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Spoštovani krajani in krajanke KS Petrovče!

Poleg vseh ostalih izzivov, ki nas spremljajo zadnji dve leti 
vezani na virus, v KS Petrovče nadaljujemo z izpostavljanjem in 
reševanjem perečih tem v naših krajih. Opozarjamo na čisti zrak 
čez center Petrovč. Želimo si užiti sprehod, kjer nas ne spremlja 
smrad. Z JKP Žalec ter Mlekarno Celeia smo v intenzivnih 
interakcijah za odpravo ali vsaj zmanjšanje specifičnega 
smradu. Prav tako želimo biti del čistega okolja. Ker spomladi 
Občina Žalec ni organizirala čistilne akcije, še vedno velja 
prijazen poziv, da vsi skupaj skrbimo za čistočo v naši okolici. 
Ko bomo namreč sami dosledni, bomo lahko tudi kazali s 
prstom proti drugim. Še vedno ostaja tudi problem pobiranja 
pasjih iztrebkov. Prosim in opozarjam, da ste lastniki psov pri 
tem vestni in dosledni. Kmalu bomo postavili še dodatne koše 
za pasje iztrebke. Žal se soočamo tudi z vandalizmom. Četudi 
gre za mladostniško razgrajanje, je neprimerno uničevanje 
truda, ki ga v urejanje okolice vložijo posamezniki. Na nas 
samih je, da smo vzor sebi in okolici.

Izpostavljam nekaj aktivnosti:
• V maju smo imeli skupaj s predsedniki društev strokovno 

ekskurzijo in pregled dobrih praks.

• V septembru je bila izvedena slavnostna seja KS, kjer so se 
podelila priznanja zaslužnim krajanom za doprinos KS 
Petrovče. Vsem prejemnikom še enkrat iskrene čestitke, KD 
Petrovče pa zahvala za organizacijo dogodka. 

• V oktobru je bil s člani sveta ter predstavniki društev izpeljan 
skupni sestanek z novim vodjem policijskega okoliša, kjer 
smo mu predstavili pereče teme prometne varnosti skozi 
naša naselja.

• Z županom, strokovnimi službami in predstavnikom Male 
Pirešice smo imeli sestanek na temo prometne ureditve 
čez avtocesto ter varne poti. Prisoten je bil tudi predsednik 

uprave Darsa, ki nam je obljubil skupni sestanek s krajani 
Male Pirešice in Zaloške Gorice.

Da so Petrovče skupaj z vsemi vasmi ter krajani varno, lepo, 
vključujoče in vsestransko urejen sklop naselij, so zaslužne 
javne službe, osnovna šola, društva ter posamezniki, ki se jim 
zahvaljujem za njihov trud. Letos so 30 let začetkov tenisa v 
Petrovčah praznovali športniki. Verjamem, da znamo ceniti, 
da imamo ta šport na dosegu roke in možnost tolikšnega 
športnega udejstvovanja. Hvala vsem, ki to tradicijo 
nadaljujete, tako s športno dejavnostjo kot z vzdrževanjem 
tenis igrišča in organizacijo.

Turistično društvo je obeležilo 20 let svojega delovanja. 
Turizem se vsakega izmed nas dotakne na svoj način. Vsak 
ga lahko doživlja drugače. Vsekakor pa je bil čudoviti večer, 
ki so ga člani organizirali ob obletnici, dokaz, da je turizem 
neizpodbitno del naše KS že 20 let. Zahvaljujem se članom 
društva, da nam lepšajo okolico. Veseli smo društva, ki bogati 
naše okolje z obujanjem starih običajev, delavnic za otroke 
in urejanjem perišča. Čestitke, da premorejo svoja znanja 
prenašati na mlajše generacije, da uspešno sodelujejo s šolo 
in da ostaja sled. Tudi z razglednicami in izdajo brošur o naših 
znamenitostih.

Letos praznujejo obletnico svojih začetkov tudi člani FS Kobula 
KD Petrovče. Zaradi epidemiološkega stanja so prireditev ob 
10. obletnici prestavili na pomlad. Čestitke za vztrajnost in 
mladostniško vznesenost pri ohranjanju tradicije.

Vljudno vas vabimo tudi na obisk Krajevne knjižnice Petrovče, 
ki je odprta dvakrat tedensko in vas vabi, da si izposodite 
knjige, ki so nam praktično na dosegu roke.

Odgovornost, spoštovanje in solidarnost so vrednote, ki so 
v tem času še posebej pomembne. Pazimo nase, drug na 
drugega ter z upoštevanjem ukrepov preprečujmo širjenje 
virusa. 
Pri tem pa ne pozabimo na sočutje do sočloveka. Narava 
v naši KS je čudovita. Lahko nam predstavlja moč, da lažje 
prebrodimo te težke čase.

Čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti in prijetne ter 
mirne praznike vam želim.

Naj bo novo leto …
Srečno. 

Zadovoljno.
Zdravo!

predsednica KS Petrovče
mag. Jasna Sraka
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SLAVNOSTNA SEJA KS PETROVČE S PODELITVIJO PRIZNANJ

Slavnostna seja s podelitvijo priznanj se je odvijala v 
Hmeljarskem domu Petrovče. Prireditev je organiziralo KD 
Petrovče,  vodila pa ga je gospa Katarina Marčič, v kulturnem 
programu so sodelovali Kvartet Štangerji in Veški dečki.

Predsednica sveta KS Petrovče mag. Jasna Sraka je na seji 
predstavila delovanje KS v zadnjem letu.  V svojem nagovoru 
je izrazila zadovoljstvo, saj ima kraj vse, kar imajo veliki. 
Zdravstveni dom, naj kulturno šolo, prijazen vrtec, pošto, 
pivovarno, uspešno industrijsko cono in podjetja, imamo 
svoj dvorec, romarsko cerkev. Med drugim je tudi povedala: 
„Živimo v sožitju s hmeljem. Iz naše KS prihajata hmeljska 
princesa in starešina. Imamo številna uspešna društva. 
Slovimo po dobrodelnosti in sodelovanju, Karitas in Rdeči križ 
delujeta z roko v roki. Krajevni odbor za vrednote NOB skrbi 
za številna partizanska obeležja. Aktivnosti, ki jih DU izvaja za 
svoje člane, so mnogotere. Imamo lep športni park. Na vse to 
smo lahko ponosni. 

Gasilci pomagajo, ko jih potrebujemo. Turisti skrbijo, da naša 
okolica ostaja lepa in urejena, kulturniki za spletne prireditve. 
V Utripu Savinjske doline smo bili opaženi, da za naše zanamce 
dosledno skrbimo tudi z izdajami Petrovških novic.

Ker nam je mar, se skupaj s strokovnimi službami in županom 
dogovarjamo o problematiki prometne ureditve v Mali Pirešici 
o zaselkih, imenovanem vrt Petrovče ter sejmišče, varnem 
prečkanju železniškega prehoda v Dobriši vasi, o varnih poteh 
skozi prometno Arjo vas, Petrovče in Zaloško Gorico. Pa tudi 
o številnih predlogih in pobudah, za katere se trudimo, da 

ne ostanejo samo pobude. Naša uspešnost se meri tudi v 
postavitvi postaje Kolesca v Petrovčah. A izzivi bodo vedno 
del nas,” je zaključila. 

In povezovalna nit med ljudmi je tista, ki piše zgodbe uspeha.

Predsednica mag. Jasna Sraka in podpredsednik Matej Čater 
v nadaljevanju seje podelita letošnja priznanja in plaketi KS 
Petrovče.

Priznanja so prejeli:
- mag. Veronika Kajič – priznanje za 20-letno prostovoljno delo 

v društvu in širši lokalni skupnosti.
- Žarko Seražin – priznanje za dolgoletno nesebično delo v 

različnih društvih v lokalni skupnosti in širše.

Plaketi sta prejela:
- mag. Ivan Arzenšek (p. Vanči), plaketa za 30-letno aktivno 

delo v župniji ter širši lokalni skupnosti.
- Tatjana Razboršek Rehar, plaketa za več kot 40-letno aktivno 

delo na številnih področjih v lokalni skupnosti in širše.

Čestitke ob prazniku je zbranim v imenu Občine Žalec izrekel 
župan Janko Kos in nam v nadaljevanju zaželel uspešno delo.

Vsem prejemnikom priznanj in plaket še enkrat iskrene 
čestitke!

Katarina Marčič, 
članica sveta KS Petrovče

Petrovške
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POZIV KRAJANOM

ODPADKI Z NAŠIH VRTOV IN GOSPODINJSTEV SODIJO 
V KANTE ZA SMETI IN NE V NARAVO!

