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Petrovške novice so informativna tiskovina Krajevne skupnosti Petrovče.

Pred vami je nova številka Petrovških novic.
Le-ta je pomladno obarvana, poudarek pa je na prihajajočem 
PETROVČEVANJU, ki bo letos potekalo od petka, 27. 5., do nedelje, 
5. 6. 2016. 
En teden prej, 21. 5. 2016, pa bomo slovesno proslavili 1000-letnico 
Drešinje vasi, kar je šele tretje takšno praznovanje v Sloveniji.
Glavna letošnja prireditev se bo odvijala v Petrovčah, kjer bodo športniki 
drugič organizirali Mavrični tek, sledila pa bo zabava s Tanjo Žagar.
Prosim vas za razumevanje, saj bo v času trajanja teka popolna zapora 
prometa po Petrovčah.
Prav tako praznuje 40 let Kulturno društvo Petrovče, za kar mu 
seveda iskreno čestitam, glavna prireditev ob štiridesetletnici pa bo v 
petek, 3. 6. 2016, v Hmeljarskem domu Petrovče.
Seznam prireditev je na zadnji strani, seveda pa si vse dogodke lahko 
ogledate tudi na uradni internetni strani in FB profilu KS Petrovče. 

Program je pester in vsak bo zagotovo našel nekaj zase. Vabljeni ste, da 
se nam pridružite ob začetku Petrovčevanja in slavnostni seji, ki bo v 
petek, 27. 5. 2016, ob 19.30 v Gasilskem domu v Drešinji vasi. Vseh ostalih 
prireditev ob prazniku KS Petrovče pa se udeležite v čim večjem številu. 
Kar pa se tiče ostalih aktivnosti v naši KS, so bile le-te usmerjene v pripravo 
oz. pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vaškega jedra, skupaj z 
ureditvijo cestišč.
Veseli me, da lahko povem, da se bodo nadaljevale aktivnosti za izgradnjo 
pločnika Petrovče – Kasaze, seveda skladno s finančnimi sredstvi, ki so na 
voljo.
Na koncu pa naj pohvalim še KZ Petrovče, ki je odlično organizirala 
Jožefov sejem. Veliko število obiskovalcev je znak, da je sejem vsako leto 
bolje pripravljen in privlačen.
NA SNIDENJE NA PETROVČEVANJU!!!

Predsednik KS Petrovče
Marjan Volpe 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Petrovče!

Spoštovani!

Krajevna skupnost Petrovče obeležuje svoj praznik, 
zato vas vljudno vabimo

na slavnostno sejo,
ki bo v petek, 27. maja 2016, ob 19.30 v Gasilskem domu Drešinja vas.

Slavnostni govornik bo gospod Iztok Kučer, podpredsednik KS Petrovče.
Program bodo s svojim nastopom obogatili učenci Glasbene šole Žalec.

Po slavnostni seji bo sledil koncert MPZ Petrovče z gosti MPZ Gotovlje.

Hkrati naj vas prijazno povabimo tudi na vse ostale prireditve.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče



Člani gasilske društva Dobriša vas Petrovče smo februarja pripravili 
občni zbor. Sprejeli  smo plan dela in investicij za letošnje leto. 
Aktivnosti načrtujemo predvsem na operativnem, organizacijskem 
in preventivnem področju.  Gasilci se zaradi zahtevnosti našega 
poslanstva redno izobražujejo, tako na usposabljanjih, kakor tudi 
na gasilskih vajah. Pogosto organiziramo tudi društvene vaje.
Pozornost namenjamo delu z mladimi. Tako so naši mladi gasilci 
izvedli svoj občni zbor, kamor so povabili mlade iz sosednjih 
gasilskih društev. V okviru Petrovčevanja, bomo v petek, 27.5.2016, 
že tradicionalno organizirali tekmovanje gasilske mladine. Vljudno 
vabljeni, na ta dogodek, saj ji boste s svojo prisotnostjo pokazali, 
da je njihova odločitev, za delo v humanitarni organizaciji pravilna.
V našem društvu smo pred leti sprejeli odločitev za nabavo novega 
gasilskega vozila GVC 16/25. Takšno sodobno vozilo bo skrajšalo čas 
prihoda na intervencijo in povečalo operativno učinkovitost. Našim 
mladim članom bo to spodbuda za predano delo. Društvu kot celoti, 
pa bo vneslo dodaten impulz v razvoju. Ta plan nabave sovpada z 
načrtom nabave, ki ga je sprejelo Občinsko gasilsko poveljstvo 
skupaj z županom Občine Žalec. Pri tem nam občina zagotavlja 
70 % vrednosti vozila, naše društvo pa mora zagotoviti preostali 
znesek. To so velika finančna sredstva, ki nam jih bo uspelo pridobiti 

le z vašo pomočjo spoštovani krajani in s pomočjo podjetji z našega 
območja. V prihodnosti vas bodo obiskali naši člani in prosimo vas, 
da nas sprejmete tako prijazno kot v preteklosti. S skupnimi močmi 
nam bo tudi tokrat uspelo. Prevzem tega vozila načrtujemo v prvih 
mesecih leta 2017.
Vsem želimo vse dobro in vas pozdravljamo z našim pozdravom: 
NA POMOČ!

 PGD Dobriša vas Petrovče

PGD Dobriša vas Petrovče

Drešinja vas v pričakovanju obletnice in državnega prvenstva
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Arnovski gasilci se v Petrovških novicah radi pohvalimo, da imamo 
vzorno urejen, prijazen naš mali gasilski dom. Smo gasilska enota 
1. kategorije, imamo 15 operativnih gasilcev. Lokacija našega 
gasilskega doma je utesnjena, omejena s prometno cesto skozi 
vas. Pred leti smo prejeli ponudbo za odkup objektov sosednje 
Gorjupove kmetije. Ogledali smo si objekte kmetije. A je bila za nas 
idealna lokacija odločno predrag nakup in potrebna visoka vlaganja 
v zastarel bivalni standard objektov dotrajane kmetije. 

Zato smo se letos lotili zalogaja, ki ga finančno in organizacijsko 
zmore naše gasilsko društvo. Adaptirali bomo obstoječ objekt 
gasilskega doma. Za način adaptacije smo se odločili na upravnem 
odboru, na predlog članov, ki se na gradnjo objektov razumejo. 
Sosed je soglašal z nameravano adaptacijo, tako da bomo tudi pod 
streho gasilskega doma pridobili uporabne prostore. V pritličju bo 
povečana garaža in prostor za skupno in osebno zaščitno opremo. 
Ob garaži bo manjša pisarna, čajna kuhinja in sanitarije. Streha bo 
nova, izvedene bodo frčade na cestno stran. 

