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Jesen je ravnokar prišla med nas in poletje ter vroči dnevi so kar pre-
hitro minili. Kar nekaj časa pa je že preteklo od zadnje številke v maju 
tega leta.

Takrat smo bili tik pred praznikom KS, ki smo ga skupaj resnično do-
bro izpeljali in dodali vrsto lepih dogodkov v naš vsakdan. 

Saj se bom spet ponavljal, a je resnično potrebno pohvaliti posa-
meznike in društva, ki so pripomogla k uresničitvi teh dogodkov.

Prizadevanja v KS-u so bila predvsem v odpravi manjših pomanjklji-

vosti, ki nam grenijo vsakodnevno življenje. Stekli so resni pogovori 
s projektanti okoli ureditve naselja Petrovče vrt – celostna ureditev. 
Nadaljevala se bo izgradnja pločnika Petrovče – Kasaze. Čakamo pa 
na razpis, kjer se bomo prijavili na evropska sredstva za ureditev in 
izgradnjo vaškega jedra.

Vrsto dogodkov in dogajanja v naši KS pa boste našli na naslednjih 
straneh.

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Petrovče!

Prireditev na Kerčmarjevi domačiji
Letošnje lepo vreme je v nedeljo, 11. septembra, še zablestelo. 
Ponovno se je pokazalo toplo sonce, kot nagrada Zlatku Kerčmarju 
za vztrajnost pri pripravi zanimive prireditve pred njegovo 
domačijo sredi Petrovč. Zbralo se je nenavadno veliko ljudi, ki 
so dve urici uživali v 12. družabnem srečanju ljudskih pevcev in 
godcev »Naj pesem pove, kaj čuti srce« ter 11. slikarski razstavi 
v naravnem ambientu. Letos je prvič razstavljala tudi domačinka 
Bernarda Skok, članica KD in VS Candela Petrovče.
Nastopilo je več skupin in posameznikov iz različnih krajev 
Slovenije, največ pa seveda iz Petrovč. Zlatku Kerčmarju so pri 
organizaciji pomagali prijatelji, Kulturno društvo Petrovče in 
Občina Žalec, Krajevna skupnost Petrovče, največ pa seveda 
njegova družina. Zahvala gre tudi vsem nastopajočim, ki so prišli 
brez kakršnegakoli nadomestila, zgolj prijateljsko za Zlatka in 
zbrane ljudi. To je unikatna prireditev, ki bi jo kazalo s kakšno 
dopolnitvijo ali spremembo organizirati tudi v drugih krajih 
podobnim Petrovčam. Ljudje so željni preprostega in iskrenega 

druženja ob dobri pesmi in glasbi, tega pa v obilici dobijo prav na 
vsakoletni prireditvi pri Zlatku Kerčmarju v Petrovčah.

Jasna Sraka

Ofiranje pri predsedniku Krajevne skupnosti Petrovče
Ljudje obračamo, življenje obrne. 
Predsednik KS Petrovče Marjan 
Volpe je vdano in počasi listal 
knjigo življenja, ki se je obrnilo na 
točno 50. strani. Tako smo se člani 
upravnega odbora KD Petrovče, 
člani sveta KS, vsi predsedniki 
društev, župan, podžupanja, di-
rektorica občinske uprave ter 
ostali prijatelji in znanci dogovo-
rili, da se odpravimo na postav-
ljanje smreke petrovškemu slav-
ljencu. Dogodek so z ofiranjem 
in luštnim programom počastili 
člani Folklorne skupine Kobula, 
sam predsednik pa je moral pri-
praviti luknjo za postavitev 

smreke abrahamovke, kar mu je po določenem (kar precej 
trajajočemu) času tudi uspelo. Skupaj s člani skupine Veški dečki, 
s sosedi, prijatelji in znanci je prijetno druženje kar trajalo in tra-
jalo … 
Spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Petrovče, gospod 
Marjan Volpe, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro!



Letošnje Petrovčevanje je tako kot vsako leto potekalo v okviru večih 
prireditev. Kulturno društvo je v tednu praznovanja krajevnega praznika 
organiziralo najprej otvoritev Petrovčevanja in slavnostno sejo s koncer-
tom Moškega pevskega zbora, v goste smo povabili tudi gledališko sku-
pino iz Vrbja, največji dogodek pa je bil seveda praznovanje obletnice 
uradne ustanovitve našega Kulturnega društva. 

Častitljivo obletnico smo proslavili v 
petek, 3. junija 2016. Pred vhodom so 
obiskovalce pospremili učenci tolkalne 
skupine Glasbene šole Žalec, v samem 
programu pa so nastopile vse naše sek-
cije (Moški PZ, MePZ A Cappella, VS Can-
dela, duo 2 kajle, Uroš Planinc Group ter 
učenci Osnovne šole), na koncu pa so vsi 
nastopajoči skupaj z Damjano Golavšek 
zapeli skupno pesem Savinjska dolina. 
Obiskovalci so si lahko ogledali tudi raz-

stavo uspešne in zelo aktivne zgodovine društva. Zahvalili smo se vsem 
dosedanjim predsednikom društva, ki so vsekakor pripomogli k rasti in 
prepoznavnosti celotne zgodovine. Kultura namreč bogati. Kultura os-
vobaja. Kultura žlahti. In brez kulture življenja ni. Ob vsem tem uspehu 
pa ne smemo pozabiti na najbolj zaslužne. To so predsedniki kulturnega 
društva: g. Ivan Arzenšek, ga. Fani Veronek Komerički, g. Gregor Košec, 
ga. Jana Naglič Jug in ga. Jasna Sraka.

