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Spoštovani krajani!

Ob koncu 4-letnega mandata, ki ga je precej zaznamovala 
epidemija, je prav, da pogledamo aktualnosti in dogajanja 
skozi pretekla leta.

Gradili smo ceste, urejali bankine, postavljali prometne znake 
in prometno signalizacijo. Na novo prižigali javno razsvetljavo. 
Prižigali praznične lučke in jih konstantno zamenjevali z 
dotrajanimi. Uredili postajališče Kolesca v Petrovčah, dosegli 
postavitev semaforjev v Mali Pirešici. Imeli novinarske 
konference, pogovore z županom, ure za krajane. Ozaveščali 
smo o pasjih iztrebkih, čiščenju okolice, problematiki smradu, 
varnosti v prometu. Vse to tudi na spletni strani in Petrovških 
novicah. Hvala Jani Petrak Zajc, ki nam s svojimi fotografijami 
pomaga, da puščamo sled.

Nerešena nam ostaja obnova javne infrastrukture naselja 
Petrovče vrt, celostna prometna rešitev čez center, promet 
in vodovod v Mali Pirešici, nezavarovan železniški prehod v 
Dobriši vasi in še bi lahko naštevala.

Obljubili smo si terenske seje, a nam je uspelo realizirati le eno.
A če pogledamo Petrovče in vse naše vasi, lahko ugotovimo: 
naši krajani prejemajo priznanja: naj kmetija, naj ocvetličenje, 
naj kulturna šola, naj pivovarna ... krajani so tisti, ki ponesejo 
našo skupnost v svet. Ne samo mediji, ki pridejo samo takrat, 
ko bi naj bilo kaj narobe.

In koliko vsega smo se naučili v času covida. Pakirali smo maske. 
Imeli možnost ogleda spletnih prireditev in on-line svetih maš. 
Imeli prostovoljke šivilje, ki so šivale maske. Krajane, ki jim ni 
vseeno. Za vrednote, urejeno okolico in naše zanamce.
Ker del skupnosti, to smo mi.

Podpirali smo društva, saj se zavedamo, da so člani društev 
pogon lepote našega kraja. Zato hvala vsem članom društva in 
hvala predsednikom. Za številne prostovoljne ure, za vsa dela, 
ki niso vidna, a so zaznana. Prireditve, dogodki, nesebična 
pomoč, vse cvetlice, ki krasijo naše kraje. Za srečanja, ki 
plemenitijo naš obstoj. Ob uspešnem Petrovčevanju tudi 
iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in predvsem 
ustvarjali.

Hvala občinski upravi za vso strokovno podporo in hvala 
županu, ki nas posluša. Hvala za vse sestanke. Tudi tiste, na 
katere še čakamo. Hvala direktorici dr. Darji Majkovič, ki nas 
razume in z nami išče rešitve.
Zavedamo se, da smo člani sveta sprejeli odgovornost. In če 
tudi nam kdo reče, da je to politična odgovornost, ker smo 
izvoljeni s strani ljudstva, nam srčnosti nihče ne more očitati. 
Lahko je delati s tako ekipo, ki dela s srcem za Petrovče, za vse 
vasi.

Kljub temu da je kdaj kritika upravičena, se lahko iz teh napak 
samo učimo. Izpostavljam le, da je lahko bolj upravičena 
kritika takrat, ko je kdo že kaj naredil za Petrovče, kot so to 
med drugim vedno pripravljeni storiti člani vseh treh PGD v 
naši KS.

Hvala tudi našim družinam, ki nas podpirajo. Sploh takrat, ko 
nekdo reče, zopet ta KS. Da, zopet. 
 
Letos smo se člani sveta na novo urili v kompetencah 
postavljanja šotora in kako zaščitimo tla v telovadnici. Učili 
smo se potrpežljivosti, vztrajnosti in prilagodljivosti.
Na kar sem še izredno ponosna in izpostavljam na koncu, 
da smo lahko ob prazniku krajevne skupnosti dali veličino 
slovesnosti. Zastave po centru Petrovč. Z zavedanjem, da 
slavimo. Vsi, krajani, za kraj. Hvala sponzorjem, Milanu, Violeti 
in članom PGD Drešinja vas, da se je ta ideja izoblikovala v 
resničnost.

Na slavnostni seji smo krajanom, ki so bili predlagani, podelili 
priznanja in plakete in ob tem ponovno izpostavljam:
Beseda hvala je včasih premalo. Zato priznanja in plakete 
tudi v pisni obliki. To ni zahvala in pohvala za lansko leto, to je 
zahvala za vsa dosedanja leta nazaj. In seveda hkrati spodbuda 
za naprej. Skromni, a veliki v svojih dejanjih. Hvala, ker ste in 
hvala, ker s svojim doprinosom ponesete ime Petrovč po 
Sloveniji in po svetu.

Vsem želim lepe jesenske dni.
      
                                       mag. Jasna Sraka, predsednica KS Petrovče
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SVETNIKI KS PETROVČE

Niko Natek: »Prostovoljstvo je vezivo naše 
družbe, egoizem in apatičnost naš skupni 
sovražnik. Če že res prihajajo hudi časi, se 
soočimo z njimi z odločnostjo, pogumom, in 
sodelovanjem. Kot skupnost in kot prijatelji.«

Violeta Šket: »Krajevna skupnost zelo dobro 
sodeluje z društvi, ki delujejo v kraju, in ima 
vedno posluh za predloge in vprašanja.
Krajevna skupnost skrbi, da lahko živimo v 
lepem in varnem kraju, od nas samih pa je 
odvisno, kaj za to pravzaprav naredimo tudi 
sami.«

Katarina Marčič: »Verjamem, da smo la-
hko vedno bolj ustvarjalni in odgovorno 
premikamo meje mogočega. In to nam je 
v tem mandatu, kljub izredni situaciji in 
neizkušenosti, uspevalo.
Ker pa verjamemo, lahko v prihodnje še 
uspešneje delujemo, s tem pa se nam bodo 
odpirala nova vrata in odstirale nove poti.
Pridobili smo znanja, ki nam bodo zagotovo 
koristila pri izvedbi zastavljenih projektov, 
zato upam, da nam boste zaupali še v pri-
hodnje.«

Matej Čater, podpredsednik: »Naš kraj 
sem spoznal pred 32-imi leti, ko sva z ženo 
prikolesarila na njihovo domačijo. Pridne 
roke, želja, volja in pogum sta potrebna, da 
smo košček zemlje s staro hišo počasi preob-
likovali v naš dom. Z leti je Arja vas postala 
moja.
Zavedanje, da se brez lastnega truda nič 
ne spremeni, me je privedlo k sodelovanju 
v svetu krajevne skupnosti. Z idejami, da 
kraj še bolje zaživi, da povežemo ljudi, jim 
omogočamo lepše okolje in da naredimo, 
kar je v naši moči za lepši jutri, da delujemo 
po najboljših močeh. Želim, da bi več kra-
janov prispevalo za skupno dobro, brez gle-
danja samo na lastno korist. Verjamem, da 
skupaj zmoremo.«

Dani Žagar: »Prostovoljstvo je dar človeka, 
a ima omejitve. Zato je treba z njimi ravnati 
gospodarno in spoštljivo.«
 

Maruša Mirnik: »Moja KS je skupnost pri-
jaznih ljudi, ki si radi medsebojno pomagajo 
in skrbijo drug za drugega.«
 

Bernard Jelen: »Zelo pomembno je sode-
lovanje s krajani in prizadevanje za občo 
korist, razvoj in napredek. Krajani si moramo 
medsebojno pomagati. Pomoč je lahko v 
različnih oblikah, ali v obliki dela, materiala 
ali ideje.«   

Uroš Stepišnik: »Član sveta KS Petrovče 
sem postal na povabilo prijatelja iz gasilskih 
vrst – Danijela Žagarja.
V KS sem imel možnost, sam in v sode-
lovanju z drugimi, opravljati poslanstvo s 
plemenitim ciljem – pomagati ljudem in 
spreminjati stvari v dobrobit ljudi in okolja, 
v katerem živimo. Živimo v varnem, lepem 
in urejenem okolju. Ampak to okolje ni čisto 
kar tako samo po sebi. Vsak od nas je dolžan 
poskrbeti za to.
Vsi člani sveta smo dokazali, da skupaj zmo-
remo veliko in vsak od nas je doprinesel svoj 
košček k mozaiku za uspešno delovanje 
naše krajevne skupnosti.
V življenju je vredno pustiti sledi. V tem 
mandatu sem jih pustil kar nekaj. Za nove 
sledi je še veliko prostora in verjamem, da 
bo s pozitivno energijo in miselnostjo le-teh 
v prihodnje še ogromno!«

mag. Jasna Sraka, predsednica KS Petrovče: 
»Člane sveta in tajnika sem prosila, da ob 
koncu mandata povedo kakšno misel. 
Povedali so naslednje«:

Milan Beloševič, tajnik KS Petrovče: »De-
lovanje krajevne skupnosti in sodelovanje z 
društvi je na visoki ravni, prav tako s krajani, 
ki pa včasih ne razumejo omejenih pooblas-
til krajevne skupnosti pri reševanju prob-
lematik«.  