V izogib nadaljnjemu povzročanju škode na mehanizaciji 
izvajalca zimske službe zaradi zarasti ob občinski cesti 
prosimo in pozivamo vse lastnike zemljišč, ki imajo ob javnih 
cestah zasajeno vegetacijo (žive meje, grmičevje, drevje), da 
le-to obrežejo tako, da ne bo posegala v cestni profil javnih 
cest. Vegetacija, ki posega na cesto, predstavlja oviro za varno 
odvijanje cestnega prometa. 

Skladno z veljavno zakonodajo na področju upravljanja, 
vzdrževanja in gradnje javnih cest, vegetacija, ki je zasajena 
ob javnih cestah, s svojo zarastjo ne sme posegati v cestišče, 
ki ga sestavljajo vozišče, kolesarska steza, pločniki, bankine 
in naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni 
prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča (14. 
točka 2. člena ZCes-1).

Živimo v času potrošništva, ki ustvarja velike količine 
odpadkov. Naš planet, kopno in morja obremenjujejo velike 
količine odpadkov. 

Tudi v naši krajevni skupnosti Petrovče je odlaganje odpadkov 
v naravo še vedno težava. V preteklih letih je bilo opravljenega 
veliko dela pri ozaveščanju prebivalcev glede ločevanja in 
odlaganja odpadkov. Že vrsto let poteka v občini Žalec in naši 
krajevni skupnosti tradicionalna pomladanska očiščevalna 
akcija pobiranja odpadkov, ki so jih v naravo odložili 
neosveščeni krajani. V akcijo čiščenja okolja so vključene vse 
starostne skupine, društva in šolski otroci, da bodo ozavestili 
dejstvo, da odpadki ne sodijo v naravo.

Včasih, ko je bilo odpadkov bistveno manj, prav tako ni bilo 
plastične embalaže, je bila na podeželju navada, da se je 
odpadke, ki jih ni bilo mogoče kuriti, naložilo in odpeljalo v 
bližnji gozd, ob potok ali v gmajno. V tistih časih v našem kraju 
še ni bilo organiziranega odvoza odpadkov. To ni tako daleč, 
40 let ali celo manj. Bilo je več črnih odlagališč.

Danes je drugače. Vsaka hiša ima svoje zabojnike za 
odpadke, na več mestih v krajevni skupnosti so ekološki 
otoki za odlaganje papirja in stekla, ponekod tudi plastike. 
Vsako leto nas obveščajo, kdaj se zbirajo posebni odpadki. 
V gospodinjstvih imamo koše za ločeno zbiranje odpadkov. 
Otroci v šolah se učijo o tem. V medijih in tudi sicer je veliko 
govora o odpadkih in ravnanju z njimi. V sedanjem času je 
postala normala, da odpadke doma ločujemo in jih ločene 
odlagamo v zabojnike za smeti, ki jih imamo doma. Nekatere 
odpadke občasno odlagamo na ekoloških otokih, neuporabne 
baterije lahko odložimo v posebnih zabojnikih v nekaterih 
trgovinah, neuporabna zdravila nesemo v lekarne, posebne 
odpadke pa enkrat do dvakrat na leto zbira Simbio na mestih v 
krajevni skupnosti. In tu je še zbirni center za odpadke v Vrbju, 
kamor lahko krajani občine Žalec brezplačno odpeljemo 

Novice

Vljudno prosimo, da vegetacijo obrežete v roku 8 dni od 
objave oglasa ter tako omogočite varno odvijanje prometa in 
izvajanja zimske službe na javnih občinskih cestah.

Krajevna skupnost Petrovče

Foto: JPZ

in v ločene kontejnerje odložimo ločeno zbrane odpadke 
(tudi pokošeno travo z zelenic, obrezline grmovnic, kosovne 
odpadke, papir …).

Toda kljub vsem navedenim možnostim nekateri mislijo, da 
se odpadki pač odložijo v naravo, ker je to najbolj pri roki. 
Videvamo, kako naši krajani skrivoma, s kančkom slabe vesti, 
še vedno:
• vozijo odpadke z vrtov in navlako v bližnji gozd 

(Ruše, Arnovski gozd, Goriški gozd)
• s polno samokolnico ali prikolico odpeljejo odpadke na 

brežine naših potokov Ložnice, Pirešice, Struge in reke Savinje
• odpadke odložijo v gmajno v grmovje, samo da se jih znebijo 

z domače parcele
• veliki kupi hmeljskih odpadkov »krasijo« kmetijsko krajino 

krajevne skupnosti tudi na vodovarstvenem območju pitne 
vode

Opažamo, da ponekod na ekoloških otokih nekateri »odlagajo« 
odpadke, ki ne sodijo tja – od kosovnih odpadkov, mešanih 
odpadkov in podobno. Vprašam, kje je njihova vest in kako 
dolgo bo še takšna praksa.

Odpadke pobiramo tudi člani Društva upokojencev Petrovče, 
ko urejujemo širše območje našega Rekreacijskega centra v 
Ruškem gozdu in poti do tja. Vidi se, da so odpadke v gozd 
pripeljali krajani, namesto da bi jih odložili na mesta, kamor 
sodijo in ne v naravno okolje. Odpadke pobiramo tudi ob 
cestah in poteh vse leto, največ pa v času kolesarske sezone, 
ko »smetijo« tudi kolesarji. Ob cestah večkrat vidimo temne 
vreče zbranih odpadkov, odvrženih iz avtomobilov, pobirajo 
jih tudi delavci, vključeni v program javnih del. Ob cestah pa je 
še kar odvržena embalaža od energijskih napitkov, vitaminskih 
ploščic in še in še. Sprašujemo se, do kdaj bo še tako?
        

Darka Uranjek Domitrovič
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Petrovške

Kulturno kolesarjenje KD Petrovče

V nedeljo, 4. 7. 2021, smo članice in člani upravnega odbora 
(UO) KD Petrovče izvedli rekreativno-družabni dogodek pod 
imenom Kulturno kolesarjenje. Naše druženje se je v jutranjih 
urah začelo pred OŠ Petrovče. Tam smo se prešteli in ogreli, 
nato pa svojo pot nadaljevali do prve postojanke. Nismo se 
preveč utrudili, saj nas je z jutranjo kavo in piškoti pogostila 
naša članica Jana Petrak Zajc. Po okrepčilu smo se najprej podali 
po delu asfaltirane poti, nato pa kmalu zavili na makadamsko 
poljsko pot ter se ustavili ob perišču, za katerega skrbi TD 
Petrovče. Naš član in tokratni vodnik Marko Reberšak nas je v 
nadaljevanju popeljal do Vrbenskega jezera. S svojim smehom 
in dobro voljo nismo hoteli motiti tamkajšnjega živalskega 
živeža, zato smo zavili na prodnato nabrežje Savinje, napravili 
nekaj fotografij in tudi zapeli. Morali smo se podvizati, saj nas 
je čakalo še kar nekaj kilometrov. Sprva med lično obdelanimi 
polji in njivami do Spodnjih Roj, od tam pa proti Šempetru. 
Naslednji krajši postanek smo napravili ob Alojzijevi kapeli, ki 
stoji tik ob železniškem prehodu in tako tudi ob sami progi 
Celje-Velenje. Tam smo na kratko izvedeli nekaj podatkov 
in zanimivosti o Šempetru. Od tod nas je sedaj čakal še kar 
znaten del kolesarjenja, saj je naš naslednji cilj predstavljala 
Arja vas. Ker smo kar velik del poti »rekreirali« med hmeljišči, 
smo z veseljem prisluhnili zgodbi o varjenju piva, tematiki in 
viziji, ki jo ima Savinjska pivovarna. Z degustacijo smo preverili, 

KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

kako se v tem lokalnem pridelku povezujeta zgodba o glasbi, 
savinjskem pivu, sodelovanju z glasbeniki in upoštevanju vseh 
načel varjenja te starodavne pijače. To pa še ni bil konec. Pot 
nas je vodila še nekoliko proti vzhodu, in sicer proti Drešinji 
vasi h Gregorju Košcu, ki nas je za kosilo ob svojem nedavnem 
jubileju pogostil z jedačo in pijačo. Naše druženje je minilo v 
dobri volji, smehu, klepetu, pesmi in vedrem vzdušju. V svojem 
kolesarskem vencu smo povezali več krajevnih skupnosti 
Občine Žalec in s tem pokazali, da je pristno sodelovanje na 
lokalnem nivoju še kako odločilno za dobro sodelovanje. 

16. junija 2021 je Andreja Ževart prejela bronasti znak Zveze 
kulturnih društev Savinja Žalec. 

Andreja Ževart je članica MePZ A Cappella Petrovče od leta 
2011. Že od samega začetka se je kot članica Upravnega 
odbora zbora aktivno vključila v delo zbora, še bolj intenzivno 
pa zadnjih pet let kot predsednica zbora. V času njenih 
mandatov je kot predsednica zbora vložila veliko truda in 
napora za uspešnost zbora na območnih revijah in regijskih 
tekmovanjih, saj je v tem času zbor posegal po bronastem, 
srebrnem in nazadnje zlatem priznanju. Zahvaljujoč njeni 
organizaciji je zbor imel mnogo samostojnih koncertov, 
sokoncertov in nastopov v domačem kraju ter tudi širše.