Tudi zaradi njih je obsta-
jalo in obstaja Kulturno 
društvo Petrovče. Hva-
la jim za ves trud in vse 
nepreštete ure nesebičnega 
dela. Seveda pa noben 
predsednik ne more sam 
biti bitke z mlini na veter. Za 
uspešno delo potrebuje ui-
gran tim in dobre sodelavce. 
Vsak izmed članov in pod-
pornikov je prispeval košček 

k lepemu in bogatemu mozaiku petrovškega kulturnega ustvarjanja. 
Kljub intenzivnim pripravam in doslednosti pri organizaciji dogodka, za 
katero je skrbel ubran tim, se nam je zgodila neljuba napaka, na oder 

smo namreč pozabili povabiti še enega predsednika, Gregorja Košeca, 
za kar se mu še enkrat iskreno opravičujemo. 

Po čestitkah župana, predsednika KS, ter ostalih gostov,  je sledil ne-
uradni del, kjer smo v goste povabili etno skupino Veški dečki, da smo 
lahko obletnico društva praznovali še dolgo v noč. Vsem članom in pod-
pornikom še enkrat iskrene čestitke.

Ob vsem tem pa smo izredno veseli, da 
je bilo naše dolgoletno uspešno delo 
opaženo tudi na Občini Žalec, saj smo 
ob praznovanju občinskega praznika 
prejeli Plaketo občine Žalec za leto 2016. 

Meseca julija smo postavljali smreko 
predsedniku KS Marjanu Volpetu, av-
gusta smo kolesarili po obronkih in 
mejah Krajevne skupnosti, septembra 
priredili Albanski večer in Družabno 
srečanje na Kerčmarjevi domačiji, kjer je 
prvič razstavljala tudi naša članica, Ber-
narda Skok,  v mesecu oktobru pa bo 

naša folklorna skupina Kobula praznovala 5 let od ustanovitve. Vabljeni, 
da praznujete z nami.

Jasna Sraka, predsednica KD

Kulturno društvo Petrovče
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Letošnje leto folklorna sku-
pina KOBULA nadaljuje s 
številnimi nastopi.  Sep-
tember so pričeli z nasto-
pom na otvoritvi razstave 
ETNO OBLAČILA IN PLESI 
MOJEGA NARODA 2. sep-
tembra v Muzeju novejše 
zgodovine v Celju, sode-
lovali so v slavnostni povor-

ki ob otvoritvi Fontane piva v Žalcu v torek 6. septembra, v sredo  7. 
septembra pa v dvorani KZ Petrovče soorganizirali že peti tradiciona-
lni nacionalni večer, letošnje leto albanski.  Dogodek, ki sicer poteka v 
okviru 11. Mednarodnega folklornega festivala OD CELJA DO ŽALCA, je 
bil poslastica za folklorne navdušence. V kulturnem programu so sode-
lovali vrhunski  folkloristi Kulturnega centra iz Tirane v Albaniji, domači 
folkloristi folklorne skupine KOBULA KD Petrovče  ter člani Albanskega 
kulturnega društva BESA iz Celja, katerega člani so poskrbeli tudi za 
pokušino albanskih jedi in priboljškov. Kulturni program je potekal v 
režiji gospe Vere Haliti, med visokimi gosti večera pa sta bila Veleposla-
nik republike Albanije v Sloveniji in predsednik nacionalne sekcije CIOFF 
Albanije g. Niko Mihali.

Vljudno in prijazno pa vas vabimo na praznovanje naše 5-letnice, ki jo 
bomo praznovali v petek, 14. oktobra 2016, ob 19. uri v Hmeljarskemu 
domu.

Bojan Pevec

Folklorna skupina Kobula
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… tako bi se lahko malo pohecali za letošnji 1. september, ko smo po 
poletnem premoru prvič zares vzeli v roke svoje pevske mape in začeli 
pridno vaditi za prihajajoče nastope in koncerte, ki nas čakajo v 23. 
sezoni zbora.

Seveda pa ne smemo pozabiti na zaključek prejšnje sezone. V mesecu  
maju smo zelo uspešno nastopili na območni reviji pevskih zborov v 
Žalcu, kjer smo se že 22-tič zapored uvrstili na regijski nivo. Junija pa 
smo sodelovali in skupaj praznovali 40-letnico Kulturnega društva 
Petrovče, katerega sekcija smo že od samega nastanka zbora. Nato so 
sledile redne vaje do konca junija, za tem zaslužene počitnice in zadnjo 
soboto v mesecu avgustu že tradicionalni A Cappellin piknik, tokrat v 
Mariji Reki. 

Ob številnih vajah, tako individualnih doma in skupnih v zboru, se 
trudimo, da se vam zopet pokažemo in predstvaimo s čisto novim, 
zanimivim in predvsem privlačnim programom slovenskih skladatejev, 
zato vas lepo vabimo na naš koncert, ki bo v soboto, 19.  novembra 
2016, ob 19. uri v Hmeljarskem domu v Petrovčah.

Damijana Podbregar

Otroci v šolo,  A Cappella pa na vaje ...

Moški pevski zbor Gotovlje je s koncertom v Petrovčah 28.  avgusta 2016 
zaokrožil niz uspešnih koncertov, na katerih so prepevali dalmatinske 
pesmi. Ob spremljavi Vilija Kotnika na kitari in Gašperja Kundiha na 
klavirju so poslušalcem pričarali melos Dalmacije in tako pripravili dva 
nepozabnen večer. Člani zbora pod taktirko gospe Zdenke Markovič, ki 
sicer slovijo po bogatem repertoarju slovenskih pesmi, so tako to pot 
posegli po bogati kulturi sosednjega naroda in, sodeč po napovedih, to 
ne bo zadnjikrat.