3

Novice

SLAVNOSTNA SEJA

Letošnja slavnostna seja v sklopu Petrovčevanja je bila or-
ganizirana ob zaključku krajevnega praznika v dvorcu Novo 
Celje.

Krajevna skupnost se je iskreno zahvalila vsem organizatorjem 
različnih dogodkov, ki so se zvrstili v sklopu Petrovčevanja. Po-
hvalili so sodelovanje različnih društev, ki delujejo znotraj kra-
jevne skupnosti, da so zelo povezana, da delujejo odgovorno, 
delovno in uspešno ter povedali, da so zelo ponosni na vsako 
društvo in si želi dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

Prireditev je uspešno vodila Katarina Marčič Antloga, za 
glasbeno popestritev pa je poskrbel žalski kitarski kvartet v 
zasedbi Matic Dolenc, Vesna Pobežin Roš, Katja Klinc in Maruša 
Mirnik ter Julij Miklavc, učenec GŠ Risto Savin, pri mentorju 
Antonu Alatiču na cojonu. Za prijetno vzdušje ob pogostitvi 
pa je poskrbel ansambel Pravi fantje.

Predsednica KS Petrovče, mag. Jasna Sraka, je skupaj s pod-
predsednikom, Matejem Čatrom, podelila priznanja in plakete 
zaslužnim krajanom, ki s svojim delom, energijo in prosto-
voljnim delovanjem pripomorejo k delovanju skupnosti.  

Priznanja so prejeli: Daniela Dolinšek in Medžupnijska 
Karitas Petrovče. 

Plakete KS Petrovče pa so prejeli: Jože Stepišnik, Ivan Oset 
in Drago Pintar.

              Violeta Šket, predsednica KD Petrovče
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VABLJENI V ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
LEKARNA ŽALEC

LEKARNA ŽALEC II
LEKARNA PETROVČE

„TUDI BESEDA JE LAHKO ZDRAVILO”

LEKARNA ŽALEC
Prešernova 6
3310 Žalec
Telefon: 03 712 02 50
lekarna.zalec@siol.net

LEKARNA PETROVČE
Petrovče 33
3301 Petrovče
Telefon: 03 712 02 58
lekarna.petrovce@siol.net

LEKARNA ŽALEC II
Ulica heroja Staneta 8
3310 Žalec
Telefon: 03 712 02 70
lekarna.tus@lekarna-zalec.si
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1. ŠOLSKI DAN

BRV

Vsako leto na začetku šolskega leta pri varni poti v šolo 
in prečkanju prehodov za pešce (v sodelovanju s policijo) 
prostovoljno pomagajo tudi člani ZŠAM Savinjske doline, ki se 
jim zahvaljujemo za skrb, pomoč in srčnost. 

Vse voznike in ostale udeležence v prometu pa prosimo za 
upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Prosimo, bodite 
pozorni na omejitev hitrosti v celi krajevni skupnosti, pa naj 
bo to na glavni cesti ali na ulicah ter poskrbimo, da bomo vsi 
varni. 

                  KS Petrovče

Vodotok STRUGA 

Po pridobljeni ponudbi in zagotovitvi finančnih sredstev je KS 
Petrovče pristopila k nujnim vzdrževalnim delom na brvi pri 
Čistilni napravi Kasaze, ki so zajemale obnovitev - zamenjavo 
pohodne površine. 

Uporabnike brvi obveščamo, da je hoja preko brvi na LASTNO 
ODGOVORNOST! 

Hkrati vas obveščamo, da bo v neposredni bližini brvi 
predvidoma v letu 2023 zgrajen nov most v sklopu kolesarske 
povezave na odseku Celje - Šešče kot del povezave Rogaška 
Slatina - Logarska dolina. 

                  KS Petrovče

Novice

Iščeš nove izzive in 
spremembo? 
Podjetje Novem Car Interior Design iz Ložnice pri Žalcu vabi v svoj 
kolektiv nove sodelavce za troizmensko delo v proizvodnji.  
Poleg motivacijskega plačila svojim zaposlenim omogočajo tudi 
dodatne ugodnosti v okviru projekta Novem prijazen družini in 
Promocije zdravja. 

Vabljeni k prijavi za delo v dinamičnem okolju dobrih sodelavcev, 
na infoSi@novem.com ali po telefonu 051 344 021.

Novem Car Interior Design d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 58, 3310 Žalec
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Petrovške

VEČER PETJA, GLASBE IN PRIJATELJSTVA

V četrtek, 2. 6. 2022, smo pevke in pevci MePZ A Cappela KD 
Petrovče priredili svoj letni koncert z gosti. Tokrat smo mu dali 
pomenljiv naslov, in sicer Prijateljstvo nas druži. Prekinitev 
zaradi zdravstvenih razmer je namreč pokazala prav to, kako 
prijetno je veselje in smeh deliti s prijatelji. Še posebej je to 
čutiti pri petih melodijah. Naše navdušenje nad koncertom 
smo delili z občinstvom, ki nam je vračalo enake občutke in 
energijo.

V prvem delu koncerta smo se predstavili z letošnjim revijskim 
programom ter tremi slovenskimi klasičnimi zborovskimi 
»zimzelenimi« melodijami.

Nato smo na glasbeni oder povabili naše goste. Najprej sta 
se s slovenskim in tujim šansonom predstavili vokalistka Eva 
Kovačič Ivanjko v spremljavi pianistke Nikite Senger.

Sledili so naši zborovski prijatelji, MoPZ Savinjski zvon iz 
bližnjega Šempetra. Glasovi moškega petja so napolnili 
dvorano s slovenskimi melodijami, končali pa s šaljivo 
podoknico, s katero so »klicali« svojo zaspano Urško.

Po tem smo gostitelji zopet stopili na oder ter poslušalke in 
poslušalce popeljali med tuje zborovske pesmi. Nekatere so s 
svojim ritmom marsikoga celo rahlo zazibale. Sklepna pesem 
koncerta, Šifrerjeva Za prijatelje, je razvnela tudi občinstvo. 
Skupaj smo jo odpeli in si povedali, da si je za prijatelje treba čas 
vzet’. To smo tudi uresničili ter po zaključku koncerta veselo ob 
kapljici pokramljali z obiskovalkami in obiskovalci koncerta. 

 
         Žiga Jordan Kozjak, predsednik MePZ A Cappella

MePZ A Cappella

PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - SEPTEMBER 2022

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, ki izide predvidoma 
decembra 2022, posredujete do 15. 11. 2022 v elektronski obliki skupaj s fotografijami in navedbo avtorja.

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

PETROVČE s pripisom PETROVŠKE NOVICE.
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Sekcija Kulturnega društva Petrovče, Folklorna skupina Kobula, 
je 16. 6. 2022 prejela bronasti znak za jubilejno, 10-letnico 
delovanja na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Veseli nas, da imamo v Petrovčah folklorno skupino, ki s plesom 
bogati našo skupnost. Skupina je nepogrešljiva na kulturnih in 
drugih dogodkih v krajevni skupnosti kot tudi širše. 

Vsem plesalcem, inštrumentalistoma in strokovni vodji želim 
obilo uspeha tudi v bodoče.