Gasilsko društvo Arja vas

Društvo upokojencev Petrovče je imelo 11. 3. 2016, občni zbor, kjer 
smo obravnavali poročilo o delu društva za leto 2015 in program 
dela za leto 2016.
Program dela društva upokojencev Petrovče, se je vsebinsko izvajal 
po ustaljenem vsakoletnem programu delovanja in sicer: 
1. delovanje sekcij,
2. vzdrževalna in pripravljalna dela v RC Ruše,
3. razna srečanja upokojencev,
4. skrb za dobro počutje naših članov DU,
5. sodelovanje z ostalimi društvi znotraj krajevne skupnosti in
6. delovanje komisij.
Poseben poudarek je bil na delovanju 10 sekcij in sicer:
• pohodništvo in izleti: organizirano je bilo 7 pohodov in  1 izlet;
• zimska rekreacija v telovadnici osnovne šole Petrovče,  se je 

izvajala od meseca oktobra do meseca aprila. Pri tej rekreaciji 
je sodelovalo od 15-20  udeležencev;

• športna sekcija: naši tekmovalci so med letom pridno trenirali 
in se udeležili športnih tekmovanj, ki jih je organizirala ZVEZA 
DRUŠTEV UPOKOJENCEV OBČINE ŽALEC in druga društva 
upokojencev;

• igranje kar je potekalo v prostorih društva in v RC  Ruše;
• ljudski pevci našega društva, ki štejejo 7 članov, so nastopali na 

naših srečanjih in na koncertih po domovih za starejše;
• kolesarji so imeli rekreativne vožnje dvakrat mesečno ob 

četrtkih od spomladi do jeseni;
• pikniki in družabna srečanja: praznovanje praznika dneva žena, 

martinovanje, Novoletno srečanje, obletnica postavitve RC 
Ruše itd..;

• komisija za socialna vprašanja: obiski starejših nad 80 let v 
domovih starejših in na njihovih domovih;

• strokovni napotki za sadjarje in pridelovalce grozdja in
• sodelovanje z ostalimi društvi v krajevni skupnosti.

V torek 12. 4. 2016, je bil organiziran prvi letošnji – 91 skupni pohod 
na Sv. Jošt nad Vranskim 935 m. Pohod je bil zmeren in je trajal eno 
uro v eno smer. Pohoda se je udeležilo nad 40 pohodnikov.
Po povratku na Vransko smo si ogledali center varne vožnje AMZ.  
V sredo 20. 4. 2016, smo se upokojenci zbrali  v RC Ruše – pri brunarici 
na vsakoletni čistilni akciji in jo pripravili na redno obratovanje na 
uslugo našim članom. V čistilni akciji je sodelovalo 25 upokojenk in  
upokojencev.
Brunarica bo odprta vsako sredo in petek od 29. 4. 2016 dalje od 
15. – 18. ure.

Ivan GLUŠIČ, predsednik DU

Društvo upokojencev Petrovče

Drešinja vas se vsako jutro prebuja v pričakovanju tisoče obletnice 
vasi in ponovnega nastopa letos kar štirih desetin na državnem 
prvenstvu v Kopru.
Zelo smo ponosni in veseli, da lahko naša vas praznuje tako visoki 
jubilej, kot je tisoč let prve omembe vasi. Vas je omenjena v listinah 
iz davnega leta 1016, ko so podeljevali posestva in je med drugimi 
omenjena reka Mirna, reka Savinja in tudi Drešinja vas. V počastitev 
tega dogodka bomo pripravili prireditev 21. 5. 2016.
Čeprav smo se letos enega državnega prvenstva v kvizu v Stični s 
pionirji že udeležili in dosegli odlično 14. mesto, pa nas čaka še eno 
pomembno dejanje v prvem delu leta in to je državno prvenstvo 
gasilskih desetin v Kopru. Vsi vemo, da je lažje osvojiti kot obraniti 
doseženo mesto in ta zahtevna naloga čaka pionirje in mladince 
PGD Drešinja vas, kajti še vedno so aktualni državni prvaki. Njim se 
bosta letos pridružili še ekipi članov A in starejših gasilcev in Koper 
bo kar mala Drešinja vas.

Drage naše ekipe, nihče ne zahteva 
od vas najboljših rezultatov, če bodo, 
pa hvala Bogu. Želimo vam predvsem 
zdravja in športne sreče, kajti mi 
smo veseli, da ste  sploh del našega 
društva. Tega naj se veselijo tudi drugi 
krajani in občani naše prelepe doline.
Vsem krajanom Krajevne skupnosti 
Petrovče želimo lepo Petrovčevanje. 
To je za danes vse, saj smo društvo, 
ki več delamo kot pišemo. S vidimo v 
Drešinji vasi.

Gregor Košec,
predsednik PGD Drešinja vas

Pod streho bo nova mansardna ureditev za sanitarije, manjšo 
pisarno, arhiv in večjo sejno sobo. Gasilci prosimo krajane, da nam 
po svojih močeh pri gradnji pomagajo z gradbenim materialom, 
opremo in s svojim delom. Tako bomo gasilci in krajani adaptirali 
zastarel in premajhen objekt gasilskega doma Arja vas, ki nam bo 
še naprej v ponos. Predstavljamo tloris mansarde in prerez obnove 
gasilskega doma Arja vas.

NA POMOČ!!! 
Iztok Uranjek 
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Pevci Moškega pevskega zbora v svoji predstavitvi večkrat poudarimo, 
da se povezujemo z zbori iz bližnje in daljne okolice.

Na povabilo Moškega pevskega zbora Gotovlje smo  imeli 25. marca 
v Gotovljah sokoncert, v  počastitev dneva žena in materinskega dne.

V mescu maju smo se udeležili območne revije pevskih zborov, zapeli 
bomo tudi na prireditvi v počastitev 1000-letnice Drešinje vasi, ob 
koncu meseca pa s sokoncertom s pevci Moškega pevskega zbora 
Gotovlje otvorili Petrovčevanje.

Že sedaj vljudno vabljeni na naše prihajajoče nastope.

Marko Reberšak, predsednik

Moški pevski zbor

Candelice se vedno znova rade odzovemo kakšnemu povabilu, 
letos smo se v mesecu marcu udeležile jubilejnega 20. Karitasovega 
dobrodelnega koncerta.
Prav za to priložnost smo se naučile pesem od Ferija Lainščka, ki smo 
jo zapele skupaj s predsednico Karitasa, go. Elviro Krošelj.
V mesecu maju smo se udeležile občinske revije, v juniju pa gremo na 
srečanje malih vokalnih skupin.
Sedaj se pripravljamo na jubilej KD Petrovče, s katerim  bomo v 
mesecu juniju obeležili 40 let delovanja  društva ter na sokoncert v 
juniju z VS Voks.
S svojo zagnanostjo in vztrajnostjo pri amaterskem petju smo zelo 
predane svojemu delu, tako da nam ne zmanjkuje kreativnih idej.
Naš moto: »Kdor poje rad, ostane vedno mlad«.

Andreja Rak-Ribič, predsednica

Vokalna skupina Candela

pohvalno besedo ter predvsem, da se srečamo in poklepetamo s 
člani. Kulturni program so letos izvedli člani sekcij (Moški PZ, MePZ 

A Cappella ter FS Kobula). Nadalje so sledila poročila drštva in vseh 
sekcij. Delovno predsedstvo je vodila Andreja Rak Ribič. Na zboru 
članov je tudi priložnost, da se zahvalimo najbolj prizadevnim 
članom društva. Priznanje za vestno in odgovorno delo so letos 
prejeli: Gregor Košec, Damijana Podbregar, Vesna Štraus ter Marijan 
Turičnik. Slovesno jih je podelila podžupanja Občine Žalec, dr. Hana 
Šuster Erjavec, v društvo pa so bili uradno sprejeti tudi vsi novi člani. 
Po uradnem delu je sledilo druženje z rock duetom 2 kajle.