Bojan Pevec

Koncert dalmatinskih pesmi

Vokalna skupina Candela je pričela 
konec avgusta z rednimi vajami za se-
zono 2016/2017.

Intenzivno smo se pripravljali na naš 
prvi nastop v novi sezoni ob ustano-
vitvi DRUŠTVA ALSEJA – MODROST 
SOBIVANJA, ki je bil v petek,  9. 9. 2016  
v Domžalah.

V nedeljo, 11. 9. 2016, smo se udeležile 
12. srečanja ljudskih pevcev in godcev na Kerčmarjevi domačiji.

Za novo sezono imamo jasno začrtane cilje, in sicer zimski in po-
mladni koncert, drugače pa smo »odprte« za nove izzive, ki nam 
pridejo nasproti.

»Naj bo jesen nagajiva, ki v vsakem dnevu nekaj skriva.« 

Andreja Rak-Ribič, predsednica

Vokalna skupina Candela

VABILO NOVIM ČLANOM

Smo deloven in pozitiven kolektiv, ki je v prejšnji sezoni nadvse 
uspešno prestal krst z novim zborovodjem Mitjem Vaupotičem. 

Želimo si povečati število pevk in pevcev, zato vljudno in iz srca vabimo: 
dekleta in ženske, fante in moške, da se nam pridružite.

Skupaj bomo ustvarjali, se družili ter peljali naprej 
zelo uspešno pevsko zgodovino zbora.

Vaje imamo vsak četrtek od 19.30 do 22.00 ure 
v Hmeljarskem domu v Petrovčah.

Info: Andreja Ževart, 041 601 678, andrejazevart@gmail.com.

Vljudno vabljeni v dobro družbo!
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V petek, 22. 4. 2016, in v soboto, 23. 4. 2016, smo se nekateri učenci 
3. triade OŠ Petrovče v sklopu vseslovenske noči branja zbrali v 
knjižnici. Ustvarjali smo v likovnih, literarnih, glasbenih, plesnih 
in dramskih delavnicah, ki so jih vodili naši učitelji, gospod Peter 
Kavčič, gospa Maja Bubik, gospa Mojca Šon, gospa Zala Valenčak, 
gospa Tatjana Kranjc Barič in gospa Katja Zagoričnik. 

Delo se je začelo v petek popoldne. Vse dejavnosti so bile po 
določenem vrstnem redu, ki je bil napisan na posebnem urniku. 
Najprej smo se malo spoznali, nato pa smo začeli s prvo delavnico. 
Dobili smo navodila, potem pa smo morali sami sestaviti in odigrati 
predstavo, vendar ne v šoli, ampak v dvorcu Novo Celje. Preden 
smo se odpravili na pot, smo žrebali modre in rdeče listke in se tako 
razvrstili v dve skupini.  Vsak je imel na listku napisano besedo ali 
besedno zvezo, ki je nekaj pomenila. Nato smo se oblekli, prižgali 
svečke, jih dali v steklen kozarec, ki smo jih prinesli od doma, in se 
odpravili proti dvorcu. Na poti smo se dvakrat ustavili, saj smo našli 
besedilo, v katerega je bilo potrebno vstaviti besede, ki smo jih vlekli 
v šoli. Najprej modra, potem pa še rdeča skupina. Ko smo izpolnili 
obe besedili, smo odšli še do dvorca, kjer so nas čakali gostje, med 
njimi sta bila tudi Miha Koren in Ana Krkle, dijaka Gimnazije Celje 
Center. Najprej smo mi odigrali predstavi, nato pa v angleščini še 
učenca gimnazije. 

Nadaljevali smo z delavnico, v okviru katere smo se pod mentorstvom 
gospe Ane Vovk Pezdir, koreografinje in plesne pedagoginje, učili 

srednjeveških plesov. Ena ura je bila hitro naokoli in že smo se 
morali odpraviti nazaj proti šoli, kjer smo imeli zabavne aktivnosti. 
Pri nekaterih smo se nasmejali skoraj do solz. Sledil je še koncert z 
glasbili, ki smo jih prinesli od doma. Spati  smo šli zelo pozno (ali 
pa sploh ne). Naslednji dan nas je že ob 7.00 zbudil šolski zvonec. 
Ko smo se vstali, smo se hitro preoblekli, saj se nam je že mudilo na 
zajtrk. Okoli pol osme ure smo »otvorili« sobotne dogodivščine z 
»viteškimi« igrami, kjer smo tekmovali v skupinah. Ko smo se malo 
razgibali, smo imeli nekaj časa, da smo vse pospravili, nato pa smo 
že hiteli v knjižnico, kjer nas je že čakala gospodična Lučka Goričan 
(študentka španščine), ki je vodila tečaj začetniške španščine. 
Naučili smo se predstaviti, šteti do 10 in povedati oz. vprašati po 
počutju. Ker smo postali malo lačni, smo po jezikovnem tečaju 
odšli na malico. Ko smo se vsi najedli, smo v likovni učilnici v mislih 
odtavali v srednji vek, saj smo morali začetno črko našega imena 
spremenili v inicialko. 

