravljeni!

KO RK Petrovče – Levec je tudi v prvem četrtletju leta 2017 opravljala 
svoje naloge, ki so prioriteta v njenem delovanju.

Veseli me, da smo uspeli najti prostovoljko, ki enkrat mesečno 
meri krvne vrednote. Obisk je lep, pridite tudi vi. Vsako prvo sredo 
v mesecu med 7.30  in 8.30 uro. Socialna stiska posameznikov je še 
vedno velika, a v naši KS nimamo takšnih težav kot ponekod drugje v 
naši bližnji okolici.

Paketi hrane se še vedno delijo. Upravičenci so obveščeni, kdaj se to 
dogaja.

V mesecu marcu je bila v OZ RK Žalec programsko volilna skupščina. 
KO RK smo podprle člane, ki so OZ vodili že v prejšnjem 4-letnem 
obdobju. Dobili so popolno podporo vseh KO.

Ob tej priložnosti so vse KO RK našega OZ RK ob 150-letnici delovanja 
slovenskega RK dobile plaketo in priznanje za svoje delo. Tako smo ta 
priznanja dobile tudi me v našem KO RK Petrovče. Ob tej priložnosti 
čestitam in se zahvaljujem vsem našim prostovoljkam, ki tako 
nesebično delujejo v naši organizaciji.

Čestitala pa bi tudi OŠ Petrovče, katere ekipa je na tekmovanju v 
poznavanju nudenja prve pomoči osvojila prvo mesto tako v našem 
OZ kot tudi na regijskem tekmovanju v Celju in bo zastopala Celjsko 

regijo na državnem tekmovanju. Res, iskrene čestitke tekmovalcem in 
mentorici ge. Svetlani Đokić ter veliko sreče na državnem tekmovanju.

Na koncu pa še vabilo na Petrovčevanje, kjer bo sodelovala tudi naša 
KO RK. Tako kot prejšnja leta, bomo v sodelovanju s TD Petrovče v 
okviru pohoda po KS, pripravili zanimivo predavanje ter udeležencem 
merili krvni pritisk. Se vidimo!

Ksenja Volpe Medved
Predsednica KO RK Petrovče – Levec

KO RK Petrovče – Levec

Da smo gasilci iz Drešinje vasi v zadnjih letih nosilci uspehov v naši 
dolini, je že skoraj stalnica; da pa smo se v nedeljo, 23. aprila, v 
Slovenski Bistrici potegovali za nastop na gasilski olimpijadi, je bilo 
tudi za nas zelo velik izziv. Že samo dejstvo, da lahko tekmuješ z 
najboljšimi v Sloveniji, ki bodo tudi na olimpijadi med najboljšimi, 
ti po žilah požene strahospoštovanje. Koliko vaje in treningov je 
potrebnih, da prideš tako daleč, vedo le tisti, ki to počnejo. V društvu 

smo ponosni, da imamo tako sposobne fante, ki pretečejo štafeto z 
ovirami v šestdesetih sekundah. In res: kapo dol najboljšim. Našim 
fantom je zmanjkalo malo športne sreče, pa bi se zgodilo najslajše. A 
treba je pohvaliti vse, ki so sodelovali  pri tem zahtevnem in drznem 
projektu, in jim hkrati še enkrat iskreno čestitam.

Vrhunec pomladi je bilo tudi državno tekmovanje v kvizu, na katerem 
so naši pionirji v postavi  Matija Gajšek, Matevž Boštjančič in Neža 

Drešinja vas se je potegovala za nastop na Gasilski olimpijadi 

»Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine«

Brina Štampe Žmavc

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z našimi srečanji na prvi 
ponedeljek v mesecu. Z otroki, starši, starimi starši in drugimi 
spremljevalci najmlajših, po začetni pravljici nadaljujemo z 
ustvarjanjem. Pod našimi prstki so nastali različni izdelki, ki 
jih razstavimo na tabli v pritličju šole. Izdelovali smo darilne 
škatlice, cvetlične mobile, velikonočne piščančke in pustne 
kostume »Čajčke«, s katerimi smo se predstavili na Pustovanju 
v  Petrovčah.  