Novice

Bronasti znak Zveze kulturnih društev Savinja Žalec Folklorni skupini Kobula

FS Kobula

ŽALEC JE ZAPLESAL ČINDARO

V soboto, 30. 7. 2022, popoldan je v okviru 4. maratona 
folklornih skupin Slovenije na Šlandrovem trgu v Žalcu 
zaplesalo več kot 60 folklornikov iz petih folklornih skupin: 
FD Vransko, FS KUD Šmartno v Rožni dolini, FD Sveti Štefan, 
FS KUD Grifon Šempeter in kot soorganizatorji dogodka FS 
Kobula KD Petrovče.  

»Maraton je sorazmerno nov projekt, ki je sicer resda nastal 
v naši »kuhinji«, a so k projektu z velikim zanimanjem in 
zagnanostjo pristopile tudi skoraj vse folklorne skupine s 
celjskega. »Zamišljen je kot nizanje prizorišč in terminov 
ter nastopajočih skupin,« je uvodoma dejal predsednik 
Medobčinskega kulturnega društva OD CELJA DO ŽALCA 
Bojan Pevec. 

Organizatorjem, MKD OD CELJA DO ŽALCA in FS KOBULA KD 
Petrovče, je uspelo v Žalec ponovno pripeljati ta veliki folklorni 
dogodek. Odločili so se, da to pot vsak na svoj način zaplešejo 
tako, kot se je nekoč plesalo pri nas na Štajerskem. Koncert so 
slikovito, kot se spodobi, zaključili FS KOBULA KD Petrovče s 
skupnim plesom – čindaro. 

V septembru se je odvijal 15. Mednarodni folklorni festival OD 
CELJA DO ŽALCA, kjer je bilo pestro folklorno dogajanje. 
Gostili smo skupine iz Mehike, Alžirije, Grčije in Črne Gore. Kot 
ena od treh domačih skupin festivala je v Žalcu zaplesala tudi 
naša folklorna skupina KOBULA, s spletom Kukčeva čajanka.

                                      mag. Tatjana Pevec, predsednica FS Kobula

Violeta Šket, predsednica KD Petrovče
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Prvo soboto v mesecu juliju smo se odpravili na tradicionalno 
kulturno kolesarjenje. V okrnjeni sestavi nadzornega in 
upravnega odbora KD Petrovče smo se podali na turo, ki smo jo 
poimenovali iz Petrovč do Pekla in nazaj. 

Po obvezni jutranji 
kavici smo se odpravili 
proti Novemu Celju in 
naprej proti Šempetru. 
Imeli smo voden ogled 
Rimske nekropole. Po 
kratki pavzi pa smo 
se odpravili do jame 
Pekel. 

Po sprehodu po prijetno hlajeni jami smo se okrepčali, podružili 
in skupaj odšli nazaj v Petrovče.

Veseli me, da se ohranja tradicija kolesarjenja pred poletno 
pavzo in si želim, da nas tudi v prihodnje spremlja zdravje, 
medsebojno razumevanje in želja po druženju.

                   Violeta Šket, predsednica KD Petrovče

Kulturno kolesarjenje

Rastijev večer

V petek, 17. 6. 2022, ko se je sonce že počasi poslavljalo, smo se 
zbrali v dvorani dvorca Novo Celje s prav posebnim namenom. 

V besedi, glasbi in sliki smo večer posvetili mag. Rastislavu 
Knezu, ki nas je nedavno zapustil. Zbrane je nagovoril Uroš 
Govek, njegov dolgoletni prijatelj. Predsednica Krajevne 
skupnosti Petrovče, mag. Jasna Sraka, je povedala nekaj besed 
o njegovem življenju in delu. wZa glasbeno spremljavo sta 
poskrbela kitarista Lucija in Miha Šorn, Zoja in Lejla Pučko pa 
sta zapeli eno njegovih pesmi. Ogledali smo si filma z utrinki iz 
njegovega življenja, ki ju je sestavila Mojca Govek Plevnik ob 
njegovi 60-letnici.

           

O njegovem sodelovanju z Literarno sekcijo KD Petrovče je 
spregovorila gospa Metoda Uranjek. Rasti se je v Krajevni 
knjižnici predstavil kot odličen slikar in recitator, kot doktor 
naravne medicine pa nam je povedal veliko o homeopatiji in 
homeopatskem zdravljenju.

Kruta bolezen je prekinila njegovo življenje, vendar Rasti 
ostaja v naših srcih za vedno.

                Eva Medvešček, Literarna sekcija KD Petrovče
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PGD DREŠINJA VAS

Letošnje poletje je v društvu zaznamovalo zelo pestro dogajanje. 
V mesecu maju in juniju smo se udeležili nekaj prireditev, ki so 
jih pripravila sosednja društva, med njimi naj izpostavimo Dan 
gasilca 18. junija, ki je bil letos v Andražu nad Polzelo, kjer so v 
sklopu dneva gasilca prevzeli tudi novo motorno brizgalno.

S tremi ekipami smo se udeležili tudi tekmovanja GZ Žalec v 
Braslovčah in dosegli dobre rezultate. 
S strani našega pobratenega društva DVD Gregurovec smo 
prejeli vabilo na prevzem cisterne, na katerega smo se z 
veseljem odzvali,  saj so bila zaradi Covid situacije v zadnjih 
dveh letih naša srečanja zelo okrnjena. 
V mesecu juliju se je v Celju odvila Gasilska olimpijada. V sklopu 
le-te se je vrstil spremljevalni program v centru Celja, kjer smo 
z ekipo pionirjev sodelovali na predstavitvi vaje z vedrovko 
in navdušili mimoidoče. Kar nekaj mimoidočih se je tudi 
preizkusilo v vlogi tekmovalca v tej vaji.
Prav tako so se z vajo v centru Celju v spremljevalnem programu 
predstavili tudi starejši gasilci s svojo vajosz hidrantom. 

V času olimpijade smo v goste povabili tudi člansko tekmovalno 
enoto DVD Andrilove,c jim pokazali našo vas in društvo ter jih 
popeljali na druženje na fontano piva Žalec.
Seveda pa smo se člani PGD Drešinja vas pojavili tudi kot navijači 
na tribuni, kjer smo glasno navijali za slovenske tekmovalne 
enote.

Gostili smo tudi naše pobrateno društvo DVD Gregurovec, ki so 
prišli na ogled olimpijade v Celju.

Tudi naše društvo se je odzvalo na poziv na pomoč pri 
gašenju velikega požara na Krasu. Sodelovali smo s sedmimi 
operativnimi gasilci v nočni in dnevni izmeni. 

V poletnem času pa smo poskrbeli, da je del gasilskega doma 
dobil novo preobleko. Na prizidku gasilskega doma smo 
obnovili in izolirali fasado.

Kot vsako leto se je tudi letos ekipa starejših gasilcev PGD 
Drešinja vas udeležila pokalnega tekmovanja GZ Slovenije, 
ki je sestavljen iz 7 tekmovanj na različnih koncih Slovenije. V 
skupnem seštevku je ekipa starejših gasilcev dosegla odlično 8. 
mesto. 

Poletje in čas dopustov se zaključujeta, tako bomo v društvu 
začeli z različnimi aktivnostmi. Starejši gasilci že pridno vadijo 
in se pripravljajo na nova tekmovanja. Ponovno bodo začeli 
z vajami pionirji in mladinci. Pripravili bomo tudi društveno 
operativno vajo, da obnovimo operativno znanje. 

Nataša Lojen

PGD ARJA VAS

PGD ARJA VAS je prostovoljno gasilsko društvo posebnega 
pomena, eno izmed 32-tih v občini Žalec za opravljanje in 
izvajanje javne gasilske službe. Delujemo na požarnem območju 
štirih vasi – Arja vas, Ruše, Mala Pirešica in Zaloška gorica in na 
poslovno-industrijski coni Arnovski gozd z logističnim centrom 
LIDL. Gasilci že nekaj let snujemo nov gasilski dom, saj je zdajšnji 
star že 100 let, dotrajan in premajhen. Gradili bomo novega 
na primernejši novi lokaciji. Imamo pa problem s projektom 
novega gasilskega doma, zato zanj še vedno čakamo gradbeno 
dovoljenje.

V okviru Petrovčevanja pa smo postavili temeljni kamen 
z namenom, da krajanom pokažemo svojo voljo in jih 
spodbudimo k donacijam društvu. Te naj bodo namenske! 
Za primer javno objavim donacijo parcele Delekordovih, 
donacijo gotovine Aristovnikovih, donacijo materiala Lenkovih, 
donacije prevozov Razboškovih,  Kresnikovih, Arzenškovih in 
donacijo mehanizacije Dosedlovih. Le s  skupnimi močmi bomo 
naslednje leto postavili dom za našo 120-letnico!

