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

Člani sveta KS Petrovče smo se letos prvič odločili, da na uradnem 
odprtju Petrovčevanja podelimo priznanja in plakete KS Petrovče. Za 
uspešno delo na različnih področjih so priznanja prejeli: Jože Glinšek, 
Irena Pečnik in Janez Vošnjak, plakete pa Branko Dosedla, mag. Ivan 
Glušič, Marjeta Grobler in mag. Jasna Sraka. Prireditev ob odprtju so 
v izjemnem ambientu dvorca Novo Celje pripravile članice Vokalne 

skupine Candela skupaj z vaškima čvekama Olgo in Mojco, ki sta tudi 
vodili slavnostno sejo. Našo krajevno skupnost je pohvalil tudi župan, 
Janko Kos in nam čestital za praznik.

Vsem prejemnikom priznanj in plaket še enkrat iskrene čestitke!

Letošnje Petrovčevanje je izredno uspelo in v nadaljevanju je moja za-
hvala vsem.

Ni pa se dogajalo samo Petrovčevanje, tudi pločnik do Savinje in na-
prej do Liboj je končan in uresničena ena od dolgoletnih želja vseh 
Petrovčanov.

Člani sveta smo pripravili predloge razvojnih aktivnosti v naslednjih 
letih, ki bodo odvisne od tega ali jih bomo uspeli uvrstiti v proračun 
občine ali ne.

Prav tako smo obravnavali tematiko železniškega prehoda v Dobriši 
vasi, kjer se je pripetila nezgoda s smrtnim pri-merom. Naše stališče 
je bilo zavarovanje z zapornicami, a le-to tehnično ni mogoče, zaradi 
bližine že dveh zavarovanih prehodov (Žalec, Petrovče). Rešitve se še 
iščejo, se pa nagibajo k zaprtju in obnovitvi ter ureditvi obvoznih cest, 
pločnikov in razsvetljave v primeru zaprtja.

Želim vam veliko užitkov ob prebiranju naših Petrovških novic.

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Petrovče!

www.petrovce.si

Spoštovani!
Noro, vroče, mokro, divje, lepo, ubrano, deževno, sončno, mavrično, ponosno, tekmovalno, prijetno … in še bi 
lahko našteval, pa bi težko opisal letošnje že sedmo Petrovčevanje.
Čeprav bom morda zvenel kot zlajnana lajna, pa vendarle: to je bilo do sedaj najboljše Petrovčevanje.
Najbolj množičen tenis turnir v zadnjih letih, perfektno organizirana košnja po starih običajih, fenomenalno 
odprtje uradnega Petrovčevanja v dvorcu Novo Celje, zanimivi športni obračuni, prijetna gledališka komedija v 
Drešinji vasi, pa prevzem novega vozila s pravo gasilsko fešto, najštevilčnejši in najbolje organiziran Mavrični 
tek do sedaj in seveda finale z lepo nedeljo in barvitim ter množičnim živžavom.
Kot predsednik KS Petrovče sem neizmerno ponosen na opravljeno delo. Zato gredo pohvale in zahvale vsem, 
ki ste pripomogli k temu, da so prireditve tako dobro uspele.
Poimensko tokrat ne bom našteval vseh, posebne zahvale pa seveda vsem predsednikom naših društev, vodjem 
skupin ter pevcem in plesalcem, fotografinji, tajniku, Glasbeni šoli, župniku in seveda vsem, ki ste se prireditev 
udeležili in tako prispevali k uspehu teh dogodkov.

Vaš predsednik 
Marjan Volpe, KS Petrovče



Letošnje Petrovčevanje je tako kot vsako leto potekalo v okviru 
večjih prireditev. Kulturno društvo je v tednu praznovanja krajevne-
ga praznika organiziralo najprej odprtje Petrovčevanja in slavnost-
no sejo s čudovitim koncertom Vokalne skupine Candela, v goste 
pa smo povabili tudi gledališko skupino iz Šmiklavža, ki so uspeli 
nasmejati zahtevno domače občinstvo.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalila naši profesionalni foto-
grafinji, Jani Petrak Zajc, ki ji uspe naše še tako male podrobnosti na 
prireditvah narediti v veličastne in izjemne.

V mesecu juliji smo za okrogli jubilej postavljali mini smrečico naši 
dolgoletni in vsestranski članici, Evi Medvešček. V začetku septem-
bra bi naj kolesarili po obronkih in mejah Krajevne skupnosti, pa 
nam je zagodlo vreme. Smo pa zato naslednjo nedeljo uživali na 
Zlatkotovem tradicionalnem Družabnem srečanju in likovni raz-
stavi, v mesecu novembru pa vas prijazno vabimo na združeni kon-
cert vseh naših sekcij, in sicer v petek, 10. novembra 2017, v dvora-
no Hmeljarskega doma. 

mag. Jasna Sraka, predsednica KD

Kulturno društvo Petrovče
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Prireditev na Kerčmarjevi domačiji

Letošnje jesensko nestabilno vreme je tradi-
cionalno prireditev na Kerčmarjevi domaciji 
prestavilo v dvorano Hmeljarskega doma. Tudi 
v dvorani smo si pričarali sonce, kot nagrada 
Zlatku Kerčmarju za vztrajnost pri pripravi za-
nimive prireditve, kjer se je zbralo veliko ljudi, ki 
so uživali v 13. družabnem srečanju ljudskih pe-
vcev in godcev »Naj pesem pove, kaj čuti srce« 
ter 12. slikarski razstavi.

