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Spet je eno leto naokoli in nova praznična številka Petrovških novic je 
pred vami.

Kaj naj rečem za leto, ki se počasi poslavlja. V svetu se dogajajo ve-
like spremembe, ki tudi nas ne obidejo. Splošna kriza je popustila in 
zavelo je nekaj optimizma. Pristojnosti KS pa se zmanjšujejo in vpliv 
sveta KS na dogajanje v kraju oz. na investicije je majhen. Naša naloga 
je posredovanje predlogov na občino, ki pa jih podpre ali pa zavrne.

Nas pa je presenetil zadnji predlog proračuna občine Žalec, kjer je bila 
izpuščena dokončna ureditev pločnika Petrovče – Kasaze, ki je bila do-
govorjena že leta nazaj. S skupnim protestom je sedaj predlog uvrščen 
nazaj v proračun in upamo lahko, da se bo zadeva pozitivno uredila.

Naročili smo analizo stanja ureditve naselja Petrovče vrt, ki naj bi bil 
izdelan do spomladi naslednjega leta in nato sledijo koraki za sanacijo 
stanja. Ureja se tudi tlakovanje prostora, kjer bo stal dom Kulture, prav 
tako pa so se uredile ceste ob parcelah Kainz na južnem delu Petrovč.

Letošnje leto so zaznamovale tudi 1000-letnica kraja Drešinja vas, 
40-letnica delovanja Kulturnega društva, 15-letnica delovanja 
Turističnega društva  in 5. obletnica delovanja Folklorne skupine Ko-
bula. 

Društva v kraju delajo dobro, kar se vidi tudi v pestrosti dogajanja, ki je 
razvidno na naslednjih straneh.

Ker je čas radosti in praznovanj pred nami Vam želim čim lepše 
preživljanje prazničnih dni v družbi najdražjih in da uživate vse tisto, 
za kar med letom ni bilo časa.

Želim vam vesel Božič ter srečno, zdravo in zadovoljstva polno novo 
leto 2017.

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Folklorna skupina KOBULA praznovala 5 let

V Hmeljarskem domu Petrovče so 14. 10. 2016, ob petletnem jubileju, 
na odru skupaj peli in plesali: slavljenci Folklorna skupina Kobula 
Petrovče ter gostje Folklorna skupina Navihančki iz OŠ Griže in 
Folklorna skupina Obrež. Dodatno so program popestrile s troglasnim 
petjem še pevke: Mojca, Urška in Olga. Povezovanje programa in 
zaključnega dela večera: »Petrovške čveke«, Mojca in Olga.                   

V programu se je otroška FS Navihančki iz Griž predstavila s spletom 
in igro »Marička«; strokovni vodja in odrska postavitev ga. Monika 
Pinter. Gostje FS Obrež pa so zaplesali Plese iz Obreža v dveh delih; 
strokovni vodja in odrska postavitev ga. Silva Marčec. Domačini FS 
Kobula pod strokovnim vodstvom g. Primoža Srake so na oder stopili 
trikrat in zaplesali: splet plesov iz Prekmurja »Ne de mi več rasla…« ; 

odrska postavitev Primož Sraka in pa dva spleta iz Štajerske »Luščenje 
fižola« in »Ofiranje; odrska postavitev g. Primož Sraka in ga. Olga 
Spolenak. 

Po dvoletni raziskavi Oblačilna kultura v Spodnji Savinjski dolini, ki 
jo je opravila ga. Olga Spolenak, so se domači plesalci na odru prvič 
predstavili v novih, savinjskih delovnih nošah, ki jih je zanje zašila ga. 
Rezka Lisec. 

Dvorana v Petrovčah je bila ta večer popolnoma polna. Oder se je 
tresel od energije plesalcev. Dvorana pa se je tresla od smeha, za kar 
sta skrbeli »Petrovški čveki«. 

V zaključnem delu se je plesalcem in nastopajočim najprej zahvalil 
predsednik FS Kobula g. Dušan Spolenak. JSKD Območna izpostava 
Žalec g. Marko Repnik pa je jubilantom podelil Maroltova bronasta, 
srebrna, zlata priznanja z značko in še posebno častno, ki jo je prejel 
g. Silvo Potočnik za več kot 30- letno aktivno delovanje na področju 
folklore. Na željo vodstva skupine, pa je posebno priznanje dobil tudi 
g. Jure Novak. 

Hvala vam, ker ste zvesti obiskovalci naših prireditev že vseh 5 let in 
prav veselimo se, da boste tudi na vseh naših naslednjih z nami. 

Foto utrinki naj vam prikličejo spomine, kako nam je bilo na prireditvi 
skupaj lepo. Mi pa se bomo trudili, da bo še naprej tako.

Nadaljevanje na 4. strani.

Slavnostna seja članov sveta KS s predsedniki društev



DRUŠTVO  UKRAJINCEV  V  SLOVENIJI »BEREGINJA«
vabi na prireditvi

»POT DO SVETEGA MIKLAVŽA«
v nedeljo, 18. 12. 2016, ob 17. uri v Hmeljarski dom v Petrovče.

Nastopa: gledališki teater iz Ukrajine.
Predstava je namenjena otrokom in njihovim staršem.

»BOŽIČ PO UKRAJINSKO«
v ponedeljek, 19. 12. 2016, ob 18.30 uri v Petrovško baziliko.

Nastopa vokalna skupina  »UKRAJINSKE  BARVE» v programu za cerkev.
Ukrajinske folk in ljudske pesmi, božične pesmi za cerkev in instrumentalna glasba.

 
 
 
 

Spoštovani Petrovčani!

Ob koncu leta nam je dana priložnost, da se ozremo v iztekajoče se 
leto in obudimo dogodke, ki smo jih v Kulturnem društvu Petrovče 
izpeljali skupaj z našimi sekcijami. V našem društvu namreč izjemno 
aktivno delujejo naslednje skupine:
• Moški pevski zbor
• Vokalna skupina Candela
• Mešani pevski zbor A Cappella
• Literarna sekcija v krajevni knjižnici 
• Instrumentalna sekcija Uroš Planinc Group
• Folklorna skupina Kobula
• Duo 2kajle

Vsako leto organiziramo proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku, prireditev ob dnevu žena in 
materinskem dnevu, gostimo vsaj eno gledališko 
igro, vas povabimo na letni občni zbor društva, or-
ganiziramo tematske koncerte, priredimo likovno 
razstavo ter družabno srečanje ter aktivno sode-
lujemo pri organizaciji prireditev ob praznovanju 
Krajevne skupnosti (Petrovčevanje). Sedaj že 
nekaj let zapored izdelamo tudi priložnostne 
koledarje našega društva, ki nam z vašimi pros-
tovoljnimi prispevki pomagajo tako pri promociji 
kot pri finančni konstrukciji pri nabavi kurilnega 
olja v dvorani Hmeljarskega doma. 