Zdaj gre zares, dela počasi potekajo. Spomladi smo arnovski 
gasilci nasuli temeljno ploščo za naš gasilski dom, postavili smo 
temeljni kamen pa še do pravih projektov in vseh soglasij bomo 
prišli!  

Obljubimo in na pomoč!

                                                  Iztok Uranjek, predsednik PGD Arja vas

Novice
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Petrovške

PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Poleg dveh intervencij v domačem okolju (manjši požar dračja 
in neurje) so se julija tri ekipe iz našega društva skupaj z gasilci iz 
vse države odpravile gasit največji požar v zgodovini samostojne 
Slovenije. Na slovenskem in italijanskem delu planote Kras je 
zagorelo več kot 2000 hektarjev površin. 

Ponosni smo, da smo s svojim prostovoljnim delom tudi mi 
pripomogli k pogasitvi. 

V pomladnem in poletnem času smo se udeležili precej različnih 
gasilskih tekmovanj, sami pa smo v okviru Petrovčevanja 
organizirali mladinsko tekmo za pokal KS Petrovč.  

Naši pripravniki so na regijskem tekmovanju iz orientacije 
dosegli odlično 2. mesto in se tako uvrstili na državno 
tekmovanje. Zanje bomo navijali 10. septembra. Članice A pa so 
na tekmi GZ Žalec osvojile 3. mesto.

Konec avgusta smo našo mladino nagradili za pretekli trud in 
uspehe na tekmovanjih – napolnili smo avtobus in se odpeljali v 
zabaviščni park Gardaland, kjer smo adrenalinsko uživali mladi 
in stari in si obljubili, da izlet še kdaj ponovimo. 

   

   Jana Petrak Zajc, predsednica               
       komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje
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Obdobje pozne pomladi je v dejavnosti društva zaznamovalo 
letošnje Petrovčevanje, ki se je po premoru zaradi virusa 
covid-19 vrnilo. V program prireditev smo zapisali Košnjo po 
starem (kot običajno) zadnjo soboto v maju in Srečanje na 
Perišču, tokrat 3. junija.

Košnja po starem na Zaloški Gorici – 2022

Košnja po starem pri Obrezovem kozolcu na Zaloški Gorici 
je po dveletnem premoru spet zaživela. Ni nas ustavila slaba 
vremenska napoved. Priredili smo program, odpovedali 
razstavo stare kmetijske opreme in starodobnikov, odpovedan 
je bil nastop folklore OŠ Petrovče. Prišli so hmeljarske starešine, 
ki so v svojih slavnostnih opravah dali prireditvi praznični 
pečat.

Vodstvo koscev in vlogo prvega kosca je tokrat prevzel župan, 
g. Janko Kos. Sedem koscev je zavihtelo kose. Enakovredno je 
kosila tudi Trezika Cvikl, ki se lahko ponaša s svojimi 89 leti. 
Opogumili sta se samo dve grabljici.
Vreme je zdržalo do polovice predvidene košnje, nakar je 
kosce, grabljice in goste čakala bogata malica pod streho 
šotora.

Pod kozolcem so lahko številni obiskovalci izbirali dobrote 
in domače izdelke pri že tradicionalnih ponudnikih. Tudi 
obiskovalci in ponudniki so bili deležni pogostitve kot se za 
domač kmečki praznik spodobi. Za dobro razpoloženje je 
s prijatelji muzikanti poskrbel Rok iz sosednje Kersnikove 
kmetije. 
Pevci – kvartet Štangarji pa so s svojim žlahtnim petjem 
slovenskih, pretežno narodnih pesmi, še posebej navdušili 
obiskovalce. Prireditev je povezovala domačinka Vesna Rehar.

Dober odziv koscev, presenetljivo veliko število obiskovalcev 
in prijetno druženje do popoldanskih ur je opravičilo 
odločitev TD, da prireditev ni bila preklicana in da ima status 
tradicionalne prireditve kot tudi status prireditve občinskega 
pomena in je dobro obiskana.

Srečanje na perišču v Dobriši vasi

Srečanje na Perišču je bilo tokrat še posebej okrašeno in 
program vreden ogleda tudi 
obiskovalcem izven širše okolice. 
Srečanje ohranja običaj pranja na 
periščih, ki se je izvajalo vse do 
pridobitve pralnih strojev. Pranje na 
perišču sta predstavili Anica in Silva 

iz Vinske gore, ki sta poznavalki tovrstne tradicije in sta članici 
Vinskogorskih seniorjev. 
Prisotne sta seznanili z domačo izdelavo mila, s pranjem na 
perišču pa tudi s klepetanjem peric, izmenjavo vaških novic, ki 
so nadomeščale sedanji »rumeni tisk«.

V skupini peric so sodelovala tudi domača dekleta in 
gospodinja Jožica Grobelnik.

Prisrčen nastop je pripravila tudi skupina otrok iz petrovškega 
vrtca pod vodstvom vzgojiteljic.

Dodajanje je popestril komaj sedemletni harmonikar Nace z 
Železnega, ki je samozavestno raztegnil meh in navdušil vse 
prisotne.

Skupaj s prispevkom KS in domačini smo poskrbeli za lepo in 
bogato pogostitev nastopajočih in gostov.

Sodelovanje na golažijadi v Grižah

Prvič smo se udeležili Golažijade v Grižah. Iztok Uranjek je 
poskrbel za kuharski tim, člani društva pa za pogostitev in 
prijetno druženje. Nismo bili med prvimi tremi, dobili pa smo 
pokal in se družili v skupini 20 udeleženih skupin.

TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Novice
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In kaj načrtujemo za jesen

Najprej vas bomo obiskali, da prispevate članarino, ki je 
pomembna postavka za pokritje materialnih stroškov društva.
Konec septembra bomo šli na izlet. Končno odločitev o 
datumu (predlog 24. 9.) in smeri izleta bo odločil UO.

V oktobru načrtujemo ličkanje v Mali Pirešici, decembrsko 
dogajanje pa bo obeležilo božične in novoletne praznike: 
delavnica adventnih venčkov v Mali Pirešici, okrasitve pred 
šolo in prižig lučk v Petrovčah, božične jaslice v Drešinji vasi.

Naše letošnje prireditve so bile dobro obiskane, trudili se 
bomo, da nas boste spremljali tudi v prihodnje.
Z druženjem krajanov, ohranjanjem običajev in skrbjo za 
okolje v največji meri opravičujemo naše delovanje.

                                       Marjeta Grobler, predsednica TD Petrovče

TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Urejanje gred

Kljub neugodnim naravnim danostim smo uspeli s 
prizadevanjem naših članic in članov ohraniti grede. Skladno z 
novo vsebino Pravilnika za priznanje »Najlepša hiša …« smo se 
prijavili za priznanje. Skupno imamo 7 vaških gred, za katere 
skrbi 15 članov, ki se ob večjih posegih razširi na 24 članov. 
Prijavili smo 5 gred (Dobriša vas, Arja vas – napis, Arja vas ob 
Ložnici, Petrovče – napis, Drešinja vas – nov napis in Zaloška 
Gorica ob kozolcu. Na letnem nivoju opravimo na gredah in 
zasaditvah pribl. 200 prostovoljnih ur.

 
 
Predstavitev društva na srečanju v Žalcu

Turistična zveza Slovenije je skupaj z združenjem SAŠKA 
pripravila ekskurzijo TD iz vse Slovenije v Žalec. Srečanja se 
je na praznik, 15. avgusta, udeležilo 300 članov slovenskih  
društev. Na tržnici smo predstavili svoje dejavnosti, pogostili 
udeležene in skupino, ki se je odločila za obisk Dvorca Novo 
Celje, popeljali  do dvorca in ji predstavili naš kraj in dogodke, 
ki jih prirejamo.

Pohod po hmeljski poti

Zadnjo soboto v avgustu organizirata ZKŠT in ZTD občine 
Žalec pohod po hmeljski poti, naša naloga pa je, da sprejmemo 
pohodnike v Novem Celju, okrasimo postojanko in pripravimo 
dobrodošlico s primerno pogostitvijo. Naše članice so se spet 
dobro odzvale in z lepo stojnico ter prijaznim sprejemom 
navdušile pohodnike.