Pravljične minute in ustvarjalnice

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

Metka Čede Ciglar in Klavdija Pfeifer



Gasilci PGD Arja vas pospešeno pripravljamo dokumentacijo in 
dovoljenja za novogradnjo gasilskega doma, na obcestni lokaciji od 
graščine Arja vas proti križišču v Petrovčah. Kot člani društva posebnega 
pomena, smo spomladi sklenili koncesijsko pogodbo za zaščito in 

reševanje z občino Žalec. Zato se strokovno izobražujemo in kar dva 
naša člana sta uspešno opravila usposabljanje za višjega gasilca. Gasilci 
smo aktivni tudi kadar ni intervencij. Pred 1. majem smo s svojim 
znanjem in s silo svojih rok, tradicionalno in ponosno postavili mlaj.

Posebej smo se posvetili projektu gradnje gasilskega doma. Občina 
Žalec nam je  podelila pravico graditi na parceli v njeni lasti in nam iz 
požarnega sklada namenila 18.000 € pomoči za izvedbo rekonstrukcije 
gasilskega doma. Potem pa nam je naš spoštovani vaščan Jože 
Delakorda podaril parcelo za gradnjo doma, ob cesti med graščino in 
križiščem v Petrovčah. V teku je prekategorizacija zemljišča in izvedba 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje novogradnje. Vabimo vas k 
sodelovanju tako pri gradnji doma, kot pri vašem aktivnem sodelovanju 
pri gasilskih intervencijah, saj je predanih operativnih gasilcev vedno 
premalo.

NA POMOČ!  Iztok Uranjek, predsednik

Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dobriša vas-Petrovče 
smo imeli v prvih mesecih letošnjega leta že veliko dela. Poleg 
vseh obveznosti in nalog, ki jih opravljamo v okviru rednega 
dela prostovoljne gasilske organizacije, smo si v preteklih letih 
zadali tudi nakup novega, sodobnejšega gasilskega vozila 
GVC16/25. Želja po novem vozilu, ki bi nam omogočal še 
uspešnejše delo, pa za nas predstavlja velik finančni zalogaj, 
zato smo pomoč poiskali pri krajanih, podjetjih in organizacijah 
v kraju. Vsem, ki ste se oziroma se še boste odzvali naši prošnji 
po pomoči, se najlepše zahvaljujemo. 

Kot vsa leta do sedaj, bomo tudi letos organizirali tekmovanje 
gasilske mladine za Pokal KS Petrovče. Vabljeni, v petek, 26. 5. 
2017, ob 17.00 uri na igrišče pri vrtcu, v kar največjem številu, 
da podprete mlade gasilce. 

Naslednji petek, 2. 6. 2017, pa za vas pripravljamo slavnosten 
prevzem novega gasilskega vozila, kateremu bo sledila velika 
gasilska veselica, kjer nas bo zabaval Dejan Vunjak.

Prostovoljno gasilsko društvo Dobriša vas-Petrovče

Stepišnik pod mentorstvom Francija Zavašnika zasedli drugo mesto 
in postali državni podprvaki. Uspeh so dopolnili še mladinci s petim 
mestom.  Drešinja vas v pionirski konkurenci že četrto leto zapored 
stoji na stopničkah Gasilske zveze Slovenije.

Med prvimi smo bili tudi na intervenciji v Arji vasi in še enkrat se je 
pokazalo, da vozilo za tri gasilce ni najbolj praktično, saj so trije morali 
ostati v domu in so na intervencijo prišli kasneje z drugim vozilom. Že 
nekaj časa razmišljamo o rešitvi. 

V dvorani smo imeli razstavo velikonočnih jedi in pirhov. Naš član 
Danijel Žagar je imel zanimivo predstavitev potovanja in vzpona na 
goro Aconaguua, najvišji vrh Južne Amerike, za kar se mu iskreno 
zahvaljujem. Pridni smo bili tudi na Jožefovem sejmu, kjer smo 
varovali parkirišča.