Letošnje leto pa je bilo še posebej slovesno. Društvo namreč praznuje 
uradnih 40 let od ustanovitve, jubilej smo proslavili na slavnostni pri-
reditvi v mesecu juniju. Prav tako je Folklorna skupina Kobula praznov-
ala aktivnih 5 let, na kar smo izredno ponosni in vsem folkloristom še 
enkrat iskrene čestitke.

Iskrena hvala vsem, ki nas spremljate. Hvala tudi vsem, ki s svojim pro-
stovoljnim delom pripomorete, da je naše društvo pomemben del lo-
kalnega okolja in da se nas sliši tudi izven meja.

Člani upravnega in nadzornega odbora društva vam v novem letu 
želimo vse dobro, predvsem kulturno polno in notranje bogato. 

mag. Jasna Sraka, predsednica
Kulturno društvo Petrovče

Kulturno društvo Petrovče
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… je bil naslov našega 
letnega koncerta, 
tokrat izvedenega v 
jesenskih dneh, in sicer 
18. novembra 2016 v 
Hmeljarskem domu v 
Petrovčah.

Priprave nanj so se 
začele že v mesecu 
maju in so trajale skozi 
celo poletje vse do 

tega novembrskega večera, ko smo se z veseljem uzrli v polno dvorano 
naših podpornikov in zvestih poslušalcev. Seveda pa so zadnji dnevi 
pred koncertom potekali v velikih pripravah. Kot po navadi smo si raz-
poredili delo in prav vsi pridno sodelovali. Ženski del zbora je poskrbel 
za dekoracijo, ki je vsebovala pisano jesensko listje, vejice, svečke, vabi-
la, koncertni list, povezovanje programa…  Moški pa so pod strogimi 
navodili ženskega dela zbora poskrbeli za končno postavitev dekoracije 

in praktikablov, ki smo jih posebej za to priložnost in za vse naslednje 
prireditve in koncerte, ki se bodo odvijali v Petrovški dvorani, na novo 
preoblekli v lepo živo rdečo barvo. 

Za tokratno rdečo nit letnega koncerta smo se odločili, da se pred-
stavimo z deli slovenskih skladateljev. Predvsem pa smo se želeli po-
leg zahtevnih skladb predstaviti zopet tudi s sproščenim in privlačnim 
programom, ki je vseboval tako popevko kot narodnozabavno skladbo 
Prijatelji ostanimo prijatelji, katero smo zapeli skupaj z našimi osredn-
jimi gosti Ansamblom Grofje iz Celja, ki so odlični v  narodnozabavni in 
zabavni glasbi.

Prav tako pa smo s svojimi nastopi nadaljevali še v mesecu decembru, 
saj smo se s koncertnim programom predstavili še v Zdravilišču Ther-
mana Laško in Zdravilišču Dobrna.

Bralcem Petrovških novic ob božično novoletnih praznikih želimo ve-
liko lepih trenutkov ter srečno in uspešno novo leto 2017.

Damijana Podbregar

Mešani pevski zbor A Cappella - Jesen s slovenskimi skladatelji
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Stopili smo v čaroben del leta in sicer 
adventni čas, ki pa je za Vokalno skupino 
Candela  najbolj aktiven mesec v letu in 
sezoni.

Za Miklavževo smo razveseljevale s 
petjem varovancev v domu ostarelih na 
Vranskem.

Intenzivno se pripravljamo na snemanje oddaje za našo 13. obletnico, ki 
ga bomo opravile v sredini decembra.

Letos smo na nedeljo 11. 12. 2016 s svojim petjem popestrile otvoritev 
jaslic v Drešinji vasi, seveda pa ne smemo pozabiti, da se vneto 
pripravljamo tudi na trikraljevski koncert, ki ga bomo priredile 6. 1. 2017 
v petrovški baziliki.

Že sedaj vljudno vabljeni, da nas podprete z svojim obiskom pri našemu 
koncertu!

MIR v srcu, RADOST v duši in VESELJE V OČEH,
naj vas spremlja v teh dneh!

Candelice vam želimo veselo, igrivo, ustvarjalno in drugačno čarobno 
Novo leto 2017!

Andreja Rak-Ribič, predsednica

Vokalna skupina Candela

Moški pevski zbor nadaljuje z uspešnimi nastopi. Sezono 2015/2016 smo zaključili z 
nastopom na proslavi ob 1000- letnici Drešinje vasi, konec maja 2016 pa smo tam pri-
redili tudi zaključni samostojni koncert v okviru Petrovčevanja, ko smo v goste povabili 
pevce iz Gotovelj. Na žalost smo se takrat tudi prijateljsko razšli z dolgoletno zboro-
vodjo Metko Berk. Po 25. letih smo tako iskali in k sreči tudi našli novo zborovodjo. V 
letošnji sezoni nas tako vodi domačinka Vesna Turičnik Popovski. Začeli smo smelo, za-
dali smo si izvesti letni koncert ter seveda še kakšen nastop zraven, zavedamo pa se 
tudi, da bomo kar kmalu obeleževali našo 60-letnico, za katero že zdaj obljubljamo lep 
kulturni dogodek. Vedno znova pa moramo povedati, da smo veseli vsakega novega 
pevca, zato ste dobrodošli na naše vaje, ki so sedaj ob sredah ob pol osmih zvečer v 
Krajevni knjižnici v Petrovče.

Vsem krajanom želimo lepe praznike in srečno novo leto 2017.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor

Mešani pevski zbor A Cappella 

Smo deloven in pozitiven kolektiv, sekcija Kulturnega društva 
Petrovče, ki je v prejšnji sezoni nadvse uspešno prestal krst z novim 

zborovodjem Mitjem Vaupotičem.
Ker nas je še vedno premalo in želimo povečati število pevk in pevcev, 

vljudno in iz srca vabimo dekleta, ženske, fante in moške, krajane 
Krajevne skupnosti Petrovče, da se nam pridružite.

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

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

se lahko zgodi, da bo po 23. letih delovanje zbora vprašljivo.
Vaje imamo vsak četrtek od 19.30 do 22. ure v Hmeljarskem domu v 

Petrovčah. 
Več informacij lahko dobite pri predsednici zbora Andreji Ževart, 041 

601 678, andrejazevart@gmail.com, ter na Facebook strani MePZ A 
Cappella.

Prisrčno vabljeni že od danes naprej.