Petrovške
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE V POLETNIH MESECIH

Člani Društva upokojencev Petrovče smo se odpravili na 
tradicionalni vsakoletni majski društveni izlet, tokrat v severni, 
manj znani predel Slovenskih goric.

Zbrali smo se v torek, 10. maja 2022, ob 8.  uri pred Hmeljarskim 
domom Petrovče. Avtobus je bil poln, zbralo se nas je 56 
druženja željnih članov. Z avtobusom smo se peljali iz Petrovč 
po avtocesti do Lenarta v Slovenskih goricah in naprej do 
Dražen vrha, kjer nas je gostila izletniška kmetija Šenveter.

Ob prihodu na kmetijo nas je sprejela gospodinja in nam 
zaželela dobrodošlico. 
(foto Milena Novšak)

Predstavila nam je program dneva, ki smo ga preživeli 
pri njih, ter njihovo kmetijo, ki se ukvarja z živinorejo in 
vinogradništvom. Postregli so nam z jedmi in pijačo, ki jih 
pridelujejo na domači kmetiji.

Sledil je kmečki zajtrk z domačim rženim kruhom, pečenim 
v kmečki peči na dan našega prihoda. Razveselili smo se 
domačih skutinih namazov, zaseke in zlasti ocvirkovega 
namaza. Za prste obliznit! Potem pa še kavica in pripravljeni 
smo bili za odhod.

Z avtobusom smo se po slikovitih gričih peljali mimo obore 
divjadi do muzeja in galerije Methansova hiša. 

V 200 let stari obnovljeni hiši je lastnik, lokalni umetnik in 
zbiratelj etnološke dediščine, na podstrešju zbral številne stare 
predmete in orodja, ki so bila v uporabi nekoč v teh krajih. V 
pritličnih prostorih so razstavljeni njegovi večkrat nagrajeni 
umetniški kipi in skulpture iz železa. Razstavljene so tudi 
knjige znanih Slovencev, umetnikov, ki so doma iz teh krajev – 
pisatelja Daneta Zajca in pesnika ter igralca Toneta Kuntnerja. 

Sledila je degustacija vrhunskih vin v stari kleti Methansove 
hiše. Ugotavljali smo, da so vina odlična, sveža, polnega okusa. 
Tudi zapeli smo.

Nadaljevali smo z vožnjo proti Cmureku mimo Kaprolovega 
gradu in gradu Zgornji Cmurek, mejnega prehod Trate na 
ogled ostankov ogromnega hrasta, poimenovanega kot 
oče panonskih hrastov v Zgornjem Konjišču ob Muri, kjer 
je v starem rokavu Mure urejenih več jezer kot rekreacijsko-
ribiški center. In tam je razstavljen ostanek starega hrasta, ki 
je za dolga leta potonil v glinenih nanosih Mure, pri ureditvi 
rekreacijskega območja so ga našli in ga predstavili javnosti 
kot orjaka med panonskimi hrasti.

Sledila je vožnja ob Muri proti Sladkemu vrhu, kjer smo videli, 
da prenavljajo tovarno Paloma, se peljali do broda in se z njim 
preko Mure prepeljali v sosednjo Avstrijo. Zanimiva izkušnja in 
obisk pri sosedih.

Sledila je vožnja do Zgornje Velke, kjer smo si ogledali 
romarsko cerkev Marije Snežne v središču Zgornje in nato 
še postanek ob trškem studencu in lipah kralja Petra in kralja 
Aleksandra. Postregli so nam s kapljico iz župnikove kleti. 

Skupinska slika pred Methansovo hišo za spomin. 
(foto Milena Novšak)

Tako smo pozirali pred lesenjačo, pod katero je deblo 
starega hrasta.
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Kot informacija pa še: pohodniki smo bili aprila na Homu, 
junija smo šli na pohod po spominskih obeležjih KS Petrovče 
v okviru Petrovčevanja, avgusta pa na Vimperk pri Polzeli. 
Sekcija za nordijsko hojo se ob torkih popoldan, če dopušča 
vreme, odpravi na Ribnik Vrbje in opravi pohod ob Savinji do 
Šempetra ter ob ribniku nazaj domov. 

Rahlo utrujeni smo se vrnili na izletniško kmetijo na okusno 
kmečko kosilo in vrhunsko kapljico. Lepo smo se imeli. Kdor je 
želel, je kupil domače pridelke, domači sok in vino.
Prijetna vožnja domov nas je zazibala v dremež. Polni lepih 
vtisov in zadovoljni, da smo preživeli lep dan, smo se domov 
vrnili v večernih urah.

V juliju smo v brunarici gostili že 12. meddruštveno 
tekmovanje desetih društev upokojencev z območja 
občine Žalec za pokal KS Petrovče 2022 v naslednjih 
disciplinah: rusko kegljanje, pikado, metanje kovinskih 
obročev in streljanje z zračno puško, ki se ga je udeležilo 140 
tekmovalcev iz 10 društev upokojencev. 

Pokal je osvojilo Društvo upokojencev iz Ponikve, bronaste 
medalje v ruskem kegljanju pa so dosegle tudi kegljačice 
našega duštva. Čestitke! 

Krajevni skupnosti se zahvaljujemo za finančno pomoč pri 
nabavi medalj in pokala ter pokrivanju materialnih stroškov.

Turistično društvo je naš Rekreacijski center z brunarico, ki 
je dobil hišno številko (Ruše 15), prijavil na razpis ZKŠT Žalec 
»Najlepši kraj, hiša, kmetija 2022«. Savinjska TV je že prišla 
posnet video, ki bo predstavljen na zaključnem izboru 10. 11. 
2022 v dvorani kulturnega doma Žalec. Držimo pesti.

To je le nekaj aktivnosti, ki potekajo v našem društvu. Vsako 
sredo se srečamo pri brunarici, pridite, imamo se res fajn.

       
    Darka Uranjek Domitrovič,  predsednica DU Petrovče

Naše kegljačice v borbi za bronasto medaljona kegljišču pri
brunarici julija letos. (foto Milena Novšak)

Člani sekcije nordijska hoja pri Ribniku Vrbje.

Pohodniki na Vimpeku nad Polzelo. (foto Milena Novšak)

Petrovške
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V maju smo bili prisotni na prireditvi ob 77-letnici zmage, 9. 
maja 2022 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. 

Na Petrovčevanju smo, 27. maja 2022, popoldne z Društvom 
upokojencev organizirali 1. pohod po spomenikih NOB 
Krajevne skupnosti Petrovče. Pot se je začela v Petrovčah pred 
OŠ, kjer je skulptura Miroslava Širce, in nadaljevala do Novega 
Celja, kjer je spominsko obeležje 370 nesrečnikom, ki so bili 
odpeljani na eksekucijo v Avstrijo l. 1941. Nato je pot vodila 
nazaj do osnovne šole do osrednjega spomenika vseh žrtev 
NOB našega kraja. Pot nas je vodila do vseh obeležij ob cesti 
skozi Arjo vas proti Velenju. Končali pa smo pri gasilskem 
domu, kjer smo se udeležili, na novi lokaciji, polaganja 
temeljnega kamna novega gasilskega doma.

Zadnjo nedeljo v maju smo bili na 15. pohodu Stari pisker-
Gozdnik, ki se ga je udeležilo 12 pohodnikov. Pri spomeniku 
je bila proslava v spomin na streljanje talcev l. 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 31-letnice Dneva 
državnosti v Dvorani II. slovenskega tabora Žalec. Slavnostni 
govornik je bil poslanec DZ, Aleksander Jevšnik. 

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«. 

Prav tako smo se julija udeležili že 43. tradicionalnega pohoda 
na Komelj v Avstriji, v spomin na tragični pomor Domnove 
čete in domačinov na Komelju. Na tem mestu se je l. 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. Uspelo se je rešiti le 
trem partizanom. 

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 je bila poslana 
v Auschwitz, kjer je skusila vso kalvarijo taboriščnega življenja. 
Obe sta živi dočakali konec vojne. Slavnostni govornik je bil 
Milan Gorjanc, član predsedstva Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije.

V avgustu smo bili še na Graški gori, »gori jurišev«, kjer je 
bila proslava v spomin na 78-letnico prihoda XIV. divizije na 
Štajersko.

                                                                  Marijan Turičnik, predsednik                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                    

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB - KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE
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Petrovške

V soboto, 21. 5., smo se učenci, učitelji in starši Osnovne 
šole Petrovče ter Podružnične osnovne šole Trje zbrali pred 
dvorcem Novo Celje in skupaj preživeli zabavno športno-
kulturno obarvano dopoldne. 

Potekal je namreč dobrodelni tek pod sloganom »GIBAM – 
POMAGAM«, na katerem so se zbirali prostovoljni prispevki za 
Šolski sklad OŠ Petrovče. 

Ob 9.00 je na oder stopil nekoč šolski band Pamži, ki je s 
priredbami in avtorskimi skladbami poskrbel za prijetno 
vzdušje. 

Nato so se predstavili najmlajši nastopajoči učenci OŠ Petrovče, 
ki so v CICI pevskem zboru očarali starše in učitelje. Plesalci 
folklorne skupine so se predstavili s plesi zahodne Štajerske. 
Peli so tudi pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora 
ter solisti. Pesem Svobodno sonce pa so mladi pevci odpeli 
skupaj z učitelji. 

S svojimi plesnimi koraki so se predstavile plesne skupine vseh 
treh triad. Po kulturnem programu pa se je pričel športni del, 
najprej z ogrevanjem in nato s štartom učencev prve triade. 
Tudi učenci druge in tretje triade so uspešno pretekli svoj 
krog. Vsi smo navijali drug za drugega in čutili povezanost v 
športnem duhu. 

Po teku je sledil nastop glasbenega gosta Challeta Salleta, ki 
ga je marsikdo zelo nestrpno pričakoval in se je z veseljem ob 
koncu tudi fotografiral z njim, starejša plesna skupina pa je 
nekaj pesmi lahko z njim celo zaplesala. 

Proti domu smo se odpravili dobre volje, saj smo se zabavali, 
poskrbeli za zdravje, hkrati pa smo pomagali pomoči 
potrebnim in s prostovoljnimi prispevki udeležencev 
prireditve, z donacijami podjetij in s spletno dražbo športne 
opreme znanih športnikov zbrali 4.630 €.

Iris Stopar, 9. c
OŠ Petrovče

Pod okriljem JSKD je 2. junija v Športni dvorni l. OŠ Žalec 
potekal Območni zborovski BUM, na katerem je  sodelovalo 
več kot 5oo pevcev iz šestih osnovnih šol naše regije: I. OŠ 
Žalec, OŠ Prebold, OŠ Vransko, OŠ Braslovče, OŠ Polzela in kar 
110 pevcev OŠ Petrovče, in sicer OPZ Petrovče, OPZ POŠ Trje in 
MPZ Petrovče. 

V nabito polni dvorani so odmevale predvsem domoljubne 
pesmi slovenskih skladateljev. Kar nekaj pesmi so skladatelji 
napisali posebej za ta dogodek, zato so bile na koncertu 
izvedene prvič.  

                                                                                                 Anita Žolnir

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Dobrodelni tek »GIBAM, POMAGAM«

Območni zborovski BUM
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šole, o njej so razmišljali tudi recitatorji in povezovalci. Na našo 
kulturno dediščino so nas spomnili folkloristi, medtem ko so 
plesalci poskrbeli za živahen skok v počitnice. 

             Suzana Filipčič

V četrtek, 19. maja, je na Osnovni šoli Hruševec-Šentjur potekal 
Šolski plesni festival. Tekmovanja so se udeležile tudi učenke 
naše šole. 

Sedem tekmovalk 2. triade se je pomerilo v plesnih stilih 
hiphop, pop in latino. V konkurenci štirih različnih šol so 
naši učenke in učenec dosegli odlične rezultate. Sodnike so 
navdušili s svojimi plesnimi gibi in energijo ter tako zasedli 
prvih pet mest. 
Odlično so se odrezale tudi učenke 3. triade – prav tako v solo 
nastopih. Osmošolka je domov odnesla zlato.

Poleg posameznih nastopov so se učenke pomerile tudi v 
plesni produkciji. S točko “Life in a suitcase” so si priplesale 
drugo mesto in vstopnico za državno prvenstvo, ki je potekalo 
1. junija. 

Obe ekipi sta dosegli prvo mesto v skupinskem seštevku točk. 
Za solo plesalke 2. triade se je letošnje plesno popotovanje 
tukaj končalo, učenke 3. triade pa so se odpravile na državno 
prvenstvo. Plesalke so v plesni produkciji postale državne 
podprvakinje, ekipno pa so se zavihtele na najvišjo stopničko.
                        
                                                                              Uma Marija Kainz, 9. c
                                                                                                 OŠ Petrovče 

Petrovška plesna preizkušnja

Novice

Čeprav smo že zakorakali v novo šolsko leto, pa se na OŠ 
Petrovče še vedno spomnimo nasmejanih obrazov na zadnji 
šolski dan, ko smo s proslavo obeležili dan državnosti. Na 
prireditvi so o domovini prepevali mlajši in starejši pevci naše 

Zadnji šolski dan
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Petrovške

Konec septembra 2021 smo pobudniki za ustanovitev 
košarkarskega kluba Petrovče na matični osnovni šoli pričeli 
z vadbo v šoli košarke za otroke od 1. do 6. razreda, kjer 
trenutno v vadbenih skupinah vadi 34 otrok iz Petrovč, Arje 
vasi, Dobriše vasi, Kasaz, Male Pirešice, Žalca, Levca, Drešinje 
vasi in Železnega. Za ta namen smo pregovorili mednarodno 
uveljavljenega trenerja, domačina, Mojmirja Miška Cilenška, 
da prevzame vadbo otrok v domačem kraju. 

Košarkarski klub Petrovče, ki po več kot 40 letih po prenehanju 
delovanja rokometnega kluba obuja kolektivni šport v 
Petrovčah, smo ustanovili v decembru 2021. Klubski barvi 
sta tradicionalni črna in bela, prvi predsednik kluba je Tomaž 
Podgornik, podpredsednik pa nekdanji vrhunski košarkar, 
kadetski reprezentant Jugoslavije, Janko Cencelj. 
Takoj smo se vključili tudi v KZS, kjer se je volilne skupščine, 
ki je potekala, v hotelu Austria Trend v Ljubljani, kot vabljeni 
predstavnik kluba, udeležil član UO Marjan Zalesnik. 

S tekmovanji v okviru KZS bodo otroci začeli s sezono 2022/23, 
in sicer najprej v dveh kategorijah U-14 rang 2. SKL in U-10 
rang 1. SKL. 

Ob tem se zahvaljujemo vsem domačinom, posameznikom in 
podjetjem, predvsem bivšim športnikom in ljubiteljem športa, 
ki so in še bodo podprli projekt košarkarskega kluba in se vanj 
vključili kot podporni člani. 

Otroci so odigrali že prijateljski tekmi v Celju, doma pa se bodo 
predstavili na tekmah proti Celjanom v sklopu Petrovčevanja.

Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste že člani kluba, za plačano 
članarino v letu 2022, kot tudi vsem donatorjem in staršem 
otrok ter kolektivu OŠ Petrovče, ki soustvarjate nemoteno 
delovanje kluba.
Rezultate ekip in razpored tekem lahko spremljate na spletni 
strani KZS in na oglasni deski kluba, prva naslednja redna 
skupščina pa je predvidena po končani sezoni 2022/23.

                                Športni pozdrav, Tomaž Podgornik, predsednik

KOŠARKAŠKI KLUB PETROVČE

Otroci, ki vadijo v okviru košarkarskega kluba Petrovče, vsi so 
učenci/ke OŠ Petrovče, le-teh je bilo ob zaključku šolskega 
leta 36, so v sklopu Petrovčevanja odigrali prijateljske tekme, 
in sicer: 
Učenci/ke 1. in 2. razreda
Petrovče temni-Petrovče beli 15:17

Učenci 3. in 4. razreda 
Petrovče-Celje 24:22

Učenci 5. in 6. razreda 
Petrovče-Celje B  44:30 

V torek, 21. junija, so igralci ekipe U-14 nastopili, v novih 
dresih, na prijateljski tekmi proti vrstnikom v Šmarju pri 
Jelšah, rezultat je bil 43:57.