Tudi sicer je v našem domu zelo živahno, saj so se začele prve vaje 
na prostem za člane, članice in veterane. Tik pred 1. majem pa smo 
postavili mlaj in po dolgih letih zakurili prvomajski kres.

Hvala vsem, ki pri takšnih akcijah sodelujete, saj tako nadaljujemo in 
ohranjamo tradicijo naših prednikov.

Predsednik Gregor Košec

Gasilski pozdrav »Na pomoč« pa naj dopolnimo še z besedami: »Hvala za pomoč«. 

Predsednik Bernard Jelen
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Društvo upokojencev Petrovče deluje kot samostojno društvo že 32, let 
vse od ustanovitve leta 1985. Najpomembnejši cilj društva vsa leta in 
tudi v prihodnje je ponuditi članom pogoje za kvalitetno preživljanje 
prostega časa, druženje ob različnih priložnostih in športno-rekreativno 
udejstvovanje v prostorih, ki so last društva, pa tudi izven njih.

Poleg prostorov v pritličju bloka Dobriša vas 3b, ima Društvo 
upokojencev v lasti tudi Rekreacijski center Ruše z brunarico in 
prostori za druženje na prostem in izvajanje športno rekreativnih 
dejavnosti naših članov. Brunarica je bila postavljena leta 2001, tako 
da letos avgusta obeležujemo 16 let njene postavitve. Do takrat bomo 
izvedli vzdrževalna dela v brunarici in prenovil okolico brunarice, 
popravili dotrajane tlake, klopi, športne rekvizite. Vse to bo izvedeno s 
prostovoljnim delom naših prizadevnih članov.

Sicer pa svoje aktivnosti izvajamo skladno s programom dela društva 
in posameznih sekcij. Med zelo aktivnimi je sekcija za pohodništvo in 
izletništvo, ki bo letos izvedla 6 pohodov, en izlet in tri tematska srečanja 
(ob dnevu žena, martinovanje in novoletno srečanje). Enkrat na 
mesec popeljemo naše člane v različne kraje Slovenije, kjer pohodniki 
obiskujemo hribe z lepimi razgledi, spoznavamo značilnosti naše dežele 
in se družimo. Lepo se imamo. Letos v juliju bo potekal že 100. pohod 
DU, vsi so potekali v zadovoljstvo pohodnikov, srečno in varno. 

Aktivni smo tudi na športnem področju. Naši športniki se udeležijo 
občinskega tekmovanja zveze DU občine Žalec, 10 meddruštvenih 
tekmovanj pri društvih upokojencev v občini Žalec. V našem RC Ruše 
bomo 31. julija 2017 organizirali tekmovanje društev upokojencev 
občine Žalec za pokal Krajevne skupnosti Petrovče v streljanju z 
zračno puško, rusko kegljanje, pikado in metanje kovinskih obročev. 
Tekmovanje se prične ob 9. uri. Pridite navijat!

Tudi naše druge sekcije delujejo. Telovadba za naše člane v telovadnici 
Osnovne šole Petrovče poteka v času od oktobra do marca, od aprila do 
novembra pa sekcija za nordijsko hojo, kolesarjenje, sekcija za druženje, 
vsak teden se srečujejo tudi pevci. V brunarici se dobimo od maja do 

oktobra vsako sredo in petek od 15. do 18. ure, poletni čas pa je od 
16. do 19. ure. Družimo se, naši športniki in tudi drugi vadimo športne 
discipline, v katerih tekmujejo naši športniki. Če vas zanima, pridite tudi 
vi!

DU Petrovče ima tudi svoj e-naslov dupetrovce@gmail.com. Svojo 
dejavnost bomo v kratkem predstavili tudi na spletni strani Krajevne 
skupnosti Petrovče. 

Člane vsak mesec obveščamo o naših aktivnostih z mesečnimi 
informacijami Aktivnosti za posamezen mesec, ki jih prejme vsak naš 
član. Zanima tudi vas? Pridružite se nam. Vsak teden ob sredah od 9. do 
11. ure smo v naši pisarni v Dobriši vasi 3b. Pridite na obisk!

