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Spoštovani krajani in krajanke KS Petrovče!

Letošnje leto, čeprav drugačno, a vendarle polno pohval in 
priznanj za našo KS:

Združenje hmeljarjev Slovenije je razglasilo nov hmeljarski 
par: hmeljska princesa in hmeljski starešina leta 2020 oba iz 
Dobriše vasi, to sta Janja Žagar ter Vinko Zupanc

Osnovna šola je prejela priznanje za naj kulturno šolo med 
velikimi šolami

Na slavnostni seji Občine Žalec je značko Občine Žalec prejel 
naš krajan Marjan Polajžer

Jana Petrak Zajc edina udeleženka med gasilkami in tako 
zmagovalka na Jurišu na Hmezad s polno gasilsko opremo

Na slavnostni seji KS so priznanja prejeli: Vladimir Klinc, Ivan 
Kolar, Dušanka Rehar, Blaž Blagotinšek; plaketi pa Matjaž 
Goršek ter Ivan Djurić, dr. med

Na prireditvi “Najlepši kraj, hiša in kmetija” v Občini Žalec so 
skoraj vsa vodilna mesta v različnih kategorijah prejeli 
krajani iz naše krajevne skupnosti: Breda in Marijan Kvartič, 
Petrovče; družina Oset, Drešinja vas; Hotel A, Mala Pirešica; 
Clef Brewery Savinjska pivovarna, Arja vas ter Perišče v 
Dobriši vasi.

Veliko več kot ponosni smo lahko. V imenu članov sveta KS 
Petrovče še enkrat vsem iskrene čestitke!

Odgovornost, spoštovanje in solidarnost so vrednote, ki so 
v tem času še posebej pomembne. Pazimo nase, drug na 
drugega ter z upoštevanjem vseh ukrepov preprečujmo 
širjenje virusa. 

Pri tem pa ne pozabimo na sočutje do sočloveka. Štab civilne 
zaščite Občine Žalec še posebej vabi vse prostovoljce, ki bi 
lahko pomagali, da se še vedno lahko odzovejo. 

Narava v naši KS je čudovita. Lahko nam predstavlja moč, da 
lažje prebrodimo te težke čase.

V primeru, da potrebujete pomoč, pa nas vedno lahko 
pokličete.

Venomer si nekako zaželimo mirne praznike. Tokrat se nam 
to uresničuje in se nam ponuja možnost, da v krogu družine 
in strpnosti do nemirnih časov, ki nas obdajajo, preživimo in 
doživimo prijetne praznike.

Čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti in prijetne ter 
mirne praznike vam želim.

Naj bo novo leto …
Srečno. 

Zadovoljno.
Zdravo!

predsednica KS Petrovče
mag. Jasna Sraka

Čestitamo ob dnevu samostojnisti in enotnosti 
ter srečno in zdravo leto 2021 vam želijo 
člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče

Krajevna skupnost Petrovče 33, 3301 Petrovče • Telefon: 03 5707-392 v času uradnih ur • e-mail: info@petrovce.si • www.petrovce.si
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SLAVNOSTNA SEJA KS PETROVČE S PODELITVIJO PRIZNANJ

Slavnostna seja s podelitvijo priznanj se je odvijala na novo 
asfaltiranem igrišču v Drešinji vasi. Prireditev je vodila ga. 
Katarina Marčič, v kulturnem programu pa je sodeloval 
kantantor Blaž Pentek.

Predsednica sveta KS Petrovče, mag. Jasna Sraka, je na seji 
predstavila delovanje KS v zadnjem letu.  V svojem nagovoru je 
najprej izrazila obžalovanje, da letos zaradi virusa praznovanja 
ni bilo mogoče izpeljati kot v preteklih letih, saj bi bilo letošnje 
Petrovčevanje zaradi jubileja še posebej slovesno.

Nanizala je aktivnosti in pridobitve ter izpostavila načrte v KS, 
ki se v sodelovanju z občino nanašajo na sanacijo mostu in 
brvi za pešce čez Savinjo v Kasazah ter dela vasi, imenovano 
Petrovče vrt. Aktivno pa se bodo skupaj s krajani Male Pirešice 
in Zaloške Gorice vključili v dejavnosti za preoblikovanje 
križišča nad avtocesto v Arji vasi.

Skupaj s predsednico mag. Jasno Sraka sva v nadaljevanju seje 
podelila letošnja priznanja in plaketi KS Petrovče.

Priznanja so prejeli:
- Vladimir Klinc in Ivan Kolar iz društva upokojencev
- Dušanka Rehar iz turističnega društva
- Rokometaš Blaž Blagotinšek, ki se zaradi klubskih obveznosti 
  seje ni mogel udeležiti in je v njegovem imenu priznanje 
  prejela mama

Plaketi sta prejela:
- Podjetnik Matjaž Goršek, ki se podelitve žal ni mogel udeležiti
- Upokojeni zdravnik splošne medicine – Ivan Djurić

Blaž je poslal video posnetek in reprezentančni dres ter se s 
tem zahvalil za priznanje, dr. Djurić pa je na svet KS naslovil 
pisno zahvalo in hvaležnost, da je bilo njegovo dolgoletno 
delo opaženo. 

Čestitke ob prazniku je zbranim v imenu občine Žalec 
izrekel podžupan Roman Virant in poudaril uspešno delo ter 
sodelovanje KS s krajani in Občino. 

Ob koncu smo slovesno odprli prenovljeno športno igrišče, 
ki ima velik pomen za krajane Drešinje vasi. Trak je skupaj 
s predsednico prerezal član sveta KS iz Drešinje vasi Uroš 
Stepišnik.
 
Vsem prejemnikom priznanj in plaket še enkrat iskrene 
čestitke.