Njen trud in nesebičnost, njeno predajanje in odrekanje v 
korist zbora ter v vseh pogledih prostovoljno delo predstavlja 
poleg vsega naštetega velik del mozaika kulturnega dogajanja 
v Petrovčah in izven.

Pevci pravijo, da njen pozitiven odnos do članov zbora 
daje celotnemu zboru veliko energije za nadaljnje uspešno 
delovanje ter ustvarjanje.

Iskrene čestitke, Andreja!
Žiga Jordan Kozjak
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Ofiranje pri Žaretu Seražinu

Trinajsti julij je bil za Žareta prav poseben dan. Na ta dan smo se člani Kulturnega društva Petrovče, člani Društva upokojencev 
Petrovče, predstavniki šoferjev, sosedje, prijatelji in člani Folklorne skupine Kobula Petrovče, katere član je tudi Žare, zbrali pred 
Osnovno šolo Petrovče in z okrašeno smreko krenili proti domu slavljenca, da bi skupaj proslavili njegov okrogli rojstni dan. 

Novice

Vesel božic 
IN SREČNO TER ZDRAVO 

LETO 2022 VAM ŽELI
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MePZ A Cappella v polnem elanu

Članice in člani MePZ A Capella KD Petrovče smo se po »mrtvi« 
sezoni 2020/2021 zbrali skupaj v mesecu juniju. Obljubili 
smo si, da novo sezono, tj. sezono 2021/2022, kakor veleva 
tradicija, pričnemo s piknikom. 4. 9. smo v Kampu Menina 
izvedli svoj uvodni dogodek v novo sezono. Tudi tokrat je naša 
Cvetka Ramšak poskrbela za zabavno vzdušje s srečelovom. 
Ob žrebanju številk in prodajanju srečk smo se tokrat prav 
zares zabavali. Vodilna misel tokratnega srečelova je bila 
parola: »Srečke! Vsaka zadane, vsaka dobi!« Na kratko zapisano 
– smeha ni manjkalo. 

Za pevski zbor se vsekakor spodobi, da iz naših grl zadoni tudi 
pesem. Tega smo se držali in s korajžo razgibali svoje glasilke! 
S pevskimi vajami smo potem pričeli v sredini meseca 
septembra. Naš mladostno zagnani zborovodja Gašper Kundih 
je poskrbel, da smo pričeli »čitati« prav zanimiv glasbeni 
repertoar. Nismo pa skrbeli zgolj za zborovski program, saj 
na naših vajah venomer poskrbimo tudi za raznorazne šaljive 
vložke. Še posebej to pride do izraza ob proslavitvi rojstnih 
dni članic in članov, katerim namenimo pesem Vse najboljše 
v japonski različici (če verjamete, da je to res japonščina) … 

Ko se je v svojo drugo polovico pričel odvijati mesec oktober, 
smo začeli zarisovati svoje prve resne kratkoročne cilje. 
Aktivno smo pričeli s pripravami na decembrski nastop v 
dvorcu Novo Celje. V naših božičnih mapah smo pobrskali 
po notah in pričeli z delom. V tokratni sezoni se nadejamo 
tudi uspeha na reviji pevskih zborov, kakor tudi sodelovanja 
na mednarodnem pevskem tekmovanju. Naše delo je precej 
pestro in razgibano, zato prav z veseljem povabimo v svoje 
vrste vsakogar, ki ga petje veseli. Naš vadbeni prostor je 
dovolj velik, sedišč je dovolj, vrste tudi lahko razširimo in tako 
zborovski zvok obogatimo z dodatnimi vokali. V različnosti in 

hkrati ubranosti glasov je čar slovenskega zborovskega petja. 
Na našem kosu Podalpske dežele je prav verz pesmi prvo 
zapisano besedilo v slovenščini, zato vemo, da na teh tleh 
rojaki pojo zagotovo že od srednjega veka dalje. Nadaljujmo 
to lepo tradicijo in zapojte z nami tudi vi! Vljudno vas vabimo, 
nove člane in članice, da se  nam pridružite na vajah, ki jih 
imamo ob ponedeljkih ob 19h v dvorani kulturnega doma v 
Petrovčah.

Po postavitvi smreke smo člani folklorne skupine Kobula zaplesali splet plesov z naslovom Ofiranje. Žare je ves ganjen in nasmejan 
z veseljem zaplesal z nami.

Za popolno vzdušje so se pridružili še muzikantje. Skupaj smo zapeli in zaplesali ter se ob jedači in pijači družili v prijetnem 
vzdušju. Slavje se je nadaljevalo dolgo v noč in skoraj bi dočakali uro, ko se je v Žaretovem koledarju življenja obrnila sedmica. 

Daniela Dolinšek
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Moški pevski zbor KD Petrovče

Zopet sem se ujela v razmišljanje o čudnem času, ki ga živimo 
... Kako se nam je vsem spremenilo življenje. Kakšno otroštvo 
imajo naši otroci in kakšne najstniške dni preživljajo naši 
mladostniki. Ni več brezskrbnosti, ki smo je bili vajeni nekoč. 
Prisrčen stisk roke nekomu v pozdrav, iskren objem nekomu, 
ki se ga razveseliš ... vsega tega danes ni več oz. je resnično v 
manjšem obsegu. Vsem nam manjka topline in bližine soljudi. 
Naj mi bo dovoljeno, drage sokrajanke in dragi sokrajani, da 
vam vsem pošljem moj oseben prisrčen pozdrav in topel objem 
z željo, da si čarobni december pričaramo doma v krogu svojih 
najdražjih in si v prijetnem zavetju svojega doma privoščimo 
skodelico vroče čokolade ali toplega kakava, dišečega čaja ali 
pa sladkega kuhančka – po želji, pa na piškote ne pozabite, jaz 
jih z mojim sinkom že pridno pečem.

Spoštovane sokrajanke in spoštovani sokrajani, bodimo strpni 
in solidarni drug do drugega ter upoštevajmo navodila stroke, 
ker samo tako nam bo skupaj uspelo premagati epidemijo 
Covid-19. Prosim Vas, da zdržimo in se ukrepov držimo. Skupaj 
smo močnejši. V prihodnost moramo zreti z optimizmom in 
pozitivno energijo. Jaz še vedno nisem izgubila upanja in sem 
prepričana, da bo te nočne more enkrat konec.

Dragi moji fantje, komaj čakam, da se zopet vidimo in skupaj 
zapojemo, saj nas čaka še veliko novih pesmi. Prav tako je 

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. 

pred nami še veliko novih koncertov in nastopov, da z njimi 
razveselimo našo zvesto publiko.

Vsem krajankam in krajanom želim v svojem imenu in v imenu 
pevcev moškega pevskega zbora KD Petrovče mirne in vesele 
praznike ter srečno, zdravo, zadovoljno in nasmejano novo 
leto 2022.

Pazite nase ter ostanite zdravi in optimistični.

Vesna Turičnik Popovski, 
zborovodkinja

Folklorna skupina KOBULA

Zelo težko je na področju ljubiteljske kulture napisati kaj 
spodbudnega, nasprotno, kulturniki smo potisnjeni v 
nekakšno spletno dogajanje, ki pa nikakor ni enako nastopom 
pred gledalci. Tako kot lani tudi v letošnjem letu nismo imeli 
veliko nastopov. Resnično nam je žal, da nismo uspeli zaplesati 
vsaj Petrovčanom. V novembru smo namreč želeli izpeljati 
koncert ob 10-letnici delovanja naše folklorne skupine, pa 
nam jo je zopet zagodel virus. Koncert »Rastemo z mladostjo« 
smo prestavili na leto 2022 v upanju, da bomo takrat uspešni 
in bomo spet skupaj pri plesu in negovanju naše dediščine. 

Letos ima tako naše voščilo, zdravja in sreče v prihodnjem 
letu, še toliko večji pomen in naj nam bo vsem skupaj dano, 
da zaživimo bolj polno in ustvarjalno v letu 2022.

Mag. Tatjana in Bojan Pevec
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Poletje in jesen sta bila po večmesečnem premoru končno 
spet bolj živahna. Na srečo ne toliko na račun intervencij kot 
na račun vaj, izobraževanj in tekmovanj. S polletno zamudo in 
v oknjeni obliki smo septembra vendarle pripravili občni zbor. 
Zelo si želimo, da bo prvi naslednji podoben preteklim – z veliko 
udeležbo in druženjem. 

Naši operativci so posredovali v treh požarih, dvakrat pa so 
odpirali vrata. Sodelovali so v več vajah v organizaciji sosednjih 
društev, sami pa so organizirali vajo gašenja požara v podjetju 
Hörmann. 