Za konec pa smo odšli v knjižnico, kjer smo dobili liste, na katere smo 
napisali, kaj nam je bilo najbolj všeč, kako smo se imeli … Okoli 12. 
ure smo zaključili in veseli odkorakali iz šole z mislijo na ta zabaven 
projekt, ki je vključeval branje, ampak ni bil niti malo dolgočasen. Na 
koncu smo bili vsi učenci hvaležni vsem sodelujočim pri projektu, ki 
so nam omogočili takšno enkratno izkušnjo.

Alisa Žagar-Slemenšek, 7. b

Brati ali spati?

Osnovna šola Petrovče

V ponedeljek smo se 7. razredi OŠ Petrovče odpravili v šolo v naravi v Radence. Tam smo preživeli 3 čudovite dneve.

Dnevnik sedmošolcev v šoli v naravi

Ponedeljek, 9. 5. 2016

Sedmošolci smo se ob 7:30 odpravili na nepozabne dogodivščine v 
Radence ob Kolpi.

Do tja smo potrebovali kar 3 ure. Ker smo bili po dobrih 2 urah vožnje 
že tako utrujeni, smo se ustavili na počivališču z namenom, da bi se 
najedli, ob tem pa smo si ogledali živali, ki so bile za ogrado, in sicer koze, 
medvede, ovce in pava. 

Ko smo prispeli v CŠOD, smo najprej pobrali vse iz avtobusa in se 
namenili k domu. Posedli smo se na klopce in počakali, da so nas 
učiteljice razdelile v sobe. Ko smo zvedeli, v kateri sobi smo, smo se odšli 
preobut v copate in se razpakirat.

Po približno eni uri smo imeli kosilo. Jedli smo polento in meso v omaki. 
Po kosilu nas je nagovoril vodja doma in nam razložil načrt dneva.

Zbrali smo se pred plezalno steno v predprostoru. Razdelili smo se 
v skupini. Učenci 7. b so najprej odšli na pohod na Radensko steno, 
medtem pa smo se učenci 7. a razdelili še na pol, in sicer smo punce 
odšle na lokostrelstvo, fantje pa so se igrali na igrišču. Nato pa smo se vsi 
zamenjali. 

Zvečer po večerji smo imeli pol ure prostega časa, da smo se uredili, nato 
smo a-jevci nad ognjem pekli hrenovke, b-jevci pa so pobliže spoznali 
kačo po imenu Newton. Po končani animaciji in peki hrenovk smo se 
odšli tuširat in ob 22. uri spat.

To je bil naš prvi dan v šoli v naravi!     
   Nika Brumec, 7. a

Torek, 10. 5. 2016

Zbudili smo se ob 7:00, se oblekli in pripravili na jutranjo telovadbo. 15 
minut smo se raztegovali in tekali po zunanjem igrišču. Potem smo se 
preobuli in odšli na obilen zajtrk. Nato smo se razdelili v tri skupine in se 
izmenjavali v treh dejavnostih, in sicer smo v gozdu preučevali prst, ob 
Kolpi smo raziskovali okolje, hkrati pa smo se preizkusili v vožnji s kanuji.

Ko smo zaključili z dejavnostmi, smo odšli na toplo kosilo. Po kosilu je 
sledil zasluženi počitek. Popoldne pa smo tekmovali v orientacijskem 
teku in pekli belokranjsko pogačo. Ker je bila to zadnja noč, smo se 
zvečer zbrali in se predstavili po sobah. Vsi smo se odlično izkazali. 
Medtem ko smo mi nastopali, so se naše pogače že spekle. Poskusili 
smo jih in bile so odličnega okusa. Ker smo bili zelo pridni, smo se lahko 
malo sprostili ob disku. Po eni uri in pol plesanja smo vsi izčrpani in 
zaspani legli v postelje.

Lovro Divjak, 7. b
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Učenci 7., 8. in 9. razredov OŠ Petrovče, ki obiskujemo izbirni 
predmet nemščine in dodatni pouk zgodovine, smo se v petek, 20. 
5., odpravili na ekskurzijo v Nemčijo. 

Ob 3. uri zjutraj smo se zbrali pred šolo, ob približno 3.30 pa smo 
se odpeljali novim dogodivščinam naproti. Vožnja je bila dolga, a 
vseeno udobna. Končno smo prišli v okolico Münchna, kjer smo 
vsi seveda najprej opazili in seveda tudi slikali Alianz Areno. Nekaj 
časa smo se še vozili do mesta Dachau, ki leži severno od Münchna. 
V Dachau smo si ogledali koncentracijsko taborišče z muzejem, 
plinskimi celicami, barakami, kjer so spali, krematorije ipd. Ko 
smo končali z ogledom taborišča, smo imeli nekaj prostega časa, 
nato pa smo se spet zapeljali proti Münchu. Ko smo prišli v mesto, 
smo najprej odšli na razgledni stolp, iz katerega smo imeli pogled 

na celotno okolico. Videli smo mesto, tovarno avtomobilov BMW, 
Alianz Areno in mnoge druge značilnosti tega velikega mesta. Nato 
smo se odpeljali še do mestnega jedra, po katerem smo se lahko 
sprehajali kakšno uro. Ker smo bili kar precej lačni, smo se najprej 
odpravili v McDonalds, kjer smo z nekaj težavami naročili menije, 
a smo vseeno dobili svojo hrano. Ko smo pojedli, smo odšli na 
sprehod, ogledali smo si trgovine, si tudi kaj kupili ... Kmalu smo se 
ponovno zbrali in se z avtobusom odpeljali do tehniškega muzeja. 
Najbolj so se nam v spomin vtisnili oddelek, kjer je predstavljena 
fizika, in seveda rudnik ter ladje in letala. 