Matej Čater, 
podpredsednik KS Petrovče

Petrovške

Foto: JPZ
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KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

V kulturnem društvu je bilo dogajanje v drugi polovici leta, 
kljub epidemiji, precej barvito in pozitivno. Po dveh odpadlih 
prireditvah v spomladanskem času smo uspešno izpeljali 
tradicionalno »kulturno« kolesarjenje. Člani upravnega in 
nadzornega odbora društva smo se v nedeljo, 5. 7. 2020, 
odpravili na etapo po krajih sosednjih kulturnih društev. Za 
izkazano gostoljubje se zahvaljujemo v Gotovljah, gospodu 
Bojanu Pevcu, v Vrbju, gospodu Milanu Vogrincu, in v Libojah, 
Biserki Neuholt Hlastec ter Mitju Brglezu. Verjamem, da 
bomo slišane besede kulturnih kolegov uspešno uporabili 
tudi pri delovanju našega društva. Izobraževalno pot smo 
z okrepčilom zaključili v Petrovčah pri predsednici društva 
Violeti Šket, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.  

Novice

Zaradi preprečevanja širjenja virusa so bile odpovedane vse 
prireditve v okviru Petrovčevanja. Ob krajevnem prazniku 
v soboto, 19. 9. 2020, je Kulturno društvo Petrovče skupaj 
s Krajevno skupnostjo in PGD Drešinja vas organiziralo 
slavnostno sejo na novem igrišču v Drešinji vasi. Ob prihodu so 
goste svečano sprejeli folkloristi FS Kobula, prireditev je vodila 
ga. Katarina Marčič Antloga, v kulturnem programu pa je 
sodeloval Blaž Pentek. Na tem mestu iskreno čestitamo vsem 
dobitnikom priznanj in plaket ter se zahvaljujemo vodstvu KS 
Petrovče za izkazano zaupanje za organizacijo dogodka.

V mesecu septembru smo ob okroglem jubileju presenetili 
blagajničarko društva ter predsednico Mešanega pevskega 
zbora A Cappella – Andrejo Ževart. Postavili smo ji rožico in 
ji s petjem zaželeli vse najboljše, obilo zdravja in uspešnega 
medsebojnega sodelovanja še naprej. 

Foto: JPZ
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Folklorna skupina KOBULA

Težko je v letošnjem letu na področju ljubiteljske kulture 
napisati kaj spodbudnega, nasprotno, kulturniki smo 
potisnjeni v nekakšno spletno dogajanje, ki pa nikakor ni 
enako nastopom pred gledalci. K sreči smo petrovški folkloristi 
vsaj v začetku leta že izvedli naš letni koncert IZ SLOVENIJE 
DO ARGENTINE IN NAZAJ DO DOMOVINE, zaplesali malčkom 
v vrtcih ob dnevu kulture, na oder pa smo marca prvič na 
srečanju folklornih skupin v Šempetru postavili tudi splet 
KUKČEVA ČAJANKA, kjer smo zaplesali v naših novih žalskih 
mestnih nošah. 

Tako smo s spletom kronali raziskave aktivnih članov KOBULE 
o oblačilni dediščini Žalca z začetka prejšnjega stoletja, 
po originalnih fotografijah je skice za kostume naredila dr. 
Katarina Šrimpf Vendramin, kostume pa sešila gospa Rezika. 
Resnično nam je žal, da tega res lepega spleta plesov še nismo 
uspeli zaplesati Petrovčanom, če že ne zaradi česa drugega, pa 
se dajmo ravno za to še toliko bolj varovati pred okužbami, da 
bomo lahko takoj, ko bo to mogoče, spet skupaj pri plesu in 
negovanju naše dediščine. 

Letos ima torej naše voščilo, zdravja in sreče v prihodnjem 
letu, še toliko večji pomen in naj nam bo vsem skupaj dano, da 
zaživimo še bolj polno in ustvarjalno v letu 2021.

mag. Tatjana Pevec, 
predsednica folklorne skupine Kobula

V novembru smo organizirali redni zbor članov kulturnega 
društva, ki je zaradi izrednih razmer potekal drugače – 
virtualno, preko spletnega programa ZOOM. Občni zbor je 
vodila mag. Jasna Sraka. Podana so bila izčrpna poročila 
za delo, ki je bilo opravljeno v letu 2019. Predsednica 
Violeta Šket je povedala, da je hvaležna, da je v upravnem 
in nadzornem odboru obdana z ljudmi, na katere se lahko 
zanese. Je pa izpostavila zahvalo za pomoč in prizadevnost 
na različnih področjih mag. Jasni Sraka, Klavdiji Seražin in 
Žarku Seražinu. Vsem prisotnim na virtualnem občnem 
zboru se zahvaljujemo za sodelovanje in strpnost. Iskreno 
upam, da bomo naslednje leto in v prihodnje izvajali občni 
zbor na ustaljen način, kot smo ga bili vajeni do sedaj. 

Menim, da v teh težkih časih še bolj potrebujemo 
medsebojno solidarnost, vedro besedo in prijazen nasmeh, 
četudi je virtualen. Zato vsem vam želim bogatega zdravja 
in mnogo sreče ter da prihajajoče praznike preživite lepo. 
Hkrati pa upam, da se bomo lahko v prihodnjem letu 
srečali, družili in veselili na mnogih kulturnih prireditvah 
ter drugih dogodkih. 

   Klavdija Seražin, 
tajnica KD Petrovče

Člani FS Kobula na slavnostni seji KS Petrovče
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Moški pevski zbor

Ko je v mesecu marcu naše druženje in prepevanje zaustavila 
karantena zaradi epidemije Covid-19 in smo sezono 2019/20 
predčasno zaključili, si nisem mislila, da se nova sezona ne 
bo niti začela. Ampak zgodilo se je ravno to. Žal. Vseeno pa 
moramo ostati optimistični in se s pozitivno energijo podajati 
v prihodnost, saj nas zagotovo čaka še veliko lepih in zanimivih 
izkušenj na vseh področjih. Pred nami je še veliko novih pesmi 
ter koncertov in nastopov, ki jih vsekakor ne bo manjkalo.