Trije člani so letos opravili tečaj za usposabljanje gasilcev za 
gašenje notranjih požarov modul A, dve članici sta opravili tečaj 
za nosilca izolirnega dihalnega aparata, poveljnik pa je opravil 
tečaj za inštruktorja. Trenutno dva člana obiskujeta tečaj za 
nižjega gasilskega častnika, eden pa za operativnega gasilca.

Pripravniki, mladinci, pionirji in članice so se redno tedensko 
dobivali in vadili za tekmovanja.  Mladina se je udeležila 
tekmovanja iz orientacije v Braslovčah, kjer so pripravniki 
dosegli odlično drugo mesto. Članice pa so nastopile na tekmi v 
Drešinji vasi, kjer so se uvrstile na zlato sredino.

Pestro je bilo tudi na družabnem področju. Poročila sta se naša 
člana Monika in Klemen, ki smo ju na skupno pot pospremili 
s curkometom in s prehodom skozi cev, dvema članoma 
smo ofirali ob 25-letnici, predsedniku društva ob abrahamu 
in veteranu Nacu ob 70-letnici. Otroci pa so se razveselili 
tradicionalnega jesenskega kostanjevega piknika. 

Upamo, da vam bomo letos lahko prinesli koledarje osebno kot 
vsa leta do lani, ko smo jih zaradi razmer razdelili po nabiralnikih. 
Želimo vam lepe praznike ter srečno, zdravo in varno novo leto. 

Na pomoč!

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

Kljub časom, ko med nami še vedno kroži ta še vedno »neznana 
bolezen«, smo bili člani PGD Drešinja vas aktivni in se udeleževali 
različnih dogodkov, ki jih je organizirala GZ Žalec. 

V juniju so se ekipe pionirjev, mladincev in članov A udeležile 
državnega tekmovanja, ki je bilo v Celju v začetku meseca junija. 
Pionirji Drešinja vas so nas razveselili s ? mestom, mladinci z 16. 
mestom, člani pa so z malce smole dosegli 36. mesto. 

Poletni meseci so minili v znamenju prenove in ureditve 
gasilskega doma. V gasilskem domu smo zamenjali vsa vrata in 
postorili nekaj vzdrževalnih del okrog doma.

Septembra so se mladinci, pionirji, pionirke in pripravniki 
udeležili tekmovanja v orientaciji GZ Žalec v Braslovčah. Vse 
ekipe so se uvrstile v vrh najboljših.

V mesecu oktobru smo bili organizatorji gasilsko-športnih 
vaj GZ Žalec za člane in članice, ki se ga je udeležilo kar nekaj 
društev GZ Žalec. Dan pred tem pa so se gasilsko-športnih vaj 
udeležili še pionirji in mladinci, kjer so zopet zasedli odlična 
mesta.

Operativni člani pa smo se tudi usposabljali in izobraževali. 
V domu smo se seznanili z osnovami prve pomoči, pri 
obrezovanju velike vrbe ob domu pa smo imeli prikaz varne 
uporabe motorne žage in uporabe teleskopske žage.

Prav tako smo se operativci udeležili veliki gasilske vaje »Masovna 

nesreča, Vrbje 2020«, ki je bila zaradi Covida načrtovana že v 
lanskem letu in prestavljena na letošnje leto.

V oktobru smo se s sosednjimi društvi udeležili odlično 
organizirani vaji v podjetju Hörman v Petrovčah. 
Leto je že skoraj pri koncu in pred nami je praznični december, 
ki bo letos zopet malo drugačen.
Z najboljšimi mislimi vam želimo doživete praznične dni ter 
veliko sreče, uresničenih želja, predvsem pa ostanite zdravi in 
pozitivnih misli v letu 2022.

Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Nataša Lojen, 
PGD Drešinja vas

Pionirji z mentorjem, ki so v Celju na državnem tekmovanju 
zasedli tretje mesto (slika PGD Drešinja vas)

V novem letu naj bo vaš  korak
odmeven, vaša beseda pogumna,
vaše živ l jenje iskrivo, ustvarjalno

in polno lepih trenutkov.

Vesele praznike
in srečno 2022!
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE V COVIDNEM LETU 2021

V Društvu upokojencev smo se pri svojem delovanju prilagodili 
epidemiološkim razmeram v  letošnjem letu. Naših aktivnosti 
so se udeleževali člani, ki so izpolnjevali pogoje PCT. S tem 
smo se izognili možnim okužbam z virusom, saj so naši člani 
med tistimi, ki so najbolj ranljivi. In uspelo nam je – na naših 
druženjih ni prišlo do okužb.

Občni zbor društva smo izvedli šele 9. junija pred brunarico. Bil 
je lep, topel dan, občni zbor je bil izveden hitro in učinkovito, 
podana so bila poročila o delu društva v letu 2020 in sprejet 
program za leto 2021, sedanjemu vodstvu smo mandat 
podaljšali še za 2 leti. Sledila sta pogostitev in druženje, kar smo 
zelo pogrešali.

Udeleženci občnega zbora pred brunarico (foto Milena Novšak)

15. julija smo uspeli izpeljati pohod na Stari grad. Odpeljali 
smo se z vlakom iz Petrovč do Celja in jo peš ubrali po Pelikanovi 
poti do Starega gradu, kjer smo v grajski kavarni popili kavico, 
potem pa smo si ogledali grad Celjskih gofov, ki je že lepo 
obnovljen. Zaključili smo v gostilni Pr’ Kmetec, kjer smo imeli 
kosilo na terasi s pogledom na Celje in Savinjsko dolino.

Zbrani pohodniki na razgledni ploščadi na Starem Gradu junija 
2021 (foto Milena Novšak)

V avgustu smo načrtovali društveni izlet na Koroško. 24. 
avgusta se je poln avtobus članov Društva upokojencev peljal 
najprej do Dravograda, kjer smo si ogledali Grad Bukovje, 
kjer sta nam zanimiva vodiča pripovedovala, kako je občina 
Dravograd obnovila grad, predstavila zanimive zbirke iz 
zgodovine gradu in njegovih lastnikov. Nato nas je pot zanesla 

čez mejo na Klopinjsko jezero v Avstriji, kjer smo videli, kako je, 
ko je cela obala jezera v zasebni lastnini in dostop do obale brez 
plačila praktično ni mogoč. V nadaljevanju pa čez MMP Holmec 
na turistično kmetijo Ploder v Šentanelu na okusno kosilo. Lepo 
smo se imeli.

Izletniki, člani društva, pred turistično kmetijo v Šentanelu 24. 
avgusta 2021 (foto Milena Novšak)

Društvo upokojencev Polzela je v sodelovanju z Zvezo društev 
upokojencev Slovenije organiziralo dvodnevno razstavo ročnih 
del članov društev upokojencev z območja celjske regije. 11. 
in 12. septembra so se na razstavi predstavile s svojimi izdelki 
tudi članice naše sekcije Ustvarjajmo skupaj. Njihov razstavni 
prostor je bil zelo opažen in je izstopal po predstavitvi sodobnih 
ročnih izdelkov, ki so prave umetnine.

Razstavni prostor sekcije ustvarjajmo skupaj DU Petrovče 
na razstavi v Kulturnem domu Polzela septembra 2021 sta 
predstavljali Alenka Vodišek in Daniela Dolinšek 

Oktobra smo izvedli še zadnji pohod v letošnjem letu na Goro 
Oljko. Šli smo z osebnimi vozili. Pohodniki smo se povzpeli na 
vrh peš od Juga, drugi pa so se lahko pripeljali do vrha. Okusna 
hrana, svež zrak, lepo vreme in dobra družba so bili odlični za 
prijetno druženje.
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Člani društva upokojencev smo se srečevali tudi pri brunarici 
v Ruškem gozdu ob sredah popoldan od maja do konca 
oktobra. Sekcija za druženja in šport je za delovanje pripravila 
naš rekreacijski center. Dovozna cesta do brunarice je bila 
razmočena in v slabem stanju. V začetku junija smo s pomočjo 
Branka Dosedle in naročilnice Krajevne skupnosti Petrovče za 
nasipni tampon uspeli obnoviti dovozno pot do brunarice in 
parkirišče pred njo. Hvala Branku Dosedli in krajevni skupnosti 
za njihov prispevek, brez njih nam ne bi uspelo. Pri brunarici je 
bilo izvedenih več srečanj, in sicer: v juniju redni letni občni zbor 
društva, v juliju meddruštveno tekmovanje za pokal DU in KS 
Petrovče, septembra gobji piknik in zaključek sekcij, v oktobru 
pa kostanjev piknik s tekmovanjem članov v pikadu, ruskem 
kegljanju in metanju kovinskih obročev.