Po končanem ogledu smo odpeljali nazaj proti Sloveniji. V Petrovčah 
smo bili okoli polnoči. 

Selma Bubić, 7. a

Ekskurzija v  München

V poletnih dneh, tik pred počitnicami, smo novinarji in radijke OŠ 
Petrovče odšli na ogled Radia Celje. Najprej smo se zbrali v snemalni 
sobi, kjer smo izvedeli nekaj stvari o splošnem poteku dela. Zastavili 
smo nekaj vprašanj, nato pa smo lahko preizkusili, kako se naš 
glas sliši po mikrofon. Ko smo se posneli, nam je tehnik pokazal, 
kako lahko izrežejo različne šume, da je na koncu posnetek brez 
nepotrebnih pavz in mašil. Posnetek smo nato poslušali tudi v celoti. 
Čisto na koncu pa smo si lahko ogledali še, kako poteka javljanje v 

živo. Bili smo v studiu, kjer vrtijo glasbo, ki jo slišimo preko radijskih 
sprejemnikov. Izvedeli smo, da ima oseba, ki jo slišimo govoriti po 
radiu, pred sabo dva računalnika. Na enem ima zapisano besedilo, 
na drugem pa, medtem ko se vrti glasba, pogleda stanje na cestah, 
da lahko o njem poroča poslušalcem. Ogled Radia Celje se nam je 
vsem zdel zelo zanimiv in poučen, sploh za tiste, ki bodo nekoč res 
postali poklicni novinarji.  

Taja Dvornik, 7. a

Obisk Radia Celje

V četrtek, 1. septembra, je začelo v OŠ Petrovče ponovno mrgoleti 
učencev. Tako kot vsako leto smo tudi letos sprva malo prestrašeni 
prestopili šolski prag. Kaj kmalu so se napolnili hodniki in učilnice. A 
za marsikoga to ni bil navaden šolski dan, saj je na šolo prispelo veliko 
novih učencev. 

Najprej nas je vse skupaj v telovadnici pozdravila ravnateljica, ki nas 
je polna optimizma povabila v novo šolsko leto. Sledilo je ponovno in 
težko pričakovano srečanje s sošolci in prijatelji. 

Verjetno smo danes še vsi polni pričakovanj in želja, saj je vsak začetek 
lahko priložnost za uspeh.

Prvi šolski dan

Matea Žnidar, 7. c

V četrtek, 22. 9., je v organizaciji OŠ Petrovče in POŠ Trje ob pomoči JSKD 
Ljubljana potekal zaključek projekta »Kulturna šola«. 

Že zgodaj zjutraj se je več kot 150 predstavnikov šol, ki so se letos 
potegovale za naziv »Kulturna šola«, zbralo pred OŠ Petrovče. Učenci 
omenjene šole so jih peljali v markantni dvorec Novo Celje, kjer 
je njegovo zgodovino predstavil predstavnik ZKŠT. Nato pa so jih 
učiteljice povabile v osem delavnic, tako da so se preizkusili kot lutkarji, 
glasbeniki, folkloristi, slikarji, plesalci, literati, gledališčniki v slovenskem 
in angleškem jeziku; njihovi mentorji pa so med tem časom imeli prav 
posebne delavnice s predstavniki JSKD.

Po ustvarjanju pa je bil čas za sprostitev in polet v preplet kulturnih 
dejavnosti, ki tudi sicer potekajo v šolah v Petrovčah in na Trju 
pod budnim očesom mentoric. V Domu II. slovenskega tabora se 
je simpatični uvod voditeljice nadaljeval z vrhunskim kulturnim 
programom Nič in vse, s katerim so organizatorji upravičili lanskoletni 
naziv »Najbolj kulturna šola«. Tako so obiskovalci z glasbo, lutkami, 
deklamacijami, igro, plesom, folkloro, sliko potovali skozi čas od antike 
do sodobnosti. Slednja je prinesla tudi slavnostno podelitev priznanj 
šolam, ki so obnovile ali na novo pridobile naziv »Kulturna šola«. Tokrat 
se je s tem nazivom okitilo kar 58 šol, od tega jih je 12 dobilo priznanja za 
posamezna področja (med njimi tudi OŠ Polzela za izredne dosežke in 

prodornost na področju likovne in fotografske dejavnosti in OŠ Nazarje 
za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti), najbolj kulturna 
šola 2016 pa je postala OŠ Louisa Adamiča iz Grosuplja. 

Za piko na i pa so poskrbeli pevci in zborovodje 16 kulturnih šol celjske 
in savinjske regije, ki so se ob koncu pridružili petrovškim in trjanskim 
pevcem, instrumentalistom, in folkloristom. Tako je iz okoli 200 grl 
ubrano zazvenela pesem Od Celja do Žalca. Bučen aplavz pa je pevce 
spodbudil, da so za slovo, še polni vtisov nad celotnim programom, 
zapeli še Savinjsko dolino. 

Suzana Filipčič,  OŠ Petrovče

OŠ Petrovče in POŠ Trje slavnostno predali lento
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Tudi v poletnem času so se v naši vasi vrstili dogodki in prireditve.

V maju smo imeli prireditev ob 1000 letnici omembe vasi. Čudovita 
prireditev je napolnila našo dvorano, ki je bila skoraj premajhna. V 
prisrčnem programu smo nastopali predvsem domačini ali pa tisti, ki 
so kakor koli povezani z našo vasjo. Gospodinje so napekle zelo oku-
sen domači kruh in pecivo, narezki so bili iz domačih kašč, Drešjanski 
hmeljarji po so nas počastili s pivom iz hmelja, ki je bil pridelanem v 
naši vasi. Napisali in uglasbili smo himno, ki so jo  koncu zapeli naši 
otroci, naša prihodnost.  