Kakor koli že, ko bo možno, bomo z vajami nadaljevali vsako 
sredo ob 18.30 v Krajevni knjižnici Petrovče. V svojih vrstah 
bomo zelo veseli novih pevcev, zato vas vabim, da se nam 
pridružite, kajti z nami vam nikoli ne bo dolgčas. Dodatne 
informacije pa vam bo podal Marko, naš predsednik, ki se 
oglasi na telefon 041 736 170.

Dragi moji fantje, jaz vas že močno pogrešam in komaj čakam, 
da se zopet vidimo in skupaj zapojemo.

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 2021.

Spoštujmo navodila NIJZ in upoštevajmo ukrepe za omejitev 
širjenja virusa. Skupaj smo močnejši.

Pazite nase ter ostanite zdravi in optimistični.

Vesna Turičnik Popovski, 
zborovodkinja

Novice

MePZ A Cappella

V tem čudnem času je težko napisati optimističen članek. Zbor A Cappella ni imela prav nobene aktivnosti od marca naprej, niti 
tradicionalnega piknika članov in simpatizerjev ne. Pogrešam druženje s pevci A Cappelle in vsa druženja KD Petrovče. 

Ostanite zdravi.
Cvetka Ramšak 
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Epidemija je v delovanju društva letos pustila veliko praznino. 
Odpadli so skoraj vsi dogodki, druženja, vaje in izobraževanja, 
nekaj stvari pa se je v poletnih mesecih vendarle nabralo. 

Sodelovali smo na operativni vaji v Mali Pirešici in naša dekleta 
so se udeležila podelitve činov za operativnega gasilca. Izvedli 
smo tradicionalno kolesarjenje v Logarsko dolino, žalno sejo za 
dolgoletnega člana Slavka Pintarja in z mladino pekli koruzo. 
Trije naši člani pa so se udeležili Teka na Hmezadovo stolpnico 
v gasilski kategoriji.

Dvakrat zapored smo pomagali gasiti kozolec v Libojah, nekaj 
mesecev kasneje še hlev na isti domačiji. Posredovali smo, ko 
je v Arji vasi zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše, v Petrovčah 
pa smo novembra gasili največji požar zadnjih let v našem 
kraju – zagorelo je ostrešje praznega gospodarskega objekta. V 
intervenciji je sodelovalo 7 društev in 66 gasilcev.

Prihaja čas, ko bi se v običajnih okoliščinah do vas oglasili s 
koledarji in lepimi željami za prihodnje leto, a tokrat to žal ne 
bo mogoče. Koledarje vam bomo vseeno prinesli in jih brez 
osebnega stika pustili v nabiralnikih. Obiskali vas bomo, ko bo 
situacija to dopuščala. 

Želimo vam veliko zdravja in mirne praznike v krogu družine.

Na pomoč!

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

PGD DREŠINJA VAS

Leto 2020 je drugačno leto od vseh ostalih doslej. Epidemija 
je na žalost posegla tudi v delo gasilskih društev. Vse nas 
postavlja v podoben položaj. Večina naših načrtov za letošnje 
leto je obviselo v zraku. Če so bile še nedolgo nazaj aktivnosti v 
gasilstvu in druženje, del našega vsakdana, vsaj trenutno ni tako. 
V zadnji mesecih se je naše življenje popolnoma spremenilo. 

V poletnem času smo začeli z notranjo prenovo prostorov 
v domu, vendar nas je epidemija ustavila in dela potekajo 
počasneje, kot smo si zamislili.  

Izpeljali smo nekaj sestankov upravnega odbora, seveda pri tem 
upoštevali splošne ukrepe za preprečevanje širjenja z virusom.  
V jesenskem času smo pregledali hidrante, počistili okolico 
gasilskega doma in uredili jesensko zasaditev cvetličnih korit 
pred domom.

Udeležili smo se dneva gasilcev v Braslovčah, ki je potekal 
ob strogem upoštevanju za preprečevanje širjenja okužbe z 
virusom. Odzvali smo se na vse intervencije, na katere smo bili 
pozvani.

Leto se počasi bliža h koncu in v trenutku, ko se staro leto 
poslavlja in se misli usmerijo v prihajajoče, se zavemo, da so vse 
poti odprte za nove upe, želje in velike načrte.

Ob tem vam želimo, da bi v novem letu imeli trdno oporo, moč 
za viharne dni, veliko sreče, miru, notranjega zadovoljstva, lepih 
sanj in predvsem zdravja.

Nataša Lojen, 
PGD Drešinja vas

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

in polno lepih trenutkov.

Vesele praznike
in srečno 2021!
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Razlaga pred Kulturnim domom Velenje, v ozadju Titov trg 
(foto Milena Novšak)

 Pred vlakom na železniški postaji v Velenju 
(foto Milena Novšak)

Skupinska slika  za spomin na notranjem dvorišču 
Velenjskega gradu (foto Ivo Kolar)

Ob vodometu na grajskem dvorišču pred vhodom v Velenjski grad 
(foto Ivo Kolar)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE V LETU COVIDA-19

Letošnje leto je nekaj posebnega, je v znamenju nevarnosti 
okužbe s korona virusom Covid-19. Večina naših članov se 
uvršča med tiste, za katere je okužba še posebej nevarna, zato 
je dejavnost društva in sekcij društva podrejena temu dejstvu. 
Sekcije so omejile svoje delo in ga prilagodile dani situaciji.

V obdobju od maja do septembra smo se enkrat na teden 
srečevali pri brunarici, kjer je bil čas za treniranje športnih 
disciplin, za kakšno partijo kart in za druženje v manjši skupini. 
Naši športniki so se letos udeležili le treh meddruštvenih 
tekmovanj. Zaradi prestavitve in nato odpovedi Petrovčevanja 
je odpadlo tudi tekmovanje za pokal KS Petrovče in pohod po 
KS Petrovče v organizaciji našega društva. 