Člani MePZ A Cappella , KD Petrovče
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Folklorna skupina Kobula (nadaljevanje s 1. strani)

Folklorna skupina Kobula KD Petrovče se 
vam predstavi

Maroltova priznanja in značke za aktivno delovanje na področju 
folklorne dejavnosti so prejeli:

Bronasto za 5 let:   Srebrno za 10 let:
Cehner Romana   Kramer Bernarda
Cehner Viktor     Šaver Alenka
Dolinšek Daniela
Malovšek Marija   Zlato za 15 let:
Novak Jurij    Pevec Tatjana
Seražin Magdalena  Sraka Primož
Seražin Žarko                                   
Veber Danijel     Častno za več kot 30 let
                                     Potočnik Silvo

Z delovanjem smo pričeli pred 5 leti. Redno se udeležimo 
Območnega srečanja Folklornih skupin in eno Območno srečanje 
odraslih Folklornih skupin smo na našem odru tudi samostojno 
pripravili. Na domačem odru v Petrovčah pa smo prijetno presenetili 
tudi s pravim Prekmurskim večerom skupaj s Folklorno skupino 
»Marko« Beltinci. V sodelovanju s KD Desanka Maksimović smo 
pripravili Večer srbskih plesov in pesmi. Letos pa še Večer Albanske 
folklore in krajanom Petrovč tako približali še njihove plese in pesmi.

Meseca junija smo doma v Žalcu in še v Ljubljani sodelovali tudi 
na Mednarodnem festivalu Ukrajinske kulture v Sloveniji. Prav 
tako smo se z veseljem udeležili povabila na sodelovanje v okviru 
Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca.

Nastopamo doma, po drugih občinah, tudi na Hrvaškem smo že 
sodelovali na »Smotri folklora«. Najljubši pa so nam nastopi v vrtcih, 
šolah in v domovih starejših občanov. Seveda pa smo veseli prav 
vsakega povabila na sodelovanje. 

Člani skupine smo stari od 50 pa vse tja preko 80 let. Vendar z 
veseljem zamenjamo kavč in TV za druženje na vajah in nastopih. Ob 
harmoniki in lončenem basu noge kar same poskočijo, zapojemo in 
v vsakem nastopu tako uživamo, da sta smeh in veselje zagotovo 
pri nas doma… Ravno to pa je razlog, da je potrebno naše plesalce 
pohvaliti in jim ob jubileju skupine tudi iz srca čestitati. V okviru 
folklorne skupine smo osnovali tudi žensko vokalno skupino, ki 
samostojno pripravlja večglasne ljudske pesmi in nam je v pomoč 

pri bolj zahtevnih koncertih in se nam je ob našem jubilejnem 
koncertu tudi predstavila. 

Letos smo v mesecu oktobru praznovali pet let delovanja. V 
tem času smo na oder postavili štiri koreografije: Prvi dve sta iz 
Prekmurja: »Ne de mi več rastla« in »Po zelenoj trati«. Dve pa sta iz 
Savinjske doline, torej Štajerski in sta terensko delo naše samostojne 
raziskave običajev in plesov v Savinjski dolini: »Luščenje fižola« in 
»Ofiranje – godovanje«. 

Verjemite, kar lepo število nastopov smo v teh letih odplesali. 
Letošnje leto pa nam sploh gre nekako dobro izpod nog. Kar 37 
nastopov krajših in daljših je letos za nami.

Pa bomo do konca leta z veseljem še večkrat zapeli in zaplesali … 
Saj veste kako pravijo: Glava sivi, rit pa nori! No, za naše plesalce to 
zagotovo drži!

Olga Spolenak

Skupina UPG želi vsem čim manj strganih strun,
vesel božič in srečno 2017!

Lepe praznike!
Uroš, Matjaž, Blaž in Dani!
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Folklorna skupina »KOBULA« KD Petrovče 
 

Folklora »Kobula« smo se odločili,                                                                                             
da bi medse te prisrčno povabili.                                                                                                

Sploh ni pomembno kakšen imaš stas,                                                                                  
nam zagotovo pride prav kak' lepi glas.                                                                                    

Da ne boš vse večere na kavču pred TV čepel-a,                                                                                 
bo naša družba na folklorni vaji ob sredah skrbela.                                                                         
Z nami lahko plešeš, poješ ali na instrument igraš.                                                             
Bomo odkrili vse talente tvoje, ki jih še ne poznaš. 

Prav nič ne oklevaj in pridi med nas,                                                                                               
da vidiš kje je ob sredah največ smeha na vas. 

Pričakujemo te v dvorani Hmeljarskega doma Petrovče                                         
vsako sredo od 19. ure dalje. 

Prav posebej pa bomo veseli glasbenikov:                                                                  
harmonika, klarinet, kontrabas. 

Pokliči: Primož 041 271-020                                                                                         
popoldan 15.h – 18.h  

Sončna ura dobro ve,
šteti temnih ur ne sme,
kaj zato, če temno
danes je vse nebo,
jutri zlato sonce bo.

Delaj, kakor te uči:
štej le svetle sončne dni.
Če ti je kdaj hudo,
kar pozabi na to,
saj bo jutri spet lepo.

Pravljične minute in ustvarjalnice

(Frane Milčinski - Ježek)

V jesenskih mesecih smo z našimi srečanji na prvi ponedeljek v mesecu 
nadaljevali. Z otroki, starši, starimi starši in drugimi spremljevalci 
najmlajših se srečujemo v prostorih OŠ Petrovče, kjer po začetni pravljici 
nadaljujemo z ustvarjanjem. Pod našimi prstki so z uporabo jesenskega 
raznobarvnega listja nastali jesenski venčki, z listi smo okrasili tudi 
kozarčke - svečnike, v mesecu decembru pa smo se z izdelavo skupne 
praznične dekoracije pripravljali na bližajoče se praznike. 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri skoku v domišljijski svet 
pravljic in ustvarjanja v ponedeljek, 9. januarja 2017, ob 17. uri v 
prostorih Osnovne šole Petrovče, ko bodo na vrsti prve pravljične 
minute in ustvarjalnica v letu, ki prihaja.  Fotki IMG 5144 in 5141

Metka Čede Ciglar in Klavdija Pfeifer (pod okriljem TD Petrovče)

Afriški večer

V četrtek, 10. novembra 2016, je petrovška knjižnica spet pokala 
po šivih. Preplavili so jo namreč energični ritmi tolkal, zadišalo je po 
odličnih in okusnih afriških jedeh, z besedo in sliko pa smo se podali na 
pravo popotovanje po Afriki. Dare Bencik nas je skozi potopis popeljal 
po zanimivih zgodbah, ki jih je doživel na svoji poti. Po uvodnem 
glasbenem prebujenju z Issiako Sanou in Albinom ter vznemirljivih 
potopisnih zgodbah pa se je večer na koncu strnil ob prijetnem 
druženju in odličnih afriških jedeh, ki jih je pripravil Hyacinthe Akamba 
Mengbwa. 