V okviru Petrovčevanja  smo gostili še slavnostno sejo KS Petrovče in 
košarkarski turnir trojk.

Gasilci smo v okviru Petrovčevanja v juniju izvedli tekmovanje za 
člane in članice, ki je hkrati bila tudi prva tekma v okviru lige GZ Žalec. 
Tekmovanje je bilo tudi zadnje pred državnem tekmovanju v Kop-
ru. Tam smo nastopili z štirimi ekipami: pionirji, mladinci, člani A in 
starejši gasilci.

Dosegli smo čudovite uvrstitve. 
Pionirji so osvojili drugo mesto 
in za malo da bi obranili naslov 
državnih prvakov, člani A pa so 
bili odlični osmi in si z tem pri-
borili nastop na kvalifikacijah 
za gasilsko olimpijado. Mladinci 
so bili štirinajsti, starejši ga-
silci pa dvajseti. Vsem še enkrat 
čestitam. 

Seveda smo pridno in uspešno tekmovali skozi vse poletje, saj so vse 
desetine domov prinašale pokale. Člani A na primer kar pet na en tek-
movali dan, članice pa med drugim tudi iz sosednje Hrvaške. Pestra 
in tekmovalna pa bo tudi jesen, saj imamo kar nekaj železa v ognju. 

Seveda pa gasilci ne tekmujemo samo. Sodelovali smo pri dnevu 
gasilca na Vranskem, na lepi nedelji v Petrovčah, postavili ograjo na 
našem poligonu, pregledali sušilnice za hmelj …

Žal pa je bilo letošnje poletje pestro tudi na operativnem področju, 
saj smo v mesecu avgustu sodelovali kar na štirih intervencijah.

Vaščani in gasilci pa imamo tudi v prihodnje načrte in izzive. Radi bi 
izdali knjigo ob 1000 letnici vasi, ki je že napisana pa nimamo dovolj 
denarja, da jo natisnemo, radi bi preplastili igrišče ob domu, toplotno 
bi radi sanirali gasilski dom, tudi o menjavi cisterne razmišljamo …

S poštenim in prijateljskim odnosom, ki ga gojimo v Drešinji vasi, 
kjer se še vedno otroci podijo po vasi, kjer še sosed povabi soseda na 
kozarček in si med seboj pomagamo, verjamem da nam bo to tudi 
uspelo.

Predsednik Gregor Košec

Drešinja vas ni bila nič na dopustu 

Prostovoljni gasilci Dobriše vasi in Petrovč smo tudi letos sode-
lovali v programu ob prazniku Krajevne skupnosti Petrovče. Tako 
smo v okviru Petrovčevanja 2016, zadnji petek v maju, pripravili 
gasilsko tekmovanje gasilske mladine. Tekmovanja za Pokal Kra-
jevne skupnosti Petrovče se je udeležilo osem ekip, zmag pa so se v 
obeh konkurencah pionirk in pionirjev veselili mladi gasilci Drešinje 
vasi. Gasilci smo z veseljem nudili podporo Športnemu društvu 
Petrovče pri izvedbi Mavričnega teka, kjer smo poskrbeli za var-
nost udeležencev ter osvežili mavrične tekače z vodno meglo. Ob 
zaključku slovesnosti letošnjega Petrovčevanja pa smo gasilci sode-
lovali na Lepi nedelji v procesiji.

Gasilci smo v zadnjem obdobju zelo pogosto pozvani na interven-
cije. Letos smo bili udeleženi že v več kot desetih intervencijah, saj 
leto 2016 nadpovprečno izstopa po številu nevarnih dogodkov. V 
preteklem obdobju smo sodelovali pri gašenju letališkega hangarja 
v Levcu, pomoč smo nudili ob neurju na območju Griž in Pongraca 
ter urgirali na več manjših intervencijah.

Veliko aktivnosti smo gasilci v zadnjem obdobju namenili prido-
bitvi novega gasilskega vozila z oznako GVC 16/25. To vozilo bo 
največja tehnološka pridobitev našega društva, s tem pa bo bolj 
učinkovito poskrbljeno za požarno varnost v našem kraju. Komisija 

za nabavo vozila je zbrala informacije in soglasja, ki so potrebna 
za izbiro ponudnika vozila. Za gasilsko vozilo, ki bo dobavljeno 
predvidoma spomladi 2017, bomo morali gasilci PGD Dobriša vas 
Petrovče priskrbeti zajetno količino finančnih sredstev. Zato bomo 
za donacije prosili vse krajane, organizacije ter podjetja v kraju, da 
bomo skupaj pripomogli k učinkovitejšemu ukrepanju ob požarih 
in drugih nesrečah.

Naši člani so v preteklem obdobju sodelovali na oviratlonu, triat-
lonu ter Maratonu zelene doline, kjer so skrbeli za varnost v prome-
tu. Skupaj z vsemi PGD občine Žalec pa smo pripomogli k prometni 
varnosti ob občinskem prazniku in otvoritvi Fontane piv v Žalcu.

Naše društvo vse skozi sledi programu dela za leto 2016, ki je bil 
sprejet na občnem zboru, in smernicam delovanja Gasilske zveze 
Slovenije. Tako vseskozi delujemo preventivno, po potrebah na 
gasilskih intervencijah, se redno izobražujemo in usposabljamo, 
vzdržujemo opremo in orodje, izobražujemo mlajše gasilce, tekmu-
jemo in na tak način izpolnjujemo naše poslanstvo, da se krajani 
počutite varno.  