Nasmejani pohodniki DU Petrovče na letošnjem aprilskem pohodu 
pred Planinskim domom Uštah Žaranek, 658 m, PD Moravče.

Predsednica DU Petrovče:
Darka Uranjek Domitrovič

V mesecu februarju je bil v Osnovni šoli Petrovče izveden zbor čanic in 
članov, ki se ga je udeležila večina. Splošna ugotovitev na zboru je bila, 
da smo vse zastavljene naloge uresničili. Dovolj uspešni nismo bili le pri 
vključevanju v organizacijo. Sprejeli smo le dva člana, organizacija sedaj 
šteje 84 članic in članov. V prihodnje želimo vključiti še več novih članov, 
saj je v organizaciji cilj ohranjanje vrednot in spomina na težke čase 
okupacije. Tudi iz našega kraja je bilo preveč žrtev v tistem času in tega 
ne smemo pozabiti. Poleg tega se nam članstvo krči zaradi bioloških 
zakonitostih, saj so v kratkem času preminuli trije člani: Mehtig Vera iz 
Petrovč, Špendau Štefan iz Celja in Žgank Jožef iz Ruš. Ohranili jih bomo 
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 leta, udeležili smo se proslave na Dražgošah, kjer je bil zmagovito 
bitko Cankarjev bataljon proti okupatorju, nato smo bili na Sedlarjevem 
(Kozjansko) – prihod XIV. divizije, ki letos slavimo 73 let njenega prihoda 
v Sovenijo, bili smo na komemorativni svečanosti na Frankolovem, kjer 
so okupatorji obesili 100 talcev iz Starega piskra kot povračilni ukrep za 
nacističnega funkcionarja Dortmaistra, letos je 72. letnica tega pomora, 
saj je tam prenehalo življenje šestim žrtvam iz Žalske občine. 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 in komandant Badovinec. Množično smo se 
udeležili proslave v počastitev »Dan upora proti okupatorju« 25. aprila, 
ki je izzvenela v čast 76. let OF Sovenije v Domu II. slovenskega tabora 
v Žalcu, slavnostni govornik je bil podpredsednik Vlade Republike 
Slovenije in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan 
Židan. 

Podeljene so bile plakete Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, ki jih je podelil Marijan Turičnik, predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Žalec, med drugim tudi dvema članoma iz Krajevne 
organizacje ZB Petrovče. Gaberšek Franc je prejel srebrno plaketo, 
Virtič Alojz pa zlato plaketo za življensko delo Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije. 

V kulturnem progaramu, ki ga je vodila Jožica Ocvirk, so sodelovali 
Mladinski pevski zbor I. OŠ Žalec z zborovodkinjo Zdenko Markovič, 
Mešani pevski zbor Gorenje z zborovodkinjo mag. Špelo Kasesnik in 
Godba Zabukovica. Ta dogodek bo nam ostal v lepem spominu. 

Predsednik Marijan Turičnik

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

Društvo upokojencev Petrovče
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Leto smo pričeli z zanimivim 
predavanjem Olimpijski Rio s 
Petrom Kavčičem. 

Knjižnico OŠ Petrovče so 
napolnili krajani predvsem 
mlajše generacije in uživali ob 
sproščenem podajanju Petrovih 
vtisov in doživetij z olimpijskih 
iger v Riu de Janeiru. 

Z zanimivimi posnetki je predstavil 
prizorišče, zakulisje in osebni 
vtis. Bilo je zanimivo in zabavno 
druženje.

PustOvanje v PetROvČah

Po kratkem premoru smo spet pustovali, tokrat na samostojni prireditvi 
v Petrovčah.

Skupine maškar so se zbrale na šolskem dvorišču in pustna povorka je 
krenila proti prizorišču na ploščad za cerkvijo. 

Fontana mleka, Korenovi se vračajo, Veseli čajčki, Otroška pomlad, 
Razigrani puzli, Domači hmeljarji, Domači cigani, Stoletne gasilske sanje 
in Kurenti, so razveselili številne krajane, ki so spremljali povorko. 

TD je pripravilo osem skupin in pritegnilo še vrtec Petrovče in Novo Celje, 
Folklorno skupino Kobula KD Petrovče in PGD Dobriša vas-Petrovče. 