Pred nami pa je že Petrovčevanje, kjer obeležujemo praznik Krajevne 
skupnosti Petrovče in kjer Kulturno društvo seveda tudi sodeluje. Za 
naše društvo je letos še posebej slovesno, saj praznujemo 40-letnico 
od uradne ustanovitve. Prisrčno vas vabimo na naslednje prireditve:
•	 petek, 27. maj 2016, ob 20. uri koncert Moškega pevskega 

zbora (Gasilski dom Drešinja vas)
•	 četrtek, 2. junij 2016, ob 19.30 komedija Namišljeni zdravnik 

(dvorana Hmeljarski dom).
•	 petek, 3. junij 2016, ob 19.30 slavnostna prireditev ob 

40-letnici društva (dvorana Hmeljarski dom).

Mesec maj naj nas druži in navdušuje. Vabljeni na druženje in 
navduševanje.

Jasna Sraka, predsednica KD Petrovče

Spoštovani!

Za nami sta letos že dve prireditvi, za katere velja nameniti nekaj 
besed. V dneh ob slovenskem kulturnem prazniku se spominjamo 
naših velikih kulturnih ustvarjalcev, spominjamo se dogodkov, ki 
so nas zaznamovali kot narod, prvih knjig in zapisov, spominjamo 
se številnih avtorjev, ki jih je ljubezen do kulture navdihovala k 
ustvarjanju. Tako je bila letošnja prireditev v organizaciji našega 
društva posvečena slovenski rock glasbi. V uvodnem programu so 
nastopali učenci OŠ Petrovče, nadalje je slavnostna govornica gospa 
Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave ter krajanka 
Petrovč, med drugim poudarila kako pomembne so vrednote in 
povezovalnost društev v kraju, ustvarjalnost mladih in pa seveda 
slovenska samostojnost, ki temelji na naši, slovenski kulturi. Iskreno 
in ponosno je pohvalila tudi naj kulturno šolo, Osnovno šolo 
Petrovče. Na koncu sta rockovsko nit proslave izpopolnili  in počastili 
še dve naši sekciji, duo 2kajle ter Uroš Planinc Group. Tako smo 
na svojevrsten način počastili praznik kulture in izkazali skromno 
zahvalo vsem kulturnim ustvarjalcem. Ob tej priložnosti je vodja 
JSKD, izpostava Žalec, g. Marko Repnik, zaslužnim podelil značke 
za večletno udejstvovanje na ljubiteljski kulturi. Vsem dobitnicam 
iskreno čestitamo!

V mesecu marcu pa so letos 
ob ženskem mesecu in 
njihovih praznikih učenci 
OŠ Petrovče pripravili igro 
Zaljubljeni tulipan in s 
svojim nastopom navdušili 
prepolno dvorano. Zahvala 
gre poleg nastopajočim 
(tudi otrokom iz vrtca) in 
njihovim mentoricam še 
Krajevni skupnosti Petrovče, 
ki je materam in ženam ob 
koncu prireditve namenila 
trobentice. 

Zbor članov društva je 
priložnost, kjer si lahko 
poleg posameznih poročil 
zastavimo tudi nadaljnje 
cilje, rečemo kakšno dobro in 

Kulturno društvo Petrovče

Časti tljivo obletnico bomo proslavili na 
slavnostni prireditvi, 

ki bo v petek, 3. junija 2016, ob 19:30 v 
Hmeljarskem domu v Petrovčah.

Srčno vabljeni, da praznujete z nami.

V letu 2016 Kulturno 
društvo Petrovče 

praznuje 40-letnico 
ustanovitve.
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A Cappellovci smo v novo leto 2016 vstopili z novim zborovodjem, 
profesorjem glasbene vzgoje in do tedaj našim sopevcem, Mitjo 
Vaupotičem iz Celja. Z njim je zavel nov, svež veter, ter predvsem 
prijateljsko in pozitivno vzdušje v zboru.

Kljub malo okrnjeni zasedbi smo z veseljem nadaljevali z učenjem 
programa za območno  revijo in nastope, kateri so in bodo sledili v 
prvi polovici tega leta. 

Svoj premierni nastop z novim zborovodjem smo imeli aprila na 
Občnem zboru Kulturnega društva Petrovče, kjer je naša članica 
Damijana Podbregar prejela priznanje društva za dolgoletno vestno 
in odgovorno delo v širšem kulturnem okolju.
Mesec april pa je bil nadvse uspešen tudi za našega zborovodjo, 
saj je na Državnem tekmovanju otroških in mladinskih zborov v 
Zagorju ob Savi s svojim drugim zborom iz OŠ n. h. Maksa Pečarja iz 
Ljubljane osvojil zlato priznanje. 
Ob tem uspehu smo mu pevci na vaji pripravili prav posebno 
presenečenje s posebej zanj prirejeno in zapeto pesmijo, torto in 
dobro kapljico. 
22. aprila smo bili povabljeni na Revijo domačih pevskih zborov na 
Vransko, kjer smo se predstavili s programom, ki smo ga meseca 
maja peli na Območni reviji pevskih zborov v Žalcu.
V juniju bomo nastopili še na 40-letnici našega krovnega društva, 
ob tem pa bomo pridno vadili in pripravljali nov program, s katerim 
se vam bomo predstavili ob koncu leta.
Vljudno vabimo vse, ki bi radi postali del našega zbora in peljali lepo 
ter zelo uspešno pevsko zgodovino A Cappelle še v nadaljnja leta. 
Vaje imamo vsak četrtek ob 19.30 v Hmeljarskem domu Petrovče.

Damijana Podbregar

MePZ A Cappella: v novo leto z novim zborovodjem

Za nami je več lepih nastopov po Savinjski dolini, v vrtcih, domovih 
za starejše, na občnem zboru društva ter na območni reviji odraslih 
folklornih skupin. Sedaj se intenzivno pripravljamo na 40-letnico 
društva, ki bo v juniju ter na našo 5. obletnico delovanja, ki ga bomo 
skupaj z vami praznovali v mesecu oktobru.

Primož Sraka, strokovni vodja

Folklorna skupina Kobula

Uroš Planinc Group, ki jo sestavljajo Uroš Planinc, Blaž Bizjak in 
Matjaž Ključevšek, je nastala leta 2006. Zasedba ustvarja edinstven 
in brezčasen zvok, ki vas popelje daleč stran, v svet pravega 
neizumetničenega rocka z dušo.

V poletnem času fantje planirajo snemanje svoje tretje plošče in vas 
vljudno vabijo na koncerte:
3. 6. 2016  HMELJARSKI DOM PETROVČE
17. 6. 2016 SPACE BAR VELENJE
18. 6. 2016 LEGIONAR VELENJE
27. 6. 2016 SMALLFEST ŠOŠTANJ
19. 8. 2016 METROPOL CELJE

Vljudno Vabljeni!
Uroš Planinc

Uroš Planinc Group

www.facebook.com/urosplanincgroup

Zaradi velikega zanimanja za zdravilne rastline in njihove blagodejne 
učinke, smo v četrtek, 14. aprila 2016, v Krajevno knjižnico Petrovče 
medse ponovno povabili poznavalca in ljubitelja zelišč Andreja 
Kopušarja. Tokrat nam je predstavil spomladansko divjo zelenjavo, ki jo 
lahko sedaj nabiramo v naravi ter podučil o njihovi rabi in učinkovinah. 
Obiskovalci so vedoželjno pokukali v nabor odličnih knjižnih predlog z 

“zeliščarsko” tematiko, hkrati pa tipali, vonjali in prepoznavali tudi sveže 
nabrane divje zeli, ki jih je predavatelj prinesel s seboj. Predstavitev 
je bila nadvse zanimiva, zato smo se z udeleženci dogovorili tudi za 
skupinsko nabiranje zdravilnih dobrot narave, ki jo bomo predvidoma 
izvedli v mesecu juniju.

Zakladnica zelišč

Prve letošnje Petrovške novice so pred vami in s tem tudi naš  članek.

Aktivnosti  v naši organizaciji so se začele kar na začetku novega leta. 

Najprej smo pod drobnogled vzele naše delo v letu 2015 in plan, ki je bil 
predviden, ter  bile vesele, ker je bil v veliki meri izpolnjen. 

V letu 2015 je naša KO RK opravila naslednje aktivnosti:
• socialna pomoč ter pomoč pri plačilu položnic,
• organizacija srečanja starejših,
• obiski starejših na domu in v domovih ostarelih,
• meritve krvnih vrednosti, 
• zbiranje hrane za pomoči potrebne v tednu RK, v sodelovanju z 

blagovnico BALA,
• sodelovanje na Petrovčevanju in prikaz oživljanja, v sodelovanju z 

območnim RK iz Žalca, 
• organizacija akcije DROBTINICA – zbiranje prispevkov za pomoč 

pri plačilu toplega obroka šolarjem iz socialno šibkih družin, v 
sodelovanju z OŠ Petrovče,

• pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov,
• druge aktivnosti.

Tudi  za leto 2016 smo si zastavile plan. Ta se nanaša predvsem na 
izvajanje humanitarnega programa: socialne dejavnosti, skrbi za boljšo 
kakovost življenja starejših in krepitev zdravja. Poleg tega pa bo naša 
naloga tudi približati delovanje RK mladim, kar pomeni predvsem 
sodelovanje z OŠ Petrovče.

Še naprej bomo pomagale pri stiskah naših krajanov,  organizirale 
srečanje starejših tudi v letošnjem letu, obiskovale starejše, izvajale 
meritve krvnih vrednosti, organizirale akcijo Drobtinica, pobirale 
članarino in prostovoljne prispevke ter organizirale še druge aktivnosti. 
Vključile se bomo tudi v program Petrovčevanja.

V tednu RK, ki je letos potekal od 2. do 8. maja, pa smo v torek, 3.5.2016, 
izvajale meritve krvnih vrednosti, ki so bile tokrat brezplačne in na naše 
veselje dobro obiskane.

Ksenja Volpe Medved,
predsednica KO RK Petrovče - Levec

KO RK Petrovče – Levec
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V sredo, 27. 1. 2016, smo odšli z mladinskim pevskim zborom in s 
spremljevalci OŠ Petrovče na intenzivne pevske vaje  v Celje v dom Sv. 
Jožefa. Ob prihodu so nas lepo sprejeli, dobili smo ključe  in odšli v sobe. 
Potem smo se zbrali v dvorani in se upeli. Razdelili smo se na glasove in 
pridno vadili uro in pol. Po končanih vajah je sledilo večerno druženje. 
Oblikovali smo skupine, si razdelili vloge, nato pa zaigrali prave mini 
gledališke predstave. Bilo je zanimivo in zabavno. 

Naslednje jutro smo pozajtrkovali in se ob 8.00 zbrali v dvorani, kjer smo 
imeli upevalne vaje. Potem smo se razdelili po glasovih in nadaljevali s 

petjem. Po nekajurnih vajah smo odšli zapet  nekaj pesmi tudi starejšim 
občanom. Prišel je čas, ko smo lahko odšli na čisti zrak in se sprehodili do 
Celjskega gradu. Ko smo se vrnili, smo se igrali na igrišču, dokler ni zopet 
nastopil čas za petje. Ob večernem druženju smo praznovali Nušin, 
Jakobov in Matevžev rojstni dan. Prepevali smo, se malo tudi posladkali 
ter zabavali in odšli spat. 

Tudi zadnji dan smo prepevali. Lahko rečem, da smo se naučili veliko 
pesmi. Bilo je zabavno in komaj čakam na naslednje intenzivne vaje. 

Nika Golubič, 7. a

Intenzivne pevske vaje

V petek, 22. 1. 2016, se je v telovadnici POŠ Trje odvijala prireditev, ki je 
bila namenjena obeležitvi 170-letnice šolstva v KS Galicija. Zgodovino 
šolstva smo spoznali skozi »TV oddajo«, v kateri so o svojih spominih 
na šolo nekoč in danes govorili različni gostje. Na prireditvi sta bila tudi 
župan Občine Žalec, gospod Janko Kos, in predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Galicija, gospod Peter Vipavc. Nagovoril nas je tudi gospod 
Jože Krulec starejši, ki je bil dolgoletni učitelj v podružnični osnovni šoli 
v Galiciji, kasneje pa tudi kar nekaj let ravnatelj Osnovne šole Petrovče.
Pri izvedbi prireditve so sodelovali učitelji in učenci POŠ Trje, na pomoč 
so jim priskočili tudi bivši učenci. Slednji so nas predvsem popeljali 
skozi utrinke iz preteklosti. Ob tej posebni priložnosti je deset zlatih 
maturantov prejelo priznanja Krajevne skupnosti Galicija. 

Katja Arnšek, 7. b

170 zlatih let šolstva v KS Galicija

Dolgo smo čakali na zimski športni dan, saj ni in ni bilo snega. Sreča 
se nam je nasmehnila  v torek, 22. 3. 2016. Učenci OŠ Petrovče smo se 
lahko odločili, ali bomo smučali, drsali ali pa spoznali različne športne 
aktivnosti v Golovcu.
Smučarji so se na smučišče Rogla odpravili zelo zgodaj zjutraj. Medtem 
smo preostali učenci v telovadnici že navsezgodaj igrali nogomet, 
odbojko in rokomet. Nato smo se z avtobusi odpravili v Golovec, drsalci 
pa na mestno drsališče. Na drsališču smo bili kar 2 uri, potem pa smo se 

odpravili na ogled mestne hiške na drevesu. V Golovcu so se preizkusili 
v različnih disciplinah: kegljanju,borilnih veščinah in plesu.
Ko smo se vrnili v šolo, smo se drsalci in tisti, ki so bili v Golovcu, kjer so 
se preizkusili v kegljanju, borilnih veščinah in plesu, odpravili v šolsko 
telovadnico, kjer smo imeli na izbiro različne športne aktivnosti.
Vsi smo zelo uživali na športnem dnevu.

Lovro Divjak, 7. b

Športni dan

V torek, 9. 2. 2016, smo imeli učenci Osnovne šole Petrovče in POŠ Trje 
kulturni dan s pomenljivim naslovom »Rima je prima«. 
Vsi smo se najprej zbrali v matičnih učilnicah in poslušali radijsko 
oddajo o kulturi. Ko se je končala, so mlajši učenci začeli ustvarjati, 
učenci predmetne stopnje pa odšli v Hmeljarski dom in si ogledali 
igro v verzih Zaljubljeni tulipan. Trenutni osmošolci so se na pobudo 
gospe Veronike Tavčar nanjo pripravljali skoraj dve leti. Nad odigrano 
predstavo je bila navdušena tudi avtorica igre, Bina Štampe Žmavc, 
ki se nam je v nadaljevanju pridružila in je ob pogledu na oder 
lahko uživala z učenci razredne stopnje. Mi pa smo se vrnili v šolo, 
pomalicali in se odpravili v različne delavnice, v katerih smo ustvarjali 
glede na videno. Delavnic je bilo res veliko in v vsaki posebej smo se 
učenci resnično izkazali in drug drugemu pokazali, kako smo lahko 

ustvarjalni in uspešni. V literarnih delavnicah (tako slovenskih kot 
angleški) so učenci pesnili rime, pesmi, rapali … V likovni delavnici 
pa so z ilustracijami besedno umetnost še nadgradili. Svoje ročne 
spretnosti so nekateri pokazali tehničnih delavnicah, v katerih so 
izdelovali različne kazalke, tulipane … O zeliščih, s katerimi se je 
v igri pozabavala avtorica, so se pogovarjali v zeliščni delavnici, v 
kuharski pa so pekli piškote in pehtranov biskvit za žalostno tulpo. 
Multimedijci so dogajanje ovekovečili s fotografijami, ki so jih tudi 
obdelali, novinarji pa smo vse to prelevili na papir. 
Na koncu je sledil še veliki finale, na katerem so predstavniki vsake 
delavnice predstavili, kaj so počeli. In moram priznati, da je bil dan res 
zelo ustvarjalen. 

Klaudija Korenak, 7. b

Rima je prima!

V četrtek, 5. 3. 2016, smo imeli osmo- in devetošolci tehniški dan. 
Razdeljeni v štiri skupine smo skupaj ponovili in hkrati nadgradili 
naše znanje na področju astronomije in biologije. V štirih delavnicah 
so nam zunanji predavatelji povedali in predstavili veliko novih, za 
nas še neznanih informacij.
Pri delavnici na temo svetlobe smo si natančneje ogledali vidno in 
ljudem nevidno svetlobo (infrardeča, ultravijolična …). Spoznali 
smo, da je infrardeča svetloba v bistvu toplota, ki jo oddajajo različna 
telesa, tudi ljudje.
V delavnici Zemlja smo spoznali nastanek Zemlje in prvih živih bitij, 
pomembna geološka obdobja, osnovne podatke o našem planetu … 
Predavatelj nam je povedal, da si obdobja izumiranja sledijo v nekem 
zaporedju in da se nam ponovno bliža takšno obdobje.
Ljubiteljski astronom iz Krškega nam je razkril veliko zanimivosti 
o prvih teleskopih in astronomih, še posebej o fiziku, matematiku, 

astronomu in filozofu Galileu Galileiju. Pokazal nam je karto Lune in 
telefonsko aplikacijo, s katero lahko opazujemo nebo.
Vsem je bila najbolj zanimiva delavnica, imenovana Planetarij, v 
katerem smo spoznali vesolje in človeško telo. Naučili smo se, da je 
veliko ozvezdij poimenovanih po grških in rimskih junakih, prav tako 
pa smo spoznali več koordinatnih sistemov na nebu. Izvedeli smo, da 
Sonce nikoli ne vzhaja točno na vzhodu in nikoli ne zahaja točno na 
zahodu, da je zvezda Severnica vedno na istem mestu in še veliko 
novih stvari.
Na tehniškem dnevu smo prejeli veliko novega znanja in informacij, ki 
nam bodo prav prišle pri pouku, prav tako pa v vsakdanjem življenju. 
Četudi so bili naši možgani ob toliko podatkih obremenjeni, bo nekaj 
teh nedvomno prispevalo k naši razgledanosti.

 Maša Šon Neuholt, 9. a

   Vesolje in mi

V torek, 8. 3. 2016, so na dan žena po številnih krajih po Sloveniji 
potekale prireditve. Tudi v Petrovčah smo se odločili, da proslavimo 
ta dan. Tako so se v Zadružnem domu zbrali krajani, med njimi tudi 
podžupan občine Žalec, podpredsednik KS Petrovče, ravnateljica OŠ 
Petrovče, predsednica KD Petrovče in mnogi drugi … Najprej so jih s 
svojo igro navdušili petrovški osnovnošolci, ki so lansko leto obiskovali 
izbirni predmet gledališki klub in so se skoraj dve leti pod mentorstvom 
gospe Veronike Tavčar intenzivno pripravljali na igro v verzih Zaljubljeni 
tulipan, ki jo je napisala Bina Štampe Žmavc. V zadnjem trenutku pa so 
idejni vodji priskočili na pomoč še gospa Marjana Lešnik z režijskim in 
tehničnim delom, gospa Anita Žolnir z glasbeno in gospa Zala Valenčak 
z likovno podporo, gospod Janez Hrustelj pa je celo izdelal prestol. 
Ko je po končani igri že vse dišalo po pomladni zaljubljenosti, so naša 
srca s plesom in petjem ogreli še vrtčevski otroci. Presenečenj pa kar ni 
bilo konec, saj smo večer zaključili prav dišeče in sladko. Naš hišnik je 
namreč vstopil v dvorano, pred sabo pa potiskal voziček, na katerem 
je bila modra torta v obliki tulipana. Vsi smo bili veseli, saj je proslava 
odlično uspela, pa še posladkali smo se lahko. Prijetno druženje sva 

zaključili Laura in Evita, ki sva pod mentorstvom gospe Suzane Filipčič 
povezovali program, nekaj učencev pa je v imenu Kulturnega društva 
Petrovče vsem prisotnim predstavnicam nežnejšega spola podelilo 
dišeče trobentice.

Evita Špiljar, 8. b

Zaljubljeni na dan žena

V Domu II. žalskega tabora pa se je pretekli teden odvijal glasbeno-gledališki 
večer z naslovom NIČ IN VSE v organizaciji OŠ Petrovče in POŠ Trje. Učenci 
so si v sredo, 30. marca, ogledali generalko, naslednji dan zvečer pa je 
sledila premiera pravega umetniškega spektakla, ki so nam ga pričarali 
instrumentalisti, nadobudni pevci cicibani, pevci otroškega pevskega zbora 
Trje in Petrovče ter mladinskega pevskega zbora, katerim so se pridružili 
še člani Mešanega pevskega zbora Galicija. Skupaj so poskrbeli, da je 
dvorana doma glasno zadonela. Za nadgradnjo večera so poskrbeli izvirni 
gledališčniki, ki so z upodobitvijo predstavnikov določenih obdobij le še 
potrdili potovanje v preteklost. V sodobnost pa so nas ponesle energične 
plesalke in modna revija mladih likovnikov. Za veliki finale pa je poskrbel 
devetošolec s svojim mixom elektronske glasbe.

Obiskovalci so z bučnim aplavzom potrdili, da se zavedajo, da so bili 
priča vrhunski prireditvi, ki je znova potrdila, da je šel naziv najbolj 
kulturne šole v Sloveniji v prave roke. Na tem mestu še enkrat iskreno 
čestitamo vsem mladim glasbenikom in ostalim umetnikom, ki so 
zagotovo poskrbeli za dogodek, o katerem se bo še dolgo govorilo. 
Seveda gre iskrena zahvala tudi vsem mentoricam, gospe Aniti Žolnir, 
idejni vodji projekta, in ostalim mentoricam oz. mentorju: gospe 
Marjani Lešnik, gospe Valentini Ašenberger, gospe Maji Bubik, gospe 
Zali Valenčak, gospe Mateji Brežnik, in gospodu Dejanu Košenini, ter 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu večeru.

Kolektiv OŠ Petrovče

Nič in vse

Ja
na

 Z
aj

c 
Pe

tr
ak

Ja
na

 Z
aj

c 
Pe

tr
ak

Ja
na

 Z
aj

c 
Pe

tr
ak



10 11

Tudi letos smo bili aktivni pri ohranjanju izročila narodnoosvobodilnega 
boja, saj je to naša temeljna programska naloga združenja. V okviru 
nalog je tudi skrb za spominska obeležja in njihovo obnavljanje, ki 
jih je na našem območju devet. Ob tej priložnosti bi pohvalil naše 
poverjenike, ki skozi leto skrbijo za obeležja. 

V mesecu februarju smo v Osnovni šoli Petrovče izvedli zbor članic in 
članov. Splošna ugotovitev na zboru je bila, da smo vse zastavljene 
naloge uresničili. Edino pri vključevanju v organizacijo nismo bili dovolj 
uspešni. Sprejeli smo le dva člana, tako da organizacija sedaj šteje 84 
članic in članov. V prihodnje želimo vključiti še več novih članov, saj je v 
organizaciji cilj ohranjanje vrednot in spomina na težke čase okupacije. 
Tudi iz našega kraja je bilo preveč žrtev v tistem času in tega ne smemo 
pozabiti. Poleg tega se nam članstvo krči zaradi bioloških zakonitostih, 
saj so v kratkem času preminuli trije člani: Frančiška Janež, Srečko 
Zakošek in Elizabeta Kralj. Ohranili jih bomo v trajnem spominu.

Na prireditvah, ki so bile organizirane v spomin na pomembne 
dogodke v času  NOB, sodeluje veliko članic in članov. Udeležili smo se 
proslave na Osankarici, kjer je bila zadnja bitka Pohorskega bataljona 8. 

januarja 1943 leta, nato smo bili na Sedlarjevem (Kozjansko), kjer smo 
slavili 72. let prihoda XIV. Divizije v Slovenijo. Bili smo na komemorativni 
svečanosti na Frankolovem, kjer so okupatorji obesili 100 talcev iz 
Starega piskra kot povračilni ukrep za uboj nacističnega funkcionarja 
Antona Dortmaistra. Letos je 71. obletnica tega pomora, kjer je ugasnilo 
življenje tudi šestim žrtvam iz Žalske občine. Množično smo se udeležili 
proslave v počastitev Dneva upora proti okupatorju 26. aprila, ki je 
izzvenela v čast 75. let OF Slovenije v Domu II. Slovenskega tabora 
v Žalcu. Slavnostni govornik je bil podpredsednik Združenja borcev 
Žalec tovariš Viljem Petek. Podeljene so bile plakete Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije, ki jih podelil tovariš Marijan Turičnik, 
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Žalec. 

V kulturnem programu, ki ga je vodila Jožica Ocvirk, so sodelovali pevski 
zbor KUD Zagrad Celje, pevski zbor KUD Frankolovo in Godba Liboje, ki 
je izžareval v slavju 75. letnice ustanovitve OF slovenskega naroda. Ta 
dogodek bo nam ostal v zelo lepem spominu. 

Marijan Turičnik, predsednik

Kot vsako drugo leto smo se tudi letošnji prijavljeni devetošolci OŠ 
Petrovče odpravili ogledat London. Budilke so nam zvonile že ob 2.00 
zjutraj, da smo se lahko do pol treh pripeljali do šole in se od tam z 
avtobusom odpeljali do letališča Marca Pola v Benetkah. Nekateri smo 
leteli prvič, zato se nam ni niti sanjalo, kako dolgo bomo čakali, da se 
bomo prvič usedli na letalo in poleteli. A vendar smo dočakali in prvi 
občutki na letalu so bili izjemni. Občutki lebdenja, prelep razgled in 
seveda pristanek. Čeprav me je bilo strah poleteti, se mi je ob pristanku 
strah zdel čisto odveč. 
Na letališču v Angliji nas je čakal avtobus in nas odpeljal do hotela. 
Ko smo prišli v hotel zaspani in brez energije, nas tam žal nista čakali 
postelja in noč mirnega spanca, ampak začetek raziskovanja Londona. 
Prva stvar, ki jo naredi skoraj vsak Londončan, ko se odpravi iz hiše, 
je, da se odpravi na postajo podzemne železnice, kar smo storili tudi 
mi. In od trenutka, ko smo se vkrcali vanjo, je postala podzemna naše 
najpomembnejše prevozno sredstvo po Londonu. 
Prva znamenitost, ki smo si jo ogledali je bil Wembley Stadion, največji 
stadion v Veliki Britaniji. Naslednja postaja sta bila Big Ben in London 
Eye, kamor smo se pripeljali proti večeru, tako da smo ju lahko videli 
v izjemni nočni osvetljavi. Sledili so še Westminster Abbey, Piccadilly 
Circusu, China Town, večerja in vrnitev v hotel ter nočitev. 
Drugi dan smo si ob obilnem zajtrku nabrali moči. Ogledali smo si 
Greenwich, Tower Bridge Exhibition, z ladjico smo se popeljali po reki 

Temzi, z londonsko gondolo smo se popeljali v višine in se pogajali za 
cene na Camden Townu, med potjo pa večkrat uzrli največji nebotičnik 
v Evropi The Shard of Glass. 
Po udobnem spancu smo se naslednji dan odpravili po vladni ulici 
Whitehall, ogledali smo si Trafalgar Square, Buckinghamsko palačo, 
kjer smo bili priča menjavi straže in smo lahko občudovali kraljevi park. 
Po krajšem kosilu smo odšli v Science Museum, kjer smo si ogledal vse 
znanstvene dosežke skozi čas in še več. Kot zadnjo znamenitost tistega 
dne pa smo nekateri obiskali znameniti Madame Tussauds, kjer smo 
se lahko slikali z znanimi osebnostmi, drugi pa so pobliže spoznali 
Sherlocka Holmesa. 
Zadnji dan smo odšli do najvišjega samostoječega stolpa, cerkve, v 
kateri se lahko udobno namestiš in uživaš ob prijetni kavici, do Pavlove 
katedrale, se sprehodili po majavem mostu, imenovanem Milenijski 
most, in si ogledali moderno umetnost v Tate Modern galeriji. Za 
zaključek pa smo se odpeljali na razgledno ploščad in si še zadnjič 
ogledali celoten London. Potem je sledila samo še pot proti domu in 
tako smo prispeli pred šolska vrata okoli 2. ure zjutraj.
 Samuel Johnson je napisal: »When the man is tired of London, he is 
tired of life,« kar v prevodu pomeni, ko se človek naveliča Londona, se 
naveliča življenja, in v to smo se prepričali tudi mi.

Janja Žagar, 9. a

London

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Krajevna organizacija Petrovče

V petek, 22. aprila 2016 smo imeli v župnišču v Petrovčah  predstavitev 
defibrilatorja. Defibrilator je naprava, ki nam pomaga v primeru zastoja 
srca oživljati človeka. Vendar sama naprava ne pomaga, če sami najprej 
pravilno ne oživljamo človeka. Predvsem pa je pomembno ugotoviti, 
kdaj gre za zastoj srca in kdaj, za kakšno drugo težavo. O vsem tem 
smo bili poučeni na predstavitvi, ki jo je  imel g. Mitja Lovrič, iz podjetja 
Defib d.o.o. iz Grosuplja. Defibrilator je prva tovrstna naprava v cerkvi v 
Savinjski dolini in je namenjena za javno uporabo. Nahaja se pri vhodu 
v Petrovško cerkev.

Predstavitev defibrilatorja AED

MAVRIČNI TEK 2016
Športno društvo Petrovče je lansko leto organiziralo 
premierni Mavrični tek v Sloveniji. Mladi, ambiciozni in 
uspeha željni člani društva tudi letos organiziramo dogodek, 
ki združuje različne generacije in povezuje zabavo z aktivnim 
športnim udejstvovanjem. 

MAVRIČNI TEK 2016 je športni oziroma tekaški dogodek, ki bo s 4-kilometrsko 
progo skozi Petrovče prinesel pisano mavrico tekačev vseh generacij. Tek 
je namenjen tako aktivnim športnikom, kot tudi tistim, ki se s tekom sicer ne 
ukvarjajo. Vabljeni tekači vseh generacij, različnih okolišev ter ljubitelji dobre 
zabave, podkrepljene z večernim dogajanjem pod šotorom. 
Tek je ime dobil zaradi »holi« barv, ki jih bo prejel vsak udeleženec in s katerimi 
bomo tekače posuli pred pričetkom teka ter med samim tekom. Dogodek 
bomo tudi letos izvedli v okviru krajevne prireditve Petrovčevanje, kjer aktivno 
sodelujejo tudi druga krajevna društva. 
Udeleženci teka se bodo pred pričetkom ogreli na malce bolj zabaven način, 
nato pa se podali na traso, ki se bo vila skozi Petrovče. Na njej bodo premagovali 
preproste, a zanimive ovire ter se spustili po drči z milnico. Po teku se bodo 
tekači lahko očistili v »cleaning zone« in se okrepčali s hrano in pijačo. 
Sledila bo zabava pod velikim šotorom pred osnovno šolo Petrovče, kjer nas 
bo do jutranjih ur zabavala energična TANJA ŽAGAR. Izbirali pa bomo tudi 
najboljše selfije in videoposnetke, ki jih bodo udeleženci ujeli med samim 
dogodkom ter podelili nekaj lepih, praktičnih nagrad naših sponzorjev. Zabava 
bo torej namenjena tudi tistim, ki se teka ne bodo udeležili. Vstop na večerni del 
programa pa je brezplačen.
Karte bodo v predprodaji na voljo na naši spletni strani ter pri naši organizacijski 
ekipi, ki bo lokacijo in termine prodaje kart objavljala na spletni strani www.

mavricnitek.si in na  našem facebook profilu “MAVRICNI TEK”. Prvi paket kart je 
do 20. maja na voljo po ceni 10 eur. Po omenjenem datumu bodo karte na voljo 
po ceni 15 eur, na dan dogodka pa 20 eur. Otroci do 7. leta starosti se teka lahko 
v spremstvu staršev udeležijo brezplačno, vendar ob prijavi ne prejmejo paketa 
(majica, barva, …).
1 PAKET – od pričetka prodaje do 20. 5. = 10 eur
2 PAKET – od 21.5. do 3. 6. = 15 eur
NA DAN DOGODKA = 20 eur
Posebne pakete nudimo družinam, ki lahko poleg kart za odrasle, karte za 
otroke do 12. leta prejmejo po naslednjih cenah:
2 odrasli vstopnici + 1 otroška (otrok do 12 let) = 20 eur
2 odrasli vstopnici + 2 otroški = 25 eur
2 odrasli vstopnici + 3 otroške = 30 eur
NAPOTKI ZA TEK:
Vsem udeležencem svetujemo, da se na dan dogodka na startu zberejo 
nekoliko prej, saj bo tam za »warm up« skrbela naša animacijska ekipa. Med 
samim tekom svetujemo uporabo sončnih očal, zaradi barv, ki bodo pisano 
vzdušje prinašale na različnih »colour« točkah trase. 
Smo mlada in ustvarjalna ekipa, ki se ne boji izzivov, ki jih prinaša organizacija 
tovrstnega dogodka. Volja in želja sta na najvišji ravni, zato smo prepričani, da 
lahko z vašo udeležbo tudi letos izpeljemo dogodek, ki bo prinesel mavrico v 
srca vseh udeležencev. 
Se vidimo torej 4. 6. v Petrovčah, do takrat pa vabljeni k spremljanju naše spletne 
in FB strani ter instagram profila. 

Športno društvo Petrovče

OBVESTILO O ZAPORI CESTE
Spoštovane krajanke in 
krajani!
Obveščamo vas, da bodo 
v soboto, 4. 6. 2016, zaradi 
športne prireditve Mavrični 
tek zaprte nekatere ceste v 
Petrovčah in okolici. Popolna 
prepoved prometa na teh 
cestah v dogovoru z občino 
Žalec velja med 16.00 in 18.30 
uro, takoj po prireditvi bomo 
v najkrajšem možnem času 
poskrbeli, da bodo ceste spet 
normalno prevozne. Načrt 
trase teka in s tem seznam 
cest, ki bodo v času prireditve 
zaprte, si lahko ogledate na 
priloženi fotografiji.
Hvala za razumevanje!
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ČISTILnA AkCIjA
V spomladanskem času precej pozornosti posvečamo urejanju 
našega bivalnega prostora. Sodelovali smo v občinski čistilni akciji 
2. aprila. Opažamo, da je smeti in drugih odpadkov veliko manj kot 
leta nazaj, žal pa se pojavlja več črnih odlagališč in modrih plastičnih 
vreč s smetmi. Čeprav  so po vsej KS nameščeni kontejnerji  in otoki 
za zbiranje vseh vrst odpadkov, nekateri poiščejo pot do sosedovega 
gozda. Opažamo tudi, da cigaretni ogorki  ležijo vsepovsod. Ali se že 
dovolj zavedamo kaj nam pomeni čisto in urejeno okolje?

UREjAnjE VAškIh gREd
V polnem teku je urejanje in oskrba vaških gred. Po vaseh  sodeluje 
20 prostovoljk, ki pod vodstvom Marjetke Grobler skrbno negujejo 
zasaditve, ki lepšajo videz naših vasi. Bi se pridružili tudi vi?

POSAdILI SmO dREVO
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo na Mali Pirešici posadili drevo. 22. 
april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vse 
svetu praznujemo že več kot 30 let. Namen tega dne je opozoriti 
javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. 
Opozarja na dejstvo, da so podnebne spremembe že povsod 
prisotne in vplivajo na življenjske razmere.

dELAVnICA BUTARIC In RAZSTAVA 
V Drešinji vasi je spet zadišalo po velikonočnih dobrotah na razstavi 
Ko zacveti dren in zadišijo potice, pred tem pa smo se v delavnici 
Jožija Stepišnika učili izdelovati lepe butarice. Butaro velikansko so 
na cvetno nedeljo odnesli v cerkev h blagoslovu. 

PRAVLjIČnE mInUTE In USTVARjALnICE
Tudi v letu 2016 nadaljujemo 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 nastali različni izdelki, ki jih razstavimo na tabli v 
pritličju šole. Izdelovali smo pravljične dežnike in darilne vrečke, 
preizkusili smo se v vlogi krojačka Hlačka in »krojili« oblačila za 
palčke, v mesecu marcu pa smo ustvarjali »srčkaste bibe«. Vodita jih 
Klavdija Pfeifer in Meta Čede Ciglar.

Marija Vaš

Turistično društvo Petrovče

Predstavniki stilske karate organizacije Shitoryu Shukokai zveze 
Slovenije (SSZS), kater član je tudi Karate klub Petrovče, so se v 
času od 19. 3. 2016 do 29. 3. 2016 udeležili Svetovnega pokala in 
treningov na Japonskem. Ekipo so sestavljali Bojan Senica (trener 
KK Petrovče), Sabina Fazlič, Petra Alič in predsenik KK Petrovče 
in SSZS Anton Maruša. Tam so sodelovali na karate seminarju na 
Ashija Univerzi od 23. 3. 2016 do 24. 3. 2016. Seminar so vodili 
najboljši mojstri Svetovne Shitoryu Shukokai zveze, vključno 
z ustanoviteljem (Soke-jem) organizacije, mojstrom 10. DAN 
gospodom Yamado. Vsi trije predstavniki SSZS so se udeležili tudi 

Svetovnega pokala (Shitoryu Shukokai cup–a 2016) v Amagasakiju 
26. 3. 2016. Na Svetovnem pokalu so dosegli zelo dobre rezultate. 
Tako je Sabina Fazlič v kategoriji borbe dosegla 2. mesto in s tem 
srebrno medaljo, Bojan Senica 5. do 8. mesto v borbah in Petra Alič 
16. mesto v borbah. Vsi trije so tekmovali tudi v katah, vendar niso 
dosegli večjih rezultatov, saj je potrebno povedati, da so japonski 
tekmovalci v tej kategoriji veliko boljši od evropejskih tekmovalcev.

Predsednik Shitoryu Shukokai zveze Slovenija
Anton Maruša, 6. DAN

SHITORYU SHUKOKAI WORLD CUP 2016 v AMAGASAKIJU na JAPONSKEM
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VABIMO VAS NA: 

3. Košnja po starih običajih 28. 5. 2016 ob 9. uri na Zaloški Gorici. 
Prikaz košnje kot nekdaj. Število grabljic in koscev ni omejeno. Pridite na 
enkratno razgledno točko na Zaloški Gorici.
4. Otroški Živ žav 4. 6. 2016 od 10.-12. ure - šotor pred OŠ Petrovče. 
Nastop otrok iz vrtca in šole (mlajši otroci), gledališče Kolenc, 
ustvarjalne delavnice.
5. Pohod po poteh KS - 4. 6. 2016 ob 18. uri. 
6. Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt. Predloge pošljite na naslov:
turizem.petrovce@gmail.com, TD Petrovče, Petrovče 33 ali na T.: 041 709 156.
7. Izlet članov društva načrtujemo v septembru oz. začetku oktobra. 

Vabljeni!
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Kraj Drešinja vas se prvič omenja v nepristni darilni listini iz 15. aprila 
1016. Z njo je podaril cesar HENRIK  II. posestva  grofu VILJEMU. 
Podelitev teh kmetij je bila potrjena z listino cesarja KONRADA II. z 
dne 30. 12. 1028. (Leksikon Dravske banovine, str. 95.) Kraj Drešinja 
vas je naveden kot Transkendorf.

Nato se 18. 10. 1130 kraj navaja kot Trachendorf, leta 1401 
droschendorf, 1424 drosseldorf, enako leta 1426 drosseldorf,(?), 
leta 1436 droschendorff oziroma droschendorfer, okoli leta 1440 
draschndorf, leta 1441 droschendorf, leta 1444 draschendorff, 
med leti 1457-1461 drasschendorff (Drasschendorffer), leta 1460 
draschendorf in leta 1466 draschenndorf. (gl. Lj., hauptmann, 
ZČ 1950, str. 247) 

Naselje Drešinja vas je bilo naseljeno že za časa Keltov, kar 
dokazujejo najdbe iz tega obdobja. Leta 1889 so pri oranju za nov 
hmeljski nasad odkrili plano grobišče iz poznolatenske in rimske 
dobe. Pri raziskavi terena so odkrili sto žar s pridatki: sulicami, 
puščicami, noži, železnimi meči... Rimskemu 1. stoletju so pripadale 
fibule, dišavnice, prstan, oljenka, skodelica, večje poznolatensko 
grobišče, ki se nadaljuje v rimsko dobo. 

Okrog leta 500 pred našim štetjem so iz današnje Francije preko 
Alp in mimo njih začeli prodirati Galci ali Kelti. Na našem ozemlju 
so spodrinili Ilire, deloma se z njimi pomešali in ustanovili novo 
narodnostno skupino Noričanov. Skupaj z Iliri so ustanovili noriško 
kraljestvo.  

Za Kelti so prišli v našo dolino Rimljani, ki so jo priključili k provinci 
Norik, katera je obsegala ozemlje v območju Vzhodnih Alp. Tako je 
Savinjska dolina takrat predstavljala zelo pomembno prehodno 
ozemlje. Rimljani so provinco povezali z Italijo z dobrimi cestami, 
ob katerih so gradili postaje,  Za časa Rimljanov je bilo središče 

Spodnje Savinjske doline Celeia. Naselja med Celjem in Polzelo so 
bila med seboj tesno povezana.   

Rimsko oblast v naših krajih je uničilo preseljevanje narodov. Preko 
naše doline so se pomikale različne vojske, od Gotov (leta 378), 
Hunov (leta 452 porušili Oglej), Zahodnih Gotov, Vzhodnih Gotov 
(njihovo moč je uničil Bizanc), za njimi Germanski Langobardi, na 
kar  dolino naselijo po letu 568 dalje slovanska plemena. Slovani ali 
Slovenski rodovi so se umikali pred Obri ali Avari. 

Vaščani Drešinje vasi so do leta 1848 (razen nekaterih svobodnih 
kmetij) spadali pod različno gospoščino od Celjskih grofov do 
zaloške gospoščine.  

Po tem letu so se kmetije počasi osamosvajale z odkupom. Vas se je 
počasi razvijala, lastniki kmetij so počasi začeli uvajati naprednejši 
način kmetovanja s čimer so posestva postajala trdnejša. Kljub 
tragedijam, od požara, ki je skoraj upepelil vso vas, do prihoda 
okupatorja, do raznih vremenskih ne prilik (toče, zmrzali, povodenj, 
bolezni) so bili vedno med prvimi, ki so vse moči usmerili v obnovo 
vasi.

V vasi deluje prostovoljno gasilsko društvo, ki je že od same 
ustanovitve dalje bilo vse skozi in je še vedno nosilec napredka 
v vasi. Pri svojem delu je bil zelo aktiven vaški svet, olepševalno 
turistično društvo, športno društvo …

Tako je naša vas vse od prve omembe uradno zapisane v 
dokumentih do danes napredovala na vseh področjih od 
gospodarskih do društvenih uspehov, saj so naši mladi gasilci že 
leta 1968 v Jugoslaviji osvojili četrto mesto, leta 2014 pa so postali 
tako pionirska desetina kot mladinska državni prvaki. 

Jožef Čeh

Transkendorf 15. 4. 1016
1000 let Drešinje vasi

15. 4. 2016