Druženje je bilo zares prijetno in klepet ob okusni hrani se je dodobra 
razživel. Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi rdečo nit večera, 
domačinko Jasmino Ogorevc Akamba, ki je povezala in povezovala 
celoten večer. Izjemen žar in zanimanje za afriško kulturo, navade in 
kulinariko je namreč delila z nami ter tako prepletla afriške in slovenske 
niti, kakor se je prepletla tudi njena ljubezenska zgodba z možem, ki 
prihaja iz Kameruna.
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Gasilci PGD Arja vas smo člani našega društva posebnega pomena, s 
sklenjeno koncesijsko pogodbo za zaščito in reševanje z občino Žalec. 
Društvo ima za sabo častitljivih 110 let delovanja. Gasilci smo bili poleti 
kar trikrat aktivirani v obsežne intervencije reševanja našega požarnega 
območja. Gasilci smo aktivni tudi kadar ni intervencij. V oktobru, 
mesecu požarne varnosti, smo izvedli dan odprtih vrat našega društva 
in gasilskega doma in izvedli smo društveno vajo z našo novo motorno 

brizgalno. Pregledali smo požarno varnost hmeljskih sušilnic in preverili 
delovanje vseh hidrantov na našem požarnem območju. 
Posebej smo se posvetili projektu rekonstrukcije našega dotrajanega 
objekta gasilskega doma. Gradbeno dovoljenje je že mogoče pridobiti, 
saj nam je občina Žalec podelila pravico graditi na parceli v njeni 
lasti in nam iz požarnega sklada namenila 1800 € pomoči za izvedbo 
rekonstrukcije gasilskega doma. Spomladi začnemo graditi, povabili 
vas bomo k sodelovanju tako pri gradnji doma, kot pri vašem aktivnem 
sodelovanju pri gasilskih intervencijah, saj je predanih operativnih 
gasilcev vedno premalo. Pred začetkom gradnje doma vas bomo 
decembra tudi osebno obiskali s koledarji, takrat že z zaprosilom za vašo 
aktivno pomoč v denarju, materialu ali fizični pomoči pri gradnji objekta 
samega. 
Srečno novo leto vam želimo arnovski gasilci, brez težav s požari ali 
naravnimi nesrečami!

Iztok Uranjek

Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas

Pa nadaljujmo, kjer smo končali s pisanjem v zadnjih Petrovških 
novicah, in to je z objavo odličnih rezultatov tekmovanj v  jeseni.  
Izvrstna  forma naših tekmovalcev se je pokazala na tekmovanju GZ 
Žalec v Levcu. Člani A so že tretje leto zapovrstjo obranili naslov – 
prvi v GZ Žalec. Nič niso zaostajali naši starejši gasilci, ki so prav tako 
ubranili lanskoletno zmago. K temu še dodamo drugo mesto članic 
in šesto mesto članov B in uspeh je popolni. 

A to še ni bilo 
konec. Že naslednji 
vikend so bili na 
vrsti otroci. Pionirji 
so potrdili odlično 
pripravljenost in 
so z zmago v Žalcu 
kronali letošnje 
tekmovanje. Rezultati 
so bili razglašeni v 
dveh kategorijah in 

tako so bili prvi na tekmovanju GZ Žalec in v skupnem seštevku lige 
Savinjsko-Šaleške regije, kjer so malo vrnili ekipi iz Lokovice, ki jih je 
premagala v Kopru. Tudi naši mladinci, ki bodo kmalu člani, se lahko 
pohvalijo z tretjim mestom v GZ Žalec.

Pa tudi drugače smo bili pridni. Vso jesen smo sodelovali na vajah 
gasilske operative. V gasilskem domu smo imeli dan odprtih vrat.

Tri ekipe so odšle na tekmovanje v sklaplanju sesalnega voda na 
Dobrovlje. Mlajši člani A so se prvič predstavili v tej disciplini. Starejši 
člani A so bili prvi in članice tretje. 

Za vse uspehe čestitam.

Do konca leta bi vas radi povabili v našo dvorano na razstavo 
Savinjskih jaslic. Obiskali vas bomo z   koledarji, ki predstavljajo naše 
delo,  in opravili bomo inventuro ter zastavili cilje za prihodnje leto. 

Tudi knjiga ob tisoč letnici vasi bi izšla v prvih dneh novega leta.

 Predsednik Gregor Košec

Prostovoljno gasilsko društvo Drešinja vas

Za gasilce je mesec oktober poseben mesec, saj ga z drugimi 
besedami imenujemo tudi mesec požarne varnosti. Tako smo 
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dobriša vas-Petrovče 
v oktobru namenili veliko pozornosti osveščanju krajanov kako 
ravnati ob požarih. Udeležili smo se vaje evakuacije na petrovški 
šoli. Osnovnošolcem smo demonstrirali gašenje požarov različnih 
gorljivih snovi z gasilnimi aparati. V nedeljo, 23. 10. 2016, smo na 
igrišču pri vrtcu priredili prikaz gašenja gospodinjskih požarov z 
gasilniki in priročnimi sredstvi. Ob tej priložnosti so lahko občani 
sami poskusili gasiti manjše kuhinjske požare. Prijetno druženje 
smo zaključili z kostanjevim piknikom. Naši operativni gasilci pa so 
se v okviru meseca požarne varnosti udeležili tudi več gasilskih vaj, 
na katerih so preizkusili in dopolnili svojo usposobljenost.

Naše osnovno poslanstvo je delovanje ob nesrečah in požarih, 
zato večino časa namenimo izobraževanju, usposabljanju ter 
vzdrževanju gasilske opreme. Ravno gasilska oprema je ključna 
za izvajanje naših nalog, zato gasilci PGD Dobriša vas-Petrovče že 

Prostovoljno gasilsko društvo Dobriša vas
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Aktivno ohranjanje izročila narodnoosvobodilnega boja je temeljna 
programska naloga naše organizacije. V okviru teh nalog je tudi skrb za 
spominska obeležja in njihovo obnavljanje. Na našem območju jih je 
devet. Za to nalogo so zadolženi naši poverjeniki, ki skozi leto skrbijo za 
obeležja. Ob tej priložnosti jih je potrebno pohvaliti za vzorno urejenost 
obeležij. 