Udeležili smo se skupnega spomladanskega čiščenja okolja na 
območju Male Pirešice, Ruš, Zaloške Gorice in Arje vasi. Ugotavljamo, da 
redno pomladno čiščenje okolja in posebej nabrežin, prispeva k temu, 
da je odnos do okolja boljši, nepravilno odloženih odpadkov je manj. 

Delavnica butaR v DRešinji vasi

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

Turistično društvo Petrovče 



10

KO zacveti DRen in zaDišijO POtice

Na velikonočno soboto smo se ponovno zbrali ob otvoritvi razstave 
velikonočnih dobrot. Tudi letos, že trinajstič po vrsti, je Jožetu Stepišniku 
uspelo pridobiti številne razstavljalce, ki so obogatili razstavo z izdelki 
spretnih rok. Krog razstavljalcev je tudi letos presegel meje vasi in 
občine. Na 41 bogato obloženih in okrašenih mizah, je bil predstavljen 
tradicionalni žegen in raznovrstni pirhi, izdelani v različnih tehnikah. 
Poleg postnih jedi so razstavo obogatile lubenske potice, križi, kresilne 
gobe, umetniško okrašeni pirhi in seveda butara velikanka. 

Drevo v počastitev dneva zemlje so tokrat posadili  na Mali Pirešici.

Društvo je kot vsako leto sodelovalo pri postavitvi mlajev na Zaloški 
Gorici, v Arji vasi, v Drešinji vasi in Dobriši vasi. Skupaj z gasilci in vaščani 

ohranjamo lep star običaj, ki zahteva znanje in moč, ob enem pa je 
prilika za prijetno druženje vaščanov. 

sPOmlaDansKO uRejanje vašKih gReD in zasaDitev

Skupina članic je tudi letos uredila vaške grede v vseh vaseh. 9. maja pa 
smo organizirali srečanje ob gredi v Dobriši vasi, kjer smo se poučili o 
možnostih ureditve vaških središč. 

Prijazno pa vas v okviru Petrovčevanja vabimo še na dve naši prireditvi:
• košnja po starih običajih (Zaloška Gorica), sobota, 27. 5. 2017 ob 9. uri,
• pohod po poteh KS Petrovče, petek, 2. 6. 2017 ob 16. uri (zbor pred 

OŠ Petrovče).

Predsednica Marjeta Grobler

V  ponedeljek, 2. 1. 2017, smo se sedmošolci OŠ Petrovče okoli 9. 
ure zbrali pred šolo. Ko je prišel avtobus, smo  vso prtljago, smuči in 
»borde« zložili v prtljažnik in čez kakšno uro smo se že peljali proti 
Kopam. Med  vožnjo smo se zabavali, peli, pogovarjali, nekateri 
pa so celo spali. Po dveh urah zabavne in utrujajoče  vožnje smo 
prispeli na Kope, kjer smo pojedli malico. Potem smo vso prtljago 
nesli v Lukov dom in počakali na sobe. Med čakanjem smo si šli 
ogledat smučišče. Ko smo se končno namestili, smo šli na kosilo, 
zatem pa smo imeli še uro počitka.

Po počitku smo šli na smučišče, kjer smo se razdelili v pet skupin 
glede na to, kako dobri smučarji smo. Okoli 16.30 smo se vrnili v 
dom in si privoščili malico. Do večerje smo imeli prosto. Po večerji 
pa smo pisali dnevnik, dokler nismo odšli na nočni pohod z lučkami 
na Črni Vrh, kar je bilo super zaključek dneva.