Nastopilo je več skupin in posameznikov iz različnih krajev Slovenije, posebno 
presenečenje pa je pripravil upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, ki je tudi sam za-
pel ter celo dirigiral pevcem Cerkvenega pevskega zbora Petrovče.  Zlatku Kerčmarju 
so pri organizaciji pomagali prijatelji, Kulturno društvo Petrovče s predsednico Jasno 
Sraka in Obcina Žalec, Krajevna skupnost Petrovce, največ pa seveda njegova družina. 
Zahvala gre tudi vsem nastopajočim, ki so prišli brez kakršnegakoli nadomestila, zgolj 
prijateljsko za Zlatka in zbrane ljudi. To je svojevrstna prireditev, ki privabi ljudi od blizu 
in daleč, željnih preprostega in iskrenega druženja ob dobri pesmi in glasbi, tega pa v 
obilici dobijo prav na vsakoletni prireditvi pri Zlatku Kerčmarju v Petrovčah.

mag. Jasna Sraka



Počitnice se niso niti dobro končale, člani zbora A Cappella 
pa smo se že preštevali na prvi vaji.

»Čujte pesem mojo« je bil naslov našega letnega koncerta 
prejšnje sezone. Ob polni dvorani naših zvestih poslušalcev 
smo dokazali, da vztrajanje prinese sadove. Prinese jih 
zaradi truda maloštevilčnih članov zbora in truda našega 
zborovodje Mitja Vaupotiča, ki nam pesem približa, da jo 
odpojemo s polno mero ljubezni do besede, melodije in 
glasbe same.

Letošnja sezona je zopet nov izziv. Želimo povečati članstvo 
našega zbora in se počasi pripraviti na jubilejno 25-letnico, 
ki bo naslednjo pevsko sezono.                      

V preteklosti je bilo toliko lepih in pozitivnih dogodkov, da 
se ne dajo napisati na en list. So leta in sadovi trdega dela, 
učenja, a tudi zabave in tkanja prijateljskih vezi med mladi-
mi in malo manj mladimi. 

V naše vrste vabimo vse, ki bi želeli naprej peljati uspešno 
pevsko zgodovino zbora.

24. pevska sezona MePZ A Cappella
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Folklorniki FS Kobula KD Petrovče smo še pred septembrom začeli z 
vajami, saj smo se pripravljali na nastope v okviru 12. Mednarodnega 
folklornega festivala Od Celja do Žalca, ki je potekal od 2. do 10. 
septembra 2017. Tako smo nastopili na Maratonu slovenskih folklornih 
skupin 2. 9. v Celju in 3. 9. v Laškem. Maraton je potekal prvič in se 
veselimo njegovega nadaljevanja tudi v prihodnje. V torek, 5. 9. 2017, 
pa smo sodelovali še na otvoritvi razstave »ETNO KERAMIKA« v Muzeju 
novejše zgodovine v Celju. Tudi v prihodnje nas čakajo številni nastopi, 
seveda pa poleg nastopov tudi redno vadimo in sicer vsako SREDO 
od 19.30 v Hmeljarskem domu v Petrovčah. Še naprej bomo veseli 
novih obrazov – predvsem moških, ter godcev (harmonika, kontrabas, 
klarinet). 

Vabljeni med nas!
Primož Sraka, strokovni vodja

Folklorna skupina Kobula

Vaje imamo vsak četrtek ob 19.30 v Hmeljarskem domu v Petrovčah. Prisrčno va-
bljeni!

Predsednica zbora Andreja Ževart, GSM: 041 601 678

Cvetka Ramšak

Sezono 2016/17 smo uspešno zaključili s koncertom 
v Grižah, kjer smo o ljubezni in pomladi prepevali 
skupaj z Ženskim pevskim zborom KuD Svoboda Griže. 
S programom, ki ga je povezoval Bojan Pevec, smo 
navdušili poslušalce. V juliju smo presenetili našega 
člana Marijana Turičnika in njegovo soprogo, saj smo 
jima zapeli na Zlati poroki in tako poskrbeli za še 
prijetnejše vzdušje. 

Z vajami za pevsko sezono 2017/18 bomo pričeli 
oktobra, zato v svoje vrste prisrčno vabimo nove pevce, 
da se nam pridružite. Z nastopi in koncerti začenjamo 
že novembra, celotna sezona pa bo v znamenju priprav 
na našo 60-letnico, ki jo bomo praznovali v letu 2018. Že 
sedaj vas vljudno vabimo na koncert in vam obljubljamo 
nepozaben dogodek.

Vesna Turičnik Popovski, zborovodkinja

Moški pevski zbor
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Na OŠ Petrovče vsako leto poteka bralna značka, ki jo pridno 
opravi veliko mladih bralcev. Ti so ob koncu šolskega leta nagrajeni 
s pohvalo in ogledom kakšne predstave. Letos pa je bil zaključek 
športno-miselno obarvan. Pravo letošnje presenečenje pa je bil 
piknik.