Ocenjujemo, da nam je, ne glede na epidemiološke razmere, 
uspelo izpeljati večji del programa našega društva. 

Darka Uranjek Domitrovič, 
predsednica DU Petrovče

TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE 20 LET

Turistično društvo Petrovče poleti in jeseni 2021
Korona nam je tudi v tem obdobju omejevala našo dejavnost. 
Premore med vsakim naslednjim valom korone smo tudi 
v l. 2021 izkoristili. Tokrat za izlet društva in občni zbor v 
septembru ter praznovanje 20-letnice društva v začetku 
oktobra. Naš program na zunanjih površinah se je odvijal 
dokaj normalno.

Kako smo poskrbeli za naše okolje, grede in zasaditve? 
Letos smo obnovili gredo Ruše in Drešinjo vas, ki je dobila 
nov napis. Članice Dobriše vasi so gredo poleti opremile s 
počitniškim motivom in v začetku jeseni z motivom jeseni. Pri 
Dvorcu Novo Celje pa je nastala nova zasaditev – vrtnice ob 
stebrih v parku

Perišče v Dobriši vasi je vselej urejeno. Postalo je prijetna 
postojanka za številne mimoidoče in kolesarje. Letos poleti 
pa je bilo kar trikrat tarča vandalizma. Notranja dekoracija je 
uničena. Skupaj s KS nameravamo ta objekt osvetliti.

Srečanje na Perišču smo izvedli v omejenem obsegu tudi 
zaradi »korona razmer«.

Na Dan turizma, 27. 9., smo se predstavili na tržnici v Žalcu. 
Dogodek je potekal pod okriljem Zveze turističnih društev 
Občine Žalec

Zelo smo veseli, da je za nami prekrasen septembrski dan, ko 
smo na izlet odpeljali naše člane. Potepali smo se po Zgornji 
Savinjski dolini. V Nazarjah, na Ljubnem, v Lučah in v Solčavi 
smo občudovali lepe in urejene kraje, občudovali njihovo 
kulturno in naravno dediščino. Izlet smo zaključili s poznim 
kosilom v Robanovem kotu in degustacijo odličnih vin v 
Mozirju. 

Pohodniki na Gori Oljki (foto Tjaša Gril, Milena Novšak)
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Občni zbor za l. 2020 je bil zaradi korone prestavljen na jesen. 
Ker je bil volilni, ga nismo želeli izvesti na daljavo. 

Imenovali smo nov upravni odbor (UO)v sestavi: Marjeta 
Grobler, Katja Strojin, Marija Vaš, Alenka Arzenšek, Klavdija 
Pfeifer, Jožica Grobelnik, Petra Slatinšek, Nataša Sitar, Dušanka 
Rehar, Marjana Gregl, Nataša Lojen, Renata Plazar in Milica 
Parfant. Za predsednico je bila imenovana Marjeta Grobler. 

Sprejeli smo poročilo o delu in finančno poročilo za l. 2020. 
Sprejeli smo okvirni program za l. 2021, ki se izvaja skladno z 
omejitvami korona predpisov. 

Osrednji dogodek ob 20-letnici društva smo izvedli v veliki 
dvorani Dvorca Novo Celje, kar je dogajanju dalo še posebej 
slovesen pečat. Pokrovitelj prireditve je bil  župan Občine 
Žalec, g. Janko Kos. Številni člani in gostje smo bili počaščeni 
z naslednjimi nastopajočimi:  Mladinski zbor OŠ Petrovče 
pod vodstvom Anite Žolnir, skupina harmonikarjev GŠ Žalec 
pod vodstvom Nataliie Ermakove, manjša skupina folklore 
Kobula s harmonikarjem Primožem Srako. Franci Podbrežnik 
je prireditev povezoval, predstavil delovanje društva in le-to 
oplemenitil s svojim iskrivim spletanjem delovanja društva v 
lepo zgodbo.     
            
Prireditev so pozdravili in na njej spregovorili: župan g. Janko 
Kos, predsednica KS Petrovče ga. Jasna Sraka in g. Franci 
Špegel, ki je v imenu Turistične zveze Slovenije društvu izročil 
priznanje z  bronastim znakom.

Predsednica društva, Marjeta Grobler, je predstavila delovanje 
društva od ustanovitve do danes in smer delovanja vnaprej.

Zahvalila se je vsem članom, ustanoviteljem društva, trem 
predsednicam, ki so vodile društvo: Martini Jurjovec, Vlasti 
Verbančič in Mariji Vaš. Delovanje društva podpirajo tudi 
številna podjetja, posebej pa je izpostavila družbe: Sico d.o.o., 
Hörman Slovenija (Matjaž d.o.o.) in Uniforest d.o.o. Poklonila in 
zahvalila se je tudi preminulim članom, še posebej tistim, ki so 
pomembno sooblikovali podobo društva. 

Kot razlog za praznovanje šteje, da se je članstvo od 33 
povečalo na 193 članov, da je društvo ohranilo nekatere 
prireditve in dodalo nove, tudi takšne, po katerih je društvo 
prepoznavno tudi v širši skupnosti.  Društvo ohranja običaje 
in dediščino ter s svojim delovanjem prispeva, da so vasi  in 
okolje hiš vedno bolj urejene.

Letno člani društva opravijo več kot 1000 prostovoljnih ur.

Sedaj smo spet v skrb vzbujajočem poteku korona virusa. 
Odpadlo je ličkanje na Mali Pirešici. Načrtujemo, da bomo 
do konca leta še lahko izvedli aktivnosti na prostem: 
Pravljično deželo z adventnim vencem in jaslicami pred šolo 
v Petrovčah, zunanje jaslice v Drešinji vasi in Dobriši vasi na 
gredi. Dogovarjamo se tudi  za božično-novoletne okrasitve 
po vaseh. Delavnica adventnih venčkov na Mali Pirešici bo, 
če bodo razmere dopuščale. 

November 2021
Marjeta Grobler, predsednica TD Petrovče
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V maju smo bili prisotni na okrnjeni prireditvi (polaganje 
venca) ob 76-letnici  zmage, 9. maja 2021 v Letušu, kjer je 
bil leta 1945 prvi dogovor med partizani in nemško vojsko o 
načinu predaje in oddaje orožja. Dogovorjeno je bilo, da bo 
nemška vojska položila orožje in se predala partizanski vojski. 
Predaja je bila podpisana naslednji dan, 10. maja 1945  v 
Topolšici. 

Zadnjo nedeljo v maju smo bili na 14. pohodu Stari pisker-
Gozdnik, ki se ga je udeležilo okrog 80 pohodnikov. Pri 
spomeniku je bila skromna proslava v spomin na streljanje 
talcev leta 1943. Na njej je sodelovala tudi častna straža 
Slovenske vojske. Pod Gozdnikom je bilo ustreljenih 10 
talcev iz Starega piskra zaradi maščevanja okupatorja, ker so 
partizani onemogočili domačega izdajalca, ki je množično 
izdajal zavedne Slovence. 

Prisostvovali smo tudi na osrednji proslavi 30-letnice Dneva 
državnosti v Dvorani II. slovenskega tabora Žalec. Slavnostni 
govornik je bil upokojeni brigadir Viktor Krajnc, ki je bil v 
času osamosvojitve poveljnik Teritorialne obrambe za celjsko 
območje.

V juliju smo bili v večjem številu prisotni na proslavi 
legendarnega preboja Šlandrove in Zidanškove brigade 
iz sovražnega obroča, šestkrat močnejšega sovražnika na 
Menini planini. O tej epopeji je posnet tudi dokumentarni film 
»Preboj«. Vlogo komandanta Franca Severja – Frante je odigral 
Domen Valič. Film je bil izdan tudi na DVD-ju in ga je možno 
kupiti po ceni 6,00 EUR v naši organizaciji.

Prav tako smo se julija udeležili že 42. tradicionalnega pohoda 
na Komelj v Avstriji v spomin na tragični pomor Domnove čete 
in domačinov na Komelju. Na tem mestu se je leta 1944 zgodil 
zločin brez primere. Nacisti so po izdaji domačina presenetili 
partizane in domače pri počitku ter jih napadli, nato pa hišo 
zažgali. Ranjene in še žive partizane ter domače so nacisti 
pometali nazaj v gorečo hišo, iz katere se je uspelo rešiti le 
trem partizanom, ki so se skrili v bližnjem gozdu. 