V naslednjih dneh smo vsako jutro ob 7.00 doživeli budnico in odšli 
na zajtrk. Po zajtrku pa so nam ocenili sobe in prvi dan so bile same 
5. Po ocenjevanju smo se šli smučat. Smučali smo 2 uri in se vmes 
pogreli s čajem. Vsak dan je potekal podobno, le v sredo smo šli 
na nočno smuko. Vsi smo zelo uživali. Da pa je bil zaključek dneva 
še popolnejši, smo šli plesat kar v »pancarjih«. Po plesu pa smo 
vsi hitro in trdno zaspali. Predzadnji dan šole v naravi smo morali 
prekiniti smučanje, saj je bil močan veter. A smo se kmalu potolažili, 
saj smo zvečer plesali in uživali v »disku«. Zadnji dan šole v naravi se 
nismo šli smučat, ker je bilo smučišče preveč zaledenelo. Zato smo 
ostali kar v domu in si krajšali čas z različnimi družabnimi igrami. 

Nekaj minut pred kosilom so nam učitelji razdelili še nekaj priznanj. 
Po kosilu pa smo se odpravili domov. Med vožnjo smo se zabavali 
in po dveh urah ovinkaste ceste končno prišli do šole, kjer so nas že 
čakali starši. To je bila naša najboljša šola v naravi.

Anja Luc, 7. c

Osnovna šola Petrovče

Juhuhu, šola v naravi je tu!
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V četrtek, 2. februarja, smo na OŠ Petrovče pripravili sprejem za 
svojega bivšega učenca – bronastega rokometaša Blaža Blagotinška. 

V šolski telovadnici so se zbrali vsi učenci in učitelji ter ga burno 
pozdravili. Po uvodni pesmi Ko si srečen mu je za uspeh čestitala 
tudi ravnateljica Irena Kolar. Sprejem je duhovito povezoval športni 
pedagog Peter Kavčič, ki je razkril, da je Blaž v času obiskovanja 
osnovne šole igral tudi na harmoniko in da kot devetošolec zaradi 
velike številke noge ni mogel na nobeno smučarsko tekmovanje.

Sprejem so popestrili plesalke in pevci, ki so zapeli nekaj pesmi 
ob spremljavi šolskega banda, pri petju pa so se jim pridružili vsi 
prisotni, tudi učitelji in predstavniki Občine Žalec, med njimi je bil 
tudi župan Janko Kos. Slednji je slovenskemu reprezentantu podelil 
simbolično darilo, ki ga bo spominjalo na rodno Savinjsko dolino.

Ob koncu je Blaž Blagotinšek kot že pred njim olimpijska prvakinja 
v judu, prav tako bivša učenka OŠ Petrovče, Urška Žolnir, simbolično 
naredil odtis roke in podpisal rokometno žogo. Na svoj račun pa 
so prišli vsi otroci, saj je vsem razdelil svoje sličice, nekaterim se je 
podpisal na roko, drugim na žogo, z nekaterimi se je slikal …

Bronasti rokometaš na obisku

V petek, 17. 2. 2017, tik pred počitnicami smo na petrovški šoli 
obeležili slovenski kulturni praznik. Zjutraj smo se zbrali v matičnih 
učilnicah in se razdelili v nekaj skupin. Ena skupina je rimala 
razredno himno, druga skupina se je pripravljala za Prešernovo 
štafeto, tretja skupina pa je zrcalila Prešernov portret in izdelovala 
Niveine modre srčke. Nato je prišel čas za malico. Po njej smo se 
kulturno navdihnjeni odpravili v Hmeljarski dom Petrovče, kjer smo 
si ogledali predstavo Sneguljčica, ki so jo odigrali naši vrstniki. Vrnili 
smo se v šolo in v telovadnici imeli predstavitev razrednih himn ter 

Prešernovo štafeto, v okviru katere smo tekli do učiteljic, ki so nam 
zastavljale vprašanja na temo Franceta Prešerna. Če smo odgovorili 
narobe, smo morali teči »kazenski krog«, sicer smo lahko nadaljevali 
z naslednjo »postajo«. V kategoriji šestih in sedmih razredov je 
zmagal 7. a, v kategoriji osmih in devetih razredov pa je zmagal 9. c. 

Dan mi bo ostal v lepem spominu predvsem zaradi posebne in 
zanimive Prešernove štafete. 