Bralni piknik je potekal tretjo in četrto šolsko uro na igrišču za šolo. 
Najprej smo se zbrali pred izhodom, kjer je vsak prejel „vstopnico“, 
na kateri je bilo ime njegove skupine. Skupine so imele imena po 
znanih knjigah za mladino, od tega npr. Martin Krpan, Harry Potter, 
Sreča na vrvici ... Potem so potekale razne športno-miselne igre. 
Za vsako zmago pri posamezni igri je zmagovalna skupina prejela 
nagrado – vrečko bombonov. 

Tako smo se mladi bralci zabavali ob sestavljanju pesmi ob danih 
verzih, igrali smo spomin z znanimi knjigami, knjige smo morali 
tudi urediti po abecedi. Nato pa smo metali na koš. Toliko zadetkov, 
kot je zadela posamezna skupina, toliko smo imeli na razpolago črk 
pri sestavljanju najdaljše možne besede. Na koncu pa smo dobili 
seznam besed, ki smo jih morali uporabiti v zgodbi, tako da bi ta 
čim bolj pritegnila bralca. Ker pa je bil to seveda bralni piknik, smo 
bili na koncu pogoščeni s pečenimi čevapčiči. Tako smo imeli nekaj 
časa tudi za kramljanje. Žal pa se je naš bralni piknik hitro končal.

Vsem je bil tak zaključek bralne značke zelo všeč, saj je odstopal od 
zaključkov prejšnjih let. 

Ana Grobelnik, 9. B

Bralni piknik

Osnovna šola Petrovče

Prijetno sončno in toplo majsko nedeljo, 28. maja 2017, smo članice 
Vokalne skupine Candela ob uradnem odprtju Petrovčevanja 
pripravile čudovit koncert z gosti v Dvorcu Novo Celje. Citiramo g. 
Volpeta, predsednika KS Petrovče: fenomenalno odprtje uradnega 
Petrovčevanja! Prireditev sta na duhovit in hudomušen način vodili 
petrovški čveki, Olga in Mojca. Letos smo želele, da je ambinet drugačen. 
Tako se je izkazalo, da je bil res grajski, saj je tudi župan v nagovoru 
omenil, da se premalo zavedamo tega zgodovinskega objekta in da bi 
ga lahko večkrat koristili. S svojo vztrajnostjo je predsednica Candele 
uspela uskladiti prostor in čas z ZKTŠ in KS Petrovče.

Candelice smo s svojimi glasovi in nasmehom vsem Petrovčanom 
pričarale izredno grajsko nedeljsko popoldne z naslovom »Življenje  je 
vrtiljak«.

Naši gostje so bili Veseli Savinjčani, s katerimi je zapel tudi župan 
občine Žalec, ter Vokalna skupina Cvetke, ki so zelo velikodušno 
priskočile na pomoč namesto VS Draž.

Koncert smo zaključili s skupno pesmijo Savinska dolina in s plesom 
Folklorne skupine Kobula Petrovče.

Nato je sledilo druženje ob dobri pijači in jedači.

Candelice smo imele zelo uspešno sezono z izjemnim zaključkom, 
sedaj pa je čas za nove izzive.

Andreja Rak-Ribič, predsednica

Vokalna skupina Candela
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V četrtek, 25. maja 2017, smo se v popoldanskih urah učenci in 
učenke Osnovne šole Petrovče skupaj s starši in učitelji odpravili na 
Podružnično šolo Trje. Ta dan nam je pouk odpadel, vendar smo se 
kljub temu naučili in doživeli veliko novega.

Ker je bilo vreme sončno, se je vso dogajanje odvijalo na prostem, v 
naravi. Program se je pričel z nagovorom ravnateljice, nato pa smo se 
vsi prisotni naučili plesno koreografijo, pri kateri so nam pomagale 
plesalke šolskega plesnega krožka. Program se je nadaljeval v 

obliki različnih športnih delavnic, ki so bile prilagojene starosti 
tekmovalcev. Odvijale so se plesne delavnice, prva pomoč, odbojka, 
skok v daljino, orientacija v naravi, igre z različnimi prevoznimi 
sredstvi, fitnes v naravi, metanje žoge v gol, tri v vrsto itd. 

V športnih aktivnostih smo zelo uživali in skupaj s starši navijali za 
sotekmovalce ter prijatelje. Pri prvi pomoči smo se naučili, kako 
oskrbeti zlom, opeklino in zvin. Tudi za prehrano je bilo poskrbljeno, 
saj smo imeli ves čas na razpolago sendviče, vodo in zdravo domače 
pecivo. 

Dogajanje je zaključil šolski band Pamži. Klara, Katarina, Nuša 
in Jakob so skupaj z instrumentalisti s svojimi prijetnimi glasovi 
povzročili, da smo še ostali prisotni zapeli z njimi. Vsi smo bili 
navdušeni nad njihovo izvedbo skladb in komaj čakamo, da jih 
zopet slišimo.