Z novim šolskim letom v sezoni 2022/23 smo v tekmovanje 
KZS vključili dve ekipi, za kateri smo že zagotovili osnovno 
opremo za tekmovanje, in sicer:

•   ekipa fantov U-14 (l. 2009 in ml.) v 2. SKL
•   ekipa U-10 (l. 2013 in ml.) v 1. SKL

Prve tekme v domači telovadnici bodo odigrali fantje U14 v 2. 
SKL, in sicer:

•    v soboto,  1. oktobra, ob 9.00 KK Petrovče-KK Hrastnik 
•  v soboto, 15. oktobra, ob 9.00 KK Petrovče-KK Input 
Nazarje
•   v soboto, 19. novembra, ob 9.00 KK Petrovče-KK Vrani    
Vransko

ekipa 3. in 4. razred

ekipa 5. in 6. razred
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osmi. Organizatorji so nato sešteli točke iz vseh dotedanjih 
preizkušenj. Nejc si je po seštevku točk priboril osmi startni 
položaj. 

Finalna dirka je trajala 
dvajset minut. Iz 
osmega štartnega 
mesta je po smoli 
padel na 13. mesto 
in v treh zavojih 
prišel do 11. mesta, 
po nekaj krogih je z 
vztrajnostjo lezel vse 
višje, prebil se je do 8. 

mesta, nato se je z nekaj odličnimi manevri zavihtel na tretjo 
mesto, kjer je zadnjih pet minut pred koncem vozil za dvema 
Angležema, vztrajno čakal zadnje tri ovinke, v zadnji šikani pa 
izkoristil njuno neprevidnost in ju prehitel po notranji strani 
in tako v cilj pripeljal kot prvi in osvojil najvišjo lovoriko tega 
prvenstva. Postal je svetovni prvak v kategoriji Junior Kid. 

Naslednje leto se bo svetovno prvenstvo odvijalo na 
Slovaškem (Slovakia Ring), na katerega se je tudi že kvalificiral 
z 17-imi zmagami v sezoni 2022.

Nejc si želi prestopiti v profesionalno ligo, kar za sabo potegne 
visoke stroške, zato si želi pridobiti še kakšnega pokrovitelja.

Jana Paušer

PETROVČAN NEJC KOŠENINA POSTAL SVETOVNI PRVAK

Svetovno prvenstvo v kartingu je bilo prejšnji mesec v 
Parizu na dirkališču RKC Karting Paris, kjer je štirinajstletni 
Nejc Košenina iz Petrovč, član Karting kluba Neal, stopil na 
najvišjo stopničko.

Na prvenstvu je tekmovalo 40 dirkačev v kategoriji Junior 
(te so razdelili glede na kilograme v dve skupini), 80 dirkačev 
v kategoriji Sprint in 44 ekip (s po štirimi tekmovalci) v 
dvanajsturni ekipni dirki v kategoriji Endurance.

Prvi dan so dirkači imeli tehnični sestanek, kjer so jih seznanili 
s pravili, kasneje pa so imeli možnost dvakrat po petnajst 
minut spoznavati progo in trenirati. 
Nejc je že na treningu nakazal, da se bo boril za TOP 10. 
Naslednji dan so imeli prve kvalifikacije, kjer je imel Nejc 
deveti čas. Ta mu je določil deveti startni položaj na prvi dirki. 
Z nekaj smole na progi je zasedel devetnajsto mesto. 
Takoj so sledile kvalifikacije za drugo dirko. Znova si je Nejc 
zagotovil deveti startni položaj. Naslednje jutro je na drugi 
dirki zasedel enajsto mesto. Na popoldanskih kvalifikacijah 
se je poznalo, da je progo že bolje spoznal in je zasedel šesto 
mesto. Na tretji dirki je dobil potrditev, da se lahko kosa z 
najboljšimi. 

Osvojil je drugo mesto z le štirinajstimi stotinkami sekunde 
zaostanka za zmagovalcem.

Zadnji dan je bila najprej na sporedu, t. i. predfinalna dirka 
(super heat), ki je trajala dvanajst minut. Nejc Košenina je bil 

Novice

ekipa 3. in 4. razred



20

KARATE KLUB PETROVČE

Čas med junijem in septembrom je po navadi čas počitnic, 
ko si člani klubov privoščijo malo več odmora kot pa med 
tekmovalno sezono. Prav tako je tudi s člani KK Petrovče, ki so 
si po dolgi sezoni v tem času lahko malo oddahnili od rednih 
treningov ter se posvetili tudi kakšni drugi dejavnosti, s katero 
se, poleg šole in rednih treningov v klubu, radi ukvarjajo. 

Spomladansko sezono so končali s polaganjem pasov v klubu 
pred komisijo v sestavi Bojan Senica, 5. DAN karateja in Shihan 

Anton Maruša 
7.DAN karateja, 
Kyoshi. Seveda so 
zaradi dobrega 
Bojanovega vodenja 
treningov med 
sezono bili vsi zelo 
dobro pripravljeni 
in položili izpit 
za višji pas. Le za 
naša najboljša 

tekmovalca, državna reprezentanta Maja Barla in Timija 
Močnika, to ni bil zaključek sezone. Ker sta člana širše 
mladinske reprezentance Slovenije, sta s treningi nadaljevala 
ter samo za kratek čas svojih počitnic na morju le-te prekinila, 
julija pa sta s treningi nadaljevala, saj sta se konec avgusta 
udeležila skupnih reprezentančnih priprav in testiranj v 
Mariboru, kjer sta svojo trenutno formo morala dokazati pred 
reprezentančnimi trenerji in selektorjem reprezentance. Timi 
pa bo v septembru in oktobru še intenziviral svoje treninge, 
saj se bo kot član mladinske državne reprezentance udeležil 
Svetovnega mladinskega prvenstva v karateju v Turčiji. Seveda 
mu vsi skupaj želimo veliko uspeha. 

Člani KK Petrovče so v juliju v okviru Shitoryu Shukokai zveze 
Slovenije in v sodelovanju z Kensei klubom japonskega 
mečevanja organizirali karate seminar pod vodstvom 
Masatake Ohshite, 10. DAN Hanshi v Celju ter sodelovali na 
Budo Akademiji v Grižah. Na tej demonstraciji so bili prisotni 
Japonski veleposlanik s svojo predstavnico za kulturo, 
Masataka Ohshita s svojo ženo ter zadnji Soke šole mečevanja 
Mijamota Mushashija, najbolj znanega japonskega mečevalca. 

Prav tako so se člani kluba udeležili mednarodnega seminarja 
v Deggendorfu (Nemčija), na katerem so sodelovali, poleg 
predsednika svetovne karate zveze Shitoryu Shukokai 
Karatedo World Union Thomasa Hausnerja, 8. DAN karate 
Kyoshi, še visoki karate mojstri iz Nemčije Welsa, Avstrije, 
Japonske Madžarske in Slovenije.

Bliža se nova sezona treningov, zato vabimo vse zainteresirane, 
ki jih zanima vadba karateja ali kot šport ali kot rekreacija, 
da se nam pridružite in skupaj z nami nadaljujete tradicijo 
treniranja karateja v Petrovčah, saj ravno letos poteka že 35. 
leto organizirane vadbe karateja v Petrovčah. To bomo seveda 
člani kluba skupaj s simpatizerji konec leta tudi ustrezno 
proslavili. 

Informacije o treningih Karate kluba Petrovče lahko dobite 
pri glavnem trenerju kluba Bojanu Senici (tel.: 040 471 
096) ali na mailu: anton.marusa@gmail.com, na katerem 
boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.

                                   
           Anton Maruša

Karate seminar v Deggendorfu

Budo Akademija Griže 2022

Karate seminar ''Celje 2022''

Maj BarlTimi Močnik

1. državna pokalna tekma

Petrovške
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Novice

PRAZNOVANJE PRAZNIKA MARIJINEGA VNEBOVZETJA V PETROVČAH

Praznovanje največjega Marijinega praznika je bilo letos pri 
nas še posebej slovesno. Že na predvečer praznika se je zbralo 
lepo število vernikov pri svečanih večernicah, pri maši in po 
njej v procesiji z lučkami po vasi. Tudi na sam praznik so se 
verniki od blizu in daleč množično udeležili svetih maš. 