Kljub vsemu nam je uspelo izpeljati društveni izlet z vlakom 
v Velenje 22. septembra 2020.  Že sama organizacija izleta je 
zahtevala drugačen pristop kot običajno – izbira prevoznika in 
organizacija ogledov v Velenju. Odločili smo se, da gremo zaradi 
varnosti iz Petrovč v Velenje z vlakom. Slovenske železnice so 
nam omogočile dodaten vagon, da smo na ta način lahko 
zagotovili varnostnim ukrepom med vožnjo – obvezna maska 
in dovolj prostora med sedeži v vagonu. Vožnja z vlakom je bila 
doživetje, saj se je marsikdo peljal po dolgem času in pri tem 
obujal spomine na nekdanje vožnje. Res, doživetje! Vreme nam 
je služilo, sendviči so bili odlični in jih nismo mogli prehvaliti. 

Ogled smo začeli na železniški postaji v Velenju in se peš 
odpravili po mestu. Po nas je vodila po lepo urejeni sprehajalni 
poti, speljani na desnem bregu reke Pake, mimo blokov, 
vrtca, dveh osnovnih šol in velenjskega srednješolskega in 
višješolskega območja. Sprehod po Velenju nam je pokazal 
čudovite stvaritve arhitektov in krajinskih arhitektov ob vodnem 
ambientu Pake in na srečevališču. Bili smo navdušeni. Privoščili 
smo si kavico, pojedli sendvič in se družili. Uživali smo. Tudi 
predstavitev Kulturnega doma na Titovem trgu, ki letos slavi 
60. obletnico delovanja, je bila zanimiva. Pa ogled notranjosti 
kulturnega doma in zunanjosti ploščadi Titovega trga. Potem 
pa še vzpon na Velenjski grad. Kdor vzpona na grad po 340 
stopnicah ni zmogel, ga je tja pripeljal taksi. Na Velenjskem 
gradu smo se v dveh skupinah ob razlagah vodičk sprehodili 
po razstavljenih zbirkah in posedli v hladni senci prelepega 
notranjega grajskega dvorišča. Potem pa še grajski park in spust 
po grajski poti v Staro Velenje in proti Kolodvorski restavraciji, 
kjer nas je društvo počastilo z okusnim kosilom, pijačo in kavico. 
Zadovoljni in polni lepih vtisov smo se z vlakom vračali domov, 
veseli, da smo v druženju, kljub maskam, preživeli lep dan.

V duhu »koronski«h časov smo v sodelovanju s Patronažno 
službo Zdravstvenega doma Žalec 19. oktobra 2020 za naše 
člane organizirali cepljenje proti sezonski gripi. Odziv je bil zelo 
dober, cepljenja se je udeležilo 73 naših članov.



9

Novice

Letošnje leto je drugačno kot vsa do sedaj v dejavnostih Društva 
upokojencev Petrovče. Ni bilo martinovanja, ne bo novoletnega 
srečanja, letos ne bo obdaritve naših najstarejših članov, da ne 
bi nehote virusa prinašali v domove. Preostaja nam, da bomo v 
mesečnih aktivnostih za mesec december našim članom zaželeli 
sreče, zdravja, izogibanja nevarnostim okužbe in praznovanja 
decembrskih praznikov v krogu družine. Naj leto 2020 čimprej 
mine, naj pride novo leto, ko bomo v pomladanskih mesecih 
spet zadihali s polnimi pljuči.

Zaradi nevarnosti širitve okužb smo morali za oktober 
odpovedati načrtovano srečanje z gobjim piknikom v brunarici. 
Prav tako smo sprejeli odločitev, da zimska rekreacija v oktobru 

v telovadnici Osnovne šole Petrovče odpade, čeprav smo imeli 
že vse dogovorjeno.

Načrtovani pohodi so prestavljeni na naslednje leto, upajoč, da 
bodo razmere to dopuščale.

Naj leto 2020 čimprej mine, naj pride novo leto, ko bomo v 
pomladanskih mesecih spet zadihali s polnimi pljuči. Dobre 
želje so namenjene vsem krajankam in krajanom krajevne 
skupnosti Petrovče.

Darka Uranjek Domitrovič, 
predsednica DU Petrovče

TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE V ČASU PANDEMIJE  IN EPIDEMIJE

Delovanje društva je, kot vse dejavnosti, vse od konca februarja 
prizadela pandemija, ki jo je povzročil virus Covid-19. Ukrepi 
so prepovedovali druženja, bolezen je zarezala tudi v naše 
članstvo.

Prepoved druženja je onemogočala naše dogodke. 
Odpovedati smo morali izlet društva v Zgornjo Savinjsko 
dolino. Odpadlo je srečanje na Perišču v Dobriši vas. Zaradi 
prepovedi druženja nismo izvedli niti ličkanja in kostanjevega 
piknika v Mali Pirešici.

Edina naša opažena 
dejavnost je bila delo 
na vaških gredah in 
zasaditvah. V Dobriši vasi 
je nastala nova greda, 
jeseni pa smo minimalno 
zasadili in polepšali 
nasade.

V juniju je priznanje KS 
prejela Dušanka Rehar, 
ki je članica UO TD pet 
mandatov, še posebej 
zadolžena za dogodke v 
Zaloški Gorici. S svojim 
prostovoljnim delom 
je  bistveno pripomogla, da je dogajanje v Zaloški Gorici pri 
Obrezovem kozolcu združilo vaščane Zaloške Gorice in je 
prepoznavno tudi izven meja KS.

Kljub omejitvam pa je bilo izvedeno podeljevanje priznanj 
Najlepši kraj, hiša in kmetija 2020 v Občini Žalec, ki ga je 
pripravil ZKŠT Žalec. 