Še naprej bomo z veseljem skrbeli za vašo varnost.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

PgD Dobriša vas Petrovče
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Od meseca aprila 2016 do 10. avgusta 2016, je DU Petrovče delovalo 
in bilo aktivno na realizaciji sprejetega progama dela za tekoče leto in 
sicer:
• vsako sredo in petek se upokojenci srečamo v RC Ruše na rekreaciji 

s pripravami na tekmovanja z drugimi društvi upokojencev; 
• kolesarji so se vsak prvi in tretji četrtek dobili in odpeljali v smeri 

dogovora;
• vsak torek v mesecu je bila organizirana in vodena nordijska hoja;
• v torek, 10. maja, je bil organiziran 92. skupni pohod na Sinji vrh 

(1002 m), planinsko društvo Ajdovščina – Trnovski gozd;
• v petek, 3. junija, smo se udeležili praznovanja 40. letnice 

ustanovitve kulturnega društva, ki je bila v Hmeljarskem domu 
Petrovče;

• v soboto, 4. junija, smo se udeležili pohoda po poteh Krajevne 

skupnosti Petrovče in pohod zaključili pod šotorom pri OŠ Petrovče;
• v torek, 12. julija, je bil organiziran 93. skupni  pohod na Pohorska 

jezera (Lovrenška) Rogla;
• v petek, 12. avgusta, je bilo v RC Ruše organizirano že sedmo 

meddruštveno tekmovanje za pokal KS Petrovče. Sodelovalo je 
13 društev z udeležbo nad 170 tekmovalcev. Ob tej priložnosti se 
javno zahvaljujem Krajevni skupnosti in njenemu predsedniku za 
finančno podporo;

• 18. avgusta smo se udeležili tradicionalnega srečanja vseh 10. 
društev upokojencev Zveze društev upokojencev občine Žalec; ;

• 24. avgusta smo v RC Ruše organizirali petnajsto praznovanje 
obletnice RC Ruše z zaključkom vseh sekcij, ki delujejo v društvu;

• v torek, 13. septembra, je bil organiziran izlet v Prekmurje.
Predsednik Ivan  Glušič

Društvo upokojencev Petrovče

Gasilsko društvo Arja vas ima za sabo častitljivih 110 let delovanja. Gas-
ilci smo bili poleti kar trikrat aktivirani v obsežne intervencije reševanja 
na terenu. Pomagali smo gasiti požar na letališču Levec, ki ga je zanetila 
strela. Pomagali smo krajanu Arje vasi pri odpravi posledic po udaru 
strele v njegovo hišo. Pomagali smo krajanom Zabukovice odpravljati 
posledice po hudem neurju s točo. Gasilska desetina se je vsakič takoj 
zbrala, izvedla izvoz z našim gasilskim vozilom GVV1- in na terenu lju-
dem pomagala s svojim znanjem in gasilsko opremo. Gasilci smo ak-
tivni tudi kadar ni intervencij. Naši Mlekarni Celeia smo pomagali izvesti 
zapore prometa ob izvedbi kolesarskega maratona Zelene doline, naši 
občini pa smo pomagali izvesti zaporo prometa skozi mesto Žalec ob 
prireditvi umestitve Fontane piv zele-nega zlata. Gasilci vse to delamo 
prostovoljno, v svojem prostem času, za občasno plačilo v obliki poh-
vale ali napredovanja v gasilski enoti.  
V oktobru bomo v mesecu požarne varnosti izvedli dan odprtih vrat 
gasilskega doma Arja vas. Predstavili bomo projekt rekonstrukcije 
našega gasilskega doma in vas povabili k sodelovanju. Projekt rekon-

strukcije dotrajanega objekta končujemo, gradbenega dovoljenja pa 
ne moremo pridobiti zaradi nerešenega lastništva parcele. Gasilski dom 
stoji namreč na cestni parceli. 

Zato oktobra pridite v naš gasilski dom, povabili vas bomo k sode-
lovanju tako pri gradnji doma, kot pri vašem aktivnem sodelovanju pri 
gasilskih intervencijah, saj je predanih operativnih gasilcev vedno pre-
malo. Pred izvedbo gradnje doma vas bomo tudi osebno obiskali, takrat 
že z zaprosilom za vašo aktivno pomoč v denarju, materialu ali fizični 
pomoči pri gradnji objekta sami.

NA POMOČ!  Iztok Uranjek, predsednik

Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas

g a s i l c i
g a s i l c i

gasilski dom
arja vas

a r h i t e k t u r a

... je dejavna čez vse leto. Tudi v času od našega zadnjega javljanja 
smo pomagale pomoči potrebnim.
Družinam, ki so zaprosile za pomoč, in ki so bile do tega upravičene, 
smo pomagale z nakupom šolskih potrebščin, ostale socialno 
ogrožene družine pa so bile deležne paketa hrane.
Meritve krvnih vrednosti ponovno potekajo mesečno. Večinoma se 
jih udeležujejo upokojenci in ti so o dnevu in uri obveščeni v svojem 
biltenu. Ker trenutno nimamo osebe, ki bi stalno opravljala meritve, 
ne moremo natančno fiksirati dneva in ure v mesecu. Ko bomo rešili 
ta problem, bomo ponovno natančno določili dan in uro, ki bo fiksen 
za vsak mesec.
Če pa je med vami kdo z medicinsko izobrazbo in nam bi bil pripravljen 
pri meritvah pomagati, naj ne okleva in se čim prej oglasi do mene ali 
katerekoli prostovoljke. Resnično bi vas bile vesele.  
V jesenskem času, ki je že prišel med nas, načrtujemo kar nekaj 
dogodkov.
Prvi se bo zgodil 15. 10. 2016 med 8.00 in 12.00 uro, ko bo ob svetovnem 