Maša Geoheli, 7. c

V znamenju Franceta Prešerna

V petek, 21. aprila, je na OŠ Petrovče v okviru vseslovenske 
noči knjige potekala noč branja z naslovom Zapisano v zvezdah. 
Skozi  celotno druženje smo se pogovarjali o naši prihodnosti, 
med drugim smo tudi napisali letni horoskop. Ko smo končali z 
napovedovanjem prihodnosti za posamezno znamenje, pa so na 
vrata šolske knjižnice že potrkali prvi gostje, ki so nam predstavili 
posebne poklice, in sicer g. Matjaž Kačičnik, pilot slovenske vojske, 
ki trenutno pilotira našega falkona, ga. Barbara Kunič Tešovič, 
dr. biokemije in molekularne biologije ter evropska patentna 
zastopnica, ga. Alenka Marovt, raziskovalna novinarka na POP TV, 
ga. Simona Šramek – Zatler, dr. medicine, specialistka patologije in 
sodne medicine.

Po našem druženju smo si privoščili špagete, nato pa nas je obiskal 
čarodej, g. Aljaž Šon, ki je poskrbel, da smo vsaj enkrat ostali brez 
besed. Pokazal nam je nekaj zanimivih trikov in nam predstavil 
svojo pot, kako je postal čarodej.  S svojo energijo je navdušil nas 
in naše goste, ki so tako uživali, da so pri nas ostali dolgo v noč. 
Zapustili so nas šele okoli polnoči, ko smo se mi toplo oblekli, 
poiskali svetilke in se odpravili po poteh uspehov zvezd v Petrovčah 
nekoč in danes. S pomočjo namigov smo našli prvo točko, ki se je 
nahajala v petrovški baziliki. Tam nam je pater Vanči prijazno odprl 

cerkvena vrata in ogledali smo si grobnico naše domnevno prve 
pesnice - dame v črnem - Fani Hausmann. Ob zvokih kitare smo tudi 
zapeli in poiskali še naslednji točki. To sta bili prva šola v Petrovčah 
in uspešno podjetje Matjaž.

Zapisano v zvezdah



Ko smo se vrnili v šolo, je bila 
ura že pozna, a mi smo bili 
še vedno za akcijo. Šli smo v 
telovadnico, kjer so nas čakale 
zvezdne steze, po katerih 
smo se sprehodili s pomočjo 
pesmi Bine Štampe  Žmavc. 
V stilu zvezde gorijo in nikoli 
ne ugasnejo, smo priredili 
odlično zabavo Zvezde plešejo 
in tako zaplesali v jutro. 
Tako so se po parketu naše 
knjižnice vrteli Melania in 
Donald Trump, Maček Muri 
in Muca Maca, Peter Prevc in 
Ilka Štuhec, Martin in Nina iz 
Usodnega vina in še mnogi 
drugi znani obrazi.

Urini kazalci so šli proti tretji 
uri zjutraj, ko smo naše delo 
zaključili z branjem. Tokrat 
smo se pozabavali z ljudsko 
pravljico Mojca Pokrajculja in 
jo zabelili v slogu Boštjana Gorenca Pižame ter ji dodali še nekaj 
svojih šaljivih domislic. Zaradi adrenalina je bilo težko zaspati, zato 
bi lahko rekli, da smo nadaljevali skoraj brez počitka. Že takoj po 
zajtrku smo nadaljevali z ustvarjanjem. Najprej  smo pisali uradno 
pismo našemu predsedniku, gospodu Borutu Pahorju. Sporočili 
smo mu, kakšno prihodnost si mladi želimo.

Od gospoda predsednika pa smo skočili med raparje. Najprej smo 
skupaj spoznali knjigo Kla kla klasika in poskusili sestaviti svoj rap 
na kakšno pesem, ki smo jo obravnavali pri slovenščini. Sredi dela 
pa je na vratih potrkalo in v knjižnico je vstopil nihče drug kot raper 
Trkaj. Nekaj časa smo nepremično sedeli in ga onemelo gledali. Že 
pozdravil nas je v raparskih rimah in nas izredno navdušil. Tudi on je 
bil nad  našimi rapi naravnost navdušen. 

Vsega lepega pa je enkrat konec. Tako smo tudi mi naše druženje 
končali tako, da smo zakopali časovno kapsulo in posadili drevo 
želja. Domov smo odšli polni novega znanja, novih zgodb in prijetnih 
občutkov. Mislim pa, da nas je večina preostanek sobote prespala in 
sanjarila o prečudovitih dogodivščinah, ki smo jih skupaj doživeli.  

Urška Košir, 9. c
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V soboto, 3. junija 2017, bo naš kraj znova odet v pisano mavrico. Športno društvo Petrovče že tretje leto 
zapored organizira prireditev Mavrični tek, ki je vsako leto čudovita popestritev krajevnega praznika 
Petrovčevanje. Kaj je mavrični tek? Gre za smeha polno prireditev, na kateri se udeleženci posipajo z 
naravnimi »holly« barvami. Naš kraj bo tako znova gostil okrog 500 tekačev, ki se bodo pobarvani v pisane 
barve podali na pot po Petrovčah. Na poti jih bodo čakale številne zabavne ovire, cilj teka pa ni iskanje 
zmagovalca, temveč zabava in še enkrat zabava. Vljudno vas vabimo, dragi sokrajani, da se teka tudi sami 
udeležite in povabite svoje sorodnike ter prijatelje, da skupaj preživite čudovito in zabavno popoldne. Saj 
veste, če boste tek zamudili, boste morali čakati na Mavrični tek 2018!

Tek se začne ob 16. uri, krajane pa vljudno naprošamo, naj nekoliko potrpijo zaradi zapore ceste skozi naš kraj. Vsem tekačem 
želimo zagotoviti mirno in varno pot do cilja, zato bo v času teka (torej med 15.45 in 18.00) cesta skozi Petrovče na nekaterih delih 
zaprta. Poskrbeli bomo, da bodo cestne ovire odstranjene takoj, ko bo mimo njih pritekel še zadnji tekač. Zahvaljujemo se vam za 
razumevanje in se že veselimo snidenja z vami na tretjem Mavričnem teku v Petrovčah!

Športni pozdrav!
Jan Pavlič,

Predsednik ŠD Petrovče



 

OTROŠKI Živ Žav 
Zabava za otroke, mamice, atije, dedke in babice 

Vabljeni  4. 6. 2017 ob 10.00  

pod šotor pred OŠ Petrovče 

 

 - Otroci vrtca Petrovče, Novo Celje, Levec  

 - Cici pevci in plesalci OŠ Petrovče 

 - Plesno – glasbena zabava z Alenko Kolman 

- Ustvarjalne delavnice, poslikava obraza,  

   mini frizerski salon, foto kotiček  

- Sladkamo se s palačinkami… 

 

                                                                                        Vstop je prost!    
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PRODAJALNA

PROIZVODNJA

UPRAVA

NUDIMO VAM HITER IN UGODEN SERVIS VSEH VRTNIH STROJEV IN MOTORNIH ŽAG.

PAN TIM, d. o. o. | Industrijska cona Latkova vas 81d, 3312 Prebold | T: 03 / 777 14 23 | M: 051 665 566 
E: prodajalna@uniforest.si | www.uniforest.si | DELOVNI ČAS: ponedeljek–petek: 7.00–17.00, sobota: 7.00–12.00
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FORST

Motorna žaga 
JONSERED CS2258

699 00  €
REDNA CENA: 787,00 €

prostornina motorja 59,8 cm3

moč 3,1 kW (4,2 KM)
dolžina meča 45 cm

teža 5,6 kg

Vrtni traktor 
MCCULLOCH PowerDrive M145-97TC

2.649 99  €
motor Briggs&Stratton PowerBuilt, 

8,5 kW/ 2.600 min-1, menjalnik Powerdrive CVT, 
širina košnje 97 cm, košara 220 l, teža 207 kg

FORST

Stenski nosilec za cev 
GARDENA Comfort

96 99  €
15 m cevi

NOVA LINIJA CEPILNIKOV DRV
ROBUST d.o.o.   T: 03 / 703 88 23   M: 031 819 788   www.cepilnik.si

Oblakova ulica 30, 3000 Celje  03 426 41 00  www.remont.si
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www.zelenedoline.si