Podobne proslave smo se udeležili tudi na Igrišah (Gozdnik, 
Krajevna skupnost Griže) ob spomeniku padlih Veličkove čete 
in Hribarjevih, kjer so bili pokončani vsi partizani in skoraj vsa 
družina Hribar. Rešili sta se le dve dekleti. Ena zaradi visoke 
nosečnosti, ki so jo poslali v bolnico rodit, druga pa je bila 
poslana v Auschwitz, kjer je skusila vso kalvarijo taboriščnega 
življenja. Obe sta živi dočakali konec vojne. Slavnostni 
govornik je bil dr. Martin Premk, član predsedstva Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

8. avgusta smo organizirali občni zbor in tudi tovariško 
srečanje v brunarici Društva upokojencev Petrovče v Rušah. 
Posebej slovesno je bilo za vse jubilante, ki so to leto dočakali 
svojo okroglo obletnico. Vsem jubilantom (70, 75, 80, 85, 90 
in 95), skupaj jih je bilo enajst, smo poklonili knjigo »Vigred 

se povrne«, avtorja dr. Toneta Kregarja. Ob tej priliki je bila 
svojcem pokojnega Ivana Kodra podeljena post humsko  
Srebrna plaketa Zveze združenj borcev Slovenije. 

V tem mesecu smo bili še na Graški gori, »gori jurišev«, kjer je 
bila proslava v spomin na 77-letnico prihoda XIV. divizije na 
Štajersko.

Vsako leto so prvo soboto v septembru organizirane športne 
igre vojnih veteranov (ZB, VVS in SEVER) v Preboldu na 
rekreacijskem centru Gaj. Letošnji organizator iger je bilo 
Združenje borcev Žalec. Iz naše KO ZB smo se iger udeležili le 
kot navijači.

V istem mesecu je bila organizirana strokovna ekskurzija 
na Primorsko, na Cerje v občini Mirna, kjer je v Opatjem 
Selu vseslovenski spomenik (stavba) zgodovine Slovencev 
kot graditeljem Slovenske države. Videli smo izredno lepo 
urejena zgodovinska pričevanja graditve države Slovenije, ki 
pa še zdaleč niso končana. Vse, kar smo imeli priliko videti in 
prebrati, je zelo lepo predstavljeno. Po ogledu muzeja je na 
turistični kmetiji sledila bogata kulinarična degustacija mošta 
in odlične primorske hrane.

V oktobru smo se množično udeležili proslave na Čreti, ki 
je bila posvečena 80-letnici I. frontalne bitke partizanov z 
okupatorsko vojsko na Štajerskem, 26. oktobra 1941, ki jo je 
bojeval I. Štajerski bataljon pod poveljstvom Franca Rozmana 
Staneta. 

Pred Osnovno šolo Petrovče smo v petek, 22. oktobra, skupaj 
z učenci in učitelji organizirali komemoracijo za vse žrtve 
vojn. Šola je pripravila zelo dober kulturni program, ki so 
se ga udeležili učenci in učitelji ter izredno malo krajank in 
krajanov. Menimo, da bi se morali bolj zavedati, da je bilo za 
našo svobodo in za našo samostojnost prelite veliko preveč 
krvi. Vodstvu šole se naša organizacija iskreno zahvaljuje za 
opravljeno delo. V organizaciji smo posamezniki položili cvetje 
in prižgali sveče pri spomenikih NOB v Krajevni skupnosti 
Petrovče.

Na vseh prireditvah smo upoštevali navodila NIJZ in ukrepe 
za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ter od veljave 
dalje upoštevali tudi pogoj PCT.

Ob zaključku pa želim vsem krajankam in krajanom srečne in 
vesele praznike ter da ostanete zdravi v upanju, da bomo tudi 
to nadlogo »Covid-19« premagali. 

Spoštujmo navodila NIJZ Slovenije in se cepimo.

Petrovče, 22. 11. 2021                                                                                                            

Marijan Turičnik, 
predsednik ZB za vrednote NOB Petrovče                                                                                                                                
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30 LET DELOVANJA KARITAS

Letos smo obeležili 30 let delovanja Karitas. Če bi razmere 
dopuščale bi izvedli že 25. jubilejno tradicionalni dobrodelni 
koncert pod geslom Z ROKO V ROKI.

Pa vendar čez vso leto nismo zapirali svojih vrat. Posebej še 
sedaj v teh težkih časih, ko so stiske ljudi vse večje. Naš cilj je 
pomagati bolnim, osamljenim, ranljivim, socialno ogroženim 
in starejšim, ki so v tem času najbolj ranljiva skupina. Zato smo z 
dobro voljo skozi leto razdelili ogromno prehrambnih paketov 
in zelo pestro sestavljene pakete higienskih potrebščin. 
V septembru smo socialno ogroženim otrokom pomagali 
pri nakupu šolskih potrebščin, dve družini peljali na morje, 
mnogim smo pomagali pri plačilu položnic. Pripravljamo se na 
miklavževanje in prehrambne pakete v decembru. Mimoidoči 
ste lahko skozi poletje opazovali, da skrbno urejamo obnovo 
hiše Karitas. Danes lahko rečemo, da smo zamenjali vsa okna in 
vhodna vrata ter uredili fasado. Pomembno nam je , da je hiša 
urejena in prijetna za okolje, ter prijazna do ljudi, ki prihajajo 
vanjo po pomoč. Zadnji teden v novembru obeležujemo 
teden karitas. Geslo, ki nas nagovarja je SRCE, KI SPREJEMA. 
Ko govorimo o sprejemanju, imamo v mislih tudi ravnanja in 
držo nas prostovoljcev Karitas. Zato si želimo, da skupaj zremo 
in delamo za prihodnost, v kateri nas poleg razdeljevanja 
materialne pomoči, ki je naša osnovna dejavnost, čaka veliko 
novih izzivov pri vključevanju v skupnost vseh odrinjenih, 
pozabljenih, zavrženih in drugačnih.

Naš cilj, hkrati pa največji izziv je ohranjati človečnost, 
dobronamernost in sprejetost za vsakega človeka, ki potrka 
na naša vrata Karitas.

V zadnjih jesenskih dneh je pater Vanči poskrbel, da imajo obnovljeni kipi novo zaščito pred vremenskimi vplivi. 

Želimo vam dobre energije, ki bo od vseh nas pricakovala 
zmernost in povezanost, kajti vsak izmed nas je del celote in 
vsak je dragocen del Celote.

Srečno!

Elvira Krošel, 
Vodja Dekanijske Karitas Petrovče

Petrovške
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA PETROVČE-LEVEC

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani KS Petrovče, lani sem 
v svojem zadnjem javljanju vsem nam zaželela, da situacija s 
covidom-19 čim hitreje mine, ter da bo leto 2021 boljše, lepše, 
predvsem pa bolj zdravo kot leto 2020. Moje želje se, žal, niso 
uresničile. Covid še vedno kroji naše življenje in hromi vse 
dejavnosti. Tudi našo.

Vsakoletni dogodki so tudi letos odpadli. Ni bilo Drobtinice, 
predavanja v okviru Petrovčevanja, srečanja starejših krajanov, 
niso se izvajale meritve krvnih vrednosti. Tudi obiski starejših 
po domovih in zavodih niso bili izvedljivi.

Edina dejavnost, ki se nemoteno izvaja je pomoč socialno 
ogroženim krajanom. Pomagale smo jim pri plačilu 
najnujnejših položnic, z nakupom hrane in sredstev za kurjavo. 
Družinam s šoloobveznimi otroci smo prispevale del denarnih 
sredstev za nakup šolskih potrebščin, nekaj otrokom iz naše 
OŠ smo omogočile udeležbo v šoli v naravi. 

Na OZ RK v Žalcu se tekom leta delijo prehranski paketi, do 
katerih so upravičeni tudi socialno ogroženi iz naše KS.

Zaradi trenutne situacije smo se odločile, da letos članarine ne 
bomo pobirale. Vas pa vabimo, da v kolikor bi bili pripravljeni 
darovati kakšen euro kot prostovoljni prispevek za pomoč 
socialno ogroženim v naši KS, to naredite z nakazilom na naš 
TRR.

Podatki za nakazilo:
RKS - OZ Žalec, KO RK Petrovče-Levec
Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
TRR: SI56 1010 0005 9281 060
Sklic: SI00 24205 (obvezno napisati)

Veseli bomo vsakršne pomoči.

Ta članek bom ponovno zaključila v istem upanju kot lani, saj 
pravijo, da upanje umre zadnje. Torej, naj ta situacija čim prej 
mine ter da zaživimo življenje, kot je bilo pred epidemijo. Naj 
se vrnejo vsi naši dogodki, naša druženja, naj spet zaživi naša 
dobrota in želja, da nekaj podarimo, da pomagamo pomoči 
potrebnim. Predvsem pa, stopimo skupaj, ne bodimo na dveh 
bregovih ter se povežimo tako kot se Slovenci znamo, sploh 
kadar gre za šport. Naj gre tokrat za našo boljšo prihodnost.
Ob bližajočih praznikih vam v svojem in v imenu vseh 
prostovoljk KO RK Petrovče – Levec želim, da jih preživite lepo 
in v družbi vam dragih ljudi. In naj bo leto 2022 leto sreče, 
zdravja in lepih trenutkov. 