Posredovali smo tri predloge za priznanja. Občinska komisija 
je dodala še dva dobitnika priznanj iz naše KS. UO društva, ki je 
pripravljal predloge, je prav  Savinjsko pivovarno Clef brewery 
in Hotel A nameraval predlagati za priznanje v naslednjem 

letu, ker se letos pri obeh še dopolnjuje videz in gradijo 
dodatne kapacitete. Veseli smo, da je občinska komisija 
celovito obravnavala našo KS.

Za priznanje iskreno čestitamo:
- Bredi in Marjanu Kvartič za doseženo 1. mesto v kategoriji 
  najlepših hiš
- družini Oset iz Drešinje vasi: Janezu in Mariji Oset, Janiju 
  in Veroniki Oset z Jernejem in Pio za doseženo 1. mesto v 
  kategoriji najlepših kmetij  
- TD Petrovče in krajani Dobriše vasi smo prejeli priznanje - 2. 
  mesto v kategoriji obnovljenih objektov kulturne dediščine. 
  Priznanje sta prevzela Jožica in Franci Grobelnik, ki sta najbolj 
  zaslužna, da se je razvalina perišča in degradirano območje 
  spremenilo v Perišče
- Savinjski pivovarni Clef brewery  iz Arje vasi in prejemniku 
  priznanja Matevžu Gobcu ter 
- Hotelu A iz  Male Pirešice.
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Že tradicionalna delavnica adventnih venčkov v Mali Pirešici je odpadla, naše izdelke in izkušnje smo izmenjevali na daljavo in 
si delili adventne okrasitve, ki so prav gotovo tudi rezultat delavnic preteklih let. Vedno več naših domov je okrašeno z domačimi 
adventnimi venčki in okrasitvami.

Člani društva iz Petrovč so izdelali velik adventni venec in z 
okrasjem za vrt pred šolo v Petrovčah in ob ribniku ustvarili 
novoletno pravljično deželo, ki je od torka, 1. decembra, že 
osvetljena in spominja na pretekla druženja ob prižigu lučk. 

Prilagojeno razstavo Jaslice Savinjske doline še vedno 
načrtujejo v Drešinji vasi od 13. decembra do 6. januarja. 
Tokrat so jasličarji iz Drešinje vasi pozvali družine v vasi, da 
pripravijo jaslice zunaj, v okolici svojih domov ali na oknih 
domov. Z jaslicami bodo okrasili tudi okna gasilskega doma v 
Drešinji vasi, kjer so 16 let doslej pripravili razstavo jaslic.

Upamo, da  bomo lahko obiskali naše člane pred božično-
novoletnimi prazniki in s tem utrdili naše vezi in še povečali 
članstvo v društvu. 

V tem trenutku je pomembno, da skrbimo za zdravje in ne 
ogrožamo drugih. 

Upam in želim, da bomo izšli iz te epidemiji zdravi, da si bomo 
lahko okrepili telo in duha z druženjem, ki ga bomo organizirali 
takoj po prenehanju ukrepov in najstrožjih omejitev.

Program za naslednje leto bomo predstavili članom na 
rednem občnem zboru v začetku leta ob upoštevanju stanja 
in morebitnih ukrepov. Optimistično načrtujemo, da bomo 
lahko načrtovali in izvedli vse prireditve in dogodke, ki so bili 
prepoznavni in so opravičevali obstoj našega društva.

Marjeta Grobler, 
predsednica TD Petrovče
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V maju smo bili prisotni na okrnjeni prireditvi (polaganje 
venca) ob 75. letnici zmage, 9. maja 2020, v Letušu, kjer je 
bil leta 1945 prvi dogovor med partizani in nemško vojsko o 
načinu predaje in oddaje orožja. Dogovorjeno je bilo, da bo 
nemška vojska položila orožje in se predala partizanski vojski. 
Predaja je bila podpisana naslednji dan, 10. maja 1945, v 
Topolšici. 

Zadnjo nedeljo v maju smo se v zelo majhnem številu udeležili 
13. pohoda Stari pisker – Gozdnik. Pri spomeniku je bila 
skromna proslava v spomin na streljanje talcev leta 1943. Pod 
Gozdnikom je bilo ustreljenih 10 talcev iz Starega piskra zaradi 
maščevanja okupatorja, ker so partizani likvidirali domačega 
izdajalca, ki je množično izdajal zavedne Slovence. Slavnostni 
govornik je bil Aljaž Verhovnik, Generalni sekretar Zveze 
združenj borcev Slovenije. 

Prav tako smo v manjšem številu prisostvovali na osrednji 
proslavi Dneva državnosti pred Policijsko postajo Žalec 
pri otvoritvi odkritja spominske plošče »ne oddaj orožja« 
Jugoslovanski vojski pred tridesetimi leti. 

V juliju smo bili v okrnjenem številu prisotni na proslavi 
legendarnega preboja Šlandrove in Zidanškove brigade 
iz sovražnega obroča šestkrat močnejšega sovražnika na 
Menini planini. O tej epopeji je posnet tudi dokumentarni film 
»Preboj«. Vlogo komandanta Franca Severja – Frante je odigral 
Domen Valič. Film bo izdan tudi na DVD-ju in ga bo možno 
kupiti po ceni 6,00 EUR v naši organizaciji.

V manjšem številu 
smo se udeležili že 41. 
tradicionalnega pohoda na 
Komelj v Avstriji, v spomin 
na tragični pomor Domnove 
čete in domačinov na 
Komelju. Na tem mestu se 
je leta 1944 zgodil zločin 
brez primere. Nacisti so po 
izdaji domačina presenetili 
partizane in domačine pri 
počitku ter jih napadli, nato 
pa hišo zažgali. Ranjene in še 
žive partizane ter domačine 
so nacisti pometali nazaj 
v gorečo hišo, iz katere 
se je uspelo rešiti le trem 
partizanom, ki so se skrili v 
bližnjem gozdu. 

