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Začel se je zadnji mesec leta in pred vami je nova, praznična 
številka Petrovških novic.

Za letošnje leto lahko rečemo, da je bilo dobro; v nas se je vrnil 
optimizem in večini zadev kaže na bolje.

Če smo se konec lanskega leta spraševali, zakaj ni v proračunu 
denarja za dokončanje pločnika Petrovče – Kasaze, lahko 
danes s ponosom rečemo, da je zaključen, razen mosta preko 
Savinje – a to je že druga zgodba.

Dajali smo predloge in ugovore za ureditev prometa v kraju 
Mala Pirešica, ki je čedalje bolj pereč, a dokončne rešitve še 
ni. Analiza ureditve naselja Petrovče vrt še ni narejena, ker je 
kompleksnost velika – primerno je potrebno poleg cest urediti 
tudi kanalizacijo, odvodnjavanje in vodovod.

Problematika nezavarovanega železniškega prehoda v Dobriši 
vasi se bo kratkoročno uredila z novimi opozorili, dolgoročno 
pa se bo ta prehod zaprl.

Drsališče, ki je preteklo leto razveseljevalo staro in mlado v 
Petrovčah in širše, je občina prestavila v Žalec in ga v Petrovčah 
letos ne bo.

V preteklih mesecih so bila dejavna društva: upokojenci 
so martinovali, kulturniki so pripravili izjemno prireditev 
‘Petrovška jesen’, KO RK Petrovče je organizirala srečanje 
starejših krajanov, turisti so izvedli občni zbor in izbrali najlepše 
urejene objekte v krajevni skupnosti in še bi lahko naštevali, a 
saj boste to prebrali v nadaljevanju.

V decembru pa je prireditev še več: v Novem Celju bodo 
adventne nedelje, izvedeno bo več ustvarjalnih delavnic, 
tradicionalno bodo v Drešinji vasi na ogled jaslice in še in še. 
Če bo zadosti volje, pa se bomo zopet videli na Petrovškem 
silvestrovanju. Berite spletno stran KS Petrovče in objave na FB, 
kjer se bodo objavljale vse aktivnosti.

Za konec Vam želim čim lepše praznovanje božičnih in 
novoletnih praznikov. Naj bo novo leto srečno, zdravo in 
zadovoljno.

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!



V petek, 10. novembra 2017, je Kulturno društvo Petrovče orga-
niziralo združen koncert vseh sekcij KD Petrovče v sodelovanju z 
OŠ Petrovče v Hmeljarskem domu z naslovom Petrovška jesen. Pred 
začetkom prireditve je pred dvorano igrala godba na pihala iz Li-
boj. Na prireditvi smo predstavili delo posameznih sekcij in mladin-
skega pevskega zbora OŠ Petrovče ter hkrati znova pokazali, kako 
lepo je, kadar se med sabo povežejo sekcije in nastane nova ener-
gija. Letošnji koncert smo popestrili s predstavitvenim filmom vseh 
nastopajočih. Lepo simbiozo so ustvarili pevci mladinskega pevske-
ga zbora in 2 kajle. Folklorna skupina Kobula je pokazala skladnost 
plesnih korakov in ubranost plesnega sosledja. Skupno točko pa 
so imeli tudi instrumentalna skupina Uroš Planinc Group, Mešani 
pevski zbor A Cappella in Moški pevski zbor, kjer so združili svoje 
znanje in veselje do ustvarjanja lepe glasbe. Tokratni skupni kon-
cert je bil raznovrsten, saj so se slišale tradicionalne in rock note. Ob 
koncu prireditve smo obiskovalce pogostili z martinovim sokom in 
pecivom, katerih donator so bili tudi Kmetija Golavšek, Automatic 

servis Žalec, Matjaž d.o.o. ter drugi sponzorji, katerim smo vedno 
znova hvaležni za zaupanje.

Vsem obiskovalcem se zahvaljujem za izkazano podporo in 
spoštovanje do našega dela. Vsem sodelujočim, na odru in za 
odrom, ki ste omogočili, da je združen koncert potekal odlično, pa 
se iskreno zahvaljujem za delo in pomoč. 

V naslednjem letu pa vas v dvorano Hmeljarskega doma v Petrovčah 
prisrčno vabim na naše prireditve:
• 7. februarja 2018 na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku
• 3. marca na občni zbor našega društva
• 13. marca na proslavo ob dnevu žena in materinskem dnevu ter
• 24. marca na območno srečanje odraslih folklornih skupin.

Vsem skupaj želim lepe in mirne prihajajoče praznike. 

Violeta Šket, podpredsednica KD Petrovče

Kulturno društvo Petrovče
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Vaje za letošnjo sezono so v polnem teku. S fanti pridno vadimo in se 
pripravljamo na naš jubilejni koncert, ki bo v maju 2018, na katerega vas 
že sedaj vljudno vabimo.

Moški pevski zbor
V novembru smo nastopili v Domu Nine Pokorn Grmovje in v Domu 
upokojencev Prebold, kjer smo tamkajšnje stanovalce razveselili s 
koncertoma, katera je na simpatičen način povezoval Bojan Pevec. Va-
rovance smo z izvedbo programa tako navdušili, da nas ponovno vabijo 
v goste. Z veseljem smo zapeli na prireditvi Petrovška jesen in si v sklad-
bi Another Brick in the Wall, legendarne rock zasedbe Pink Floyd, oder 
delili skupaj z MePZ A Cappella ter rock skupino Uroš Planinc Group. 
V svoje vrste prisrčno vabimo nove pevce, da se nam pridružite in skupaj 
z nami ustvarjate nove glasbene zgodbe. 
Vsem krajankam in krajanom želim v svojem imenu in v imenu pevcev 
MoPZ KD Petrovče vesele praznike ter srečno, zdravo in nasmejano 
novo leto 2018.

Vesna Turičnik Popovski, zborovodkinja



Skupina Uroš Planinc Group tudi v letu 2017 ni mirovala, temveč je 
doživela marsikaj zanimivega, spodbudnega in lepega. Največ štejejo 
zanimiva doživetja in izkustva, ki so ena izmed glavnih stvari, ki nas 
držijo skupaj in motivirajo za naprej. Za vse, ki nas še ne poznate, na-
vajam, da skupino sestavljamo štirje člani: Uroš Planinc – solo kitara, 
Dani Telebar – ritem kitara, Matjaž Ključevšek – bobni in Blaž Bizjak – bas 
kitara. Igramo instrumentalno rock glasbo, tu in tam pa sodelujemo tudi 
s pevci ali pevkami ter drugimi gostujočimi glasbeniki.

Naj naštejem samo nekaj najbolj izstopajočih dogodkov. V začetku leta 
smo igrali na rock tekmovanju v Kopru, in sicer, v znanem rockovskem 
baru: Snack Bar – Rock n Roll House. Veseli nas, da je bilo veliko mladih 
rockovskih skupin, kar je dober pokazatelj, da tovrstna glasba še živi v 
mladih srcih in da prihajajo mladi obetavni glasbeniki, ki jim je ta zvrst 
všeč. Posebnost koncerta je bila prisotnost številnih kamer in predva-
janje glasbe v živo preko družabnega omrežja Facebook. Izzivov nam 
torej nikoli ne zmanjka. 

V začetku pomladi smo nastopali v Koroni Žalec. Tam smo odigrali ce-
loten koncert z našim zelo obširnim repertoarjem. Vodja skupine Uroš, 
pa je prisotne poslušalce oz. gledalce v govornem povezovalnem pro-

gramu popeljal, lahko bi rekli, kar skozi posamezna obdobja v rock 
glasbi. Seveda pa smo omenjene skladbe tudi zaigrali. 

V skupini se redno ukvarjamo tudi s snemanjem skladb. Tako smo letos 
posneli celoten album s sodelovanjem gostujoče pevke Petre Ambrož. 
Instrumentalnim skladbam, katerih avtor je Uroš, smo dodali pevkine 
vokale, kar je glasbo poživilo in ji vdihnilo poseben, nekoliko drugačen 
čar. Dve izmed skladb se lahko slišita tudi preko radijskih postaj.

Za naš glavni koncert v sezoni lahko štejemo igranje pred Mestno ka-
varno Metropol v Celju. Koncert se je zgodil poleti, 1.7.2017. Občutki s 
tega koncerta so bili navdihujoči, saj je pogled na množico miz, za kat-
erimi sedi polno ljudi, vedno dober. Nekaj skladb je z nami odpela že 
prej omenjena pevka Petra s svojim karizmatičnim glasom. Po koncertu 
smo nazdravili z našimi zvestimi poslušalci. Žal pa smo se lahko povesel-
ili le do določene mere, saj nas, glasbenike, po nastopih običajno čaka 
še tisto manj prijetno delo, skrb za opremo in pospravljanje le-te. A  tudi 
to je del glasbene poti.  

Posebno doživetje letošnje sezone pa je bilo vsekakor igranje na Ve-
likem dobrodelnem koncertu – Noč na letališču v Celju, kjer smo nas-
topali pred tisočglavo množico ljudi (ljudi je bilo verjetno veliko več), 
še posebej mladih, ki so prišli podpreti ta dobrodelni koncert v korist 
celjskega letališča. Za nami so v tistem večeru nastopili tudi Nude in 
Šank Rock. Ne vem, kako je z ostalimi člani skupine, a priznam, da se 
je pri meni po dolgem času pojavilo tudi malo treme in napetosti pred 
koncertom. Ne igra se ravno vsak dan pred toliko ljudmi. 

Celotna skupina UPG je instrumentalna sekcija Kulturnega društva 
Petrovče. In vedno nam je v veselje, da lahko sodelujemo s kulturnim 
društvom na tak način, da ga podpiramo z našo glasbo. Vsem članom 
društva, predvsem pa vsem Petrovčankam in Petrovčanom, želimo 
vesele praznike in srečno v novem prihajajočem letu 2018!

Blaž Bizjak

Uroš Planinc Group v letu 2017
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Počasi se izteka prvo polletje 24. pevske sezone. Od septembra do sedaj smo delali na skladbah po dogovorjenem programu in se istočasno 
trudili pridobiti nove člane.  Vaje potekajo v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Udeležili smo se dveh nastopov, do konca leta nas pa 
čakata še sokoncert in koncert.  Smo izjemno optimistični, ker se zavedamo, da po tolikih letih uspešnega delovanja pride tudi do krize, 
obenem pa vemo, da so krize premagljive. Zato:

Naj bo novo leto vsem  obdarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, naj bo polno malih presenečenj in radosti. Naj bo polno drobnih in 
nepričakovanih daril, ganljivih in čudovitih objemov, zašepetanih zahval in otroških poljubov.

Radosten božič in srečno novo leto vam želimo.
Člani Mešanega pevskega zbora A Cappella KD Petrovče

Mešani pevski zbor A Cappella 
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Folklorna skupina Kobula
Sezono 2017/2018 smo folkloristi začeli 
kar z devetimi nastopi. Tako smo aktivno 
sodelovali na Mednarodnem folklornem 
festivalu OD CELJA DO ŽALCA, z Glasbeno 
šolo Rista Savina Žalec na koncertu nji-
hovega narodno zabavnega ansambla, z 
nastopom smo se poklonili prazniku MS 
Žalec in trgatvi potomke najstarejše trte v 
Žalcu, dodali svoj košček srca na dobrodel-
nem koncertu ČLOVEK ČLOVEKU, nismo 
pa pozabili niti na naše najmlajše, ki smo 
jim zaplesali v vrtcu v Petrovčah. Skupina 
je pred kratkim izvolila tudi novo vod-
stvo. V naslednjem mandatu nas bo tako 
vodila Tatjana Pevec. Pred nami pa je kar 
nekaj izzivov. Po zelo uspešni predstavitvi 
skupine na letošnji reviji folklornih skupin, 
kjer smo dosegli regijski nivo kvalitete, bi 
si takšnega uspeha želeli tudi na reviji pri-
hodnjega leta. Zato bomo izkoristili me-
sece z manj nastopi za učenje plesa, ki ga 
bomo predstavili na reviji. Še posebej se 
zato posvečamo novejšim članom, da sku-
paj z njimi in seveda z našim umetniškim 
vodjem Primožem Srako na oder spet 
postavimo res lep splet plesov. More-
biti je ravno sedaj čas, da sprejmemo še 
kakšnega plesalca ali plesalko, kot vse 
skupine KD Petrovče, si namreč tudi mi 

želimo, da bi se nam pridružil še kdo. Vaje so ob sredah zvečer, če pa vas karkoli zanima, pa 
vam bo naše vodstvo z veseljem na razpolago.

Vsem krajankam in krajanom pa se ob koncu leta najprej zahvaljujemo, ker nas ob naših 
nastopih spremljate, ob novem letu pa vam želimo predvsem veliko razumevanja, veselja 
in zdravja. 

Primož: 041 271 020
Tatjana: 041 426 515

Bojan Pevec

Pričakuje vas Krajevna knjižnica Petrovče  - naj bo vaš počitek med opravki
Tudi najdebelejša veriga je močna le 
toliko, kot je močan njen najšibkejši 
del, pravijo. Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec ima v žalski občini več 
manjših enot knjižnice, med njimi je 
tudi Krajevna knjižnica Petrovče, ki 
hrani in izposoja gradivo v sejni sobi 
krajevne skupnosti. Četudi je odprta 
le dvakrat tedensko po dve uri (to-
rek od 11. do 13. ure in petek od 16. 
do 18. ure), skrbimo, da ima to, kar 
imajo velike: možnost izposoje aktu-
alnega gradiva, prijazno svetovanje, 

čitalnico, nekaj naslovov revij in drugo. Računalnika za uporabnike 
sicer ni, a lahko skupaj s knjižničarko opravite poizvedbo na inter-
netu oz. v kateri od podatkovnih baz. V Petrovče se prinašajo aktu-
alne knjige iz premične zbirke, iz žalske knjižnice pa lahko naročite 
katerokoli gradivo, da je le prosto.

Pri vhodu v večnamensko hišo sicer vidite tablo z napisom Krajevna 
knjižnica Petrovče in na vratih njen čas odprtosti, a pot vas morda ne 
zanese do knjižnice. Kadar boste na poti med slaščičarno, lekarno in 
ambulanto splošne medicine, ki so v isti hiši, stopite še do knjižnice. 

Morda bo postala redno postajališče vaših dnevnih opravkov v času 
njene odprtosti. 

Irena Štusej, bibliotekarka
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PGD Arja vas
Gasilci PGD Arja vas pospešeno, a prepočasi, pripravljamo doku-
mentacijo in dovoljenja za novogradnjo gasilskega doma, na ob-
cestni lokaciji od graščine Arja vas proti križišču v Petrovčah. Za-
vedamo se, da bo sestava finančne konstrukcije gradnje gasilskega 
doma zahtevna. Občina Žalec nam je že nakazala del finančne 
pomoči za gasilski dom. Na zadnjem upravnem odboru društva smo 
sprejeli sklep, da tudi letos obiščemo vsa gospodinjstva na našem 
požarnem območju, jim prinesemo naš gasilski koledar, seveda v 
zameno za dobro voljo in za prostovoljni prispevek za članstvo v 
našem društvu. Uspešno smo pred komisijo gasilske zveze Žalec 
opravili test organiziranosti in operativne pripravljenosti društva. 
Vabimo Vas k sodelovanju tako pri gradnji doma, kot pri vašem ak-
tivnem sodelovanju pri gasilskih intervencijah, saj je predanih ope-
rativnih gasilcev vedno premalo.

Sprejmite naše gasilce, ko vas v decembrskem času do Božiča 
obiščejo, v zameno za naš gasilski koledar pa jim po svojih močeh 
ponudite finančno, materialno ali osebno pomoč za uresničitev 
našega drznega načrta gradnje novega gasilskega doma! 

NA POMOČ! 

Iztok Uranjek, predsednik

PGD Drešinja vas že drugo leto na državnem s tremi ekipami!
Že v prejšnjih novicah smo pisali, da se za naše 
gasilce zaključuje uspešno tekmovalno leto 
in da so ostala samo še regijska tekmovanja. 
Iz teh tekmovanj  smo se vrnili domov s tremi 
uvrstitvami na državno prvenstvo, ki bo drugo 
leto nekje v maju. Tako bodo pionirji, mladinci 
in veterani drugo leto branili barve našega 
društva ter barve Gasilske zveze Žalec in 
Savinjsko-Šaleške regije.

Uspešno smo izvedli operativno društveno 
vajo v oktobru in  sodelovali  na drugih vajah in 
aktivnostih. Imeli smo dan odprtih vrat, čistilno 
akcijo in kostanjev piknik.

Pregledali smo hidrantno omrežje in kot vsako 
leto ugotovili, da na našem požarnem območju 
iz hidrantov skoraj ni mogoče gasiti, ker je v 
hidrantih premajhen pritisk in pretok. Žal na to 
opozarjamo že vrsto let, a zaenkrat neuspešno.

Uspešno pa smo opravili točkovanje GPO 
Žalec, ki zajema postavke na operativnem in 
organizacijskem področju.

Rad bi vas povabil na razstavo jaslic, ki bo v 
decembru v naši dvorani. 

Obiskali vas bomo tudi na domu in vam prinesli 
društveni koledar, ki vam bo v sliki predstavil 
naše delo skozi vse leto, ter vam stisnili roko in 
zaželeli vse dobro v novem letu. Za staro leto 
pa se zahvalili za sodelovanje, pomoč in za 
ustvarjanje skupne zgodovine.

Gregor Košec, predsednik
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Člani PGD Dobriša vas – 
Petrovče smo v oktobru, 
mesecu požarne varnosti, 
pripravili dan odprtih 
vrat. Ob prikazu gašenja 
začetnih požarov v 
gospodinjstvu so se občani 
lahko seznanili z uporabo 
ročnih gasilnih aparatov 
in jih tudi sami preizkusili, 
nato pa so se okrepčali s 
sokom in kostanjem. 

Prikaz gašenja smo pripravili tudi na OŠ Petrovče, kjer je pri prikazu 
sodelovala gasilska mladina, obenem pa so si šolarji ogledali novo 
gasilsko vozilo. Naši člani so prav tako obiskali otroke v vrtcu Petrovče.

Operativno pripravljenost smo povečali z izobraževanjem: trije člani 
so opravili tečaj za tehničnega reševalca in dva za nosilca dihalnega 
aparata, sodelovali pa smo tudi na vaji v podjetju Matjaž.  Pet članov je 
sodelovalo v iskalni akciji pogrešane osebe.

Za povezanost društva skrbimo tudi z neformalnimi druženji, zato smo 
v gasilskem domu pripravili medgeneracijski  piknik za člane in njihove 
družine ob golažu in kostanju, našo mladino pa bo v prazničnem 
mesecu obiskal Božiček. 

Bernard Jelen, predsednik

PGD Dobriša vas

KO RK Petrovče - Levec 

Spet je leto naokoli in 2018 je pred vrati, mi pa počasi že delamo 
inventuro, kaj vse se je v letu 2017 naredilo in zgodilo.
A tokrat vas obveščamo samo o naših jesenskih aktivnostih, kajti 
jesen je po navadi za našo KO RK izredno pester čas.
V oktobru smo v sodelovanju z OŠ Petrovče ponovno izpeljali 
vseslovensko akcijo Drobtinica. Ob svetovnem dnevu prehrane 
smo na stojnici pred trgovino Bala ponujali kruh in druge domače 
dobrote v zameno za prostovoljne prispevke. Izkupiček je bil lep in s 
tem bo lahko kar nekaj otrok iz socialno šibkejših družin užilo radosti 
šole v naravi ali zdravljenja v mladinskem zdravilišču na Debelem 
rtiču. Prejšnja leta smo s tem izkupičkom sofinancirali topli obrok 
otrokom, ki so bili do tega upravičeni, v letošnjem letu pa za tople 
obroke poskrbi država, denar iz akcije Drobtinica pa je  namenjen 
zgoraj navedenim aktivnostim.
Po tej akciji smo takoj začeli priprave na srečanje starejših krajanov 
naše KS, ki so že dopolnili 70 let ali več. Srečanje je potekalo v sredo, 
22. 11. 2017, v dvorani KZ Petrovče.
Začeli smo ob 17.00 uri s kratkimi pozdravnimi govori. Srečanja so 
se kot gosti udeležili podžupan Občine Žalec g. Robert Čehovin, 
predsednica OZ RK Žalec ga. Pavla Artnik, predsednica KS Levec 
ga. Vladka Dobnik, predsednica DU Petrovče ga. Darka Domitrovič 
Uranjek in predsednik KS Petrovče Marjan Volpe. Nadaljeval je 
mešani pevski zbor A Cappella našega KD, ki je zapel dve pesmi, 
nato pa so vajeti prevzeli v roke učenci OŠ Petrovče. Pripravili so 
čudovit nastop, poln smeha, plesa in glasbe.
Vsem nastopajočim se še enkrat zahvaljujem za res čudovit program. 
Pa tudi KS Petrovče, ki je sofinancirala pogostitev po programu ter 
KZ Petrovče za brezplačni najem dvorane.

V tem letu nas čakajo le še obiski naših najstarejših krajanov, tako 
na njihovih domovih kot v domovih ostarelih. S temi obiski jim 
želimo malce polepšati praznični čas ter jim zaželeti  vse dobro tudi 
v prihajajočem letu.

Članarina in prostovoljni prispevki se še vedno pobirajo, nekaj 
obiskov smo že opravile in upam, da nas boste tudi drugi sprejeli 
odprtih rok. Hvala vsem, ki ste nam že ali nam boste še prisluhnili.
Tako, naj vam za konec zaželim le še mirne in vesele božične praznike 
ter veliko zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2018. Tako v svojem 
imenu kot tudi imenu vseh prostovoljk naše KO RK, ki nesebično 
poskrbijo za dobrobit vseh, ki potrebujejo našo pomoč.

Ksenja Volpe Medved, predsednica KO RK Petrovče - Levec
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Kot vsako leto smo tudi letos praznovali tradicionalni 
slovenski zajtrk. Pouk se je začel z zajtrkom in vse 
jedi so bile slovenskega izvora (med, maslo, kruh, 
mleko in jabolko). Po zajtrku je bila radijska ura, kjer 
smo zapeli Čebelarja. Nato so se začele delavnice 
na temo zdravega prehranjevanja in božično-
novoletnega bazarja. Vsak razred je imel drugačno 
delavnico, kjer so učenci pripravljali izdelke.

V 1. razredu so izdelovali voščilnice, svečnike, 
okraske za smreko (kroglice). V 2. razredu so 
raziskovali čebele ter se pogovarjali o zdravi 
prehrani, podobno tudi v 3. razredu, kjer so izdelovali 
plakate na temo Slovenska tržnica. V 4. razredu 
so izdelovali novoletne okraske, vizitke, venčke in 
škratke. Tudi v 5. razredu so izdelovali voščilnice in 
poleg še prašičke za srečo ter kuglice za smreko. 
V 6. razredu so nastajali venčki, škratki, svečniki, 
leseni obeski, snežaki, srčki, vizitke in spirale. Tudi 
v 7. razredu so bili ustvarjalni, izpod njihovih rok 
so nastale voščilnice, škatlice presenečenj, dobre 
vile, darilne vrečke, svečniki, vazice in lovilci sanj. 
Osmošolci so izdelovali božičke, svečnike, kapice, 
vizitke, glinene lončke, angelčke, rožice, venčke in 
skulpture iz kamnov. Devetošolci so se preizkusili 
v peki, kjer so se odlično odrezali, saj so nastali 
slastni piškoti in rumove kroglice. Poleg peke pa so 

Osnovna šola Petrovče

Tradicionalni slovenski zajtrk in novoletne delavnice

V četrtek, 26. 10. 2017, so otroci drugih in tretjih 
razredov pripravili nastop ob 60. obletnici Muce 
Copatarice, ki jo je zasnovala Ela Peroci.

Učenci 2. a razreda so se lotili projekta, v katerem so 
se o pravljici veliko pogovarjali, likovno ustvarjali, 
reševali naloge, ki so povezane z Muco Copatarico, 
in celo raziskovali, kdo vse pozna to pravljico.

Naša najmlajša dramska skupina je zaigrala 
odlomek iz pravljice ter nas poskušala popeljati v 
svet domišljije.

Drugošolci so se podali v lov za najstarejšo knjigo. 
Prinesli so zvočne knjige, knjige iz blaga ter 
najštevilčnejše izvode, sicer jim ni uspelo poiskati 
najstarejše knjige iz leta 1957, vendar je Urban 
Zavasnik prinesel slikanico iz leta 1966. Povedal 
je, da so to knjigo brali že njegovi stari starši, tete, 
strici, mami in sestrični.

Na koncu pa so se otroci s starši posladkali s kavo, 
čajem, medenjaki in cakepopsi.

Tina Mazej, 8. c

Muca Copatarica

izdelovali knjižno kazalo, obeske, razne dekoracije, voščilnice, kugle s sprejem ter 
sovice.

Dan je bil zelo prazničen in ustvarjalen, vsi učenci pa so se imeli zelo lepo. Izdelki, ki 
smo jih izdelovali, bodo razstavljeni na božičnem bazarju, kjer jih bo mogoče tudi 
kupiti.

Novinarki:
Tina Mazej, 8. c

Adelaida Ramić, 6. b



8

Turistično društvo Petrovče

Ličkanje koruze in kostanjev piknik
Kostanjev piknik smo dopolnili z ličkanjem koruze, Stanka pa je z 
otroki izdelovala okraske iz ličkanja. Prijetno je bilo ob nabiranju 
koruze in z veseljem smo ličkali. Dobrodošel je bil kostanj in domača 
pogostitev v Domu na Mali Pirešici.

Priznanja za urejenost okolja hiš, kmetij 
– »Najlepša hiša, kmetija 2017«

Priznanja »Najlepša hiša, kmetija 2017«  so prejeli:

Stanka Hojnik Leber in Janez Leber iz Male Pirešice, 

Jožica in Ivan Pilih z Drešinje vasi 

Tudi jeseni nismo počivali. Natrgali smo koruzo, ličkali in se posladkali s kostanjem na Mali Pirešici, podelili priznanja za urejeno okolje in 
na občnem zboru društva ocenili naše delo v tem letu ter si zastavili program za leto 2018.

Irena Planinšek in Bojan Korošec s Petrovč

Priznanje za urejeno kmetijo pa je prejel  Peter Ocvirk iz Male Pirešice

Za poseben prispevek k urejenosti kraja in s tem priznanje pa so 
prejeli še

Jožica in Franci Grobelnik za ureditev Perišča v Dobriši vasi 

 



in vaščani Zaloške Gorice, Ruš in Male Pirešice za postavitev brvi čez 
potok Pirešico. 

V programu so sodelovali učenci izbirnega predmeta Turistična 
vzgoja z mentorico Brigito Oberžan, zapel pa nam je najmlajši zbor 
OŠ Petrovče, Pedenjped, pod vodstvom Valentine Ašenberger.

Posebej smo bili veseli nastopa Tria kitar Glasbene šole Risto 
Savin Žalec, ki se udeležuje tekmovanj tudi izven naše domovine. 
Trio sestavljajo Maša Šon Neuholt, Nuša Jurjovec in Ema Brglez. 
Mentorica je  profesorico Marija Alatič.   

Po prireditvi je sledil občni zbor Turističnega društva, kjer smo 
predstavili delo v tekočem letu in sprejeli program za leto 2018. 
Program društva je bil izveden. 

Ob razmišljanju o tem, kaj planirati za delo društvo za prihodnje leto, 
najprej pomislimo na naš, sedaj že lahko rečemo, železni program, 
ob tem pa se odpirajo vprašanja, ali ta program zadovoljuje naše 
članstvo, bogati krajane,  kaj doprinese razvoju kraja in pa ali je naša 
krajevna skupnost tudi zaradi naših aktivnosti lepša in privlačnejša 
tudi za ljudi, ki nas obiščejo. Koliko prostovoljstva še zmoremo 
in kaj lahko naredimo, da bomo vključili v naša prizadevanja več 
krajanov in predvsem mlajše generacije? Katere prireditve so tiste, 
ki pritegnejo zadosti ljudi? Številna od navedenih vprašanj še 
nimajo odgovora, še posebej tista v zvezi s finančno podporo. Ob 
teh pomislekih je bil sprejet program dela društva za leto 2018. 

OŠ Petrovče je bila tudi tokrat naš prijazni gostitelj. Hvala in se še 
priporočamo!

Marjeta Grobler, predsednica

 

1 4 .  R A Z S T A V O
J A S L I C E  S A V I N J S K E

D O L I N E

 
 

 

od 17. decembra 2017 do 1. januarja 2018 
v gasilskem domu v Drešinji vasi.

Vaščani in PGD Drešinja vas
ter Turistično društvo Petrovče

vabijo na

Otvoritev razstave z blagoslovom razstavljenih jaslic 
bo v nedeljo, 17. decembra,  ob 16. uri.

Razstava bo odprta še 23., 24., 25., 26. decembra,
30. in 31. decembra od 9. do 19. ure 
ter 1. januarja 2018 od 14. do 19.ure.

Ostale dni do 1.1.2018 je možen ogled 
po dogovoru na tel.: 031 230 021. 

Prisrčno vabljeni!
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Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

V poletnih mesecih smo obiskali veliko prireditev, ki so bile 
organizirane v spomin na pomembne dogodke v času  NOB. V juliju 
smo se udeležili proslave na Menini planini, kjer je bil leta 1945 
preboj partizanske vojske (Šlandrova in Zidanškova brigada) iz 
obroča šestkrat močnejšega sovražnika. Prisotni smo bili na proslavi 
na Igrišah na Gozdniku, kjer je pred 74. leti tragično končala družina 
Hribar (le dve dekleti sta preživeli) in Veličkova četa. 

V velikem številu smo se udeležili tudi 38. pohoda na Komelj v 
Pliberku, kjer je pred 73. leti padla Domnova četa. V juniju smo bili 
na srečanju kurirjev na Rinki, Sveta Jedert, Gotovlje. V avgustu pa  
smo se udeležili srečanja Štajerskih kurirjev na Kogu v Slovenskih 
goricah in prav tako v avgustu 73. letnice velike bitke XIV. divizije na 
Graški gori »gori jurišev«. V septembru smo se udeležili veteranskih 
iger v športnem centru Gaj v Preboldu. Nekaj članov je tekmovalo 
pri balinanju in pikadu, kjer so dosegli vidnejši športni rezultat. 
Pomembno je sodelovanje in druženje. Na igrah je bilo veliko število 
tudi športnih navijačev.

V začetku oktobra smo se v velikem številu udeležili velike proslave 
na Čreti, kjer je bila pred 76. leti, 26. oktobra 1941, frontalna bitka z 
nemško vojsko na Štajerskem. Bitka je potekala ves dan in sovražnik 
je utrpel precejšne izgube, medtem ko partizani Štajerskega 
bataljona niso imeli izgub. Bataljonu je poveljeval Franc Rozman 
Stane. V nočnih urah se je bataljon umaknil iz Črete proti Grižam in 
nato proti Čemšeniku. 

Ti dogodki nam morajo biti v opomin, da se kaj takega ne sme nikoli 
več ponoviti. Bojim pa se, da se človeštvo iz te grenke izkušnje ni 

kaj dosti naučilo. Priča smo na velikih krajih po svetu, da se takšne 
grozote in vojne ponavljajo in zahtevajo milijonske žrtve in milijone 
beguncev. Bodimo odločni in enotni, da se v naši domovini ne 
zgodijo takšne tragedije.

Ob izteku leta, bolj točno v torek, 14. novembra, nam je uspela 
izredno dobra strokovna ekskurzija v Park vojaške zgodovine Pivka. 
V muzeju je bilo možno videti veliko oborožitvenih eksponatov 
iz časa II. svetovne vojne pa vse do razpada Jugoslavije. Muzej je 
izredno lepo urejen in sistematično razporejen po oborožitveni 
opremljenosti takratne Jugoslovanske armade. Videti je bilo moč 
razne topove, tanke, oklepna vozila, letala in celo podmornico. 
Podmornica je pritegnila izredno pozornost, ker je večina 
obiskovalcev še nikoli ni videla iz bližine. Tudi vstopili smo v njo. 
Vodenje po velikem razsežnem muzeju je bilo na izredno visoki 
strokovni ravni. Izrekamo iskrene čestitke kustosu.

Pred muzejem pa smo si predhodno ogledali Rakov Škocjan. 
Izredno zanimiva kraška krajina, ki je bila za nas dolince nadvse 
zanimiva. Krajina ima veliko vrtač in presihajočih jezerc, ki se ob 
obilnih padavinah napolnijo ter poplavijo velik del krajine. Za tiste, 
ki smo bili prvič v Škocjanu, bo ostalo v lepem spominu. Domov 
smo se vrnili z globokimi vtisi. Želimo si še več takšnih ekskurzij. 
Tudi za Rakov Škocjan smo imeli izredno srečo, da smo imeli nadvse 
dobrega vodiča. Dobesedno nam je pričaral kraški svet, ki ga pozna 
le tam rojeni Krašovec. Izrekamo mu prav tako zahvalo.  

Za zaključek: Srečno in mirno leto 2018.

Marijan Turičnik, predsednik

Pravljične minute in ustvarjalnica

Če je sreča zbuditi se z nasmehom na obrazu v nov dan,
nasmeh, ki ga ujameš na ulici,
prijatelji, ki ti vedno stojijo ob strani,
objem, ki pomiri dušo,
ukraden poljub, ki ti ogreje srce,
potem vam v novem letu želiva obilico sreče …

V jesenskih mesecih smo nadaljevali z našimi srečanji na prvi 
ponedeljek v mesecu. Z otroki, starši, starimi starši in drugimi 
spremljevalci najmlajših po začetni pravljici nadaljujemo z 
ustvarjanjem. Pod našimi prstki so nastale jesenske buče in škratki, 
v mesecu decembru pa smo se z izdelavo okraskov za praznična 
drevesca pripravljali na bližajoče se praznike. Nekaj okraskov krasi 
tudi praznično okrasitev pred OŠ Petrovče.  

Za ustvarjanje potrebujemo prostor in material. Ob koncu leta je 
priložnost, da se zahvaliva Turističnemu društvu Petrovče, pod 
okriljem katerega delujeva, in Osnovni šoli Petrovče, kjer se vsak 
mesec srečujemo.   

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri skoku v domišljijski svet 
pravljic in ustvarjanja, in sicer v ponedeljek, 8. januarja 2018, ob 

17. uri v prostorih Osnovne šole Petrovče, ko bodo na vrsti prve 
pravljične minute in ustvarjalnica v letu, ki prihaja.

Metka Čede Ciglar in Klavdija Pfeifer



Letošnje leto je bilo za Društvo upokojencev Petrovče turbuletntno

Društvo upokojencev Petrovče si je v letu 2017 po menjavi vodstva 
društva zastavilo obsežen program dela, ki je poleg vsakoletnih 
utečenih dejavnosti naših sekcij obsegal:
• prenovo in posodobitev rekreacijskega centra Ruše: zgrajeno 

je novo strelišče za streljanje z zračno puško, izvedena 
prenova pohodnega platoja pred brunarico, izvedena prenova 
komunalne ureditve območja in urejena okolica brunarice, 
utrjena dostopna cesta do brunarice;

• prenovo delovanja društva: nova podoba mesečnih Aktivnost 
društva, ki jih prejme vsak član; izdelava grba društva, 
namestitev napisne table društva pred društvenimi prostori, 
elektronska dostopnost društva, predstavitev društva na 
spletni strani KS Petrovče, predstavitev društva na krajevni 
oglasni deski v Dobriši vasi in v Arji vasi; 

• zmanjšanje stroškov poslovanja društva, ki se nanaša na bančne 
stroške in stroške električne energije;

• organizacijo srečanj članov društva v brunarici ob obletnici 
izgradnje brunarice in gobarskem pikniku, ter organizacijo 
športnih tekmovanj članov DU občine Žalec.

Člani društva smo se 20. septembra 2017 odpravili na tradicionalni 
jesenski izlet v Pomurje.

Obiskali smo razgledni stolp Vinarium v Lendavskih goricah, se 
sprehodili po starem mestnem jedru Lendave, si ogledali muzej 
meščanstva, cerkev Sv. Katarine, evangeličansko cerkev, sinagogo 
in glavno ulico starega mestnega jedra. Občudovali smo novejši 
kulturni kompleks s parkom Roža in sodobno arhitekturno 
oblikovano Gledališko in koncertno dvorano Lendava zgrajeno 
leta 2004, katere impozantna zunanjost in atraktivna notranjost 
dvorane, preddverja in kavarne privablja številne obiskovalce. Všeč 
nam je bilo. 

Letos je Plečnikovo leto, zato smo si ogledali še cerkve Sv. Trojice 
v Odrancih. Njena arhitektura spominja na največjega slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika, saj jo je projektiral njegov asistent Janez 
Valentinčič. Za spomina na izlet je nastala slika pred vhodom.

Na martinovo smo imeli veselo martinovanje v Halozah v Majšperku. 
Spotoma smo si ogledali najlepši gotski arhitekturni spomenik v 
Sloveniji, romarsko cerkev na Ptujski gori. Slike si lahko ogledate na 
oglasni deski v Dobriši vasi. V decembru pa nas čaka še silvestrovanje 
v Zrečah, kjer se bomo skupno veselili in nazdravili novemu letu.

Pred nami so božični in novoletni prazniki. Vsem našim članom 
in krajanom krajevne skupnosti Petrovče želim radostne, vesele 
praznike ter zdravja, zadovoljstva in sreče v prihajajočem letu 2018.

Predsednica DU Petrovče
Darka Uranjek Domitrovič

Karate klub Petrovče deluje v Petrovčah že več kot 30 let. Sprva je 
deloval kot Karate sekcija pri TVD Partizan v Petrovčah, od 1997 leta 
naprej pa kot samostojni klub. Letos klub praznuje svojo uradno 
20-letnico delovanja. V tem času so tekmovalci kluba osvojili veliko 
državnih prvenstev, prav tako pa so imeli zelo dobre rezultate tudi 
na mednarodnem področju. To tradicijo sedaj nadaljuje mladi 
rod v klubu, saj ima klub dva predstavnika v širšem izboru državne 
reprezentance Slovenije. To sta Alen in Amadej Lipovšek, Maj Barl pa 
s svojimi dosedanjimi rezultati že trka na vrata reprezentance. Klub 
vodi glavni trener Bojan Senica, mojster 4. DAN, njegov pomočnik pa 
je Miha Štefanec, mojster 1. DAN. Za pridobitev znanja na področju 
karateja sodeluje klub tudi z več strokovnjaki z Japonske. Tako je v 

mesecu novembru letos organiziral seminar z japonskim mojstrom 
Shingo Morito, 8. DAN iz Hirošime, na katerem so se seznanili z 
najboljšimi tekmovalnimi katami, s katerimi se osvajajo prva mesta 
na evropskih in svetovni prvenstvih. To znanje bo članom kluba zelo 
koristilo v prihodnosti, saj je potrebno vedeti, da je bil karate lansko 
leto sprejet v družino olimpijskih športov. Klub deluje v prostorih 
osnovne šole v Petrovčah in ima treninge vsak ponedeljek in petek od 
17.30 do 19.00 in v četrtek od 18.00 do 19.00. V teh dnevih se lahko vsi, 
ki jih ta olimpijski šport zanima, tudi vpišejo in postanejo člani kluba. 
Več informacij o delovanju kluba pa lahko dobijo na telefonih 040 471 
096 (Bojan Senica) ali 031 777 991 (Anton Maruša). 

Anton Maruša

Karate klub Petrovče



Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike ter srečno 2018!

Ekipa Uniforest

051 647 716
prodajalna@uniforest.si

www.uniforest.si

Vsem želimo
srečno, zdravo in uspešno

leto 2018!

Oblakova ulica 30, 3000 Celje  03 426 41 00  www.remont.si

Srečno, zdravo in zadovoljno
Novo leto 2018!