Zaradi vsega dogajanja (tako športnega kot glasbenega) je preživeto 
popoldne imelo pravi naslov Naj utrip zaigra, v naravi skupaj sva 
midva, saj nam je ob marsikaterem lepem trenutku utrip resnično 
zaigral. Z nakupom zapestnice, ki nam bo stala v trajen spomin na 
prijetno druženje, pa smo pridonesli v naš šolski sklad.

Anina Petek, 7. B

Medgeneracijsko obarvano popoldne - NAJ UTRIP ZAIGRA

V torek, 30. maja, smo se petrovški učenci izbirnih predmetov šolsko 
novinarstvo in vzgoja za medije ter radijskega krožka odpravili na ogled 
RTV-ja v Ljubljano. Do Ljubljane smo potovali z vlakom. Ko smo prispeli 
na cilj, smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina se je odpravila na 
ogled televizije, mi pa smo se najprej odpravili na ogled radia. 

Najprej so nam povedali nekaj osnovnih podatkov o delovanju radia, 
potem pa smo se odpravili v studio Vala 202. Tam smo izvedeli, kaj vse 
je potrebno, da radio deluje tekoče, ogovorila pa nas je tudi voditeljica. 
Potem smo se odpravili v kletno poslopje, kjer smo si najprej ogledali 
zbirko različnih zvočnikov, kamer, oddajnikov itd., nato pa še sobo, kjer 
sinhronizirajo različne filme. Po končanem ogledu radia smo se odpravili 
še na ogled televizije. Ogledali smo si studio, kjer snemajo Odmeve, nato 
pa smo se odpravili še na ogled največje snemalne dvorane v Sloveniji, 
dvorane 4. Po kratki predstavitvi delovanja televizije so nas odpeljali še 
na ogled prostorov, kjer se nahajajo maskerji. Tam so nam predstavili, 
kako pomembna dejansko je maska. 

Tudi nazaj v Petrovče smo se odpeljali z vlakom; v Petrovče smo prispeli 
približno ob treh. 

Izvedeli smo veliko novega in zanimivega o delovanju Radia in televizije 
Slovenije.

  Tjaša Lešnik, 9. B

Izlet na RTV

Čeprav se je ravno začelo novo šolsko leto, pa se še vsi spominjamo 
zaključnega dne v petrovški šoli. Seveda smo se eni bolj, drugi 
manj veselili svojih spričeval, prav vsi pa smo z veseljem čakali na 
podelitev priznanj in pohval za posamezne dosežke. Slavnostno 
podeljevanje se je kmalu zaključilo in uživali smo lahko ob malo 
drugačni prireditvi, s katero smo obeležili dan samostojnosti. Ob 
koncu pa nas je pustilo brez besed prav posebno presenečenje. 
Šolski bend »Pamži« je namreč ravno izvajal pesem skupine Mi2, ko 
se je od nekod zaslišal še en »neznano znani« glas. Kar nismo mogli 
verjeti, ko smo na odru ob šolski skupini zagledali Toneta Kregarja, 
pevca skupine Mi2. Skupaj so odpeli še nekaj uspešnic znane 
rockovske skupine in tako poskrbeli za še bolj poseben zaključek 
šolskega leta. 

OŠ Petrovče

Prav posebno slovo
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Poletje se nagiba v jesen, mi pa se radi spominjamo naših odmevnih 
prireditev v pozni pomladi in poletju. Petrovčevanje smo popestrili 
s Košnjo po starih običajih, veselili smo se na Pohodu po krajevni 
skupnosti, Živ žav pa je razveselil malčke, otroke, starše, babice in 
dedke.

Poleti smo se prijetno hladili in zmočili na Večeru na perišču v 
Dobriši vasi.

Košnja Po starih običajih - zaDnjo soboto V maju

Spet je bil lep in vesel dogodek pri kozolcu na Zaloški Gorici. 
Domačim koscem in grabljicam in domačem vozu s konjsko vprego, 
za katero so skrbeli Ivan, Valter in Klara, se je pridružil traktor s kosci 
in grabljicami iz sosednje Velike Pirešice. Presenetila nas je spret-
na Anica Cvikl, ki je pri svojih preseženih 80 letih sledila mladim 
domačim koscem. 

Prireditev so popestrili plesalci folklorne skupine Kobula, ponudniki 
domačih dobrot, pridelkov in izdelkov na tržnici. Vse pa so prijazno 
pogostile domačinke Zaloške Gorice in članice TD Petrovče. 

PohoD Po KrajeVni sKuPnosti

Tokrat so pohodniki prehodili dvourno pot od Petrovč, skozi Arjo 
vas, Ruše, na Zaloško Gorico in med travniki nazaj v Petrovče. Prvi 
počitek in sprejem so pripravili člani TD v ruškem gozdu, daljši 
počitek pa je bil pod Obrezovim kozolcem. Krajevna organizacija RK 
je pripravila kratko predavanje in razgovor o depresiji, predsednica 
RK, Ksenja Volpe, je udeležencem, ki so to želeli, izmerila krvni tlak, 
članice TD pa so poskrbele za okrepčilo.