Ksenja Volpe Medved, 
predsednica KO RK Petrovče - Levec

Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi

Hörmann Slovenija, d.o.o.
Petrovče  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana  T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor  T. +386 (0)2 48 00 141

www.hormann.si
info@hormann.si

TZ-AZ-EP2021-203x132mm-HOR-SL-0921-OP.indd   1 7/10/2021   11:07
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30 LET TENISA V PETROVČAH

Leto 2021 je bilo zaznamovano s kar nekaj jubileji po Sloveniji, 
tako tudi v športnem društvu Petrovče – sekcija tenis.

Pred tridesetimi leti smo v mesecu juniju dokončali izgradnjo 
športnega parka, v katerem sta tudi dve tenis igrišči. Vsako 
leto organiziramo po dva turnirja, za dvojice v maju ali začetku 
junija in jesenskega v septembru.

Ker pa nam je letos zagodel COVID-19, je jubilejni turnir v 
maju odpadel, smo si pa zadali nalogo, da ob prvi priložnosti 
organiziramo JUBILEJNI TURNIR – 30 LET  TENISA V PETROVČAH.
Uspelo nam ga je realizirati na soboto, 4. 9. 2021. Povabili smo 
igralce in druge, ki so nam pomagali pri izgradnji igrišča.

Turnirja se je udeležilo 21 tekmovalcev, tako da se je turnir 
odvijal skozi cel dan. Poskrbeli smo za praktične nagrade za 
vse tekmovalce, najboljši pa so prejeli še unikatne pokale.

Vrstni red najboljših:
1. mesto: Jani Govejšek in Jure Krčmar
2. mesto: Sergej Zupanc in Bojan Cizej
3. mesto:  Matjaž Goršek in Stane Lesjak

Vse obiskovalce smo na koncu pogostili tudi z jubilejno torto, 
jagodami in penino.

Za uspešno izveden jubilejni turnir se zahvaljujemo KS 
Petrovče, vsem sponzorjem in donatorjem ter članom in 
članicam za pomoč pri izvedi turnirja.

 Jelka Ogrizek

Petrovške
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Prometno in športno dopoldne na OŠ Petrovče

Popotovanje po Evropi

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Šport je zelo pomemben in tega se v Sloveniji zavedamo. To 
dokazuje tudi to, da je 23. 9. razglašen za državni praznik, 
posvečen športu. Na žalost ni dela prost dan, kot bi si 
marsikdo želel, ampak ga vseeno lahko izkoristimo in smo 
športno aktivni v največji možni meri. To so nam na Osnovni 
šoli Petrovče omogočili športni pedagogi, ki so za nas na ta 
dan pripravili prav poseben športni dan. Ker pa je bil 3. teden 
v septembru tudi teden mobilnosti, je bilo prvih nekaj ur 
posvečenih tudi prometu.

Zjutraj smo prišli v šolo ob 8-ih in odšli v svoje učilnice, a nas 
je namesto prve ure pouka, pričakala malica. Ko smo pojedli, 
so nam učitelji predstavili dan in lotili smo se dela. Šestošolci 
so ustvarili različne družabne igre, zgodbice in pesmice, 
sedmošolci so anketirali in intervjuvali učence in s tem pridobili 
različne informacije o prometu, osmo- in devetošolci pa smo 
izmerili čas, ki ga porabimo za hojo ali kolesarjenje od šole do 
znamenitosti v bližini. Na podlagi pridobljenih podatkov smo 
naredili plakate in kažipote. 

Ko smo končali, smo se odpravili na šolsko parkirišče, tekaško 
stezo in bližnje igrišče. Tam smo spoznavali tek na zabaven 
način, saj smo opravljali številne zabavne tekaške izzive, kot 
so na primer poligon, štafeta, tekaške igre (npr. lovljenje), 
na koncu pa smo opravili še prav posebno preizkušnjo, ki 
so jo naši športni pedagogi poimenovali »Zmorem preteči«. 
Nekaterim je uspelo teči 10 minut, drugi so kakšen krog ali 
dva prehodili, ampak lahko rečem, da smo se res vsi zelo 

Septembra smo na OŠ Petrovče v okviru kulturnega dne 
obeležili evropski dan jezikov, ki je bil letos prav poseben, saj 
je praznoval dvajseto obletnico. 

Ob tej priložnosti je moral vsak razred predstaviti eno evropsko 
državo. Doma smo malo pobrskali po spletu, da bi videli, kaj 
je značilno za nam določeno državo. Ko smo prišli v petek v 
šolo, smo ob malici po ozvočenju poslušali oddajo naše šolske 
radijske ekipe. Nato smo si pogledali dokumentarni film o 
izbrani državi in se lotili poustvarjanja. Izdelovali smo plakate, 
zastave, turistične brošure, stavbe iz kartona ... Nekateri smo 
imeli celo pokušino za izbrano državo značilne jedi. 

Spoznavanje novih držav je vedno zabavno in na koncu dneva 
smo imeli občutek, kot bi bili resnično tam. Verjamem, da smo 
se čisto vsi naučili veliko novega in se imenitno zabavali.

Ula Beltram, 9. b
OŠ Petrovče

zabavali. Preizkušnja je bila posebna, saj smo lahko izjemoma 
uporabili tudi telefone ali MP3 predvajalnike ter slušalke, da 
smo poslušali glasbo, ki nam je narekovala tempo. 

Ko je bilo tekaškega dela konec, smo se vrnili v učilnice in 
postavili razstavo nastalih izdelkov. 

Preživeli smo zabaven dan in zagotovo je kdo na novo vzljubil 
tek.

Ula Beltram, 9. b
OŠ Petrovče
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Za večjo varnost otrok

Osnovna šola Petrovče se je letos skupaj z Občino Žalec in v 
sodelovanju s Fakulteto za logistiko ponovno aktivno vključila 
v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je letos potekal med 
16. in 22. septembrom. 

Tako so učenci razredne stopnje sodelovali v dejavnosti 
Kokoška Rozi, cilj katere je bil, da v posameznem oddelku 
čim več učencev pride v šolo peš, s kolesom ali s skupnim 
prevozom. Vsak dan so to pridno beležili in največ korakov so 
naredili učenci 5. b. 

Na predmetni stopnji pa so otroci v tednu mobilnosti izdelali 
anketne vprašalnike na temo prometne varnosti na poti v šolo 
in domov ter poiskali okoliške znamenitosti in izmerili razdalje 
med njimi. Nato so učenci v okviru dneva dejavnosti izdelali 
osnutke kažipotov do znamenitosti. Le-te smo posredovali na 
Občino Žalec, ki je izdelala in postavila kažipot, ki je postavljen 
na parkirišču pred šolo.

Ker je naši šoli varnost učencev zelo pomembna, smo zaprosili 
za barvanje prehodov za pešce, ki jih učenci vsakodnevno 
uporabljajo. Prav tako pa smo prejeli stojala za kolesa, ki sta 
nam jih v oktobru v uporabo predala predstavnica Občine 
Žalec, gospa Majda Marovšek, in koordinator projekta gospod 
Uroš Kramar s Fakultete za logistiko. 

Ponovno se je pokazalo, da je pomembno, da združimo moči 
in na glas pozovemo k spremembi potovalnih navad – letos 
pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno. 
        

Veronika Melavc,
OŠ Petrovče

Igra nas povezuje

V torek, 12. oktobra, smo se učenci OŠ Petrovče v okviru 
dneva dejavnosti, ki smo ga poimenovali Razigran uživaj dan, 
zabavali ob branju, gibanju in igranju družabnih iger. 

Dan smo pričeli z malico in pri tem prisluhnili naši radijski 
ekipi, ki se je za to radijsko oddajo prav posebno potrudila. 
Ko so bili naši želodčki polni, smo se posvetili branju zgodbe 

o deklici Anji in pri tem ugotovili, da se moramo posvečati 
svojim željam in ne željam svojih staršev. Prav tako smo med 
branjem zgodbe spoznali, da je šport namenjen tudi dekletom, 
ne le fantom. Zatem nam je ostalo še nekaj časa za igranje 
družabnih iger. Igrali smo vse mogoče, od iger s kartami pa 
vse do popotovanja po labirintu. Nato smo se še razgibali s 
športnimi igrami. V 9. c razredu smo se dekleta pomerila v 
nogometu, medtem ko so fantje preizkušali svoje odbojkarske 
sposobnosti. Izčrpani od napornega dne smo se vrnili v svoje 
matične učilnice, kjer smo med čakanjem na kosilo spet igrali 
družabne igre.

Ta dan nas je opomnil, da igra pomaga razvijati domišljijo, 
krepi telo in duha, spleta prijateljstva ter nas, seveda, vse 
povezuje.