Podobne proslave smo se 
prav tako v zmanjšanem 
številu udeležili na Igrišah 
(Gozdnik, Krajevna skupnost 
Griže) ob spomeniku padlih 

Veličkove čete in Hribarjevih, kjer so bili pokončani vsi 
partizani in skoraj vsa družina Hribar. Rešili sta se le dve dekleti. 
Ena zaradi visoke nosečnosti, ki so jo poslali v bolnico rodit, 
druga Mimika pa je bila poslana v Auschwitz, kjer je skusila vso 
kalvarijo taboriščnega življenja. Obe sta živi dočakali konec 
vojne. Žal je Mimika pred tremi leti umrla v Laškem. 

V juliju smo organizirali tudi tovariško srečanje v brunarici 
Društva upokojencev Petrovče v Rušah. Posebej je bilo 
slovesno ob 75. letnici svobode za vse jubilante, ki so to leto 
dočakali svojo okroglo obletnico. Vsem jubilantom, (70, 75, 80, 
85, 90 in 95) skupaj jih je bilo šestnajst, smo poklonili knjigo 
»Od politike do diplomacije« Zvoneta Dragana in rdeč nagelj.

V oktobru smo posamezniki položili cvetje in prižgali sveče pri 
spomenikih NOB v Krajevni skupnosti Petrovče.

Zaradi epidemije Covid-19 smo na vseh prireditvah 
prisostvovali v zelo majhnem številu in upoštevali navodila 
NIJZ.

Ob zaključku pa želim vsem krajankam in krajanom srečne in 
vesele praznike ter da ostanete zdravi v upanju, da bomo tudi 
to nadlogo, imenovano Covid-19 premagali. 

Spoštujmo navodila NIJZ Slovenije.

Marijan Turičnik, 
predsednik ZB za vrednote NOB Petrovče                                                                                                                                

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 2021 vam želimo veliko zdravja.
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DEKANIJSKA KARITAS PETROVČE

ŽUPNIJA PETROVČE

Letos je čudno leto. Karitas Petrovče pa kljub čudnemu letu 
deluje v vseh pogledih. Že v času prvega vala epidemije smo 
se odločili, da naših vrat ne zapiramo za ljudi, potrebne naše 
pomoči. Tako vso hrano delimo ves čas zunaj, da ohranjamo 
potrebno razdaljo.

Skozi vse leto dobro sodelujemo s šolo, kjer pomagamo 
otrokom z delnim plačilom za kritje stroškov, poleti smo preko 
Škofijske Karitas Celje peljali otroke na morje, več kot sto 
otrokom pa smo pomagali s šolskimi potrebščinami, pomagali 
družinam ob poplavi in požaru, trikrat mesečno prosilci dobijo 
paket prehrambnih artiklov, oblačil, obutev, igrač.

Delavni smo predvsem v skrbi za materialno pomoč, ki jo 
Karitas tudi v razmerah epidemije nudi redno. Tudi v drugem 
valu nismo obupali in smo še vedno odprti za ljudi, ki nas 
potrebujejo, tako z materialno pomočjo kot s svetovanjem. 

V zadnjem novembrskem tednu smo zaključili s tednom 
Karitas pod geslom: SLIŠIM TE! Zato, v tem času prazničnega 
decembra ne pozabimo na osnovno človeško potrebo po 

Obnova »Petrovških križev«

V soboto, 5. septembra 2020, je restavratorsko podjetje 
Gnom iz Šentvida pri Stični vrnilo obnovljene »Petrovške 
križe« na svoje mesto. »Petrovški križi« so trije kamniti kipi, 
ki predstavljajo sv. Vincencija in dva angela.  Kipi so prej stali 
na križišču pri vstopu v Petrovče. Po drugi svetovni vojni pa 
so jih zaradi širjenja republiške ceste prestavili k petrovški 
baziliki, kjer so ostali vse do danes. Kipi so delo znanega 
kiparja Vida Königerja iz Rogatca. Restavratorsko podjetje 
Gnom je obnovilo tudi podstavke za kipe in naredilo zimsko 
zaščito. Stroški restavriranja so znašali 24.000,00 EUR. Od tega 
je 12.000,00 EUR prispevalo Ministrstvo za kulturo RS, 6.000,00 
EUR župnija Petrovče in 6.000,00 EUR Občina Žalec.  Obnova 
kipov je bila kakovostno opravljena ob vzornem sodelovanju 
in finančni pomoči Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, 
Občine Žalec in župnije Petrovče. Strokovni nadzor nad 
restavratorskimi deli je vodil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Celje, pod vodstvom 
gospe Nataše Podkrižnik. Župnija Petrovče se vsem iskreno 
zahvaljuje za finančno pomoč in sodelovanje.

bližini, ko si vzamemo čas za drugega in mu posvetimo vso 
pozornost. Geslo nas vabi tudi, da prisluhnemo, da poskušamo 
razumeti in tudi odgovoriti z besedo, darovi ali prostovoljstvom 
pri pomoči ljudem v stiski, da smo lahko vedno vsaj malo dobri 
in da nikoli ne moremo narediti tako velike neumnosti, da je 
ne bi mogli obžalovati in začeti ponovno. 

Kar je največ vredno v tem čudnem letu, pa sta prijaznost do 
ljudi in veselje nad majhnimi darovi življenja. 

In kaj naj vam zaželimo mi prostovoljci, dragi bralci petrovških 
novic?

Naj bo naša želja tokrat nasvet: ne pozabite nase, imejte se 
radi, hitite počasi, ljubite življenje ...

Praznujte! Srečno!