Turistično društvo Petrovče

 

 

 

Dragi otroci, starši, babice, dedki, tete, strici, …  
  

Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Kdaj: v ponedeljek, 9. oktobra 2017, ob 17. uri 

Kje: v prostorih OŠ Petrovče 

(vhod razredne stopnje, učilnica v pritličju) 

Zakaj: Pravljične minute in ustvarjalnica 

Tema: Majhna, večja, največja … BUČA 

Pridi in povabi še prijatelje … 
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Skoraj sedemdeset pohodnikov je uživalo v prelepem razgledu z 
najvišje točke KS Petrovče. Zadovoljni so se vrnili pred nevihto v 
Petrovče pod šotor, na praznovanje krajanov.

ŽiV ŽaV

Prireditev je bila izvedena pod šotorom pred OŠ Petrovče, v nedeljo, 
4. junija 2017, dopoldan.

Nastopali so otroci vrtcev Petrovče, Novo Celje in Levec, cici pevci 
in plesalci OŠ Petrovče. Program je povezovala Alenka Kolman, ki je 
zapela in poskrbela za zabavno vzdušje.

Za otroke smo pripravili ustvarjalne delavnice: mini frizerski salon, 
poslikavo obraza in foto kotiček.

Otroci so se posladkali s palačinkami.

Prostor so napolnili otroci, starši, dedki in babice.

Večer na Perišču V Dobriši Vasi

jožica in Franci Grobelnik sta zapuščen ostanek perišča iztrgala 
propadu in mu z ureditvijo notranjosti in zasaditvijo okolice spet 
vrnila prvotno podobo zunanjosti in v njem uredila miren kotiček 
za počitek ob Lavi.

Vodstvo TD smo se še posebej razveselili tega. V prijetnih srečanjih 
na perišču smo se z Jožico in ostalimi domačini dogovorili o doga-
janju. V začetku avgusta smo organizirali Večer na perišču.

Hudo neurje in dež ni zmotil vaščanov Dobriše vasi in članov 
Turističnega društva Petrovče, da so obudili spomine, kako se je 
zgradilo perišče na Lavi v Dobriši vasi in kako je potekalo pranje.

Petdeset obiskovalcev, stisnjenih pod streho perišča, je z zaniman-
jem poslušalo Olgo Spolenak, ki je predstavila običaj na šegav način.

Jožica Grobelnik je udeležencem zaupala svojo zgodbo, ki je bila ra-
zlog za obnovo perišča, Julka Zupanc, v častitljivi starosti, je obudila 
spomin na pranje na tem perišču. S harmoniko je popestril vzdušje 
Blaž Reberšak, Olga in Andreja pa sta spodbudili obiskovalce, da smo 
družno zapeli o pericah in pleničkah. Postregli smo z jabolčnikom in 
domačim - Vinkotovim kruhom. Ko pa je dež ponehal, je sledila še 
bogata pogostite z domačimi dobrotami Zupančevih in pecivom 
domačink in članic TD.

Da je na perišču dobra energija, smo ugotovili v malem, skromnem 
prostoru, stisnjeni drug ob drugega. Kljub dežju smo peli, se zaba-
vali in zagotovili, da se v septembru spet srečamo, ko se bo tudi 
pralo in izmenjalo vsemogoče vaške govorice, kot se je to dogajalo 
nekoč.

Turistično društvo pa bo v sodelovanju s strokovno službo ZKŠT 
in Zavodom za spomeniško varstvo poskrbelo, da se bo obnova 
perišča nadaljevala. 
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PohoD Po hmeljsKi Poti

V Novem Celju smo zadnjo soboto v avgustu pozdravili in pogostili 
250 pohodnikov tematske poti Občine Žalec – Pohod po hmeljski 
poti 2017.

izlet tD PetroVče

Tradicionalni izlet društva že nekaj let organiziramo v septembru. 
Tokrat smo si ogledali Celovec, Minimundus in Vrbsko jezero, med 
potjo pa občudovali urejenost Avstrije. Poleg znamenitosti Avstrije 
in svetovnih biserov so bile poučne zasaditve v Minimundusu in v 
Celovcu.

Kljub muhastemu vremenu je bilo poučno in prijetno.

Marjeta Grobler, predsednica

V Društvu upokojencev Petrovče smo bili v letošnjem poletju zelo 
dejavni, bilo je več za nas pomembnih dogodkov in dejanj.

Že v pomladanskih mesecih smo se lotili prenove našega rekreacijskega 
centra (RC) v Ruškem gozdu z brunarico, kjer smo temeljito prenovili 
okolico brunarice, izvedli odvodnjavanje meteornih vod in zgradili 
novo sodobno strelišče za streljanje z zračno puško. Naši člani so s 
prizadevnim prostovoljnim delom opravili veliko delo. Hvala vsem 
članom, ki so prihajali v naš rekreacijski center, kajti dela, ki ga je bilo 
treba opraviti, je bilo res veliko.