Neža Stepišnik in Uma Marija Kainz, 9.c
OŠ Petrovče
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KARATE KLUB PETROVČE

V poletnem času, ko je čas šolskih počitnic, so člani KK 
Petrovče pridno izvajali programe poletnega načina vadbe, ki 
jim ga je predpisal naš glavni trener Bojan Senica in se na ta 
način pripravljali na nova tekmovanja, ki so pred njimi. Oba 
člana državne mladinske reprezentance Slovenije v svojih 
kategorijah (Maj Barl v borbah do 76 kg in Timi Močnik v katah) 
pa sta se še posebej pripravljala na državno prvenstvo Slovenije 
za mladince in Evropsko mladinsko prvenstvo. Medtem se 
je kot član slovenske mladinske reprezentance Mladinskega 
Evropskega prvenstva v Tampereju na Finskem udeležil Timi 
Močnik, ki je v konkurenci 40 tekmovalcev dosegel lep rezultat, 
in sicer 15. mesto. Za prvo udeležbo na Evropskem prvenstvu 
je bil to zelo lep uspeh in hkrati spodbuda za nadaljnje delo. 
Na državnem mladinskem prvenstvu sta naša tekmovalca 
prav tako dosegla zelo lepa rezultata. Maj Barl je dosegel 3. 
mesto v kategoriji borbe mladinci do 76 kg, Timi Močnik v 
kategoriji kate pa je v svoji kategoriji kate postal slovenski 
mladinski prvak. 

Od 3. 10. 2021 do 4. 10. 2021 so se člani kluba udeležili 
mednarodnega seminarja v Celju pod vodstvom japonskega 
mojstra Masataka Ohshite, 10. DAN, tehničnega direktorja 
Shitoryu Shukokai Karatedo World Union, katere član je tudi 
KK Petrovče. Na seminarju so se učili nove tekmovalne kate, 
ki so trenutno najbolj popularne na evropskih in svetovnih 
prvenstvih, in sicer: Chibana Kushanku in Papuren. 

Pred tekmovalci našega kluba so do konca leta 2021 še tri 
pomembna tekmovanja, in sicer: Mednarodni turnir ‘’Slovenija 
Open’’ v Ljubljani, tradicionalni turnir v Trbovljah ‘’Trbovlje 
Open’’ in seveda že prej omenjeno Balkansko mladinsko 

prvenstvo v Rijeki na Hrvaškem, ki se ga bosta kot člana 
državne reprezentance Slovenije udeležila Maj Barl v borbah 
in Timi Močnik v katah. Želimo jima veliko uspehov.

Za vse, ki vas zanima vadba karateja v našem klubu, pa poziv, 
da se nam pridružite na rednih treningih ob ponedeljkih in 
petkih od 17.30 do 19.00 v telovadnici Osnovne šole Petrovče. 
Za več informacij pa je dosegljiv naš glavni trener Bojan 
Senica, mojster karateja 5. DAN na telefon: 040/471-096 ali pa 
predsednik kluba na telefonu 031/777-991.
 

Anton Maruša, 
predsednik Karate kluba Petrovče

Karate seminar

Timi Močnik drugi z desne, Maj Barl tretji z desne
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POŽARNA VAJA V PODJETJU HÖRMANN SLOVENIJA

Podjetje Hörmann Slovenija je sinonim za vrata vseh namenov 
in uporabnosti. Vrata Hörmann tako zapirajo objekte vseh 
vrst: družinske hiše, industrijske objekte, proizvodne hale, 
nakupovalne centre in še nešteto drugih. Pri svojem delu in 
proizvodih na prvo mesto vedno postavljajo varnost. 

Jasno je, da s strani podjetja ni bil pozabljen mesec oktober 
kot mesec požarne varnosti. 

V podjetju, ki v svojem spektru vrat nudi med drugim tudi 
visoko kakovostna ognjevarna vrata, so tako sredi oktobra 
organizirali požarno vajo. 

Če prevrtimo film nazaj, je vse skupaj izgledalo kot pravi 
filmski scenarij.

Bil je dim, bile so sirene, bilo je večje število poškodovanih, a 
na srečo vseh je bila le vaja. 
Uspešno požarno vajo je podjetju Hörmann Slovenija uspelo 
izvesti skupaj z lokalnimi gasilskimi društvi, policisti in 
reševalci. Sodelovali so tudi zaposleni in ambasador podjetja 
Komotar Minuta, ki je v vaji uprizoril na prvi pogled skoraj 
resnično poškodbo, ko je po scenariju obležal v ličarski 
delavnici z žebljem v nogi. 

Novice

V podjetju povedo, da so se klub zavedanju, da je bila 
uprizorjena vaja zamislili, ko je zatulila opozorilna sirena in 
nekaj trenutkov za tem, ko so podjetje obkolila gasilska vozila. 
Kljub vaji je resnost na obrazih vseh udeleženih gasilcev 
ostala in celoten dogodek je bil izveden z natančnostjo, ki je 
potrebna takrat, ko to ni vaja. 

Z zavedanjem, da je ozaveščanje o preventivi pomembno, se je 
vsem sodelujočim v akciji zahvalil direktor podjetja Hörmann 
Slovenija Primož Oset in z gasilskim pozdravom zaželel, da se v 
takšni obliki ponovno srečajo šele ob naslednji vaji. 

Maja Rakoš, 
marcareting Hörmann Slovenija d.o.o.
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Petrovške

ŽELIMO VAM VESELE  
BOŽIČNE PRAZNIKE  

IN SREČNO 2022!
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Novice

GALERIJA OKUSOV: KULINARIČNO DOŽIVETJE SAVINJSKE DOLINE 

Galerija okusov, restavracija z visoko kulinariko v samem osrčju 
Savinjske doline. Lokacijsko se nahajajo v pristavi dvorca Novo 
Celje, ki predstavlja spomenik preteklosti, ampak ga gledamo 
skozi oči sedanjosti. S skrbnostjo varujemo dediščino in jo 
nadgrajujemo z našim delom. Združevanje lokalnega okolja v 
baročnem parku, v uživanju pogleda na dvorec in več stoletna 
drevesa ter sočasno črpanje inspiracije in surovin, ki nam jih 
ponuja reka Savinja in vsa njena naravna okolica je tisto, kar 
nam zagotavlja edinstveno zgodbo. Spoštovanje tradicije in 
pogled v prihodnost je tisto, s čimer se vsak dan ukvarjamo.

Naše kreiranje degustacijskih menijev vedno zasleduje pot 
»od kmeta do krožnika«. Naša chefa skrbno izbirata okoliške 
kmetije, ribogojnice in druge, s katerimi sledimo kakovosti 
in pristnosti okusa. Izredno nas veseli, da se lahko z našimi 
partnerji in prijatelji iz lokalnega okolja tudi skupaj učimo, 
raziskujemo in razvijamo. Skozi naše delo se poslužujemo 
koncepta »zero waste«, saj delujemo trajnostno in se trudimo 
čim bolj odgovorno uporabiti vse sestavine in izdelke. 

Veseli nas, da smo lahko del prijetne skupnosti, v kateri 
lahko kreiramo kulinarične zgodbe. Spodbujamo vse lokalne 
proizvajalce, ki se prepoznate kot del naše pripovedi, da nas 
kontaktirate. Vse bralce pa toplo vabimo, da nam dovolite 
navdihniti vaše doživetje ob obisku. 

Pomembni dosežki
• Michelin plate 2020 in 2021.
• Člani JRE Slovenija (Jeunes Restaurateurs), združenje mladih 

chefov in ustanoviteljev restavracij, ki jih druži talent, strast 
do gostinskega poklica ter želja po izmenjavi izkušenj. V 
svetu si prizadeva za pozitivno promocijo visoke kulinarike, 
saj združuje že več kot 350 članov iz 16 držav v Evropi, ki jih 
na letni ravni obišče več kot 5.000.000 gostov.

• Prejemnica treh kap po Gault Millau.
• The Slovenia Restaurant Awards 2020 uvrščena med deset 

najboljših restavracij v Sloveniji.
• Po izboru javnosti izbrana kot najboljša restavracija 

v Sloveniji (2018).
• 1. restavracija, ki je pridobila Zeleni ključ Slovenija. 
• Pridobljen certifikat Slovenia Green Cuisine.  

Osebna izkaznica 
Spletna stran: www.galerijaokusov.si 
Facebook: Galerija Okusov
Instagram: galerijaokusov
E-mail: info@galerijaokusov.si

Vita Puhan
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PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - MAJ 2022

O NOVICAH

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, 
ki izide predvidoma maja 2022, posredujete do 20. 4. 2022 z navedbo avtorja ter v ustreznem formatu. 

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

Petrovške novice
Informativno glasilo KS Petrovče

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

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

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

Dobriša vas, Petrovče

December 2021, naklada 850 izvodov

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

Čestitamo ob dnevu samostojnisti in enotnosti 
ter srečno in zdravo leto 2022 vam želijo 
člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče


