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

Za letošnje leto bi lahko rekli, da nam gre na področju naše 
lokalne skupnosti bolje. Nekje se sicer zadeve spreminjajo, na 
določenih področjih pa žal stagnirajo. Če ne druga, so nam 
ponagajale luči oz. javna razsvetljava. Zadeva se je sicer rešila, 
je pa šlo za večjo sistemsko napako, na kar nismo imeli vpliva, 
prav tako tudi ne pri izpadu vodooskrbe v mesecu septembru. 
Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo.
Glede na to, da se je v Arji vasi odprl nov logistični center Lidl, 
smo pričakovali večjo gostoto prometa tovornjakov, vendar 
pa je zaradi semaforjev na kraku iz avtoceste sedaj krajanom 
Male Pirešice onemogočen varni izvoz iz njihove vasi. Tako 
ureditev prometa na Mali Pirešici in Zaloški Gorici ostaja pereč 
problem. Tudi dokončne ureditve naselja Petrovče vrt še ni 
narejena, saj gre za kompleksnost zadeve zaradi ureditve 
kanalizacije, odvodnjavanja, vodovoda, ureditev meja ter 
končno uvrstitev v proračun Občine Žalec.
Problematika nezavarovanega železniškega prehoda v Dobriši 
vasi se je že pred časom kratkoročno uredila z novimi opozorili, 
dolgoročno pa se bo verjetno ta prehod zaprl. Opozarjali smo 
na neurejenost farme Zalog, omogočili ureditev bankin po 
določenih zaselkih. V začetku decembra smo člani sveta KS 
imeli terensko sejo v Arji vasi, kjer smo si ogledali določene 
odseke cest ter ostale zadeve, kjer še potrebujejo izboljšave. 
Tovrstno prakso za druge vasi bomo nadaljevali v novem letu. 
V oktobru smo imeli s predsedniki društev tudi posvet 
in skupno druženje, ki je svojevrstna zahvala za njihovo 
prostovoljno delo. Društva s svojimi dejavnostmi namreč 
privabljajo krajane v različne oblike udejstvovanj, predsedniki 
pa so tisti, ki te dejavnosti usklajujejo.
Bi pa ob tej priložnosti predvsem pohvalila gasilce, ki so ob 
motnjah vodooskrbe nesebično priskočili na pomoč z oskrbo 
vode šoli in vrtcu. In seveda čestitala družini Šalej iz Drešinje 

vasi, ki je prejela 1. mesto  za najlepše urejeno kmetijo v Občini 
Žalec. Čestitke tudi članom pevskega zbora MePZ A Cappella, 
ki je na regijskem tekmovanju pevskih zborov prejel zlato 
priznanje.

V preteklih mesecih so bila društva precej dejavna: upokojenci 
so martinovali, kulturniki so pripravili Kukčevo čajanko, Rdeči 
križ Petrovče je organiziral srečanje starejših krajanov, gasilci 
so imeli operativne vaje na terenu, Zveza borcev so skupaj z 
Osnovno šolo pripravili komemoracijo ob dnevu spomina 
na mrtve. V Arji vasi se pripravlja dokumentacija za graditev 
novega gasilskega doma, v Petrovčah se ureja in prenavlja 
Športni park. Turisti so pripravili otvoritev in prižig prazničnih 
lučk, tokrat smo pomagali tudi v Krajevni skupnosti in na 
Osnovno šolo ponovno namestili novoletno razsvetljavo. V 
cerkvi je bilo miklavževanje, bazilika pa je dobila tudi lepo 
zunanjo podobo. 
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. Prisrčno 
vabljeni, da ustvarjalcem s svojo prisotnostjo potrdite, da so 
na pravi poti.

Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani KS Petrovče in na 
FB, kjer se objavljalo vse aktivnosti. V primeru, da bi želeli z 
nami govoriti osebno, so uradne ure vsak torek od 14. do 15. 
ure.

Za konec vam želim čim lepše praznovanje božičnih in 
novoletnih praznikov. 

Naj bo novo leto srečno, zdravo in zadovoljno.

predsednica KS Petrovče
mag. Jasna Sraka

Vesele božične praznike, čestitke ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter uspešno novo leto!

Člani sveta KS Petrovče 
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KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

V kulturnem društvu je bilo jesensko dogajanje barvito in 
bogato. Pevci in pevke so nastopili na različnih nastopih, 
koncertih in sokoncertih, tako Moški pevski zbor, kot MePZ A 
Cappella. 
Ob tej priložnosti pa izrekam iskrene čestitike Mešanemu 
pevskemu zboru A Cappella ter strokovnemu vodji Gašperju 
Kundihu, ki so na regijskem tekmovanju v Dravogradu 
dosegli ZLATO priznanje. Dragi A Cappellovci, hvala za vaš 
trud in zanos, da sozvočje vaših lepih glasov ponesete izven 
našega kraja. 

Tudi naše plesalke ter plesalci iz folklorne skupine Kobula so 
imeli pestro jesen in nastopili na mednarodnem folklornem 
festivalu, na različnih prireditvah v okolici in organizirali letni 
koncert z naslovom Kukčeva čajanka v dvorani v Petrovčah, 
kjer so v goste povabili vse sekcije KD Petrovče. 

Mirovali pa nista niti naši rock zasedbi. Tako 2 Kajle kot Uroš 
Planinc Group so nastopali v okolici kraja in drugod po 
Sloveniji.  

Vsem aktivnim članom kulturnega društva se zahvaljujem 
za ves čas, ki ga namenite za vaje, nastope, druženje ter 

organizacijo različnih dogodkov. Vse krajane pa prijazno 
vabim, da spremljajte kulturno dogajanje v Petrovčah tudi 
vnaprej in upam, da se srečamo na prireditvah.  

Violeta Šket, predsednica KD 

Vesele božične praznike in srečno, 

zdravo ter zadovoljno leto 2020!  

V novem letu naj bo vaš korak
odmeven, vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno

in polno lepih trenutkov.

Vesele praznike
in srečno 2020!

Petrovške
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Folklorna skupina KOBULA

je v petek, 22. 11. 2019, v Hmeljarski dom Petrovče povabila na 
svoj letni koncert, KUKČEVO ČAJANKO. Dogodek se je odvijal 
v »Kukčevi sobi«, goste pa sta sprejemala gospod Kukec s svojo 
soprogo. Kot se je spodobilo, so »strežnice« postregle goste s 
čajem in piškoti. Kmalu zatem je gospod Kukec povabil svojo 
gospo na ples, pridružila sta  se mu še dva para FS Kobula in 
skupaj so zaplesali valček. Žalska gospoda je posebej za to 
priložnost oblekla čisto nove žalske mestne obleke.

Ob letnem koncertu je FS Kobula v goste povabila vse sekcije 
Kulturnega društva Petrovče. 2 kajle sta plesalce s posebej za 
ta večer narejeno priredbo spremljala ob valčku, kasneje pa 
sta za goste zaigrala in zapela še dve pesmi. Moški pevski zbor 
je s primorske prinesel tri pesmi, iz okolice Idrije in slovenske 
Istre. Čajanko je povezoval gotoveljski učitelj, gospod Gašper 
Kundih, umetniški vodja mešanega pevskega zbora A 
Cappella, ki je zapel pesmi s programa z nedavnega regijskega 
tekmovanja. Dve gospodični, Evita in Elina Sraka, sta kot 
napoved prekmurskih plesov Ne de mi več rasla v izvedbi FS 
Kobule zapeli prekmursko Stara mati, dober den. Kobulovci 
so na koncu svojega koncerta v hmeljarskih delovnih nošah 
odplesali še splet z naslovom Škrjanček, kjer pa so jim peti 
pomagali tudi člani obeh zborov. Gospod Kukec se je na 
koncu zahvalil vsem nastopajočim, učitelju Gašperju Kundihu 

za vodenje in seveda žalski gospodi za obisk na čajanki ter ob 
zaključku vse nastopajoče povabil še k petju skupne pesmi 
Savinjska dolina. 

Kobulovci se vedno trudimo, da bi bili naši koncerti nekaj 
posebnega in prepričani smo, da nam je tudi to pot uspelo. 
Z veseljem bi medse sprejeli še koga, naše vaje so ob sredah 
zvečer v Hmeljarskem domu vedno odprte za vse, ki bi jih 
folklora utegnila zanimati. Ker pa se bliža konec leta, vam vsem 
želimo vesele in zadovoljne praznike ter obilo sreče in zdravja.

Bojan Pevec

Moški pevski zbor

Vaje za letošnjo sezono so v polnem teku. S fanti pridno 
vadimo in se pripravljamo na nastope in koncerte, ki nas 
čakajo v tej sezoni.

V novembru smo nastopili v Domu upokojencev Prebold, kjer 
smo po koncertu z obiskom presenetili gospo Jano Naglič Jug 
in jo razveselili s pesmijo. Prav tako smo s koncertom popestrili 
dan stanovalcem v Domu ob Savinji v Celju. Oba koncerta 
je na simpatičen način povezoval Bojan Pevec. Varovance 
obeh domov smo z izvedbo programa tako navdušili, da nas 
ponovno vabijo v goste. Z veseljem smo zapeli na Kukčevi 
čajanki v organizaciji Folklorne skupine Kobula in tako pridali 
svoj kamenček v mozaik zanimive prireditve, polne plesa 
in glasbe. V decembru smo se z veseljem odzvali povabilu 

Društva vojnih invalidov Celje in jim ob zaključku leta na 
novoletnem srečanju pripravili koncert s pestrim programom 
ter jim s pesmijo še dodatno obogatili veseli december.

V svoje vrste prisrčno vabimo še več novih pevcev, da se nam 
pridružite in skupaj z nami ustvarjate nove glasbene zgodbe. 

Vsem krajankam in krajanom želim v svojem imenu in v imenu 
pevcev moškega pevskega zbora KD Petrovče mirne in vesele 
praznike ter srečno, zdravo, zadovoljno in nasmejano novo 
leto 2020.

Vesna Turičnik Popovski, zborovodkinja

Novice
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MePZ A Cappella

Člani zbora smo delovna, ustvarjalna, 
prijateljska in tudi žurerska ekipa, ki 
se sestane tudi v času pevskih 
počitnic in s svojim petjem 
popestri slavje župnika 
ob Zlati maši. Bilo je v 
Gotovljah.
Mi ne pozabimo 
tudi na naše 
svojce, prijatelje, 
podpornike, goste, 
nove člane, ki jih 
povabimo na naš 
piknik. Tokrat 
smo ga organizirali 
v kampu Menina. Ob 
bogatem srečelovu, 
kulinaričnih dobrotah 
in petju ob zvokih 
harmonik in kitare, (na 
katerem smo se imeli super), 
je le-ta bil uvod v novo pevsko 
sezono.

Sledilo je bolj resno obdobje. Vaje, vaje …

Že v začetku septembra smo imeli koncert v Celju. Oktobra 
smo se z veseljem udeležili sokoncerta v Narodnem domu 
Celje, na prireditvi “V spomin Srečku Cizeju”. Pred regijskim 
tekmovanjem smo organizirali koncert štirih zborov v dvorani 
KZ Petrovče. Medtem smo se pridno učili in pripravljali na 
regijsko tekmovanje.

Regijsko tekmovanje “Od Celja do Koroške” se je letos odvijalo 
v dvorcu Bukovje v Dravogradu.

In, kaj naj vam povem, v preteklosti smo se 
trudili, nizali smo uspehe, a na regijskih in 

na mednarodnih tekmovanjih je vedno 
zmanjakala ena točka ali pol … Bili smo 

večno srebrni. Ko je zbor bil v največji 
krizi z maloštevilnim članstvom, sploh 
moškim delom, nas je “obdržal” in z nami 
vztrajal zborovodja Mitja Vaupotič. Za 
tisti čas njegovega ustvarjanja z nami se 
mu res iz srca zahvaljujemo.

In potem je naš pevec Bojan pripeljal 
v zbor “sončka”. Dobili smo mladega, 

strogega, sposobnega, ustvarjalnega in 
zabavnega, zborovodjo Gašperja Kundiha. 

Članstvo zbora se je nanadoma povečalo, 
prišli so fantje in dekleta. In zbor je lahko začel 

delati!

Glavni cilj zbora v začetku  pevske sezone 2019–2020 je bilo 
tekmovanje “Od Celja do Koroške” v Dravogradu.

In prvič v zgodovini zbora smo dosegli ZLATO PRIZNANJE! 
HVALA vsem članom zbora in še posebej HVALA našemu 
Gašperju!

V petek, 22. 11. 2019, smo v organizaciji FS Kobula Petrovče 
peli na Kukčevi čajanki v dvorani KZ Petrovče. In verjemite 
mi, da je bil nastop vseh udeležencev KD Petrovče všečen in 
zabaven.

Cvetka Ramšak

… PO 25. LETIH USPEŠNEGA DELOVANJA, 
MePZ A Cappella KD Petrovče – ZLATI!

Petrovške



5

Postavljanje rožice ob jubileju

Konec meseca novembra smo za okrogli jubilej presenetili našo bivšo predsednico nadzornega odbora, Dragico Lesjak. 
Postavili smo ji rožo in jo razveselil z zapetimi pesmimi. Skupaj smo nazdravili ter ji zaželeli še mnogo zdravih dni. 

Violeta Šket, 
predsednica KD

Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V KD V NASLEDNJEM LETU DO APRILA

5. 2. 2020: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
19. 2. 2020: Letni koncert FS Kobula z gosti iz Argentine

12. 3. 2020: Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu 
27. 3. 2020: Občni zbor društva
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Po poletnih pripravah smo gasilci PDG Dobriša vas – Petrovče 
na vajah pridobljeno znanje pokazali na jesenskih tekmah. 
Pionirska desetina se je udeležila dveh tekmovanj (v Žalcu in 
v Logarski dolini), članice in člani pa so nastopili na tekmi GZ 
Žalec.

Intervencija je bila v tem času ena, in sicer prometna nesreča 
v križišču v Petrovčah. Pomagali smo zavarovati kraj nesreče, 
umakniti poškodovan avto z vozišča in počistiti prizorišče.

V okviru meseca požarne varnosti so otroci ustvarjali na temo 
gasilstva, člani pa smo se udeležili vaje v organizaciji PGD 
Levec. Pripravili smo predstavitev našega dela za otroke v 
vrtcu Petrovče, izvedli pa smo tudi operativno vajo gašenja 
kolesarnice pred OŠ Petrovče, kjer so sodelovali tudi gasilci iz 
PGD Drešinja vas in iz PGD Žalec. Po vaji smo osnovnošolcem 

predstavili gašenje začetnih požarov z gasilnimi aparati.

Seveda ni manjkalo druženja, predvsem smo se razveselili 
tradicionalnega srečanja ob golažu, ki vsako leto poveže člane 
in članice vseh  generacij. 

V zadnjih dneh leta se bomo gasilci, kot običajno, podali po 
domovih, da vam prinesemo koledar in voščimo. 
Želimo vam mirne praznike in srečno ter predvsem varno novo 
leto.

Na pomoč!

Jana Petrak Zajc, 
predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje

Petrovške
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PGD DREŠINJA VAS

Gasilstvo ima bogato tradicijo, na katero smo lahko ponosni 
prav vsi, še posebej v PGD Drešinja vas. V jesenskih mesecih 
so se naše tekmovalne ekipe vneto pripravljale na regijska 
tekmovanja. Članskega regijskega tekmovanja, ki je bilo 
konec septembra, so se udeležile 3 ekipe. Odlične rezultate so 
dosegli člani A in veterani, s katerimi so si prislužili udeležbo 
na državnem tekmovanju. Članice A pa so s 4. mestom za las 
zgrešile uvrstitev na državno tekmovanje.

Naslednji vikend je bil posvečen mladini, ki se je prav tako 
uvrstila na regijsko tekmovanje, ki je bilo v Žalcu. Ker smo zelo 
glasno navijali in stiskali pesti za naše mlade, so tako pionirji kot 
mladinci zopet posegli v sam vrh. Obe ekipi sta dosegli 1. mesto, 
tako so se jim odprla še ena vrata na državno tekmovanje. 
SLIKA 1
Tako bomo v naslednjem letu v mesecu maju na državnem 
tekmovanju, ki bo v Celju, spodbujali kar 4 naše ekipe. 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo imeli dan odprtih vrat 
gasilskega doma, kjer smo počistili okolico in pregledali orodje ter 
opremo. Pregledali in preizkusili smo tudi delovanje hidrantov. 
Udeležili smo se operativnih vaj v organizaciji sosednjih društev 

PGD Levec in PGD Dobriša vas – Petrovče. V društvu smo tudi 
sami organizirali operativno vajo na pomožnem objektu in tako 
preverili usposobljenost operativnih članov. 

V mesecu požarne so starejši gasilci s svojim obiskom razveselili 
otroke Vrtca Žalec – enota Novo Celje, kjer so jih navdušili z 
delom gasilca. 

V mesecu decembru gasilski dom zaživi v prazničnem duhu. 
Kot vsako leto bo v prostorih gasilskega doma tudi letos na 
ogled razstava jaslic, kamor ste vsi prisrčno vabljeni. 

Bi se vam pa ob koncu leta gasilci PGD Drešinja vas želeli 
zahvaliti za vse, kar dobrega storite v svojem okolju. Hvala, 
ker nas spremljate, nam pomagate in tako drug z drugim 
ohranjamo varnost v kraju, kjer živimo. Praznični dnevi naj vas 
napolnijo s toplino domačega ognjišča, v letu, ki prihaja, pa vam 
želimo veliko poguma, osebnega zadovoljstva in vsega tega, 
kar se vam doslej še ni izpolnilo.

Na pomoč!
Nataša Lojen

Novice



8

SLIKARSKI KROŽEK

PGD ARJA VAS

Upravni odbor društva je sklenil, da mora uprava društva 
PGD Arja vas ob iztekajočem se letu seznaniti svoje članstvo 
in naše krajane, kako je z gradnjo novega gasilskega doma 
v Arja vasi. Parcelo ob glavni cesti v Petrovče, na njivi pri Keti 
baru, nam je že pred leti izključno za gradnjo gasilskega doma 
podaril naš Jože Delakorda. Za umestitev gasilskega doma in za 
gradnjo na tej lokaciji v Arji vasi je treba sprejeti Spremembe 
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Žalec. 
Treba je spremeniti kmetijsko namembnost podarjene parcele 
v stavbno zemljišče. 

Postopek Sprememb in dopolnitev načrta še ni dokončan, 
sprejet bi lahko bil na seji žalskega občinskega sveta 
spomladi 2020. Javna razgrnitev načrta se je zaključila letos 
poleti. Sprejemala so se stališča do vseh prejetih pripomb in 
pripravljen je bil predlog prostorskega dokumenta. Občina 
pridobiva končna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora po 
javni razgrnitvi. Faza pridobivanja prvih mnenj in usklajevanje 
okoljskega poročila so se izvajala celo lansko leto prav zaradi 
umestitve našega gasilskega doma, saj je njegova lokacija na 

že tretje leto uspešno vodi ga. Stella Muzlovič. Skupina ljubiteljskih slikarjev šteje 4 -7 članov. V kolikor vam dopušča čas in imate željo 
ter žilico, ki bi jo želeli izvabiti na plano vas vabimo, da se nam pridružite ob sredah ob 16:30 v prostorih krajevne knjižnice v Petrovčah.

Čarobna jesenska podoba centra Arje vasi, s kapelico in starim dobrim gasilskim domom:

parceli, ki je ogrožena od poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda. Za umestitev gasilskega doma je bilo treba 
izvesti strokovno hidrološko hidravlično študijo in v njej določiti 
omilitvene ukrepe za umestitev našega novega gasilskega 
doma. Sprejet omilitveni ukrep na porečju potoka Ložnica 
med Žalcem, Ložnico in Arjo vasjo, onemogoča vsako drugo 
spremembo namembnosti rabe kmetijskih zemljišč v stavbna 
zemljišča, tod niso več mogoče spremembe namembnosti za 
novogradnje. S sprejemom prostorskega načrta bo gradnja 
novega gasilskega doma torej mogoča! Zato bomo naročili 
projekte in dokumentacijo, potrebno za gradbeno dovoljenje, 
in pripravili finančno konstrukcijo. Ker pa se za vse nas začne 
pravo sodelovanje s krajani že v predbožičnem času z obiskom 
domov z novoletnimi gasilskimi koledarji!

SREČNO NOVO LETO 2020 vam želijo Arnovski gasilci!!! 
 

NA POMOČ! 
Iztok Uranjek, predsednik PGD Arja vas

Stella Muzlovič

Petrovške
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE V LETU 2019

Društvo upokojencev je v letu 2019 izpolnilo večino ciljev, ki 
smo si jih zastavili. Več o tem, kaj smo počeli, je v svoji pesmi 
povzela naša članica Olga Glušič, zato so besede odveč. Morda 
le to, da so aktivni tudi pohodniki nordijske hoje in naše 
kolesarke.

Letošnji društveni izlet je bil maja. Napotili smo se v Kumrovec, 
si ogledali etnološko vas Staro selo, obiskali grad Veronike 
Deseniške – Veliki tabor in v Grešni gorici zaključili s pravo 
zagorsko veselico.

Skupinska fotografija za spomin iz Starega sela, Kumrovec, maj 2019  (foto Ivo Kolar)

Naše članstvo obveščamo bodisi po elektronski pošti ali 
pa dostavimo mesečne aktivnosti za vsak mesec, v katerih 
napovemo dejavnosti našega društva za posamezen mesec v 
letu, opozorimo pa tudi na pomembnejše kulturne prireditve 
v domačem okolju. S tem želimo v dejavnosti vključiti čim 
večje število članov, kajti najpomembnejša funkcija našega 
društva je druženje in vključevanje v različne oblike aktivnega 
preživljanja prostega časa.

Tvorno sodelujemo s Krajevno skupnostjo Petrovče, 
kakor tudi z Občino Žalec. 

Tudi letos bomo pozorni do naših članov, starejših 
od 85 let, imamo jih kar 55. Po 20. decembru jim 
bomo ali poslali novoletne voščilnice ali pa jih 
bodo obiskali naši poverjeniki in izkazali pozornost 
z novoletnim darilcem.

Ob koncu pa želim vsem našim članom, kakor tudi 
vsem krajanom krajevne skupnosti Petrovče vesele 
praznike, zdravja ter zadovoljstva v prihajajočem 
letu. Srečno 2020!

Darka Uranjek Domitrovič, predsednica DU

Dogodki in odmevi v Društvu upokojencev 
Petrovče v letu 2019

V letu 2019 se trudimo načrtovane aktivnosti uresničiti,
saj to nas v tem razburkanem času gor drži, ko se na 

različnih naših druženjih skupaj najdemo vsi.

Da bi živeli zdravo in sproščeno,
je za šport in rekreacijo poskrbljeno,
tudi igranje šaha in kart je zanimivo,

ali se pri skupnem ustvarjanju v društvenih 
prostorih dobimo.

Za vse člane pa itak velja stalno vabilo,
V NAŠI BRUNARICI SE POLETI DOBIMO,

KO JE DELO, TEKMOVANJE ALI ZA RAZVEDRILO.

Prvo srečanje smo ženam ob 8. marcu posvetili,
v žalskem Hotelu RUBIN smo se veselili.

V aprilu smo se na prvi letošnji pohod odpeljali,
na Dolenjskem v Mirni peči smo muzej Lojzeta Slaka in 

Toneta Pavčka obiskali.

Povzpeli smo se na Trško goro, koder vodi »cvičkova pot«,
s sprehodom po Otočcu smo zaključili naš pohod.

V maju smo v čas naše mladosti pobegnili,
ko smo se v Kumrovcu, po vasi Staro selo sprehodili.

Pot nas je naprej na grad VELIKI TABOR v Desinič vodila,
kjer smo imeli čas za predstavitev in ogled, na Grešni 

gorici smo s kosilom in zabavo zaključili izlet.

V juniju smo bili bolj aktivni, v okviru Petrovčevanja smo 
pohod po KS Petrovče organizirali.

Na redni junijski pohod smo šli po Koželjevi poti ob 
Kamniški Bistrici, se v Planinskem domu okrepčali in v 

Kamniku zaključili.

Julija in avgusta smo se podali na Koroško,
dovolj zanimivo in ne preveč naporno.

Prvi vzpon je bila Velika Kopa do Petelinjega jezera,
pester zaključek na Grmovškovem domu pa s 

programom Holcerija.

V avgustu smo se povzpeli na Brinjevo goro na 
Prevaljami, še Črno na Koroškem obiskali, pa tudi na 

Slemenu smo pristali.

Zadnja dva pohoda sta se v naši bližnji okolici zgodila,
septembra smo Rifnik na Šenturjem obiskali,

ogledali smo si najstarejšo poselitev v Sloveniji.

V oktobru smo še bližje bili,
na Svetino, Grmado in Celjsko kočo smo se povzpeli

in za letos s pohodi zaključili.

Seveda pa po vseh več ali manj napornih poteh
je v bližnjem gostišču čas tudi za okrepčilo 

in zanimiv klepet.

V novembru praznuje sveti Martin, ki spremeni mošt v 
vin’, v Gornji Dobravi v Hrvaškem Zagorju smo to doživeli

in kot vedno smo se lepo imeli. 

Prav tukaj v Štefovi kleti decembra sledi še novoletna 
zabava, vzemimo jo zares, NOVO LETO prihaja 

in to ni šala.

Olga Glušič

Novice
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Jesensko dogajanje v društvu je zaznamovala predvsem letna 
ekskurzija članov društva in srečanje na Perišču v Dobriši vasi. 
Urejali smo tudi vaške grede in zasadili jesensko cvetje ter 
čestitali dobitnikom občinskih priznanj Najlepša hiša, kmetija 
2019. Srečevali pa smo se tudi z društvi zveze TD SAŠKA 
(savinjske, šaleške in koroške regije)

Letošnjo ekskurzijo članov društva smo usmerili v Rogaško 
in območje Podčetrtka. Vandrali smo na območju termalnih 

vrelcev, spoznali bogastvo Rogaške, njeno tradicijo in sodobno 
ustvarjalnost. Obiskali smo pomembnega izdelovalca orgel, 
ki nas je izčrpno seznanil s potekom izdelave orgel, ki jih 
pretežno izvaža. Slovenske orgle tako lahko vidimo domala na 
vseh celinah sveta. Na področju Podčetrtka smo se povzpeli 
na stolp zdravja in veselja v Rudnici, poskušali izvrstna vina in 
dobrote v Virštanju ter zaključili naše popotovanje v prijetnem 
ambientu v termah. Prijetno smo se družili predstavniki treh 
generacij, ki so aktivni v našem društvu. 

Tokrat smo organizirali Srečanje na Perišču v Dobriši vasi 
v oktobru, po obiranju hmelja. Domača dekleta, oblečena v 
pražnje kmečke obleke, so predstavila pranje na perišču na Lavi. 

Glavna perica je bila Jožica Grobelnik, ki skupaj z možem ureja in 
skrbi za Perišče. Na pomoč so ji priskočile soseda Petra in dekleta: 
Laura, Taja, Ano in Maša. Vse oblečene v praznična oblačila 
nekdanjih dni so prale laneno perilo in posteljnino tistega časa. 
Bil je praznik, saj smo dočakali lep dan za srečanje, zbralo se je 
veliko ljudi in pripravljena je bila obilno obložena miza.  

Bogato pogostitev so prispevali Žagarjevi in Jožica Grobelnik, 
Vinko pa je spet postregel z izvrstnimi domačimi kruhi. 
Domačinke so dodale odlične sladice in potice. Ponudbo 
je dopolnilo TD, ki z roko v roki z domačini plete zgodbo o 
Perišču in starem običaju.

Domače vzdušje sta v sončnem popoldnevu pričarali citrarki.

Petrovške
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Na osnovi predloga TD so bila podeljena občinska priznanja 
»Najlepša hiša, kmetija 2019« hiši Jolande Železnik in Aljoše 
Bonaja iz Zaloške Gorice in kmetiji Šalejevih. 

Po dolgih letih nam je uspelo 
oglasno tablo v Petrovčah pred 
Balo prenoviti in trenutno izreka 
dobrodošlico – Dobrodošli v 
Petrovčah. 

Pripravljamo se že na Božično-
novoletni čas z izdelavo 
velikega adventnega venca za 
Petrovče in okrasitev pred šolo, 
ki je zasijala ob prižigu okrasnih 
luči v Petrovčah, 6. decembra 
ob 18. uri.
Delavnica izdelave adventnih venčkov in aranžmajev 

Prižig lučk

Na Miklavžev večer so tudi Petrovče osvetlile lučke in naznanile 
začetek predbožičnega veselja in veseli december. Okrasitev 
Petrovč lepo dopolnjuje zimska okrasitev pred šolo, ki je letos 
dopolnjena z velikim adventnim vencem.

Prižig lučk v prazničnem vrtu pri šoli je pripravilo Turistično 
društvo, prireditev pa so praznično polepšali otroci 
otroškega pevskega zbora OŠ Petrovče s prisrčnim petjem 
in instrumentalnim nastopom pod vodstvom Anite Žolnir. 
Obiskal nas je tudi Miklavž. Številne krajane je nagovorila 
predsednica KS, mag. Jasna Sraka.

Okrasitev ter toplo pijačo so pripravile članice TD. Hvala za 
domiselno okrasitev Katji in Klavdiji.

Marjeta Grobler, predsednica TD

Novice



12

V organizaciji TD Petrovče na Mali Pirešici,  je prijetno druženje 
članov in ljubiteljev adventnega okrasja. Udeleženci so 
zdelali 25 lepih, izvirnih venčkov. Stanka, Klavdija in Jožica so 
svetovale, priskočile na pomoč in izdelale venčke, ki jih bomo 
lahko videli tudi na razstavi jaslic v Drešinji vasi. 

Do konca leta napovedujemo še: 
- Razstava jaslic v Drešinji vasi od 15. decembra do 
  1. januarja 2020
- Koncert skupine Dominik, 28. 12. 2019, v Drešinji vasi 
  ob razstavi jaslic ob 17. uri

Vabljeni na ogled razstave jaslic v gasilni dom Drešinja 
vas. Otvoritev razstave z blagoslovom jaslic bo v 
nedeljo, 15. decembra, ob 16. uri.

Program razstave bo s koncertom popestrila skupina 
DOMINIK. Vabljeni v soboto, 28. decembra, 
ob 17. uri.

Razstava bo odprta še 22., 25., 26., 29. decembra 2019 
ter 1. januarja 2020 od 10. do 18. ure. 

Ostale dni do 2. 1. 2020 je možen ogled po dogovoru na 
telefon 031 230 021.

Turistično društvo Petrovče

Predviden program prireditev od januarja do aprila 2020 so:
- 31. 1. 2020 petek – občni zbor društva 
- 25. 2. 2020: 4. pustovanje  v Petrovčah
- sobota pred cvetno nedeljo – izdelava butar
- Velika noč v Drešinji vasi – Ko zacveti dren in zadišijo potice
- Konec aprila postavljanje mlajev

Naše društvo šteje 193 članov. Zahvaljujemo se vam za pomoč 
pri izvedbi naših dogodkov, za vaše pohvale in spodbude ter 
za vašo podporo, ki jo izražate z vašim članstvom v našem 
društvu.

Marjeta Grobler, predsednica TD

VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO  

NOVO LETO!

Petrovške
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KO RK PETROVČE – LEVEC

Leto 2019 se bliža koncu in človek kar ne more verjeti, kako 
hitro teče čas. 

V naši KO RK smo pridno delale čez celo leto, najbolj naporen 
pa je za nas jesenski čas. Takrat se dogodki vrstijo eden za 
drugim, veliko našega časa pa porabimo tudi za pobiranje 
članarine in prostovoljnih prispevkov.

19. oktobra smo v sodelovanju z OŠ Petrovče uspešno izpeljale 
akcijo Drobtinica ob svetovnem dnevu prehrane. Na prostoru 
pred trgovino BALA smo ponujale kruh in ostale domače 
dobrote v zameno za prostovoljne prispevke. S tem denarjem 
pomagamo učencem OŠ Petrovče, ki prihajajo iz socialno 
šibkejših družin, da se lahko tudi oni udeležijo šole v naravi, 
letovanj ...

KO RK je v sredo, 20. 11. 2019, priredila srečanje krajanov KS 
Petrovče, starih nad 70 let. Srečanja v dvorani KZ Petrovče se 
je udeležilo več kot 100 krajanov.  Letos so, poleg učencev OŠ 
Petrovče, ki so pripravili lep program, nastopili tudi kitaristi GŠ 
Risto Savin iz Žalca in nam pripravili lepo glasbeno popestritev 
večera. Krajane so nagovorili vabljeni gostje, in sicer: župan 
Občine Žalec g. Janko Kos, predsednica KS Petrovče mag. 
Jasna Sraka ter predsednica OZ RK Žalec ga. Pavla Artnik. Po 
programu je sledila pogostitev in čas za prijetno druženje. 
Vzdušje je bilo prijetno in upam, da se vidimo tudi prihodnje 
leto.

Do konca leta torej ostanejo samo še obiski starejših bolnih 
in težje gibljivih krajanov na njihovih domovih in v domovih 
ostarelih.

Potem pa gremo novim izzivom naproti v leto 2020. Želimo si, 
da bi bilo lepo, srečno za vse in da bi bilo revščine ter socialno 
ogroženih posameznikov in družin vse manj. 

V svojem imenu in imenu celotne ekipe KO RK Petrovče – 
Levec vam želim vesele božično-novoletne praznike in naj vas 
v letu 2020 spremljajo sreča, zdravje in ljubezen. 

Ksenja Volpe Medved, predsednica KO RK Petrovče - Levec

Novice
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V septembru smo se udeležili veteranskih iger v športnem 
centru Gaj v Preboldu, kjer so naši člani tekmovali v balinanju 
in pikadu. Nekateri so dosegli vidne športne rezultate. Igre 
je spremljalo veliko število naših športnih navdušencev – 
navijačev. Za nas je pomembno sodelovanje in druženje. V 
mesecu septembru smo organizirali piknik članov v Brunarici 
Društva upokojencev Petrovče, kjer smo se prijetno družili. 
Za gostoljubje se jim zahvaljujemo. Mesec  september je bil 
še naprej aktiven. Organizirali smo strokovni izlet v Kočevje, 
kjer smo si v Kočevski reki ogledali Bunker Škrilj, ki je javnosti 
dostopen šele od leta 2016. Bunker je zelo dobro vzdrževan, 
tako da bi lahko po potrebi zopet služil za varnostne potrebe 
– zelo zanimivo. Nato je sledil ogled razstave I. zasedanja 
odposlancev slovenskega naroda od 1. do 4. oktobra 1943 v 
Pokrajinskem muzeju Kočevje.

Številčno smo se v začetku oktobra udeležili velike proslave 
na Čreti, kjer je bila pred 78 leti, 26. oktobra 1941,  I. frontalna 
bitka z nemško vojsko na Štajerskem. Slavnostna govornica je 
bila mag. Alenka Bratušek, Ministrica za infrastrukturo v Vladi 
Republike Slovenije. Proslava je namenjena v spomin bitke na 
Čreti, ki je potekala ves dan in je sovražnik utrpel precejšne 
izgube, medtem ko partizani Štajerskega bataljona, ki mu je 
poveljeval Franc Rozman Stane, niso imeli žrtev. V nočnih urah 
27. oktobra se je bataljon neporažen umaknil s Črete proti 
Čemšeniku.

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 ponovijo takšne tragedije.

V drugi polovici oktobra je 
bil v kinu Metropol v Celju 
predvajan film Preboj, ki 
je bil posnet po resničnih 
dogodkih iz marca 1945, po 
knjižni predlogi Franca Severja 
– Frante, Past na Menini 
planini. Film ima zgodovinsko 
vrednost in je prikaz takratnih 
izredno težkih razmer v 
narodnoosvobodilnem boju. 
Ogleda filma smo se udeležili v 
precejšnjem številu.  

V petek, 25. Oktobra, smo 
skupaj z Osnovno šolo Petrovče 
organizirali komemoracijo za 
vse žrtve vojn v preteklem 

stoletju, ki so dale svoja življenja za domovino in naš narod 
ter našo svobodo, da danes živimo v samostojni in suvereni 
državi. Samo v II. svetovni vojni je bilo kar 98.000 žrtev 
oziroma 6,5 % prebivalcev v takratni Sloveniji. To je bil velik 
davek za svobodo. Učenci in mentorice so izvedli zelo dober, 
čuteč program. Marsikateremu prisotnemu je prikradel solzo 
na oči. Na dvorišču šole je bilo na komemoraciji izredno veliko 
število učencev, kakor tudi krajank in krajanov. Naša želja 
pa je, da bi ob tej svečanosti bilo prisotnih še več krajank in 
krajanov. Menimo, da si žrtve zaslužijo, vsaj ob dnevu spomina 
na pokojne, spoštljivega poklona in spomina, ker domoljubje 
je najvišja vrednota državljana. Vodstvu šole, mentoricam in 
učencem se zahvaljujemo za dobro organizirano svečanost, 
na katero v prihodnjem letu vabimo še več krajanov.       

Ob izteku leta, v decembru, smo se kot vsako leto udeležili 
proslave v Celju, kjer smo počastili 75. letnico osvoboditve 
političnih zapornikov iz Starega piskra v noči med 14. in 
15. decembrom 1944. Pomembno je, da se tega dogodka 
udeležimo zaradi spomina in zahvale osvoboditeljem. Ta 
dogodek je bil edinstven v takratni okupirani Evropi. Proslave 
se je udeležil tudi še zadnji živeči osvoboditelj Ivo Grobelnik 
(99), ki je bil doma v Arji vasi – gostilna Lesjak.     

Za zaključek: Srečno, zdravo in mirno leto 2020.

Marijan Turičnik, predsednik                                                                                                                                      

VABLJENI V ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
LEKARNA ŽALEC

LEKARNA ŽALEC II
LEKARNA PETROVČE

„TUDI BESEDA JE LAHKO ZDRAVILO”

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

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

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

V  Novem letu 2020 vam želimo veliko zdravja.

Petrovške
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DEKANIJA PETROVČE

Poročilo o izvedbi slikopleskarskih del na baziliki Matere 
Božje v Petrovčah

Meseca julija in septembra 2019 smo na cerkvi v Petrovčah 
delali obnovitvena dela na fasadnih površinah, oknih ter 
kovinskih delih.

Oplesk fasade s predhodnimi popravili poškodb, razpok 
v izmerah 1.741 m^2 je bil narejen v predvidenem roku. 
Obnavljala so se tudi lesena okna, vključno s tesnjenjem 
stekel, obnova kovinskih delov, ograj in nadstreškov. Dela 
so potekala pod strogim nadzorom in vodstvom Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje. 
Dela so potekala z dvigali in ustreznimi materiali, ki so so 
bili predpisani v skladu ZVKDS, Območna enota Celje. Dela 
so bila zaključena 15. 10. 2019. Celotna investicija je znašala 
27.000,00 evrov. Od tega je Občina Žalec prispevala 2.500,00 
evrov, ostala sredstva so bila zbrana s prostovoljnimi prispevki 
naših vernikov in romarjev. Za vse darove se jim Župnija 
najlepše zahvaljuje. 

Pater Vanči Arzenšek, župnik

Poročilo o izvedbi konservatorsko-restavratorski del na 
Petrovških križih

V septembru 2019 smo začeli z obnovo Petrovških križev. 
Konservatorsko-restavratorska dela je prevzelo podjetje Gnom 
d. o. o. iz Šentvida pri Stični. Podjetje  je skupaj z odgovorno 
konservatorko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Celje Natašo Podkrižnik, zaključilo, da bo kipe odpeljalo 
v delavnico. To se je tudi zgodilo. Po dveh mesecih obnove 
le-teh smo ugotovili, da so do sedaj bila izvedena naslednja 
konservatorska restavratorska dela:
- ogled stanja in izmere na lokaciji, kjer so stali Petrovški križi
- postavitev odra in prevoz Petrovških križev v 
  Šentvid pri Stični
- odstranjevanje nečistoč z blagimi metodami
- odstranjevanje plesni
- odstranjevanje neprimernih predhodnih domodelacij

Vsa dela so bila spremljana in fotodokumentirana ter izvedena 
skladno s programom konservatorsko-restavratorskih del 
po sodobnih standardih. Stroški dosedanjega dela so bili 
13.420,00 evrov. Od tega je ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije prispevalo 6.000,00 evrov, Občina Žalec 3.000, 00 
evrov in Župnija Petrovče 4420 evro. S tem je bila zaključena 
prva faza obnove. Drugo fazo bomo nadaljevali naslednje leto. 
V mesecu maju 2020 bomo kipe vrnili na obstoječe mesto. 
Hvala vsem, ki nam pomagate pri obnovi zelo pomembne 
kulturne dediščine v Petrovčah. 

Pater Vanči Arzenšek, župnik

Novice
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Petrovške

ŠPORTNO DRUŠTVO PETROVČE

Kot vam je že znano smo v zadnjem mesecu začeli z obnovo 
športnega parka v Petrovčah. Prijava na razpis športne 
fundacije pa je stekla že v letu 2018, takrat so nam zagotovili 
sredstva glede na kriterije, ki smo jih morali doseči. Seveda 
brez pomoči Občine Žalec ne bi uspeli, tudi ta nam je namenila 
kar dobro mero sredstev. 

Nov športni park bo deležen preplastitve igrišča, nove atletske 
steze s tartan podlago, nov skok v daljino, met krogle ter polje 
za skok v višino. Uredili bomo tudi novo opremo za košarko 
ter nogomet, za katero se bomo obrnili na lokalne donatorje. 
V upanju, da bodo vsa dela čimprej zaključena, vas lepo 
pozdravljam.

Jan Pavlič, Predsednik ŠD
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V znamenju prometa

Teden otroka

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

V petek, 20. 9. 2019, je na petrovški šoli potekal tehniški dan na 
temo prometne varnosti in zdravja.

Vsi na šoli smo odšli na poučen sprehod po Petrovčah in si 
ogledali nevarne točke v prometu,  kjer moramo biti se posebej 
previdni. Vsak razred pa je dan preživel v skladu s temo.

Tako so naši najmlajši risali prometne znake in si po Petrovčah 
pogledali nevarne prometne znake. Drugo- in tretješolci so se 
kratkočasili z risanjem ceste, četrtošolce pa je obiskal policist 
Simon. Petošolci so si ogledali nekaj kratkih filmčkov na temo 
prometa in se pogovarjali o prometni varnosti.

Šestošolci so poslušali predavanje o zasvojenosti, učenci od 7. 
do 9. razreda pa smo prisluhnili  predavanju z naslovom: Še 
vedno vozim – vendar ne hodim. Sedmošolci smo na to temo 
izdelali plakate. Osmo- in devetošolci pa so poleg predavanja 
imeli še tečaj prve pomoči.

Gorički vulkan

V četrtek, 10. oktobra, smo se sedmošolci z dvonadstropnim 
avtobusom iz Petrovč odpravili proti Goričkem. Vožnja je 
trajala približno uro in pol. Ko smo prispeli, smo se najprej 
okrepčali, nato pa razdelili v tri skupine. En razred se je 
odpravil v Vulkanijo, drugi v muzej, tretji pa se je kratkočasil s 
smerokazom vulkanov. Nato smo se zamenjali.

V Vulkaniji so nam predstavili vulkane in njihovo delovanje, 
nato pa smo se odpravili v »podzemlje«. Tam smo spoznali 
krtka Olija, ki je dobil ime po kamnini olivin. Najprej nam je 
zastavil tri vprašanja in ker smo na vsa tri odgovorili pravilno, 
nas je spustil v svoj skrivni laboratorij. Tam nam je predstavil 
Goričko, nato pa smo si ogledali 4D film o nastanku vesolja in 
Zemlje. Potem smo se z dvigalom spustili v osrčje Goričkega 

Maša Ranzinger, Lara Mercedes Čater, 7. b
Uma Marija Kainz, Neža Stepišnik, 7. c

vulkana. Ker se je zemlja zatresla, smo se morali z vlakcem 
odpeljati na površje, kjer smo si lahko v trgovini kupili tudi 
spominke.

Prav tako je bilo zanimivo v muzeju, kjer so nam predstavili 
minerale.

Po končanem ogledu smo se odpravili na kosilo.
V drugem delu ekskurzije smo se odpravili na Otok ljubezni – 
naravni otok na reki Muri. Tam so nas prijazno sprejeli in nam 
razložili, kako je tu potekalo življenje v starih časih. Za piko na i 
pa nas je gospod z »brodom« zapeljal po reki Muri.

Polni čudovitih doživetij smo se odpravili domov.

Lovro Pernovšek, 7. c, in Enej Torov Salobir, 7. b 
  

V Tednu otroka smo na petrovški šoli imeli kar nekaj drugače obarvanih dni, med drugim smo se tudi potepali …  

Novice
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Mi pa gremo na Gorenjsko …

Tudi osmošolci smo se v oktobru podali na nepozabno 
ekskurzijo. Izpred šole smo odrinili proti Bledu, kjer smo 
obiskali Antimuzej. V muzeju je bilo zelo zanimivo, saj so 
nam predstavili nekaj iluzij, nihanja in še veliko drugega, pa 
tudi sami smo lahko preizkusili raznorazne nam nevsakdanje 
stvari. Ob koncu ogleda smo si privoščili malico in nato je 
prišel najbolj pričakovan dogodek dneva – s pletnjo smo se 
peljali do otočka. Seveda na otoku ni bilo osmošolca, ki ne bi 
pozvonil na zvon. 

Nato nas je pot vodila še do Kranja, kjer smo si najprej ogledali 
Kranjske rove. V enem izmed delov rova smo tudi sami vsaj 
malo občutili, kako je če se nad tabo odvija prava vojna. Na 
koncu smo odšli še v Prešernov muzej. Tam smo si z vodnico 
ogledali prostore, v katerih naj bi zadnja leta preživel France 
Prešeren. Izvedeli smo veliko o njem, o njegovem življenju in 
o njegovih delih.

Na ekskurziji smo uživali, saj ni manjkalo smeha in dobre volje, 
hkrati pa smo se naučili tudi veliko novega.

Ula Lesjak, 8. b

Na Dolenjskem je lepo

Tudi devetošolci smo se v Tednu otroka odpravili na zelo 
zabavno ekskurzijo, in sicer na Dolenjsko.

Ob 7:30 smo se z avtobusom odpeljali proti Cerknici, kjer 
smo pojedli malico, ki smo jo pred odhodom dobili od naših 
prijaznih kuharic. Po nekajminutni malici nam je gospod s 
pomočjo ogromne makete predstavil »delovanje« oziroma 
nastanek Cerkniškega jezera. Povedal nam je vse podrobnosti, 
zanimivosti in posebnosti tega naravnega bisera. Po zanimivi 
predstavitvi delovanja jezera smo šli v zgornji del muzeja, 
kjer nam je gospa predstavila jezero v različnih letnih časih 
in pomen jezera za tamkajšnje prebivalce. Po »teoretičnem« 
delu je sledil »praktični«. Imeli smo priložnost videti Cerkniško 
jezero na prav poseben način: z vožnjo z lojtrnikom. To je lesen 
voz s konjsko vprego. Čeprav je bila vožnja precej majava in 
strašljiva, smo se zelo zabavali. 

Še vedno pod vtisom vožnje smo odhiteli na našo drugo 
destinacijo: Raščico. Tam smo si ogledali domačo vas Primoža 
Trubarja in prav njemu posvečeno spominsko sobo. Gospa 
nam je povedala ogromno informacij o tem imenitnem in 
pomembnem možu. Vzeli smo si še pol »urice« pavze za 
malico, nato pa smo se polni znanja podali proti domu. 

Izlet mi je bil zelo všeč, saj sem se veliko naučila, hkrati pa se 
zelo zabavala. Upam, da bomo še kdaj šli na tako zanimivo 
ekskurzijo.

Lin Šuster, 9. a
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Gasilci NA POMOČ!

Svetovni dan otrok

V četrtek, 14. 11., ob 10.30 smo se učenci in učitelji zbrali pred 
šolo in si ogledali požarno vajo. Prišli so gasilci PGD Dobriša 
vas-Petrovče, PGD Drešinja vas in PGD Žalec. Dim se je kadil iz 
kolesarnice. Ko so prišli gasilci, so hitro razprostrli cevi in začeli 
gasiti. Dva gasilca sta se  z avtolestvijo povzpela na višjo točko 
in od tam gasila. Hitro so pogasili požar. Poveljnik gasilskega 
društva je povedal nekaj o varnosti in o tem, kako ravnati v 
primeru požara. Ob koncu so nam pokazali še, kako lahko 
pogasimo požar z gasilskim aparatom. 
    

   Lili Blazinšek in Ema Štefan, 7. b
FOTKA: Jana Petrak Zajc

V sredo, 20. 11. 2019, je bil svetovni dan otrok, ki smo ga 
tudi na OŠ Petrovče posebej obeležili. Skoraj vsi smo imeli na 
sebi nekaj modrega, s čimer smo podprli Unicefovo akcijo 
#Go blue, hkrati pa smo se pridružili tudi Unicefovi pobudi, 
da na ta dan otroci prevzamejo vloge odraslih. Tako so se 
na naši šoli številni otroci prelevili v učitelje, ravnateljico, 
knjižničarko, čistilko, hišnika, tajnico, svetovalno delavko, v 
učitelje podaljšanega bivanja … Skratka za kratek čas so vajeti 
v roke vzeli otroci.

V učitelje se je prelevilo kar 91 otrok od 1. do 9. razreda 
OŠ Petrovče. Namesto učiteljev so poučevali slovenščino, 
matematiko, glasbo, naravoslovje, likovno umetnost, šport… 
Stopili so tudi v čevlje hišnika (12 otrok od 5. do 9. razreda), 
čistilke (8 otrok od 3. do 7. razreda), tajnice (6 otrok od 5. 
do 8. razreda), knjižničarke (4 otroci 4. in 5. razreda), šolske 
svetovalne delavke (7 otrok od 4. do 9. razreda) in celo 
ravnateljice (5 otrok od 6. do 8. razreda). Naši učenci so včeraj 
namesto mentorice izpeljali tudi interesno dejavnost Vesela 
šola (3 otroci) ter se preizkusili v vlogi učiteljic podaljšanega 
bivanja (5 otrok).

Izkušnja je bila za vse neverjetna … presenetila nas je 
odgovornost otrok, predvsem pa žar in iskrivost, ki ju nosijo v 
sebi in sta tudi pri nas, odraslih, nepogrešljiva. 

Mi cenimo zagnanost otrok in zato smo se učitelji ob njihovem 
dnevu že zgodaj zjutraj  dobili v gospodinjski učilnici in za 
vse učence šole spekli različne piškote, s katerimi so se otroci 
posladkali 3. šolsko uro. Nasmeh na njihovih obrazih, ko so 
jih učitelji obdarili s piškoti, je bil za nas neprecenljiv. In to 
je tisto, kar podžiga žar v naših prsih in nas žene na naši poti 
»učiteljevanja«. 
        

Maja Bubik Polovšak,
OŠ Petrovče

Novice
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“Branje je kul“

RASTEM S KNJIGO

V četrtek, 26. 9. 2019, smo šli sedmošolci v okviru projekta 
Rastem s knjigo v Žalec. Najprej smo v šoli odšli v knjižnico, 
kjer smo se seznanili s potekom dneva, knjižničarka pa nas je 
še dodatno opomnila, na katere znamenitosti moramo biti 
pozorni. Nato smo si vzeli malico in odšli peš v Žalec. Ko smo 
prispeli, smo se razdelili v dve skupini.

Prva je odšla v Savinovo hišo, kjer smo si ogledali njegovo 
spominsko sobo, galerijo savinjskih likovnikov in razstavo slik 
Jelice Žuža. 

Druga skupina pa je odšla v Medobčinsko matično knjižnico 
Žalec, kjer so nam predstavili organizacijo in delo splošnih 
knjižnic, hkrati pa smo si ogledali kratek film Janje Vidmar, 
ki je nastal po knjižni predlogi njenega zadnjega romana z 
naslovom Elvis Škorc, genialni štor. Vsi sedmošolci smo v okviru 
državnega projekta Rastem s knjigo to knjigo tudi dobili. 
Nato smo vsi skupaj odšli na malico k fontani piva. Potem 
sta se skupini še zamenjali. Po končanem programu smo si 
skupaj ogledali zeliščni park ter vrt zdravilnih in aromatičnih 
rastlin, vodni stolp ter zunanjost Ekomuzeja hmeljarstva in 
pivovarstva. 
Počasi smo se peš odpravili nazaj do šole.    

Neja Švec, Aneja Ropas, Teja Ropas, 7. a

Na petrovški šoli je kar nekaj knjižnih moljev, ki so redni obiskovalci knjižnice. V petek, 29. novembra, so tako učitelji bralce, 
ki so že opravili bralno značko, peljali v Ljubljano na knjižni sejem. Pa tudi sicer nas učitelji spodbujajo k branju z raznimi 
projekti (Pozor, fantje berejo!, Naša mala knjižnica; Babice berejo …).

BEREMO SKUPAJ

Že naslednji dan pa smo se v šolski knjižnici v sklopu projekta 
Beremo skupaj družili nekateri učitelji ter učenci. Razdelili smo 
se v 2 skupini. V prvi so bili trije učitelji in dve devetošolki, 
kasneje se jim je pridružila še ravnateljica, v drugi pa 6 
učenk. Naša knjižničarka, gospa Tatjana, je za vsako skupino 
pripravila zanimivo knjižno uganko. Nato smo prebrali še 
»zgodbi z mleka«. Učitelji so imeli zgodbo o krokodilki, učenci 
pa zgodbo o zajčku. Vsaka skupina je nasprotni obnovila svojo 
zgodbo. Ob zaključku smo dobili vsak svojo razglednico ter 
knjižno kazalko. S tem pa smo zaključili bralno druženje.   
        

Neja Švec, 7. a

Žarek upanja za otroški nasmeh

V četrtek, 21. 11. 2019, smo se pevci mladinskega pevskega 
zbora petrovške šole odpravili na dobrodelni koncert z 
naslovom Žarek upanja za otroški nasmeh, ki ga je na 
Vranskem organiziral Rotary klub Žalec v sodelovanju z OŠ 
Vransko-Tabor in Občino Vransko. 

Popoldne smo se z avtobusom odpeljali proti Vranskemu. 
Vožnja ni bila ravno dolga, ampak je bila kljub temu pestra in 
zabavna. Ko smo prišli na cilj, smo svoje stvari odložili v eno 
od učilnic Osnovne šole Vransko-Tabor. Takoj zatem smo imeli 

generalko skupaj z zborom z Vranskega ob spremljavi Orkestra 
Slovenske policije. Po končani generalni vaji smo se vrnili v 
učilnico, kjer smo tudi pomalicali in se malo družili. Nato smo 
šli v učilnico, kjer so bili pevci z Vranskega. Tam smo spoznali 
Dejana Vunjaka, ki je posebej za nas zapel nekaj pesmi. 

Kmalu je nastopil čas za naš nastop. Zapeli smo dve pesmi: Ko 
se smeješ in Vrtiljak. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov.  

Ula Beltram, 7. b
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KARATE KLUB PETROVČE

Delovanje Karate kluba Petrovče v jesenskem delu 2019

Karate klub Petrovče je v jesenskem delu začel z redno vadbo 
septembra, ker so se tekmovanja na republiškem nivoju v 
letošnji jesenski sezoni začela že v prvem tednu tega meseca. 
Člani kluba, pod budnim očesom trenerja Bojana Senice, 
mojstra karateja 5. DAN, so se z veliko vnemo lotili treningov, 
kar se je seveda pokazalo tudi v doseženih rezultatih. Med 
ostalimi dobrimi rezultati je treba posebej omeniti 3. mesto 
Maja Barla v kategoriji do 70 kg kadeti na nedavnem državnem 
prvenstvu do 21 let, s katerim si je Maj zagotovil pravico 
udeležbe na Balkanskem prvenstvu, ki se bo letos decembra 
odvijalo v Brežicah. Ne smemo pa pozabiti tudi na druge člane 
kluba, kot so Tia Marot, Bor in Brin Skalič, Aleks Koželj in drugi, 
ki mu sledijo, tako da je pred njimi še uspešna tekmovalna 
sezona.
Treba pa je omeniti tudi izobraževanje predstavnikov kluba, 
ki je nujno za napredek in izboljšavo tehnik karateja, za katere 
skrbijo, poleg glavnega trenerja, še ostali trenerji in člani 
upravnega odbora kluba.
Zato člani kluba tudi sodelujejo s tujimi strokovnjaki, ki 
prihajajo na seminarje v Slovenijo in na ta način omogočajo 
vzdrževanje stika z evropskim in svetovnim vrhom karateja. 
Tako bo karate klub Petrovče v času od 20. 12. 2019 do 21. 
12. 2019 organiziral karate seminar pod vodstvom Masatake 
Ohshite, 10. DAN, ki bo člane kluba učil trenutno zelo 

popularne kate Ohan-dai, Papuren in Chatan Jara Kushanku, ki 
se izvajajo v finalih kata tekmovanj na svetovnih in evropskih 
tekmovanjih. V dvodnevnem seminarju pa se bodo mlajši 
člani učili tudi šolske kate Pinnan/Heian kate, s katerimi bodo 
lahko tekmovali na šolskih ligah in tekmovanjih nižjega ranga.

Ponovno pa vabimo vse zainteresirane, ki bi želeli vaditi karate, 
v naše vrste, kjer bo vsak lahko našel nekaj zase. Vpis v naše 
vrste je možen vsak ponedeljek in petek od 18.00 do 19.00. 
Prvi mesec treniranja je brezplačen, tako je dovolj časa, da se 
vsak seznani z osnovami karateja in delovanjem našega kluba 
in ima dovolj časa, da se lahko odloči za nadaljnje treniranje z 
nami. Dobrodošli ste vsi, ki želite svoj prosti čas izrabiti aktivno, 
z dejavnostjo, ki hkrati tudi ugodno vpliva na zdravje vsakega 
človeka.

Anton Maruša

Masataka Ohsitha, Soke, 10. DAN, Japonska

Member of Kenseikan Shitoryu Karatedo Japan
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SAVINJSKA PIVOVARNA D. O. O. / CLEF BREWERY 

V deželi na sončni strani Alp, dolina zelenega zlata. Sredi 
prostranih nasadov hmelja stara hmeljarska hiša. V hiši 
pivovarna. Njena vrata odpira notni ključ, iz njenih pip teče 
savinjsko craft pivo. Znotraj njenih zidov s hmeljem prepleten 
poseben vonj, vonj tradicije. Obnovljeno poslopje, skrbna 
izbira okoliškega hmelja in preizkušeni postopki varjenja piva, 
spoštljivo prevzeti iz rok prejšnjih generacij. To je pivovarna 
Clef!

Čemu takšno ime? Edinstvenost kakovostnega craft piva je 
plod prigaranega znanja, odločne zagnanosti in zanesenjaštva 
ter ure in ure truda in raziskovanja. Prav tako je dobra glasba 
rezultat podobnega procesa. Glasba pravzaprav daje ritem 
procesu nastajanja piva; od hmeljarskih pesmi, ki se med 
vrstami savinjskega goldinga razlegajo po Savinjski dolini, po 
taktu brnenja in šumenja cevi in sodov pivovarne, do trkanja 

steklenic in kozarcev v dobri družbi in prijetnih melodijah. 
Pivo in glasba se prepletata, pretakata – tudi v zgodbi 
mikropivovarne Clef. Clef v angleškem jeziku namreč pomeni 
violinski ključ. Piva nosijo imena zimzelenih slovenskih skladb: 
Napoj skupine Siddharta ter Orion, Metulj in Čau sonček. 
Sodi za fermentiranje, v katerih pivo počiva in zori, pa so 
poimenovani po svetovno znanih glasbenih skupinah, kot so 
Rolling Stones, AC/DC, Pink Floyd itd.

Piva so seveda varjena pretežno s slovenskimi hmelji iz 
domače Savinjske doline. 

Letošnjega julija je bila pivovarna uradno otvorjena, avgusta 
pa je že tekel Čau Sonček na pipi na Fontani piv v Žalcu, načrt 
pa je tudi azijski trg. Vsa štiri piva je možno poskusiti v vse več 
lokalih v bližnji in daljni okolici.

Daša Penezič

Novice
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PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - MAJ 2020

O NOVICAH

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, ki izide maja 2020 posredujete do 
najkasneje 20. 04. 2020 v elektronski obliki s komentarji k fotografijam in navedbo avtorja ter v ustreznem formatu. 

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

Petrovške novice
Informativno glasilo KS Petrovče

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

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

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

Dobriša vas, Petrovče

December 2019, naklada 850 izvodov

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