V RC Ruše in pri naši brunarici, ki je usposobljena za izvedbo različnih 
družabnih dogodkov in športnih srečanj, smo v letošnjem letu gostili 3 
večje dogodke:
• v mesecu maju občinsko meddruštveno športno tekmovanje 

društev upokojencev občine Žalec v ruskem kegljanju, pikadu in 
metanju obročev, ki se ga je udeležilo 120 udeležencev,

• 31. julija 2017 smo v okviru Petrovčevanja organizirali tradicionalno 
meddruštveno tekmovanje DU Petrovče za pokal KS Petrovče v 
disciplinah streljanje z zračno puško, rusko kegljanje, pikado in 
metanje krogov in gostili 150 udeležencev,

• 23. avgustu 2017 je bilo srečanje članov našega društva ob 
praznovanju 16. obletnice izgradnje brunarice. Ob pripravljenem 
programu, hrani, pijači, glasbi in pecivu, ki so ga prispevale naše 
pridne članice, je srečanje 125 naših članov potekalo v prijetnem 
vzdušju vse do popoldanskih ur.

Med najbolj aktivnimi sekcijami našega društva je sekcija za pohodništvo 
in izletništvo, ki jo vodi nadvse prizadevni in aktivni Tone Zdolšek. Lahko 
se pohvalimo, da je bilo opravljenih 100 pohodov naših pohodnikov, 
ki so potekali skladno s programi srečno, brez poškodb ali nesreč. To je 
pomembno in daje elan za nadaljevanje pohodništva v našem društvu 
prilagojenega kondicijski pripravljenosti pohodnikov.

V letošnjem poletju smo 11. julija obeležili zelo pomemben jubilej – 
100. pohod pohodnikov, članov društva v neznano. Odpravili smo se 
na pohod v neznano. Vodja sekcije nas je odpeljal v najlepšo dolino v 
Sloveniji v Logarsko dolino. Na pohodu smo občudovali lepote Logarske 
doline in Savinjskih Alp in se povzpeli do slapa Rinke, kjer izvira Savinja. 
Pohod smo zaključili na piknik prostoru Gril nad Ljubnim, kjer so nas na 
lokaciji s čudovitim pogledom na Savinjske Alpe in savinjske planine 
prijazni domačini pogostili z okusno domačo hrano in pijačo. Tonetu 
Zdolšku smo v zahvalo za dolgotrajno odlično vodenje pohodniške 
sekcije pohodniki podarili kip pohodnika, društvo upokojencev pa 
pokalno priznanje za izvedbo in odlično vodenje sekcije. Sledila je torta 
velikanka posvečena Tonetu, s katero smo se posladkali vsi pohodniki. 
100. pohod je odlično uspel, pot v neznano je bila lepa in polna 
pozitivnih presenečenj. Vsi udeleženci, posebej pa vodja naše sekcije 
Tone, si ga bomo zapolnili s toplino v srcu.

Predsednica DU Petrovče
Darka Uranjek Domitrovič

Za nami je vroče, delovno in uspešno poletje

Zaključek 100. pohoda s torto velikanko in nagrajenim vodjem sekcije za pohodništvo 
Tonetom Zdolškom in vodstvom društva upokojencev Petrovče (foto Ivo Kolar)



9

Poletje je čas oddiha in dopustov, zato smo si kratkega privoščili 
tudi članice in člani PGD Drešinja vas, vse ostalo vroče poletje pa 
smo preživeli zelo aktivno in izredno uspešno. 
Kot je že tradicija je tudi letos naše društvo aktivno sodelovalo pri 
krajevnem prazniku. V dvorani gasilskega doma je bila gledališka 
igra, na igrišču turnir trojk – v ta namen smo zamenjali košarkarske 
table na igrišču. Na našem poligonu smo organizirali gasilsko 
tekmovanje članov in članic za pokal PGD Drešinja vas, ki je bilo 
hkrati tudi prva tekma v ligaškem tekmovanju GZ Žalec. Seveda 
smo kot vsa leta tudi letos z vsemi ekipami krenili na lov za pokale 
in prva mesta, kar nam je odlično uspelo. To, da so naši najmlajši 
pionirji in mladinci med najboljšimi, dokazujejo tudi letos, saj 
se domov vračajo s pokali in odličnimi rezultati predvsem v ligi 
Savinjsko - Šaleške regije, ki je v tem času na polovici. Zato pa so 
na najboljši možen način,  tako kot naši košarkarji, ligo zaključili 
člani in članice, saj so zmagali v ligaškem tekmovanju GZ Žalec. V 
ligi SZ Slovenije pa so uspešno nastopali naši veterani, ki so med 
triindvajsetimi ekipami dosegli trinajsto mesto.

Uspešno in delavno poletje PGD Drešinja vas

Minuli vikend smo bili v Braslovčah na občinskem tekmovanju, kjer 
smo se kljub nemogočim razmeram za tekmovanje - bilo je deževno 
in blatno, dobro odrezali. Članice A so dosegle drugo mesto, člani 
A pa četrto mesto in se uvrstili na dodatne kvalifikacije za regijsko 
tekmovanje. Vsem ekipam iskreno čestitam za dosežene rezultate.
Seveda pa nismo samo tekmovali, priključili smo dom na 
kanalizacijo, pregledali smo sušilnice, se udeležili intervencije v 
Dobriši vasi, brez sej UP in operative pa tako ne gre.
Čaka nas zanimiva in zelo delovna jesen. Zaključki tekmovanj, 
organizirali bomo posvet GZ Žalec, imeli bomo operativno vajo, dan 
odprtih vrat in še kaj bomo našli. Zato vas že zdaj vabimo k našim 
akcijam, navijanju za naše desetine in ostalemu dogajanju.

Sandra Kondič, Gregor Košec

PGD Arja vas
Gasilci PGD Arja vas pospešeno, a prepočasi, pripravljamo 
dokumentacijo in dovoljenja za novogradnjo gasilskega doma, 
na obcestni lokaciji od graščine Arja vas proti križišču v Petrovčah. 
Občina Žalec nam je že nakazala del finančne pomoči za gasilski 
dom. 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 na 
tekmovanjih Gasilske zveze Žalec. Tam smo tekmovali z žensko in 
z moško desetino. Tudi mentor mladinske desetine pridno obiskuje 
tekmovanja in pripravlja mlade gasilce na gasilski staž. Po zakonu o 
gasilstvu je gasilec vsak član gasilskega društva. Gasilec pripravnik 
je star najmanj 16 let in ima opravljen izpit za gasilskega pripravnika. 
Operativni gasilec pa je oseba stara od 18 do 65 let, ki ima opravljen 
zdravniški pregled in ima opravljen izpit za gasilca. Poveljnik 
našega društva 1.kategorije pa mora biti gasilski častnik. Zato se 
arnovski gasilci permanentno izobražujemo na vajah, delavnicah 
in na tekmovanjih, da lahko z gasilskim znanjem napredujemo po 
lestvici gasilskih činov. Neukega gasilca brez gasilskega znanja, 
vodja intervencije ne more učinkovito uporabiti niti na požaru, niti 
na tehnični intervenciji niti ob pomoči krajanom ob naravni nesreči.   

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

Takole namišljen požar napada naša ženska desetina!
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Zadnji meseci so bili za PGD Dobriša vas – Petrovče predvsem v 
znamenju pridobitve novega gasilskega vozila GVC 16/25, ki smo ga 
uradno prevzeli na prireditvi s parado in veselico z Dejanom Vunjakom 
v okviru Petrovčevanja. Brez prostovoljnih prispevkov občanov bi bil 
nakup vozila nemogoč, zato se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
pri tem velikodušno pomagali.

Ženska komisija na čelu z novo predsednico Romano Žagar se je 
nekajkrat srečala na sestankih in sodelovala pri zahtevni organizaciji 
slovesnosti ob prevzemu vozila. Če vas mika, da bi se nam pridružile, 
pridite, zelo vas bomo vesele.

Gasilska mladina se je udeležila tekmovanja, ki ga je v času Petrovčevanja 
organiziralo naše društvo, in tekmovanja v orientaciji na Vranskem. 
Mentorji skrbijo za vzgojo mladih z rednimi vajami, v zadnjem času na 
veliko veselje otrok tudi s pomočjo novega vozila. 

Septembra so se predstavniki PGD Dobriša vas - Petrovče udeležili 
praznovanja Dneva gasilcev gasilske zveze Žalec v Parižljah. Praznovanje 
je bilo združeno s slovesnostjo ob 90-letnici PGD Parižlje – Topovlje. 
Društvu tudi na tem mestu še enkrat čestitamo za častitljivo obletnico.

V tem času so operativci sodelovali pri dveh intervencijah, obakrat 
junija: prvič je šlo za domnevni požar na kmetijskem objektu v Libojah, 
le dan kasneje pa za udar stele v hišo v Dobriši vasi.

Oktober je mesec požarne varnosti in naše društvo bo v tem času 
organiziralo prikaz gašenja za občane. Na športnem igrišču si boste po 
ogledu lahko privoščili tudi merico kostanja in kozarec mošta. Vabljeni 
in na pomoč!

Bernard Jelen, predsednik

PGD Dobriša vas
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V  spomladanskih in poletnih mesecih smo bili članice in člani na 
veliko prireditvah v občini in drugje po Sloveniji. V mesecu maju 
smo bili množično prisotni na proslavi ob dnevu zmage, 9. maja 
2017 v Letušu, kjer je bil leta 1945 prvi stik partizanov in nemške 
vojske. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo nemška vojska 
položila orožje in se predala. Kot vemo iz zgodovine, je bila predaja 
podpisana naslednji dan v Topolšici. 

Zadnjo nedeljo v maju smo se udeležili desetega pohoda Stari 
pisker – Gozdnik, kjer je bila spominska proslava v spomin na 
streljanje talcev leta 1943. Pod Gozdnikom je bilo ustreljenih 
10 talcev iz Starega piskra zaradi maščevanja okupatorja, ker so 
partizani likvidirali domačega izdajalca, ki je množično izdajal 
zavedne Slovence. 

Množično smo se udeležili predstavitve knjige »Prevarana Slovenija« 
avtorja Mateja Šurca, ki dokumentirano razkriva grobe kraje 
državnega premoženja v Sloveniji po letu 1991. Zaradi aktualnosti 
bomo poskušali tudi v našem kraju organizirati takšne prireditve. 

V sredini junija smo bili tudi na Podljubelju na 72. letnici osvoboditve 
taborišča Mauthausen. Na tem mestu taborišča je še vedno vidna 
sled barak in tudi krematorij. Proslava je bila veličastna, saj je bilo 
prisotnih veliko evropskih delegacij (Francija, Češka, Poljska, Rusija 
in drugi), ki so predstavljali takratne taboriščnike. 

V velikem številu smo junija prisostvovali na osrednji proslavi Dneva 
državnosti v Domu II. Slovenskega tabora Žalec. 

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

Udeležili smo se 38. tradicionalnega pohoda na Komelj v Avstriji v 
spomin na tragični pomor Domnove čete in domačinov na Komelju. 
Na tem mestu se je leta 1944 zgodil zločin brez primera. Nacisti so 

po izdaji domačina presenetili partizane in domačine, ki so bili pri 
počitku na domačiji. Po obkolitvi so napadli hišo in jo nato zažgali. Iz 
goreče hiše so se rešili le trije partizani in se skrili v bližnjem gozdu. 
Ranjene ter še žive partizane in domačine so nacisti pometali nazaj 
v gorečo hišo. 

Podobne proslave smo se udeležili na Igrišah KS Griže ob spomeniku 
padli Veličkovi četi in Hribarjevih, kjer so bili pokončani vsi partizani 
in skoraj vsa družina Hribar. Rešili sta se le dve dekleti. Eno so zaradi 
visoke nosečnosti poslali v bolnišnico rodit, druga pa je bila poslana 
v Auschwitz, kjer je skusila vso kalvarijo taboriščnega življenja. Obe 
sta živi dočakali konec vojne.

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

Vsako leto se udeležimo veteranskih iger (veterani ZB, veterani 
vojne za Slovenijo in veterani policijskega društva »Sever«), ki jih 
organizirajo vsako prvo soboto v mesecu septembru v Preboldu 
v Gaju. Z naše Krajevne organizacije se športih tekmovanj 
nismo udeležili, vendar pa smo za vse športnike močno navijali. 
Pomembno je, da se družimo in sodelujemo, saj je v času, ki ga 
živimo, premalo sodelovanja in druženja. Žal tovarištvo polagoma 
izginja iz vsakdanjega življenja. Družba se vse preveč atomizira. 
Takšna so spoznanja naših članic in članov. 

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

Marijan Turičnik

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

V Petrovčah je bil praznik  Marijinega vnebovzetja  zelo slovesen. Že 
tretje leto smo postavili na prostoru vaškega jedra za baziliko šotor.
Osrednjo slovesnost je vodil p. Viktor Arh, župnik iz Žalca, ki je hkrati 
obhajal svojo zlato mašo (50 let duhovniške službe). Slavnostni 
pridigar je bil g. Dori Pečovnik, izseljenski duhovnik za Slovence v 
Berlinu, ki je lepo orisal Viktorjevo duhovniško pot. Med ostalim je 
dejal »Spoštovani pater Viktor, posebno veselje in hvaležnost čutimo 
žalski in petrovški verniki ob vašem življenjskem jubileju - zlati maši. 
Bog vam je podelil veliko darov in sposobnosti. Sadovi vašega dela 
so v materialnem pomenu vidni in v duhovnem nevidni. Številnim 
Žalčanom in Petrovčanom ste podelili zakrament, svetega krsta, 
obhajila in birme. Mladim generacijam ste znali približati veroučno 
znanje in jih popeljati v življenjsko zrelost. Vsem, tako mladim kot 
starejšim ste vedno bili zgled skromnosti, dialoga, zvestobe in 
globokega spoštovanja.

Še posebej cenimo vašo duhovno povezanost z p. Vančijem 
in sestrami dominikankami v petrovški župniji in osrednjem 
romarskem svetišču celjske škofije.

Iskrena hvala Vam za vse. Želimo Vam, da vam dobri Bog podeli 
še mnogo zdravih in veselih let, da boste še naprej opravljali vaše 
duhovniško poslanstvo v Savinjski dolini. Naj vas na tej poti še 
naprej spremljata zavetnik cerkve sv. Nikolaj v Žalcu in nasmeh 
petrovške Marije.«

p. Vanči Arzenšek

Veliki šmaren v Petrovčah



Seminar v Grižah 2017
V času od 10. 6. 2017 do 11. 6. 2017 je v Osnovni šoli v Grižah 
pri Žalcu potekal mednarodni karate seminar pod vodstvom 
tehničnega direktorja in Soke-ja Shitoryu Shukokai Karatedo World 
Union. Seminarja se je udeležilo 70 udeležencev iz Nemčije, Avstrije, 
Slovaške, Romunije in Slovenije. Na seminarju so se trenirale 
osnovne borbene kombinacije, Pinnan kate za udeležence mlajše 
od 14 let in mojstrski kati Nipapo in Annan dai. Na seminarju je bil 
Anton Maruša, mojster 6. DAN Shitoryu Shukokai promoviran v 
Shihan-a (Grand master).

A. M.