V mesecu juniju smo bili na srečanju Štajerskih kurirjev in svojcev v lovski 
koči na Rinki. Srečanja se je udeležilo 35 članic in članov, udeležili so se 
ga tudi kurirji iz vzhodne Štajerske, s katerimi že vrsto let prijateljujemo. 
V juniju je bila tudi svečana proslava ob 25 letnici Dneva državnosti v 
dvorani II. slovenskega tabora Žalec, katere smo se množično udeležili. 
Sledila je velika proslava na Menini planini v počastitev velikega podviga 
Šlandrove in Zidanškove brigade, ki sta se junaško prebili iz sovražnega 
obroča. Tretjo nedeljo v juliju smo bili na 37. pohodu na Komelj v Avstriji, 
kjer je tragično padla Domnova četa leta 1944. Še isti mesec smo bili 
na spominski slovesnosti na Igrišah na Hribarjevi domačiji, kjer se je 
leta 1944 vodila neenakopravna bitka Veličkove čete s sovražnikom. 
Padli so vsi partizani in tudi domači. Pri življenju sta ostali edino dve 
Hribarjevi dekleti, ki sta bili odpeljani v taborišče. V avgustu smo vrnili 
obisk Vzhodnoštejerskim kurirjem na Kog, kjer so nas zelo lepo sprejeli. 
Zelo nas je bil vesel najstarejši kurir Matija Luskovič (le 95 let ima). Bere 
še brez očal in je zelo iskrivih misli. Ne smemo pozabiti naše udeležbe na 
Graški gori, »gori jurišev« 14. divizije leta 1944. Vsako leto v septembru 
organiziramo veteranske igre v Gaju v občini Prebold. Naši člani tokrat 
niso tekmovali, so pa močno navijali za ekipe iz drugih Krajevnih 
organizacij ZB. 

V mesecu oktobru vsako leto veliko postorimo pri urejanju spominskih 
obeležij, da so še posebej lepo urejena, saj jih ob koncu meseca in za prvi 
november ob dnevu spomina na mrtve obišče kar nekaj ljudi. S svečko in 
cvetjem se s hvaležnostjo zahvalimo za njihovo žrtev v II. svetovni vojni. 
V naši organizaciji je tudi še veliko svojcev, ki so svoje drage izgubili v 
Starem piskru in Mariborskih zaporih. Le ti so pokopani na pokopališču 
v Gradcu. Združenje v Žalcu organizira avtobus v Gradec, tako se imajo 
svojci možnost pokloniti svojim najdražjim. Iz naše organizacije so se 
udeležili trije svojci. 

V Petrovčah pa vsako leto skupaj z Osnovno šolo organiziramo krajevno 
komemoracijo v spomin in hvaležnost vsem, ki so dali svoja življenja za 
svobodo. Naša organizacija je že nekajkrat povabila na komemoracijo 
vsa društva v krajevni skupnosti, a so se komemoracij udeležili le redki. 
Prepričani smo, da hvaležnost in poklon preminulim žrtvam ni preveč, 
kar pričakujemo od ljudi v kraju.  

V drugi polovici tega leta je umrla Vera Mehtig, ki je bila naša članica 
že od leta 1948 in udeleženka narodnoosvobodilnega boja. Ohranili jo 
bomo v trajnem spominu.

Dne 16. decembra se bomo udeležili spominske akademije v Starem 
piskru v Celju ob dvainsedemdeseti obletnici osvoboditve političnih 
zapornikov in v spomin na akcijo šestih aktivistov Osvobodilne fronte 
Celjskega okrožja v noči iz 14. na 15. december 1944.

Predsednik Marijan Turičnik

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

Spet je leto naokoli in tudi tokrat je bilo delovno za našo KO RK 
Petrovče-Levec. 

Čez leto smo 
pomagale kar 
nekaj družinam in 
posameznikom, 
ki so potrebovali 
pomoč. Pomagale 
smo jim pri plačilu 
položnic za njihove 
osnovne življenjske 
potrebe.

Tudi meritve krvnih vrednosti so potekale mesečno. Po novem letu 
bodo potekale konstantno vsako prvo sredo v mesecu med 7:30 in 
8:30. Vabljeni vsi v prostore DU v Dobrišo vas.

Akcija Drobtinica, ki smo jo 15. oktobra ob svetovnem dnevu 
prehrane izvedle v sodelovanju z OŠ Petrovče, je lepo uspela. Z 

zneskom, ki smo ga zbrali, bomo kar nekaj učencem iz socialno 
ogroženih družin pomagali pri plačilu toplega obroka.

V sredo, 23. 11. 2016, smo v dvorani KZ Petrovče organizirale 
srečanje naših krajanov, ki so dopolnili 70 ali več let. Srečanja se je 
udeležilo približno 90 krajanov, čeprav v naši KS živi 425 krajanov, ki 
so dopolnili 70 let in več. Od tega je 10 takšnih, ki so stari 90 in več, 
najstarejša med njimi pa je gospa Frančiška Klinc, ki je septembra 
dopolnila 97 let. Programu, v katerem so sodelovali učenci OŠ 
Petrovče in člani folklorne skupine Kobula Petrovče, je sledil še 
družabni del s pogostitvijo. Verjamem, da je srečanje uspelo in bo 
vsem prisotnim ostalo v lepem spominu. 

Tako, to je bil kratek pregled letošnjega leta, ko je RK Slovenije 
praznoval 150 let obstoja. 

Ob koncu naj vam v svojem in v imenu vseh naših prostovoljk zaželim 
vesel Božič ter srečno, zdravo, uspehov in drobnih zadovoljstev 
polno novo leto 2017.

Ksenja Volpe Medved

KO RK Petrovče - Levec

nestrpno pričakujemo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki ga bomo 
pridobili spomladi 2017 in skupaj z njim bolj učinkovito opravljali 
svoje naloge.

Ob koncu leta želimo izreči zahvalo vsem organizacijam in 
posameznikom v krajevni skupnosti Petrovče, ki so kakor koli 
pripomogli k boljšemu in uspešnejšemu delovanju našega društva 

v preteklem letu. 

Kot doslej bomo tudi v prihodnje z veseljem skrbeli za vašo varnost.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik Bernard Jelen

Predsednica KO RK Petrovče - Levec
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Turistično društvo Petrovče

Najlepša hiša 2016
Podelili smo priznanja »Najlepša hiša 2016«. Priznanja so prejeli: 
Polona Železnik Bonajo in Aljoša Bonajo - Zaloška Gorica, Ivica in 
Silvester Grobelšek- Petrovče, Nina Kralj in Igor Štefan- Zaloška 
Gorica in Anici Kramberger, Dobriša vas in Josef Nemec in Sabina 
Kaker- Arja vas. Večer so polepšali učenci OŠ Petrovče s pestrim 
programom in domačina, znana glasbenika Nataša Ermakova in 
Aleksej Ermakov.

Na občnem zboru je društvo pregledalo opravljeno delo za 
iztekajoče leto, ter sprejelo program dela za leto 2017. Ob 15-letnici 
društva sta prejeli posebno priznanje Marija Vaš in Veronika Kajič, 
priznanje za odmevne prireditve Šmente polente pa: Klavdija Pfeifer, 
Tomas Koželj, Nina Polajžer in Lina Pavlič Zupanc. Pozornosti in 
hvaležnosti pa so bili deležni tudi urejevalci vaških gred in zasaditev. 
Kar 29 se jih, nekateri stalno, nekateri pa občasno, srečuje na gredah 
in ob zasaditvah in poskrbijo za urejenost gred in zasaditev v vseh 
sedmih vaseh. Na lastno željo je občni zbor razrešil predsednico 
Marijo Vaš in ponovno za predsednico imenoval Marjeto Grobler. 
OŠ Petrovče in Petka sta poskrbela za slasten zaključek ob druženju 
številnih članov in gostov.  

Marjeta Grobler

Kostanjev piknik na Mali Pirešici
Tretjo soboto v oktobru je že tradicionalno druženje vaščanov Male 
Pirešice, Zaloške Gorice in Ruš s člani turističnega društva ostalih 
vasi v KS. Pripravili smo športni poligon in zabavne igre. Žal nam je 
nagajalo  slabo vreme.

Trgatev Arnovčanke (modra kavčina) 
pri gasilskem domu v Arji vasi

Trgatev je krona vseh vinogradniških opravil. Trgali smo 6. oktobra 
popoldne. Prvi grozd je odrezal gospodar Iztok Uranjek, naslednjega 
podžupan Ivan Jelen ... Obiskal  nas je  tudi predsednik društva 
savinjskih vinogradnikov Silvo Marič. Zahvala domačinom, ki so 
poskrbeli za odlično ponudbo domačih dobrot.

Delavnica adventnih venčkov
V soboto, dan pred prvo adventno nedeljo, smo v vaškem domu na 
Mali Pirešici izvedli delavnico novoletnih aranžmajev. V prijetnem 
predprazničnem vzdušju so nastale čudovite kreacije iz naravnih 
materialov, ki lepšajo naše domove. Delavnico je vodila ga. Stanka 
Hojnik.



Osnovna šola Petrovče

Kurji dan

Učenci  4. a OŠ Petrovče smo vključeni v bralni projekt z imenom Naša mala knjižnica. 
Gre za mednarodni projekt, ki spoduja branje pri mladih in jim skozi izbrane knjige 
predstavlja avtorje in ilustratorje tujih držav, ki so v svoji domovini zelo uspešni, v svetu 
pa niso tako znani. Slovenijo v tem projektu letos predstavlja pisateljica Desa Muck in 
njena knjiga Kokoš velikanka. Knjiga nas je tako navdušila, da smo v oktobru ves dan 
posvetili kokoškam. Imeli smo pravi KURJI DAN. Na (k)urniku smo imeli prav posebne 
predmete: kure pojejo; kure berejo, pišejo, računajo in so najpametnejše – ta predmet 
smo imeli na urniku kar dve uri; sledil je predmet kure kiparijo, nato smo imeli na urniku 
še kure v kuhinji, dan pa smo končali s predmetom kure plešejo. Celo dopoldne so 
nam delale družbo tri čisto prave domače kokoške, ki so tu in tam prekinile naše delo 
s kokodakanjem. Pa niso imele prav dolgo glavno besede, saj smo jih s svojo delovno 
vnemo preglasili. Dan je bil zelo zabaven, še posebej pa smo se zabavali v gospodinjski 
učilnici, ko smo si lahko pripravili jajce po naši želji.    fotka

Učenci 4. a OŠ Petrovče z mentoricami 

Martina Jurjovec je prejela priznanje 
Turistične zveze Slovenije

Ga. Martina Jurjovec 
je ustanovna članica 
našega društva, saj 
je leta 2001 postavila 
osnove našega društva. 
Do leta 2005 je bila 
predsednica društva, 
delo pa je nadaljevala 
kot aktivna članica, 
soustvarjalka in 
zgledna prostovoljka. 
Pod njenim vodstvom 

je društvo naredilo prve korake in izvedlo številne aktivnosti in 
prireditve s posebnim poudarkom ohranitvi starih običajev s 
posebnim poudarkom na druženju čim večjega števila krajanov. 
Pod njenim vodstvom so nastale in bile odmevne prireditve: 
Martinovanja,  adventni sejmi v dvorcu Novo Celje, Pozdrav poletju, 
pustni karnevali.

Čestitamo!

J A S L I C E   
S A V I N J S K E  D O L I N E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

1 3 . R A Z S T A V A  
GASILSKI DOM DREŠINJA VAS: 

11., 18.,  25., 26. decembra 2016 
 od 9. do 19. ure ter 

1. januarja 2017 od 14. do 19. ure,   
, 

ostale dni do 1.1.2017 po dogovoru na tel.031 230 021 
 

Policijski orkester v Žalcu

Za 5.- in 6.-šolce OŠ Petrovče je v torek, 15. 11., v Domu II. 
slovenskega tabora v Žalcu potekala prav posebna glasbena ura. 
Člani Policijskega orkestra Ljubljana so namreč prišli iz našega 
glavnega mesta k nam, da bi nam zaigrali nekaj skladb in nas 
podučili o samem orkestru.

Po malici smo se tako peš odpravili v Žalec in nestrpno čakali na 
začetek. Glasbeni dogodek so si prišli ogledat tudi učenci OŠ Griže, 
Žalec in Šempeter. Pozorno smo prisluhnili in se naučili marsikaj 

novega, med drugim tudi to, da ravno ta orkester spremlja znane, 
tudi predsednike, papeže, člane parlamenta, ki se odločijo za obisk 
naše države. Zaigrali so nam nekaj svetovno znanih skladb, med 
njimi tudi mix skladb iz filmov Jamesa Bonda, ki nas je najbolj 
navdušil.

Ker se mi je ta ura globoko vtisnila v spomin, sem si še ves preostanek 
dneva mrmrala melodije, ki so zazvenele v izvedbi orkestra.