Elvira Krošel, 
Vodja Dekanijske Karitas Petrovče

Obnovljena fasada na župnišču in Dominikanskem samostanu

V Petrovčah smo v oktobru končali z obnovo fasade na 
Župnijskem domu in Dominikanskem samostanu. Na 
zahodno stran fasade je slikar Milan Alašević iz Celja naslikal 
sliko sv. Dominika, ustanovitelja dominikanskega reda. 
Slika prikazuje svetega Dominika, ki drži v rokah evangelij 
po Mateju. Pes ob njegovih nogah pa spominja na sanje, ki 
jih je imela Dominikova mati ob njegovi nosečnosti. Sanjalo 
se ji je, da namesto otroka nosi pod srcem majhnega psa z 
gorečo baklo v gobcu, s katero bo razžaril svet. Kar pomeni, 
da bo rodila pridigarja, ki bo oznanjal evangelij resnice, kar 
se je tudi zgodilo. Leta 1216 je Dominik ustanovil pridigarski 
red – dominikance.  Fasado je kakovostno opravilo podjetje 
Vist iz Celja. Za nadzor je skrbel g. Iztok Kučer iz Male Pirešice. 
Pri izbiri barve in nastajanju slike nam je strokovno pomagal 
g. Milan Karlin iz Ruš, član župnijskega pastoralnega sveta. 
Iskrena hvala vsem krajanom in župljanom iz Petrovč, ki ste 
finančno podprli obnovo.

p. Vanči Arzenšek, župnik

Petrovške
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RDEČI KRIŽ OBMOČNO ZDRUŽENJE PETROVČE - LEVEC

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani Petrovč,
vsako leto smo se v našem zadnjem javljanju lahko pohvalile s 
številnimi dogodki, ki smo jih uspele izpeljati med letom.

In ko smo vam lani konec leta zaželele srečno, zdravo in lepo 
2020 si nobena ni predstavljala, da bo 2020 leto, za katerega 
si vsi želimo, da čim hitreje mine ter da mu 2021 ne bi bilo 
popolnoma nič podobno.

Trenutna situacija je namreč ohromila tudi delovanje naše 
KO RK. Vsaj kar se dogodkov tiče. Tako so se meritve krvnih 
vrednosti izvedle le nekajkrat, odpadli so številni dogodki, 
kot je Drobtinica, ki smo jo vsako leto izvedle ob svetovnem 
dnevu prehrane. S krajani, starimi nad 70 let, se nismo družili 
na vsakoletnem srečanju predzadnjo sredo v novembru. Vsi 
smo bili prikrajšani za lep dogodek, otroci OŠ Petrovče pa 
nas niso mogli razveseljevati s svojim nastopom. Prav tako 
nismo obiskovale bolnih in obnemoglih starejših po njihovih 
domovih in domovih starejših občanov. Tudi članarina se za 
letošnje leto ni in ne bo pobirala.

Vendar to ne pomeni, da v tem času nismo pomagale 
pomoči potrebnim, ampak je večino aktivnosti, ki so se 
nanašale na našo dejavnost, prevzelo Območno združenje RK 
Žalec, ki je skupaj s CZ in ostalimi službami koordiniralo vse 
aktivnosti pri nudenju pomoči občanom Spodnje Savinjske 
doline. V njihovem skladišču je nemoteno potekalo deljenje 

prehranskih paketov po ustaljenem redu. Tako vsaj tu socialno 
ogrožene družine in posamezniki niso bili prikrajšani.

So se pa v tem času povečale prošnje za pomoč pri plačilu 
položnic za najosnovnejše izdatke, sredstev za ogrevanje in 
hrane, saj se že pozna kriza, ki je nekatere krajane stala izgube 
službe. Pomagale smo, kolikor smo lahko.

Na pomoč smo priskočile tudi otrokom iz socialno ogroženih 
družin z OŠ Petrovče, da so se lahko udeležili šole v naravi. 
Nekaterim otrokom je to v letošnjem letu uspelo doživeti.

In ko konec vsakega leta razmišljamo o novih izzivih, ki nas 
čakajo v prihodnje, si lahko letos kot prvo želimo le, da ta 
situacija čim prej mine in da se povrne življenje, ki smo ga 
imeli pred epidemijo. Da se bodo lahko ponovno začele tudi 
vse naše aktivnosti.

Predvsem pa, da se zazremo v prihodnost bolj optimistično, 
pustimo za sabo vse slabo in si rečemo, kot je pel Tomaž 
Domicelj v svoji pesmi: »Saj po novem letu boljše bo …«
Vesele božične praznike ter vse lepo v 2021 vam želim v 
svojem in v imenu celotne ekipe KO RK Petrovče.

Ksenja Volpe Medved, 
predsednica KO RK Petrovče - Levec

Vesel božič 
in srečno novo leto!

          

Ne veste, kaj bi podarili svoji  ženi, 
mami ali prijateljici za BOŽIČ?? 

          Imamo rešitev!! 

V masažnem ateljeju METKA lahko 
kupite darilni bon, če izrežete 
logotip masažnega  ateljeja  dobite 
še   30% POPUST!! 

     Pokličite    031-562-957 
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Evropski dan jezikov

OŠ Petrovče - NAJ KULTURNA ŠOLA med velikimi šolami

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

V današnjih časih je vse bolj pomembno, na kakšne načine 
se sporazumevamo med sabo. Pri tem nam zelo pomaga 
poznavanje tujih jezikov. S tem namenom se v šoli že leta 
učimo angleščino, nekateri tudi nemščino in hrvaščino. Vsem 
je znano, da se tujega jezika najhitreje in najbolj učinkovito 
naučiš, če ga uporabljaš v vsakdanjem življenju (gledanje 
filmov, novic …), še boljše pa je, če imaš možnost, da 
obiščeš državo, v kateri ta jezik govorijo. Da bi se še dodatno 

OŠ Petrovče s POŠ Trje se je letos okitila z laskavim nazivom 
NAJ KULTURNA ŠOLA v kategoriji velikih šol. Na prireditvi, ki 
je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana v organizaciji JSKD 
in OŠ Boštanj, so v obrazložitvi povedali, da smo strokovno 
žirijo prepričali s širokim naborom kulturnih dejavnosti, ki jih 
mentorji ponujajo učencem, z organizacijo dnevov dejavnosti, 
kjer ima prav vsak možnost, da pobliže spozna in začuti 
kulturni utrip, s povezanostjo z lokalno skupnostjo … Naziv, 
ki je le potrditev, da učenci in učitelji dihamo s kulturo, bo šola 
nosila do leta 2024.  

Za naziv NAJ KULTURNA ŠOLA se je letos potegovalo 85 
šol, med vsemi pa je najbolj prepričala OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina.
        

 Kolektiv OŠ Petrovče

izurili v razumevanju in govorjenju angleščine, je konec 
septembra ¬ob evropskem dnevu jezikov OŠ Petrovče obiskal 
Nizozemec, naravni govorec angleškega jezika. Podrobno 
nam je predstavil svojo rojstno državo, njene značilnosti, 
znamenitosti in še marsikaj drugega. Povedal je tudi, da zelo 
uživa v raziskovanju ter ogledovanju lepot Slovenije. Na koncu 
njegove predstavitve pa smo mu lahko zastavili še nekaj 
vprašanj (v angleščini, seveda).

Matic Nareks, 9. b
OŠ Petrovče

Otvoritev športnega parka

Ob dnevu slovenskega športa, 23. 9. 2020, je na Osnovni šoli 
Petrovče potekala otvoritev prenovljenega športnega parka. 
Naš učenec Tin Lipovšek je likovno obogatil teniško steno, 
plesalci pa smo prireditev popestrili po naše – s plesom. 
Prireditev je, kot se spodobi za šport, vodil športni komentator 
in učitelj na naši šoli Peter Kavčič. Dokončno je športni park 
otvorila medgeneracijska štafeta, pri kateri je sodeloval tudi 
župan Občine Žalec, Janko Kos. Na cilj sta z roko v roki pritekla 
župan in eden od vrtičkarjev. Za konec pa smo vsi udeleženci 
odtekli ali prehodili še en krog po novi tekaški stezi.
        

Uma M. Kainz, 8. c
OŠ Petrovče

Foto: Tone Tavčer
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KARATE KLUB PETROVČE

Čas Korona-19 krize je tudi članom Karate kluba Petrovče 
preprečil redne treninge v telovadnici OŠ Petrovče, kjer poteka 
njihova vadba. Zato so se treningi končali v sredini novembra 
2020. Prav tako so odpadle tudi priprave udeležencev ožje 
državne reprezentance, katere člana sta tudi naša tekmovalca 
Maj Barl (borbe) in Timi Močnik (kate) v Kranjski Gori, ki so 
bile načrtovane od 23. do 30. oktobra. Vendar člani našega 
kluba ne počivajo, ampak trenirajo po svojih možnostih v 
prostorih, ki so jim na razpolago po programu, ki jim ga je 
pred koncem treningov dal glavni trener kluba Bojan Senica, 
mojster karateja 5. DAN. Prav tako po posebnem programu 
selektorja reprezentance trenirata tudi naša dva reprezentanta 
Maj Barl in Timi Močnik. Žal je to edini način za Maja Barla, 
ki tekmuje v borbah. Timi Močnik, ki tekmuje v katah, pa 
tekmuje na Evropskih in Svetovnih video e-tekmovanjih. 
Na ‘’Katana InterContinental karate League e-Tournament’’ 
je osvojil 1. mesto v kategorijah pod 16 let in pod 17 let, na 
‘’Adidas Karate World Open Series e-Tournament’’ je osvojil 
1. mesto v kategorijah pod 16 let in pod 18 let, na ‘’Okinawa 
e-Tournament World Series’’ pa 1. mesti v kategorijah pod 16 
let in pod 17 let ter 2. mesto pod 18 let. Trenutno je na 16. 
mestu na svetovni lestvici WKF v svoji kategoriji do 16 let in na 
8. mestu na Evropski lestvici. Šele v novembru 2020 bo namreč 
praznoval 16 let. Od obeh tekmovalcev Karate kluba Petrovče 
v prihodnosti pričakujemo še boljše rezultate na tekmovanjih.

Ne glede na Korona krizo pa se lahko vsi, ki jih zanima vadba 
v našem klubu, prijavijo in postanejo člani našega kluba po 
mailu: anton.marusa@triera.net ali na telefon 040 471 096 
(Bojan Senica – glavni trener kluba). O začetku treningov vas 
bomo pravočasno obvestili.
 

Anton Maruša, 
predsednik Karate kluba Petrovče

Timi Močnik, KK Petrovče

Maj Barl, KK Petrovče

Šolanje na daljavo skozi oči šestošolcev

Šolanje na daljavo predstavlja velik izziv tako za učence kot 
tudi za učitelje. Zanimalo me je, kaj šestošolci OŠ Petrovče 
menijo o tem, zato sem jih intervjuvala.

Dobro stran šolanja na daljavo vidijo predvsem v tem, da 
lahko dlje spijo, so lahko več časa doma, imajo več prostega 
časa in več prostora za delo. Slabosti pa so v pomanjkanju 
učiteljeve razlage, nekateri učenci imajo težave z organizacijo 

dela, sošolci se med seboj ne morejo družiti in veliko učencev 
ima med delom tehnične težave. Vsi intervjuvani učenci so mi 
povedali, da so rajši v šoli kot doma. Tudi sama se pridružujem 
njihovemu mnenju, saj je šolanje na daljavo težje kot šolanje 
v šoli.

Maruša Šket Galun, 6. b
OŠ Petrovče



16

PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - MAJ 2021

O NOVICAH

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, ki izide predvidoma maja 2021 
posredujete do 26. 4. 2021 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 2020, naklada 850 izvodov

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

Čarobne praznike in vse dobro 
v novem letu!

GRENKO TISK