Glavno slovesnost ob 10. uri je vodil celjski škof dr. Maksimilijan 
Matjaž. V svoji homiliji je dejal: »Prišli smo, da Mariji izpovemo 
našo vdanost, zahvale za njeno posredovanje za nas pri njenem 
sinu Jezusu Kristusu, da ji izrazimo našo ljubezen, obenem 
da ji potožimo naše težave, bolečine, skrbi in jo prosimo, da 
nas varuje, da preko nas razgrne svoj materinski plašč. »Ko je 
Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je bila napolnjena s Svetim 
Duhom.« Želim, da bi tudi vi danes tukaj slišali Marijin pozdrav 
in bili napolnjeni s Svetim Duhom, kakor je bila Elizabeta takrat 
in je lahko polna radosti zapela svojo molitev Bogu, molitev 
svojega življenja. 
Želim si, da bi se vsakemu odprlo nebo in bi lahko spoznal, 
kaj mu želi Bog sporočiti in dati v tem milostnem trenutku. 
Praznik Marijinega vnebovzetja je slavje naše vere! Po Mariji 
je Bog postal človek in po Mariji je človeška narava postala del 
Božjega Sina. Apostol Pavel pravi: »Ko je prišla polnost časa, je 
Bog poslal svojega Sina, rojenega po ženi, da bi odkupil tiste, 
ki so bili pod postavo, da vsi prijeli posinovljenje. To je osrednja 
skrivnost naše vere, ki more spreminjati naše življenje!« 
To je ogenj, ki me lahko predrami tudi v trenutku stisk, ko se 
zavedam, kdo v resnici sem, da ima tudi z mojim življenjem 
Bog načrt! Marijin pozdrav je izraz vere, je sad Svetega Duha, 
ki se mu je Marija odprla v Nazaretu. 
Brez Svetega Duha tudi mi ne moremo  ne  prepoznati  in  ne  
sprejeti Božjih darov. Ta ogenj Svetega Duha je ogrel Elizabeto 
ob Marijinem pozdravu, da je lahko zapela hvalnico Mariji: 
»Blagoslovljena ti med ženami …« Ta isti Ogenj je ogrel tudi 
Marijo in ji odprl oči srca, da je spoznala, »kako velike reči ji je 
storil On, ki je mogočen« in da »od roda do roda traja njegovo 
usmiljenje.«  Dal ji je spoznati, kako ljubljena in dragocena je 
v Božjih očeh in da bo njena popolna izročitev v Božje roke 
blagoslovljena za vse rodove, za vse človeštvo. 
Tega milostnega spoznanja prosim za vse nas, ki smo se danes 
zbrali ob Mariji v Petrovčah. Prosimo za njeno vero, učimo se 
ob njej, kaj je res vera. Morda se niti več ne zavedamo, kako 
potrebni smo danes te prošnje za vero.« 

Slovesnost je polepšal naš cerkveni 
pevski zbor in operna pevka Andreja 
Zakonjšek Krt. Tudi pri večerni sveti maši, 
ki jo je vodil nadvse priljubljen župnik iz 
župnije Grosuplje, gospod Martin Golob, 
se je zbrala velika množica vernikov. Po 
maši je ob izpostavljenem Sv. Rešnjem 
Telesu igrala glasbena skupina »Veselje«. 
Pri vseh mašah nam je bil v pomoč 
slovenski dominikanski bogoslovec 

Drago Ferencek. 

Za pecivo in strežbo se zahvaljujemo članom ŽPS-ja. Iskrena 
hvala vsem romarjem, ki so se udeležili letošnjega praznovanja 
Marijinega vnebovzetja in dobrodošli tudi prihodnje leto.    

              Srečko Klepej                                                                                                                 
  
Med 4. in 8. julijem 2022 smo v Petrovčah pripravili oratorij 
za otroke. Udeležilo se ga je 56 otrok, za katere je skrbelo 
18 animatorjev in voditeljici Katja Pečovnik in Katja Rozman. 
Obiskala pa nas je tudi sestra Felicitas iz Rima. Animatorji 
so pripravili zanimiv program, kjer so otroci peli, se igrali, 
obiskovali različne delavnice … Tema letošnjega oratorija je 
bil ustanovitelj 
jezuitov Ignacij 
Lojolski. Med 
oratorijem smo 
dobili tudi nekaj 
obiskov. Med 
drugim so nas 
v torek obiskale 
z d r a v s t v e n e 
delavke iz ZD 
Žalec, ki so za otroke pripravile različne delavnice. Prav tako 
smo na ta dan pripravili za otroke vodne igre, ki so jih polepšali 
gasilci PGD Gotovlje, ki so jih »pošpricali«. 

V sredo smo se odpravili plavat na letno kopališče Celje. V 
četrtek pa smo se z vlakom odpeljali v Celje ter tam izvedli 
krajše romanje do cerkev sv. Jožefa ter zapeli nekaj pesmi 
za starejše oskrbovance tamkajšnjega doma. Nato pa smo 
se odpravili še na Stari grad Celje. Utrujene popotnike pa je 
potem v Petrovčah čakal še sladoled. Oratorijski teden smo 
zaključili v petek s sv. mašo v domači cerkvi. 

Zahvaljujemo se   donatorjem za pomoč pri izvedbi Oratorija. 
                                                                                      
                                                 Katja Rozman
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Naša vrata so še vedno odprta prve tri četrtke v mesecu med 
16.00 in 18.00 za vse, ki potrebujejo našo pomoč. Novost je 
le ta, da smo se preimenovali v medžupnijsko karitas, zaradi 
širitve dekanije.

                                                                     Elvira Krošel in prostovoljci

Dekanijska Karitas Petrovče in njeni prostovoljci smo letos 
obeležili 31 let svojega delovanja s 25. tradicionalnim 
jubilejnim dobrodelnim koncertom pod geslom Z ROKO V 
ROKI.

10. maja smo ponovno stopili na oder II. slov. tabora Žalec 
in preživeli lep večer v družbi glasbenih izvajalcev, množice 
obiskovalcev in vseh donatorjev, ki so nam pomagali pri 
organizaciji. Vsak je doprinesel svoj delež v naš mozaik. V ta 
namen smo izdali tudi zloženko ob jubileju in jo razdelili v vsa 
gospodinjstva v Petrovčah in v Žalcu z okolico.

Hvala za podporo, ki je v tem času nam prostovoljcem še 
kako pomembna. Prostovoljstvo v sebi skriva velik in globok 
pomen. 

Biti prostovoljec pomeni preprosto – biti. Pomeni človeka z 
notranjim bogatim osebnostnim razvojem, ki zna nesebično 
pomagati sočloveku in vse to zna deliti z drugimi brez 
materialnega vrednotenja. Veste, prostovoljstvo ni služba, 
navada ali možnost za medijsko prepoznavnost. To je 
preprosto način življenja. Je poslanstvo, ki ga opravljaš za 
svoje zadovoljstvo in osebno srečo, za svojo dušo. Enostavno 
moraš to začutiti, da lahko opravljaš to delo – iskreno in z vsem 
srcem.

Zato smo še bolj hvaležni in zadovoljni, da je KS Petrovče 
prepoznala naše delo, trud, vložen čas v dobrodelnost in nam 
4. junija v dvorcu Novo Celje slavnostno podelila priznanje. 

S tem priznanjem so potrdili, kako cenijo in spoštujejo 
prostovoljstvo ter nam dali energije, moralne podpore 
za nadaljnje delo. V prihodnje si želimo, da s skupnimi 
močmi promoviramo prostovoljstvo kot nenadomestljivo 
človekoljubno vrednoto in s svojimi idejami, dejanji, 
aktivnostmi še naprej bogatimo naš kraj.

MEDŽUPNJISKA KARITAS PETROVČE

   

 
Masažni atelje METKA 

 -masaža vratu, hrbta ali celega 
telesa 

-masaža z vročimi kamni 

-refleksna masaža stopal 

-parafinska kopel za roke 
(razpokana, utrujena ali suha 
koža) 

       031-562-957 METKA 

 

Petrovške
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Novice

041 639 885  031 556 376  |  kostanj.doo@siol.net  |  kostanj-biomasa.si

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

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

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

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

- odkup in odvoz lesa,

- prodaja in prevoz sekancev in

- sečne storitve na terenu ter

- prodaja RZ PELET A1 (BELI PELETI)
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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

Petrovške novice
Informativno glasilo KS 

Petrovče

September 2022, 
naklada 850 izvodov