Lin Šuster, 6. a
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Knjižni sejem

V četrtek, 27. 10. 2016, je v knjižnici 
OŠ Petrovče potekal knjižni sejem 
za učence razredne stopnje v sklopu 
meseca šolskih knjižnic. Okoli 12.30 
je knjižnico zasedlo polno knjižnih 
moljev, ki radi berejo. Na začetku s 
Selmo prebrali pesmice, ki so dobile 
nagrado na razpisanem šolskem 
pesniškem natečaju Naj pesem, 

v okviru katerega so morali mladi pesniki napisati pesem na temo 
knjižnice, knjig, branja ali pa celo kar knjižničarke. Veliko učencev tako z 
razredne kot s predmetne stopnje je poslalo pesmi k ocenjevalni komisiji, 

ki je zbrala, katere pesmi si zaslužijo nagrado. Žirija je imela težko delo, 
saj je bilo veliko pesmi, ki so bile zelo dobre. Nagrajenci so dobili knjige, 
kot se za knjižne molje spodobi. Po podelitvi nagrad pa se je začel glavni 
del – menjava knjig. Vsi učenci, ki so prinesli kakšno knjigo, ki je doma 
niso več potrebovali, so to lahko zamenjali s kom drugim, hkrati pa so si 
lahko vzeli eno knjižno kazalo, ki smo jih učenci izdelovali med poukom 
likovne umetnosti. Tisti, ki so se še malo razgledali po knjižnici, so opazili 
še foto razstavo knjižnice v različnih urah dneva in nekaj slik knjižnih 
junakov. Vsi so iz knjižnice odšli s širokim nasmehom na obrazu ter s 
knjigo v roki.     fotka

Alisa Žagar-Slemenšek, 8. B

Predaja glasbil
V sredo, 16. 11. 
2016, se je na OŠ 
Petrovče med drugo 
uro pouka oglasil 
šolski zvonec,  po 
katerem nas je 
eden od učiteljev 
prijazno povabil v 
telovadnico, kjer 
naj bi za vajo zapeli 
Čebelarja, saj bomo 
v petek v sklopu 

slovenskega tradicionalnega zajtrka skupaj z ostalimi šolami zapeli 
ravno to pesem, ki jo je v originalu izvajal znani Lojze Slak. 

Vsi učenci od prvega do devetega razreda smo se že na začetku ure 
odpravili v telovadnico, ki je kaj kmalu glasno zadonela. Po končanem 

petju smo se že hoteli nameniti proti razredom, a nas je obiskal 
nepričakovani gost, in sicer član skupine Elvis Jackson, Marko Soršak 
– Soki,  ki je igralec bobnov. Vsi smo bili zelo veseli njegovega obiska. 
Veliko smo se naučili o glasbi, najbolj pa tudi to, da lahko preproste 
šolske stvari postanejo glasbila. Gospod Marko je iz tribune izbral par 
učencev, ki so zaigrali na te instrumente. Eden od učencev je tako odbijal 
žogo, drugi je udarjal s stolom, tretji in četrti pa sta s palčkami udarjala 
na plastičen koš. Nastal je super zvok.  Povedal  nam je tudi, da ima že 
dve leti dobrodelno akcijo, v okviru katere šolam po Sloveniji podari 
kakšno glasbilo. Mi smo bili po zaslugi žalskega študentskega društva 
že 31. šola po vrsti. Tako smo bogatejši za nove bobne in novo električno 
kitaro. Seveda so izbranci takoj preizkusili omenjena instrumenta.

Po koncu prireditve v telovadnici smo se odpravili nazaj v razrede, kjer 
smo imeli malico in nato nadaljevali s poukom. Še vedno pa nam je v 
glavah odzvanjal prav poseben zvok. 

Matija Sušin, 7. c

Veselje do znanosti
V petek, 18. novembra, smo se učenci 8. in 9. razredov OŠ Petrovče, 
ki obiskujemo dodatni pouk fizike z avtobusom odpeljali v Celje. Na 
Gimnaziji Celje Center smo se udeležili projekta »Veselje do znanosti«.
Ob prihodu sta nas sprejela bivša učenca naše šole, Matevž in Taja, s 
katerima smo skupaj odšli do telovadnice. Sledila je kratka predstavitev 
gimnazije z mini koncertom, nato pa predavanje o drogah. Po 
predavanju smo se okrepčali in nadaljevali z ogledom šole. Sledil je 
najzanimivejši del. 
Sprva smo v planetariju potovali skozi vesolje, nato pa bili deležni še 
kratke predstavitve notranjosti telesa. 

Po odhodu iz planetarija smo odšli v fizikalno učilnico, kjer nam je dijak 
GCC pokazal zanimiv eksperiment, ki ga bo predstavil tudi na evropskem 
tekmovanju. Zatem smo po skupinah izvajali različne eksperimente 
s področja fizike. Ko smo opravili vse poskuse, smo nadaljevali v 
učilnici slovenščine, kjer smo prav tako v skupinah širili svoje znanje na 
kemijskem področju.
Po popoldnevu, polnem zanimivosti, novih odkritij in znanja, smo 
končali z delavnicami in z glavami, polnih novih izkušenj, odšli domov.   

Ana Dobovičnik in Nejc Glušič, 9. A

Božično-novoletni bazar
Na prvi decembrski dan smo 
uradno zakorakali v praznični 
december. Na OŠ Petrovče 
smo skupaj s POŠ Trje 
organizirali božično-novoletni 
sejem, s katerim smo le še 
potrdili, da smo solidarni in 
humanitarni, saj smo vsa 
zbrana sredstva pridodali v 
šolski sklad.

 V okviru tehniškega dne smo tako izdelovali razne izdelke, ki v nas 
prebujajo praznični duh, med njimi tudi voščilnice, pekli smo piškote, 
mlince, rezance, kuhali marmelado … Nekaj dni kasneje pa smo vse te 
izdelke postavili na stojnice, ponudbo obogatili s peko pic in kuhanjem 
čaja, ter v šolsko telovadnico povabili starše, sorodnike, znance … Za 
piko na i pa je poskrbelo približno 200 nastopajočih s podružnične in 
matične šole. Tako so nam zapeli vsi pevski zbori, zaplesali vsi plesalci, 
folkloristi, predstavili so se nam instrumentalisti … Skratka, bilo je 
živahno in praznično, kar je verjetno botrovalo k rekordnemu obisku 
našega sejma. Hvala vsem …   

OŠ Petrovče



Pregled aktivnosti Društva upokojencev Petrovče

Od  meseca  septembra pa do decembra 2016 je DU Petrovče delovalo 
in bilo aktivno na realizaciji sprejetega programa dela za tekoče leto 
2016 in sicer:
• Vsako sredo in petek se upokojenci srečamo v RC Ruše na rekreaciji 

in pripravah za 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, 9. avgusta, je bil  za vse ljubitelje pohodov organiziran 

letošnji peti – 94. Skupni pohod na Poštarski dom na Vršiču
• V torek, 13. septembra, je bil organiziran izlet za vse člane DU v 