dnevu hrane v naši KS že drugič potekala akcija DROBTINICA. Na 
stojnici pred trgovino Bala bomo v zameno za prostovoljne prispevke 
ponujale kruh. Vabimo vas, da se akcije udeležite in s tem pomagate 
otrokom iz socialno ogroženih družin, ki obiskujejo OŠ Petrovče. 
Z denarjem, ki se bo zbral, jim boste pomagali pri plačilu toplega 
obroka.
Nekje v zadnjem tednu novembra ponovno načrtujemo srečanje 
starejših krajanov naše KS, ki so stari 70 let ali več.
Ob koncu leta bodo naše prostovoljke obiskale naše krajane po 
domovih ostarelih ter obolele in starejše po njihovih domovih.
Še pred tem pa se bomo oglasile pri vas doma (nekje od sredine 
oktobra naprej) in vas poprosile za plačilo članarine in prostovoljnih 
prispevkov za leto 2016. Upam, da bo odziv ponovno tak kot prejšnji 
dve leti. 
Odprite torej vrata in prisluhnite našim prostovoljkam, ki se resnično 
trudijo in skozi vse leto prostovoljno delujejo v dobro vseh pomoči 
potrebnim.

KO RK Petrovče – Levec ...

Ksenja Volpe Medved, predsednica KO RK 



KARATE KLUB PETROVČE
organizira

ZAČETNIŠKI TEČAJ KARATEJA ZA VSE STAROSTNE SKUPINE
(pionirje, mladince, člane in starejše nad 35 let)

VPIS: še cel mesec oktober. 

KJE: telovadnica Osnovne šole Petrovče (vhod z igrišč).
Vpišete se lahko na treningih ob ponedeljkih in petkih od 17.30 do 19.00 in četrtkih od 18.00 do 19.30. 

Vpis je možen tudi po elektronski pošti: bojan.senica@gmail.com in anton.marusa@gmail.com. 
Kontaktna številka: 040 471 096 in 031 777 991. 

VSE TRENINGE VODIJO VRHUNSKI MOJSTRI SLOVENSKEGA IN EVROPSKEGA KARATEJA. 

VABLJENI! 

Turistično društvo Petrovče

V okviru Petrovčevanja je Turistično društvo Petrovče pripravilo 
prireditev, namenjeno našim najmlajšim, otroški ŽIV ŽAV. Nastopali 
so otroci iz vrtca in OŠ Petrovče, plesalke plesne šole Igen iz Celja, 
gledališče Kolenc pa je uprizorilo gledališko delo Čarobni klobuček. 
Zabavo je prijetno popestrila klovnesa Eva Jankovič. Ogromno 
zanimanja je bilo za kreativno-ustvarjalne delavnice. Številni 
obiskovalci so ocenili, da je bil dogodek res vreden obiska.

Otroški ŽIV ŽAV v Petrovčah
V soboto, 4. junija popoldne, smo se člani Turističnega društva 
Petrovče, skupaj s člani Društva upokojencev Petrovče in ostalimi 
krajani odpravili na pohod po poteh Krajevne skupnosti Petrovče. 
Pot, ki je potekala med polji in travniki petrovške KS, smo zaključili 
na teniškem igrišču v Dobriši vasi, kjer nam je ekipa Rdečega križa 
Petrovče-Levec posredovala vse pomembne informacije o klopih, 
kako se pred njimi zaščiti oz. kaj storiti, če smo klopa že dobili. 
Pohod smo zaključili s pogostitvijo na prireditvenem prostoru pod 
šotorom ob zvokih DJ oziroma Tanje Žagar.

Pohod po poteh Krajevne skupnosti Petrovče

V okviru Petrovčevanja je Turistično društvo Petrovče pripravilo 
prireditev, namenjeno našim najmlajšim, otroški ŽIV ŽAV. Nastopali 
so otroci iz vrtca in OŠ Petrovče, plesalke plesne šole Igen iz Celja, 
gledališče Kolenc pa je uprizorilo gledališko delo Čarobni klobuček. 
Zabavo je prijetno popestrila klovnesa Eva Jankovič. Ogromno 
zanimanja je bilo za kreativno-ustvarjalne delavnice. Številni 
obiskovalci so ocenili, da je bil dogodek res vreden obiska.

Košnja po starih običajih
Tudi letos smo orga-
nizirali izlet članov TD. 
Tokrat smo se podali 
v Prlekijo na praznik 
buč in olja v Središče 
ob Dravi, se zapeljali 
po vinski cesti med 
čudovitimi vinogradi 
do Jeruzalema, kjer 
smo degustirali njihova 
vina, uživali v okusni 

hrani in lepem razgledu. V Veliki Nedelji smo se seznanili z zgo-
dovino vasi, etnološko zbirko, si ogledali grad in cerkev, ki sta last 
nemškega viteškega reda. Cerkev se ponaša z najstarejšim krstil-
nikom na Slovenskem. 

Druženje je bilo prijetno in zabavno. Polni lepih vtisov in novih idej 
za dodatno ponudbo v našem kraju smo se odpeljali domov.

Izlet članov TD na Praznik buč in 
potepanje po Jeruzalemu z okolico