Prekmurje
• V torek, 4. oktobra, je bil organiziran zadnji šesti – 96 skupni pohod 

v sotesko Blejski vintgar  
• V četrtek, 6. oktobra, se je pričela redna rekreacija v telovadnici OŠ 

Petrovče
• V petek, 11. novembra, je bilo organizirano tradicionalno 

martinovanje v Beli krajini – Krupa Semič
• V petek, 23. decembra, je organizirano novo letno praznovanje na 

Ljubnem – VLJUDNO VABLJENI.
mag. Ivan Glušič, predsednik

20 let Karate kluba Petrovče

Karate klub Petrovče bo v letu 2017 praznoval 20 let obstoja. Kot 
sekcija TVD Partizana Petrovče je deloval že prej, vendar je bil 
formalno z odločbo Upravne enote Žalec ustanovljen 17.11.2017.
V tem času se je zvrstilo v klubu veliko tekmovalcev, ki so kasneje 
tudi sami ustanovili samostojne klube kot so KK Štore, KK Ichi Ban 
Laško, KK Celje – Gaberje, KK Dinamik Celje, KK Maribor in KK Polzela.
Jedro kluba v tem času so bili tekmovalci Mitja Stisovič, Matjaž 
Čede, Asja Pešec, Nina Deržek in mnogi drugi, ki so na slovenskem in 
mednarodnem prostoru dosegali prva mesta in s tem popularizirali 
karate v Savinjski dolini in po celi Sloveniji.
Sedaj nastaja v klubu nova generacija pod vodstvom glavnega 
trenerja Bojana Senice, ki že trka na vrata Slovenske reprezentance. 
Med njimi je potrebno posebej poudariti Alena Lipovška, ki je na 
zadnjem slovenskem prvenstvu v Atomskih toplicah dosegel 
tretje mesto in bo v okviru reprezentance Slovenije nastopil na 
Balkanskem prvenstvu v Sarajevu (BiH).
Karate klub Petrovče deluje v OŠ Petrovče, ki je zmeraj imela posluh 
za njegovo delovanje in mu omogočala dobre pogoje za vadbo.
Treningi se vršijo v telovadnici OŠ Petrovče pod vodstvom glavnega 
trenerja Bojana Senice, mojstra 4. DAN in sicer ob ponedeljkih in 
petkih od 17.30 do 19.00 in četrtkih od 18.00 do 19.00 skozi vse 
šolsko leto. 
V klubu se trenira tradicionalni karate (borbe in kate) ter tudi 
samoobrambni karate za starejše. Vadba je prilagojena letom, tako 
da se lahko vsakdo nauči osnov, ki so v današnjem času še kako 

potrebne v realnem življenju. Zato so v naš klub vabljeni vsi, ki jih ta 
zvrst športa zanima. 
Posebej je potrebno poudariti tudi to, da je karate z letošnjim 
letom postal Olimpijski šport, ki bo na naslednji Olimpijskih igrah v 
Tokyu prvič predstavljen, kar je še eden izmed razlogov za njegovo 
treniranje in vključitev v naš klub.  
VABLJENI!

Member of Kenseikan Shitoryu Karatedo Japan       
Novo Celje 6, 3301 Petrovče, Slovenija, anton.marusa@triera.net

Slovenski tradicionalni zajtrk

Letos se je OŠ Petrovče vključila v projekt »Zdrava šola«, v okviru 
katerega opozarjamo na pomen duševnega zdravja, prav tako pa 
spodbujamo skrb za higieno, gibanje in zdravo prehrano. Zato smo 
v vsakem razredu izbrali dva »zdravošolca«, ki še dodatno opozarjata 
na umivanje rok pred obrokom, hkrati opazujeta, ali imajo vsi otroci 
pogrinjke … Vsi vemo, da k boljšemu počutju pripomore tudi 
gibanje, zato smo ob četrtkih četrto šolsko uro uvedli 5 minut za 
rekreacijo. Ker je zelo pomembno, kaj jemo, so tudi naše malice vse 
bolj zdrave, ravno tako kosila. Prav tako je učencem v okviru Sheme 
šolskega sadja vsak dan na voljo drugo sadje, pri kosilu pa je zelo 
pogosto na jedilniku solatni bar. 

In ravno prehrani in pomenu zajtrka smo dali še dodaten poudarek 
v petek, 18. 11., ko smo takoj ob prihodu v šolo pozajtrkovali med, 
maslo, kruh in mleko – slovenski tradicionalni zajtrk. Nato smo se ves 
dan pogovarjali in ustvarjali na temo zdravega načina življenja. Prav 
zanimivo pa je bilo, ko smo se pridružili vseslovenskemu projektu 
in se ob 10.00 zbrali v telovadnici in zapeli Avsenikovega Čebelarja. 
Po skupnem druženju pa so nas v razredih že čakali zdravi in nam 
še neznani namazi, ki so jih pripravili devetošolci. Čeprav smo se 
degustacije lotili zelo previdno, smo na koncu izbrali najboljšega, ki 
se bo kdaj zagotovo našel na našem jedilniku.   fotka

Zdravošolci OŠ Petrovče

KARATE KLUB PETROVČE
organizira

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

VPIS: vso sezono v letu 2015 in 2016. 

KJE: telovadnica Osnovne šole Petrovče (vhod z igrišč).

Vpišete se lahko ob ponedeljkih in petkih od 17.30 do 19.00 
in četrtkih od 18.00 do 19.00.

Prvi mesec treniranja je brezplačen.        

Vpis je možen tudi po elektronski pošti:
bojan.senica@gmail.com in anton.marusa@gmail.com.

Kontakt: 040 471096 in 031 777991.

VSE TRENINGE VODIJO VRHUNSKI MOJSTRI SLOVENSKEGA IN 
EVROPSKEGA KARATEJA. 



www.uniforest.com

Ekipa podjetja Uniforest

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,

da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.

(T. Pavček)

V letu 2017 želimo vsem krajanom, našim 
zvestim strankam in poslovnim partnerjem 
lepe praznične dni ter obilo sreče, zdravja in 
poslovnih uspehov.
Vesel božič in srečno novo leto!

Hmezad KZ Petrovče

Vesele  praznike
 

in srecno 2017
!

Želimo Vam čarobne praznike!

Prvi slovenski proizvajalec s certikatom »Pridelano/proizvedeno Brez GSO«.

M
le

ka
rn

a 
C

el
ei

a,
 d

.o
.o

., 
A

rj
a 

va
s 

92
, 3

30
1 

Pe
tr

ov
če

  |
  w

w
w
.z
el
en

ed
o
lin

e.
si


