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Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Petrovče!

Za nami je posebno obdobje, o katerem je težko na kratko 
strniti misli in občutenja, ki so nas pestila. Lahko pa vsekakor 
povzamemo dejanja, ki so v tem času pomagala na različne 
načine.
Nihče nas ni pripravil na situacijo, kakršno smo doživljali 
zadnja dva meseca. Skoraj popolna ustavitev tempa in potem 
iskanje rešitev v okviru le-tega. Ko je narava zadihala, smo se 
morali ustaviti sami. V naši Krajevni skupnosti smo se soočali z 
novimi izzivi, pomagali smo, kolikor smo pač lahko.

Občina Žalec je v začetku razglašene pandemije donirala 
blago, naše prostovoljke (večinoma samouke šivilje) v KS 
Petrovče pa so pridno šivale zaščitne pralne maske. Zato se 
iz srca zahvaljujemo Danici, Slavici, Majdi, Vikici, Roziki, Anki, 
Mariji, Amaliji in sestram Dominikankam za njihovo nesebično 
pomoč in pripravljenost, da s svojimi čudežnimi rokami 
pomagajo. V manj kot tednu dni so za Občino Žalec skupaj 
zašile več kot 600 pralnih mask. Hvala in poklon! 

Maske so potem romale na Civilno zaščito Žalec, kjer so 
se razdeljevale vsem, ki so jih potrebovali. Za našo KS je bil 
zadolžen Niko Natek, ki je maske krajanom, ki so ga poklicali, 
razdeljeval predvsem v večernem času.

Podjetja Uniforest d.o.o., Matjaž d.o.o. in Sico d.o.o. pa so nam 
donirali maske za enkratno uporabo, nekaj smo jih kupili v KS 
Petrovče. Zaradi takojšnje dostave smo se, kljub karanteni, 
sami odpeljali po njih v Maribor, saj smo jih člani sveta v 
večernih urah že pakirali v vrečke. Za vsako gospodinjstvo v 
KS Petrovče je bila namenjena ena maska, v poštni nabiralnik 
pa so jih pred velikonočnimi prazniki dostavili gasilci PGD Arja 

vas, PGD Dobriša vas – Petrovče in PGD Drešinja vas.
Vsem, ki ste prispevali svoj delež, iskrena hvala!

Akciji zbiranja zaščitnih mask se je prijazno odzvalo tudi 
podjetje UPline iz Žalca in doniralo 200 pralnih mask, ki 
jih je potem Danijel Žagar razdelil med društva oziroma 
organizacije, ki so nam bili v pomoč in v spodbudo na različnih 
področjih v času pandemije.  Podjetju UPline ter Daniju se 
iskreno zahvaljujemo za pomoč in donacijo.

Ne pomnim, da bi bil kdaj odpovedan Jožefov sejem ter 
številne kulturne, športne in druge prireditve, organizirane 
v naši KS. Maše in blagoslov jedi med prazniki ste lahko 
spremljali preko Facebook strani, p. Vanči je oddajal v živo. 
Gradbena dela so sicer tekla, zato se je urejalo športno igrišče. 
V hmeljišču so pomagali številni športniki in ostali prostovoljci. 
Uroš Planinc Group je posnel in objavil spodbudno pesem 
z naslovom – Vse bo v redu. Petrovčevanje smo prestavili na 
jesenski čas, o terminih se še dogovarjamo, veliko bo odvisno 
od epidemiološke slike. Praznovanje bo verjetno v okrnjeni 
obliki, praznik bomo obeležili vsaj s slavnostno sejo in podelili 
priznanja krajanom za pretekla dejanja in uspehe. Vabljeni, da 
spremljate našo spletno stran ter Facebook profil KS Petrovče.
Verjamem, da ste v času karantene doživljali tako težke čase, 
kot ste cenili umiritev okolja in narave ter predvsem, da smo 
ostali zdravi. Verjetno nikoli ne bo več isto, ampak, kje pa 
piše, da mora biti. Vsak začetek je težak, pomembno je le, da 
ostanemo zdravi.

Vse dobro!

mag. Jasna Sraka, predsednica
KS Petrovče
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KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

OGLASNA DESKA PETROVČE  VZHOD

Kulturno društvo Petrovče je v novo leto vstopilo z velikim 
korakom. Kot je v našem društvu že dolgoletna praksa, je 
začetek leta vedno pester in bogat.  

V februarju smo imeli proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Slavnostni govornik je bil direktor ZKŠT Žalec, mag. 
Boštjan Štrajhar, ki nas je opomnil, kako pomembno je, da 
ohranjamo slovenski jezik ter kulturo na vseh področjih. Hvala 
zboru A Cappella za izvrsten program in organizacijo, učencem 
OŠ Petrovče za odlične deklamacije in hvala kvartetu Štangarji, 
da so s svojimi glasovi sestavili mozaik proslave. Hvala pa tudi 
vsem vam, ki ste na proslavo prišli in s tem obeležili državni 
praznik. 

V februarju je imela FS Kobula letni koncert. V goste so povabili 
zanimive goste iz kraja, okolice in tujine. Dvorana je bila polna 
in s tem so folkloristi dobili potrditev, da delajo dobro. Dobili 
so novo energijo ter zagon za nove projekte.   

Kulturno društvo se je udeležilo tudi pustovanja v Petrovčah. 
Sekcija FS Kobula se je predstavila kot »Petrovška varda«, ki 
varuje Petrovče pred vdorom smradu iz mlekarne, pred vdorom 

Na  območju nekdanjega ekološkega otoka Petrovče – Vzhod 
je v lanskem letu nastal nekoliko drugačen otok. Otok, kjer 
boste lahko krajani KS Petrovče prišli do informacij o dogodkih 
iz naših krajev in kjer boste lahko delili informacije s preostalimi 
krajani. Na otoku smo postavili novo oglasno desko in klopce 
iz palet, letos pa smo zasadili še dve grmovnici. Vsake toliko 
časa bomo tudi pokosili. Obljubili so nam tudi novo klopco in 
koš za pasje iztrebke.
Vse krajane prosimo, da skrbijo za urejenost otoka. Hkrati pa 
vas vabimo h koriščenju oglasne deske in klopce.
 
Na tem območju, je z odločbo Občine Žalec, bila postavljena 
prometna signalizacija,  z namenom upočasnitve prometa, 
ki se je zaradi izgradnje novih stanovanjskih hiš v Petrovčah 
drastično povečal. Vse voznike motornih vozil prosimo za 
upoštevanje cestno-prometnih predpisov, predvsem pa 
pazimo na ranljivejše skupine udeležencev v prometu. Le-ti 

težkih tovornjakov iz kamnoloma Liboje, pred mednarodnim 
prevzemom trgovine Bala ter proti skrivnim trgovanjem s 
hmeljem. Hvala Primožu Sraki za izvrstno idejo in hvala vsem 
posameznikom, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi. FS Kobuli 
pa čestitamo za osvojeno glavno nagrado na pustovanju. 

V marcu, preden se je Slovenija ustavila, je FS Kobula uspešno 
nastopila na reviji folklornih skupin v Šempetru. Žal pa so 
pevske revije prestavljene. Verjamem pa, ko bodo naši pevci 
dobili priložnost za nastop na reviji, da bodo pokazali, kako 
zelo radi imajo petje in kako zelo so pogrešali nastope in 
druženja. 

Kljub številnim omejitvam, ki smo jih bili deležni, je sekcija 
KD Petrovče, Uroš Planinc Group, izdala pesem in videospot 
»Vse bo v redu«. Fantom čestitamo za izjemno delo in hvala za 
pozitivne vibracije. 

Na tem mestu bi želela pohvaliti tudi Janeza Geohelija, ki nas 
je v času osamitve razveseljeval s pesmimi iz »kleti«. Upam, 

namreč te poti uporabljajo za sprehode in za kolesarske poti 
in niso navajeni takšnega obsega prometa. 

Vsi skupaj se potrudimo, da bo življenje v naši KS še lepše.

Danijel Žagar
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Folklorna skupina Kobula

Čeprav smo člani folklorne skupine Kobula že kar nekaj 
časa brez vaj in nastopov, pa smo leto vendarle začeli zelo 
spodbudno. Za kulturni praznik smo s plesom razvedrili 
malčke v vrtcih v Celju in Petrovčah, izjemoma pa smo imeli 
že v februarju s številnimi gosti svoj letni koncert. Še posebej 
ponosni smo na goste iz Argentine, s katerimi smo poustvarili 
zgodovino izseljenstva Slovencev po svetu. 

Tik pred razglasitvijo epidemije pa smo v Šempetru, na 
območni reviji folklornih skupin, prikazali naš nov splet, 
Kukčevo čajanko, kjer smo pri našem plesu prvič uporabili 
naša nova žalska mestna oblačila. Tako splet kot tudi oblačila 
so naleteli na odlične odzive pri strokovni ocenjevalki. 
Verjetno bomo z vajami začeli šele v jeseni, kar nekaj načrtov 
je tako ostalo neizpolnjenih, a prepričani smo, da bo še dovolj 
priložnosti, da s svojimi plesi razveselimo ljubitelje folklore.

Moški pevski zbor

V letošnje leto smo vstopili prav tako aktivno, kot smo to 
sezono tudi začeli. Nadaljevali smo s pripravami na koncerte 
in nastope.

V mesecu februarju smo ob slovenskem kulturnem prazniku 
pripravili koncert stanovalcem v Zavodu sv. Rafaela na 
Vranskem. Z Valentinovim koncertom pa smo razveselili 
stanovalce Doma Nine Pokorn Grmovje. Varovanci obeh 
domov so nas ponovno povabili v goste, saj smo jih z našim 
izborom pesmi navdušili in jim popestrili dan. Domačemu 
občinstvu smo zapeli na letnem koncertu Folklorne skupine 
Kobula z naslovom Iz Slovenije do Argentine in nazaj do 
domovine. Na povabilo predsednice Društva upokojencev 
Petrovče smo s pesmijo razveselili tudi njihove člane na 
letnem občnem zboru. 

V mesecu marcu pa je naše druženje in prepevanje zaustavila 
karantena zaradi epidemije Covid-19. Žal je zaradi tega 
propadlo kar nekaj naših koncertov in nastopov. Od proslave 
ob dnevu žena in materinskem dnevu v Petrovčah, do 
koncertov v Termah Dobrna, Štorah in na Polzeli. Prav tako je 
bila odpovedana revija odraslih pevskih zborov.

Dragi moji fantje, jaz vas že močno pogrešam in se že zelo 
veselim jeseni, ko se bomo zopet videli in skupaj zapeli.

Ker je poletje že pred vrati, vsem krajankam in krajanom želim 
sproščene poletne dni. Pazite nase in ostanite zdravi.

Vesna Turičnik Popovski, zborovodkinja

 
Bojan Pevec

da bodo takšni posnetki ostala dobra praksa tudi v prihodnje. 
Žal je odpadla tudi že tradicionalna prireditev ob dnevu žena 
in materinskem dnevu. Odpadel  je tudi zbor članov, ki smo 
ga pripravljali v marcu. Ko bomo imeli več podatkov, kdaj in 
kako lahko organiziramo občni zbor, bomo o tem pravočasno 
obvestili vse člane. 

Hvala Žarku Seražinu za trud in korektno delo. Žarko je pred 
časom začel s pobiranjem članarine za leto 2020. Hvala vsem, 
ki ste člani KD Petrovče in hvala ter dobrodošli vsi, ki ste to 
postali. Društvo je namenjeno druženju, širjenju in razvoju 
kulture na različnih področjih. 

Vsem društvom, ki delujejo v okviru KS Petrovče, se zahvaljujem 
za povabilo na občni zbor in upam, da bomo dobro sodelovali 
tudi v prihodnje. 

Vsem Petrovčanom in Petrovčankam želim, da ostanete 
zdravi in če vam bo dopuščal čas, pridite na naše prireditve in 
ostanimo povezani tudi vnaprej.

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče
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MePZ A Cappella

Od zadnjega javljanja v decembrski številki je zbor aktivno 
vadil po novem programu in v začetku februarja v sodelovanju 
s Kulturnim društvom organiziral proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Člani zbora smo sodelovali v vsakem 
delčku prirerditve, s pesmijo in deklamacijo smo potovali 
po slovenskih pokrajinah in narečjih. Del tega popotovanja 
so prikazali učenci OŠ Petrovče in kvartet Štangerji. Idejo 
in celotno organizacijo te prireditve je ustvaril naš mladi 
pevec Žiga Jordan Kozjak, za kar se mu člani zbora še enkrat 
zahvaljujemo. Kot pribito drži rek, da na mladih svet stoji. :)

Potem se je zgodil koronavirus! Tako, kot je zastala cela 
Slovenija, je tudi A Cappella morala vse svoje načrte in 
aktivnosti preložiti v prihodnost.

Ker so bili osebni stiki odsvetovani, prepovedani, so vaje 
odpadle, a to ne pomeni, da se člani zbora nismo povezovali. 
V večji meri so bili aktivirani virtualni svet, družabna omrežja 
in elektronska pošta.

V upanju, da se bo življenje čim prej vrnilo v bolj normalne tire, 
vas lepo pozdravljamo.
Ostanite zdravi!

Cvetka Ramšak

Petrovške

UROŠ PLANINC GROUP – “Vse bo v redu”

Skupina Uroš Planinc Group vam predstavlja novo skladbo, 
ki je nastala v obdobju karantene in nosi vsem Slovencem in 
Slovenkam iskreno pozitivno sporočilo: “VSE BO V REDU” – 
SKUPAJ BOMO PREMAGALI KORONA VIRUS!

Skupina je za singel posnela tudi zanimiv videospot, ki si 
ga lahko ogledate na spodnji povezavi: https://youtu.be/
u5ggJETOSfM

Fantje pa napovedujejo tudi izid tretjega albuma, ki je v 
intenzivni ustvarjalni pripravi.

https://www.facebook.com/urosplanincgroup

KONTAKT:
urostheplanincgroup@gmail.com

041 299 609 (Uroš Planinc)

Postavljanje smreke ob jubileju

Letošnje leto smo začeli z obiskom našega dolgoletnega člana, 
da smo mu voščili veliko zdravja in dobre volje ter srčnosti tudi 
vnaprej. Našega Zlatka smo presenetili z visoko smreko in mu 
odpeli nekaj pesmi. Druženje z njegovo ženo Zinko je bilo zelo 
prijetno in nam bo ostalo v lepem spominu. 

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče
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Vrata ponovno odpira
Savinjska pivovarna

Kontaktirajte nas:
+386 70 452 591
+386 3 713 19 40

E-mail: info@clefbrewery.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A6_savinjska_pivovarna_ponovno_odpira.pdf   1   1. 06. 2020   11:57:31

NOVO   v         
PETROVČAH    

                 

MASAŽA HRBTA samo  18€ 

MASAŽA CELOTNEGA TELESA   29€ 

MASAŽA Z VROČIMI KAMNI    31€ 

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL  28€ 

 Novost   Otroško praznovanje                       
rojstnega dne ☺ 

Kje nas najdete? 

  Med  lekarno in pošto     

Za termin pokličite 
031-562-957 

Kitarski duet 2 kajle

Rock ‘n’ rolerski duo 2 KAJLE sva spet tu, s polno močjo, na prvem tiru. V obstoječem premoru sva ob novih idejah oplemenitila 
svoj program in se do konca napolnila z energijo. Obljubljava nepozabne koncerte in komaj čakava, da ob prvi priložnosti spet 
razveseliva vse petrovške rokerske duše. Več informacij na 2kajle.rocks in facebook.com/2kajle.

Borut Koprivnik
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Še preden je pandemija ustavila življenje, kot smo ga bili 
vajeni, smo člani PGD Dobriša vas – Petrovče uspeli izpeljati 
nekaj pomembnih dogodkov. Pionirji in mladinci so redno in 
zavzeto vadili, kar se je obrestovalo na kvizu GPO, 1. marca, v 
Libojah. Pionirke so dosegle 19. mesto, pionirji 10., mladinci 
14. in pripravniki odlično 2. mesto. Slednji so se s tem uvrstili 
na kviz GZ Žalec, kjer so s 4. mestom za las zgrešili uvrstitev 
na regijsko tekmovanje. Najpomembneje je, da so pokazali 
veliko znanja in da si lahko obetamo, da bodo v prihodnjih 
letih postali dobri operativci. 

Kot vsako leto smo se udeležili petrovškega pustovanja. Tokrat 
so nas zastopale članice s skupinsko masko – Dobre vile – in 
osvojile tretje mesto. 

Na letošnjem občnem zboru, ki je bil zaradi začetnih strahov 
glede novega koronavirusa sicer rahlo okrnjen, a vendarle 
dobro organiziran in obiskan, so priznanja za delovanje v 
društvu prejeli naslednji člani:

za 70 let: Benjamin Klampfer
za 50 let: Peter Pavlič, Vinko Zupanc, Daniel Žagar, Drago 
   Pintar, Jožef Ocvirk, Ljubomir Galof
za 40 let: Franc Cokan, Bernard Jelen, Aleš Magajne
za 30 let: Marko Arnšek, Alojz Virtič
za 20 let: Tomaž Krulec, Marko Magajne, Davor Čadej
za 10 let: Anže Jošovc, Jakob Rebevšek. Dejan Dobovičnik

Za delovanje v operativi so priznanja prejeli:

za 40 let: Drago Pintar, Vinko Zupanc
za 30 let: Peter Pavlič, Ernest Jošovc, Robert Magajne, 
   Bernard Jelen
za 20 let: Tomaž Krulec
za 10 let: Marko Arnšek, Matej Zupanc, Nejc Pavlič, 
   Klemen Magajne, Marko Magajne, Davor Čadej, 
   Primož Žagar, Mitja Žagar, Romana Žagar

Prejemnikom iskreno čestitamo!

Dva dni po občnem zboru je društvo sodelovalo pri gašenju 
požara gospodarskega poslopja v Gotovljah. Pri intervenciji je 
sodelovalo kar 11 društev.

Le nekaj dni kasneje pa se je življenje za večino dodobra 
spremenilo, saj je bila razglašena epidemija in z njo karantena. 
Člani PGD smo zaprli in zavarovali igrišča in igrala v našem 
kraju in pomagali občanom razdeliti zaščitne maske, ki so jih 
donirali KS Petrovče in podjetja Uniforest, Matjaž in Sico. 

S preklicem epidemije se življenje počasi vrača v normalo in 
našim občanom želimo, da ostanejo zdravi.

Na pomoč!

Jana Petrak Zajc, 
predsednica komisije za zgodovino, 

arhiv in obveščanje

Petrovške
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PGD DREŠINJA VAS

Nihče od nas si še pred nekaj meseci ni predstavljal, da lahko 
virus popolnoma nepričakovano zaustavi naše življenje, ki 
smo ga poznali doslej. Ta nevidni sovražnik po imenu Korona 
je prinesel med nas strah, ukrepe, ustavitev tako rekoč vsega 
sveta, napore zdravnikov in še mnogih drugih. Marsikomu je 
prekrižal plane in spremenil načrte, tako tudi nam. 

V začetku leta nam je uspelo še izpeljati redni občni zbor 
društva, ki je bil zopet odlično obiskan. Na občnem zboru smo 
predstavili delovanje društva v preteklem letu in načrte, ki 
smo si jih zadali v letošnjem letu. 

Izpeljati pa nismo mogli velikonočne razstave, postavljanje 
mlaja in kurjenje prvomajskega kresa. Ekipi mladincev in 
pionirjev PGD Drešinja vas bi se morali v mesecu marcu 
udeležiti regijskega tekmovanja v kvizu, ki je bilo tik pred zdajci 
odpovedano. Na mesec september je bilo prestavljeno tudi 
državno tekmovanje, ki bi moralo biti v mesecu maju za člane, 
članice, starejše gasilce, mladince in pionirje. Vse tekmovanja, 
usposabljanja in družabna srečanja, ki so bila načrtovana za 
ta čas, so bila prestavljena ali odpovedana. Smo pa člani PGD 
Drešinja vas poskrbeli za prvomajsko budnico, ki je bila seveda 
letos malce drugačna, saj smo upoštevali posebne ukrepe in je 
kljub slabemu vremenu in posebnim razmeram požela precej 
pohval. Ob 6. uri nas je zbudil zvok budnice, ki se je predvajala 
ob vožnji z gasilskim kombijem našega društva skozi vas. 

4. maja smo gasilci praznovali Sv. Florjana, seveda uradnega 
praznovanja ni bilo, je bila pa maša v Petrovški baziliki vseeno 
posvečena vsem gasilcem. Članice PGD Drešinja vas smo 
priskočile na pomoč KS Petrovče pri deljenju zaščitnih mask 
po gospodinjstvih naše vasi. 

Gasilska zveza in gasilsko poveljstvo občine Žalec so nas 
vsakodnevno obveščali o stanju in morebitnih ukrepih v 
primeru intervencij v času epidemije. V tem času v gasilskem 
društvu nismo imeli nobene intervencije, aktiviranje za 
potrebe izvajanja interventnih nalog ob razglašeni epidemiji 
pa tudi ni bilo potrebno. 

Ob ugodnih trendih, ki so začeli kazati uspešnost Slovenije 
v boju proti novemu koronavirusu en mesec po razglasitvi 
epidemije, se je vlada lotila postopne omilitve nekaterih 
ukrepov, tako bomo tudi mi počasi in postopoma začeli z 
aktivnostmi. Ponovno bomo začeli z rednimi mesečnimi 
sestanki upravnega odbora in operative, seveda bomo 
pri tem še vedno upoštevali vse ukrepe, ki so potrebni za 
preprečevanje širjenja virusa. 
Pazite nase in ostanite zdravi.

Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Nataša Lojen

Slika iz tekmovanja mladine v Kvizu- GPO Žalec v Libojah. (Februar 2020)
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE

Društvo upokojencev Petrovče je na občnem zboru članstva, 
27. februarja 2020, v dvorani Hmeljarskega doma v Petrovčah 
predstavilo obsežno delovanje številnih sekcij društva in 
društva v celoti za leto 2019. Na občnem zboru smo zabeležili 
140 prisotnih udeležencev. Na osnovi podanih poročil 
ugotavljamo, da smo zadovoljni z našim delovanjem in 
članstvo nam večkrat potrdi to prepričanje. 

Že drugič po letu in pol smo doživeli vnovično onesnaženje 
fasade naše brunarice, storjeno s strani neznancev, ki imajo 
nizko samopodobo in ne marajo starejših. Žalosti nas, da v 
našem okolju živijo takšni ljudje. Z angažiranjem naših pridnih 
članov smo brunarico očistili in z rampo zaprli dovoz do nje še 
z druge strani. Želimo si, da se to ne bi ponovilo.

Petrovške

PGD ARJA VAS

PGD ARJA VAS je prostovoljno društvo, organizirano za 
opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. Delujemo na 
našem požarnem območju štirih vasi – Arja vas, Ruše, Mala 
Pirešica in Zaloška gorica, še posebej pomembno območje je 
območje poslovno-industrijske cone Arnovski gozd, z novim 
logističnim centrom LIDL Arja vas. V času od septembra do 
decembra smo izvajali požarno stražo v logističnem centru 
LIDL, nazadnje smo s podjetjem sklenili izvajalsko pogodbo 
za celoletno izvajanje požarne straže. V gasilskem domu smo 
izvedli praktični prikaz uporabe defibrilatorja. Trije gasilci 
so se izobrazili za gasilskega pripravnika. Udeležili smo se 
občnega zbora dobrovoljnog Vatrogasnog društva Salinovec 
v Zagorju na Hrvaškem, ki je izrazilo željo po pobratenju z 
našim gasilskim društvom. S pojavom epidemije novega 
korovavirusa smo v društvo prejeli dodatno zaščitno opremo 
za operativce na intervenciji. V nadaljevanju smo na našem 
požarnem območju, v imenu Krajevne skupnosti Petrovče, 
krajanom razdelili protikorona zaščitne maske.

Uspešno smo izvedli občni zbor društva, ki je za delovanje 
našega društva posebnega pomena, saj smo sklenili 
koncesijsko izvajalsko pogodbo z občino Žalec. Pogodba 
je osnova za financiranje društva, le-to pa za nabavo in 
vzdrževanje gasilske opreme v znesku 3000 EUR. Finančna 
realizacija je bila podrejena materialnemu in finančnemu 
načrtu, sprejetemu na zadnjem občnem zboru društva. 
Imamo osnovo za sestavo finančnega načrta za gradnjo doma 
v znesku 60.000 EUR. Pred nami je smelo, večletno obdobje 
gradnje novega gasilskega doma ARJA VAS, kjer želimo 
veliko poguma in volje drugemu izbranemu pooblaščencu za 
gradnjo le-tega.

Desno so utrinki z občnega zbora dobrovoljnog Vatrogasnog 
društva Salinovec, z namenom pobratenja. 

Iztok Uranjek, 
predsednik PGD Arja vas

Na občnem zboru so bili z navdušenjem sprejeti 3 predlogi 
naših članov za posebno priznanje za predano delo v Društvu 
upokojencev Petrovče, in sicer:
• Jurij Novak za plaketo Zveze društev upokojencev občine 
   Žalec za leto 2019
• Ivana Kolarja in Vladimirja Klinca smo predlagali za priznanje 
  Krajevne skupnostim Petrovče za leto 2019. Predlog bo 
  obravnaval svet KS Petrovče.

11. decembra 2019 je bil skladno z določili 65. in 66. člena 
Statuta DU Petrovče in 15. členom Pravilnika o vzajemni 
samopomoči DU Petrovče na skupščini članov Sklada 
vzajemne samopomoči, zaradi upada članstva in zmanjševanja 
obsega sredstev za izplačevanje posmrtnin vsem članov 
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KORONAVIRUS
(Terezija Cvikl, 24. 3. 2020)

Takoj, ko se je rodil,
je začutil, kakšno je moč dobil,

si krono je na glavo dal in si rekel,
jaz sem tisti, ki bo cel svet zastraševal.

Saj ne more več tak bit’,
da vleče lahko vsak svoj štrik.

Vse uničil, vse pobral,
za nas pa ne bo nič ostal.

Dajte glavači se že usest
in nekaj pametnega za cel svet narest,

da človeštvo bo in ne bogastvo na prvem mest’,
pa boste imeli čisto vest.

A ta, ki me je narediti znal,
mu mogoče je že žal,
da mi dal je tako moč,

da bi lahko vse spravil proč.

Bi star pregovor le držal,
da tu in tam še bo kdo ostal.

In s hriba v hrib bo klical in spraševal,
a je tam gori kdo ostal.

Ta pregovor je star že sto in več let,
kaj vse bo doživel ta svet.

Vse to je moja babica znala nam povedat in rečt’.

Novice

sklada, soglasno sprejet sklep o ukinitvi sklada in razdelitvi 
razpoložljivih sredstev med obstoječe člane glede na leta 
vplačila v sklad. Večina izplačil sredstev je bila članom sklada 
izvršena v februarju in marcu 2020. 

Od marca 2020 živimo v neobičajnem času epidemije 
koronavirusa, česar si v sanjah nismo mogli predstavljati. Naše 
življenje se je zelo spremenilo. Prva je skrb za zdravje v celotni 
družbi, še posebej pa za naše članstvo, ki v krajevni skupnosti 
predstavlja tisti del krajanov, ki je za okužbo še posebej rizična. 
Zaradi navedenega, je društvo vse člane obvestilo, da so z 
dnem razglasitve epidemije koronavirusa v Sloveniji, 12. 3. 
2020, v društvu do nadaljnjega ukinjene vse aktivnosti, kot so:
• delovanje sekcij društva,
• uradne ure društva ob sredah,
• ukinjene mesečne informacije in
• ukinjeno nošenje društvenega prapora v primeru pogreba

V društvu so se opravljale samo neodložljive aktivnosti, med 
katerimi je tudi pošiljanje vizitk ob »okroglih« rojstnih dnevih 
naših članov.

Članom smo priporočili samozaščitno vedenje, izogibanje 
gneči in tesnim osebnim stikom, da bi preprečili širjenje virusa 
med članstvom, ki je zdravstveno zelo ranljivo.

V drugi polovici maja 2020 je bila razglašena ukinitev epidemije, 
zaščitni ukrepi se rahljajo, vendar je kljub temu potrebna 
velika mera previdnosti pri vzdrževanju socialnih stikov. 
Glede na epidemiološko sliko bomo v društvu postopoma, a 
zelo previdno in premišljeno, začeli z aktivnostmi. V manjših 
skupinah se bomo ob sredah, po dogovoru z upravnikom 
brunarice, srečevali v brunarici, ki smo jo v preteklih dneh že 
usposobili za druženje. Izdali bomo mesečne aktivnosti za 
junij, v katerih bomo člane obvestili, kakšne bodo dejavnosti 
društva in potem za vsak mesec do konca leta. Za zdaj še ni 
mogoča izvedba pohodništva, prav tako smo se odpovedali 
športnim tekmovanjem. 

Veseli pa bomo, če se srečamo v brunarici ob sredah popoldne – 
možnost bo za športno vadbo in seveda za druženje, ki ga tako 
zelo pogrešamo. Pričakujemo vas v brunarici! Tudi kolesarska 
sekcija, sekcija za nordijsko hojo in sekcija ustvarjajmo skupaj 
bo delovala po predhodnem dogovoru. O vseh aktivnostih 
društva bomo članstvo obveščali v mesečnih informacijah.

Darka Uranjek Domitrovič, predsednica DU Petrovče
V nadaljevanju pa še pesem naše članice Terezije Cvikl

Občni zbor članov DU Petrovče v dvorani v Petrovčah 27. februarja 2020 (foto Ivo Kolar)
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Leto 2020 smo začeli z velikim zagonom in uspeli zadnjega 
januarja izvesti letni občni zbor društva in 25. februarja še 
Pustovanje v Petrovčah, potem pa so bile naše aktivnosti s 
karanteno omejene in prireditve prepovedane.

Četrto Pustovanje v Petrovčah

Pustovanje je bilo kljub počitnicam dobro izvedeno in lepo 
obiskano. Predstavilo se je 12 skupin. Poleg domačih skupin 
smo gostili še skupino TD Gotovlje, TD Levec in TD Galicija. 
Povorko je popestrila Godba na pihala Liboje in Mažoretke 
iz Liboj, na prizorišču pa so nas razveseljevali Veški dečki. 
Peter Kavčič (Primož Roglič) in Jan Podbrežnik sta pustovanje 
odlično povezovala in duhovito predstavila maske.

Pustni tribunal je ocenil, da so vse maske vredne nagrad in jih 
podelil vsem skupinam, izpostavil pa je tri:  Petrovško Vardo 
(FS Kobula KD Petrovče), Petrovške cigane in Dobre vile (PGD 
Dobriša vas – Petrovče)

Petrovške

Delavnica butar in razstava velikonočnih dobrot v Drešinji 
vasi je zaradi epidemije korona virusa odpadla.

Jože Stepišnik pa je na Cvetno 
nedeljo in veliko soboto 
simbolično okrasil prostor pri 
kužnem znamenju v Drešinji 
vasi s simboli praznikov in s 
tem obeležil praznike

Spomladansko urejanje 
vaških gred in zasaditev

Kljub epidemiji pa smo člani 
TD spomladansko uredili 
vaške grede in zasaditve. 
Posadili smo spomladanske 
sadike in skupaj z vaščani 
Dobriše vasi zasadili novo 
vaško gredo v Dobriši vasi.

Kaj napovedujemo v naslednjih mesecih

Naši poverjeniki se bodo oglasili pri članih za članarino. 
S članstvom v TD se pridružite skupini 196 članov. S tem 
se vključite v naše aktivnost ali pa podprete naše delo in 
prispevate za kritje materialnih stroškov.

Ocenjujemo, da bomo lahko uresničili program društva za 
obdobje avgust – december, in sicer: srečanje na Perišču, 
ekskurzijo članov, ličkanje in kostanjev piknik, delavnico 
adventnih venčkov in razstavo jaslic z dogajanji ob razstavi.

Vse poletje in jesen pa bomo skrbeli za urejenost gred in 
zasaditev, jeseni pa bomo zasadili še drevesa in manjkajoče 
grmovnice.

Marjeta Grobler, 
predsednica TD
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Novice

ŠPORTNO DRUŠTVO PETROVČE

Športno društvo Petrovče je v letu 2019 začelo s pripravami 
na obnovo športnega parka v Petrovčah. Prva faza obnove 
je bila pridobitev arhitektskega načrta celotnega objekta. 
Pri oblikovanju ideje o novem videzu športnega parka je 
sodelovala tudi OŠ Petrovče, ki bo športni park uporablja 
za potrebe športne vzgoje in podaljšanega bivanja. S 
pridobljenimi načrti smo projekt predstavili tudi Občini Žalec, 
ki je takoj izkazala zanimanje za obnovo športnega parka. 
Projekt je bil prijavljen na razpis Fundacije za šport, kjer so 
prepoznali potencial projekta. Del sredstev je iz svojega 
proračuna dala tudi Občina Žalec. 

Ob koncu leta 2019 so se začela izvajati dela na objektu in 
tako je bila konec leta 2019 zaključena preplastitev igrišča ter 

narejena osnova za tartan na atletski stezi. Na začetku leta 
2020 se je položil še tartan. V začetku junija 2020 je načrtovana 
montaža opreme, ki sta jo sofinancirala Občina Žalec, Športno 
društvo Petrovče in Krajevna skupnost Petrovče, kasneje bomo 
izvedli tudi izris črt, do konca meseca junija pa bo urejena tudi 
okolica športnega parka. Uradno odprtje Športnega parka 
Petrovče je predvideno v mesecu septembru.

Zaradi lepšega vremena se je v preteklih tednih uporaba 
igrišča ponovno povečala. Ker projekt še ni zaključen, prosimo 
vse krajane za strpno rabo objekta in previdnost na njem. 

Jan Pavlič, predsednik ŠD 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V mesecu februarju je bil izveden občni zbor društva, ki se 
ga je udeležila večina naših članov v Osnovni šoli Petrovče. 
Splošna ugotovitev na zboru je bila, da smo zastavljene 
naloge uresničili. V organizacijo smo vključili in sprejeli samo 
dva nova člana in sedaj šteje 69 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 
naš kraj je utrpel veliko žrtev v tistem času in tega ne smemo 
pozabiti. Poleg tega se nam članstvo krči zaradi bioloških 
zakonitosti. V letu 2019 so preminuli štirje člani. 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. Bili smo tudi na 
proslavi na Dražgošah, kjer je Cankarjev bataljon bil zmagovito 
bitko proti okupatorju. Nato smo bili na Sedlarjevem 
(Kozjansko), kjer letos mineva že 76 let od prihoda XIV. divizije 
v Slovenijo. Udeležili smo se tudi komemorativne svečanosti 
na Frankolovem, kjer so okupatorji obesili 100 talcev iz Starega 
piskra kot povračilni ukrep za nacističnega funkcionarja 

Dortmaistra. Letos je 75. letnica tega pomora. Tam so 
prenehala življenja tudi šestim žrtvam iz občine Žalec. V okviru 
prihoda XIV. divizije smo bili tudi na proslavi v Gračnici v občini 
Laško, kjer je okupacijska vojska uporabila živi zid otrok proti 
partizanom in kjer so bili žrtve tudi dva otroka in komandant 
Badovinac. 

Zaradi epidemije COVID-19 so bile vse prireditve prepovedane. 
27. april »Dan upora proti okupatorju« smo obeležili tako, da 
smo v čast 79. letnice ustanovitve OF v skromni delegaciji 
položili venec nageljnov pri osrednjem spomeniku NOB pri 
Osnovni šoli Petrovče z ustreznim zapisom. 

Iz tega tudi sledi, da imamo še vedno skupni cilj ohranjanja 
vrednot NOB. Slovenski narod se mora v prihodnje bolj 
povezati ne glede, da živi kar v štirih državah. Le združeni bomo 
dosegali uspehe ohranjanja vrednot boja proti nacizmu in 
fašizmu, ki se na novo pojavlja kot neonacizem in neofašizem 
v Evropski uniji. Žal, tudi v Sloveniji.
                                                                                                         
           Marijan Turičnik, 

predsednik
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DEKANIJSKA KARITAS PETROVČE

Darovanje za ljudi v stiski je zelo razširjeno in ni malo bolj ali 
manj odmevnih akcij, ko ljudje izkažejo svoj socialni čut in 
darujejo denar. Sicer je žalostno, da prihaja v moderni dobi do 
pojavov, ko vsi nimajo zagotovljenega osnovnega človekovega 
dostojanstva, hkrati pa odziv v takšnih akcijah kaže, da imajo 
ljudje še vedno čut za sočloveka. S tem, da bomo ljubili sebe, 
drugega, bodo naša dejanja odraz naše ljubezni, kajti kdor 
ljubi, ne misli na zlo, temveč na dobro. In kdor misli dobro, dela 
dobro. Zato velja povabilo, da opravljajmo dobra dela zaradi 
dobrih del samih, s sočutnim srcem do tistih, ki našo pomoč 
prejemajo. 

“Dobro delo izjemno bogati. Poudarjam, da to vedno delamo 
zase, saj je občutek, da lahko nekaj dobrega narediš tudi za 
druge, izjemno dragocen.”

Zato smo 2. marca, preprost ponedeljkov večer zaključili v 
dobrodelnosti. Koncert pod geslom »Z ROKO V ROKI«, ki je 
že 24. leto napolnil Dom II. slovenskega tabora Žalec, pove 

vse. Glasbo je darovalo 11 priznanih slovenskih glasbenih 
izvajalcev. Koncert so podprli številni donatorji iz Občine Žalec 
in od drugod, zvesti obiskovalci, KS Petrovče ter KD Petrovče. 
Večer ne bi bil tako čaroben, če ne bi v sebi nosil dobrodelne 
note. Tako smo dokazali, da skupaj zmoremo več in da je vsako 
človeško srce zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega. Vsak 
izmed nas pa dobroto širi na svoj način. Dobro je lahko iz 
vsakega srca, kadar se za to odločimo. Znesek 6.125,00 EUR 
bomo namenili družinam, ki potrebujejo našo pomoč.

Hvala vsakemu za pomoč pri organizaciji, vsem obiskovalcem 
in vsem donatorjem.

In kot pravi S. Gregorčič:
“Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi bi bili, ko kruh delil bi z 

bratom brat s prav srčnimi čutili.”

Elvira Krošel, 
vodja Dekanijske Karitas Petrovče

Petrovške

 

     
 

 
MAVEST d.o.o., PE Petrovče 33, I. nadstropje, 
nasproti Zdravstvene ambulante.  

Nudimo naslednje masaže:  

• Terapevtske masaže (globoka tkiva, glava) 
• Sprostitvene masaže 
• Refleksno conska masaža / terapija stopal 
• Aroma terapija 

Že leta zelo uspešno sodelujemo z Zdraviliščem 
Krka v Strunjanu in s hoteli Bernardin Portorož.  

Naredite nekaj zase in si rezervirajte termin. 

Veseli bomo vašega obiska. 

041 256 102,    masaza.pet@gmail.com 

Peter Turičnik Popovski 
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ŽUPNIJA PETROVČE

Duhovna oskrba v župniji Petrovče v času epidemije 
koronavirusa COVID-19

V župniji Petrovče, katere župnik sem, sem molitveno 
bogoslužje in sveto mašo obhajal v Dominikovi kapeli s 
sestrami dominikankami. Vse maše so verniki in drugi lahko 
spremljali preko Facebook-a. Moram reči, da sem imel v tem 
času več časa za Boga, za molitev in osebno poglobitev o 
duhovniškem poslanstvu.

Ker s kolegi duhovniki ni bilo mogoče imeti neposrednega 
stika, sem se z njimi pogovarjal in izmenjaval izkušnje po 
telefonu. Vsi so tarnali, da pogrešajo stik s farani, z otroki in 
mladimi. Seveda je v tem času odpadel tudi obisk bolnikov in 
ostarelih na domu. Osebno sem zelo pogrešal zbrano občestvo 
pri nedeljskih mašah.

Odziv ljudi na prenos maše preko Facebook-a je bil zanje in 
zame zelo pozitiven. Nekateri so mi rekli, da me saj tako lahko 
vidijo in sodelujejo pri molitvi in nedeljski maši.

V času epidemije je bilo tudi veliko telefonskih klicev. Način 
komuniciranja z ljudmi je bil predvsem virtualen in je potekal 
preko socialnih omrežij. Razgovori so potekali o aktualnih 
temah, s poudarkom o vzrokih krize, s katero smo se soočali. 
Mnogi so bili mnenja, da je svet šel predaleč in da se bomo 
morali spremeniti, vrniti k naravi, spoštovanju narave in 
posvečanju duhovnim vrednotam. Tudi vero v Boga bomo 
morali na novo odkriti. 

Kar se tiče spovedi, jih še vedno ne moremo opravljati, lahko 
pa ljudem svetujemo, da se s spraševanjem vesti sami spravijo 
z Bogom, saj Bog grehe odpušča tudi izven spovednice. Kadar 
gre za večji greh, pa morajo obljubiti, da bodo šli k spovedi 
osebno, ko bo to mogoče. 

Cvetna nedelja, veliki teden in pa Velika noč so prazniki, ko je 
v krščanskem svetu največ obredov, največ druženja, najbolj 
svečano. Vse to je letos potekalo  s prilagojenimi razmerami 
koronavirusu.

Veliki četrtek, veliki petek in velika sobota so se obhajali brez 
navzočnosti vernikov. Vsi obredi so bili opravljeni in svečani, 
vendar je manjkalo občestvo. Sam se imel sicer vse obrede ob 
navzočnosti sester redovnic dominikank, ker pač spadamo 
skupaj in smo kot družina. Njihova navzočnost pri bogoslužju 
in sodelovanje mi je bilo v veliko veselje. 

Bil pa sem razočaran na veliko soboto, ko sem želel navezati 
stik z župljani in se podati po vaseh blagoslavljati velikonočna 
jedila. Ljudje bi ob svojih hišah pripravili košare z velikonočnimi 
jedili, jaz pa bi se peljal mimo in jih blagoslovil. Žal pa so mi to 
preprečili zlonamerni ljudje, ki so me prijavili na Inšpektorat 
za zdravje RS, češ, da bi s tem povzročil nevarnost okužbe. 
Zato sem moral svoj dober namen spremeniti, odpovedati 
blagoslov in ostati doma. Ljudje pa so bili žalostni in prizadeti, 
še posebej zaradi tega, ker so nekateri duhovniki po Sloveniji 
to delali brez težav.

Sicer pa sem ves čas epidemije obiskoval župljane s kolesom, 
jim prinašal Petrovški list in jim v pogovoru dajal upanje in 
spodbude za življenje. 

Faranom iz Petrovč sem ob Veliki noči voščil in sporočil preko 
Facebook-a: letošnja zarja velikonočnega jutra se čez našo 
deželo razliva popolnoma drugače, kot smo navajeni. A kljub 
preizkušnji nas v tišini in osami še bolj navdaja z upanjem, da je 
življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od sovraštva. 
To upanje ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z 
vedrim pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek 
živimo v upanju na končno zmago življenja nad smrtjo.

Petrovški križi

V konzervatorski delavnici podjetja GNOM restavrirajo tako 
imenovane Petrovške križe, ki so ob cerkvi. Restavratorska 
dela gredo proti koncu in bodo končana do začetka avgusta, 
ko jih bodo pripeljali nazaj na svoje mesto.

Petrovške križe bomo, 15. 8. 2020, ob prazniku Marijinega 
vnebovzetja, blagoslovili. 

p. Vanči Arzenšek, župnik

Novice
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Branje pod smrečico

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

V decembru so na petrovški šoli potekale večerne pravljične 
delavnice pod naslovom Branje pod smrečico za otroke od 2. 
do 7. razreda, ki so se razdelili v dve skupini. V prvi skupini so 
bili učenci od 2. do 4., v drugi skupini pa od 5. do 7. razreda. 

Mlajši učenci so se najprej predstavili, potem pa so skupaj 
prebrali zgodbico z naslovom Neke božične noči. Po 
prebrani zgodbi so se igrali spomin odgovorov in vprašanj 
na temo zgodbe, sestavljali slike v obliki sestavljanke in igrali 
pantomimo. Zelo hitro je mineval čas in vsi so bili že pošteno 
lačni, zato so odšli v jedilnico pripravit malico, obložene 
kruhke. Med peko so odšli v knjižnico reševat še druge 
naloge, ki so jih pripravile učiteljice. Po pregledanih nalogah 
in uspešnem reševanju, pa so si končno zaslužili malico, na 
katero so povabili tudi starejše učence. Ti pa so jim v zahvalo 
prinesli pobarvanko, na katero so zapisali lepo misel. 

Trebuščki so bili polni, otroci pa pripravljeni na nove naloge. 
V drugem delu so se razdelili v štiri skupine. V vsaki skupini so 
morali najti najmlajšega člana skupine, ki je izžrebal predmet 
delavnice, v kateri bo skupina pričela. Ko so končno izvedeli, 
kaj bodo delali, so jih učiteljice odpeljale v svoje učilnice. Vsaka 
skupina je izdelovala svoje izdelke. Nekateri so pekli piškote, 
drugi so izdelovali svojo slikanico, tretji so plesali, četrti pa so 

izdelovali lučke. Seveda je vsak prišel v vsako delavnico, saj so 
se po določenem času zamenjali.

Tudi starejši učenci so imeli različne dejavnosti, povezane 
s prazničnim časom, tako so najprej prižgali lučke na jelkah, 
nato so se naučili božično pesem, sami so pripravili jabolčno 
čežano in široke rezance, izdelovali so svetilke, darilne škatle 
… za piko na i pa so poslušali hudomušno zgodbo Dvanajst 
daril za Božička.

Po končanih delavnicah so se že vsi malo utrudili, zato je 
bil zopet čas za okrepčilo. Sledila je večerja, in sicer slastna 
zelenjavna juha ter rezanci z orehovim ali makovim posipom 
ter čežana. Za posladek pa so seveda pojedli tudi sveže pečene 
piškotke. 

Po koncu večerje pa žal ni bilo dovolj časa za sprehod po 
snegu, ki je pravljično naletaval in pobelil pokrajino. 

Vsi so zelo zabavali, uživali in povedali, da pogrešajo še več 
podobnih druženj.

Ema Dvornik, 8. b
OŠ Petrovče

Petrovške
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Ko nam kultura spremeni dan

Nepozabna izkušnja: snemanje malih sivih celic

V ponedeljek, 10. 2. 2020, je na OŠ Petrovče potekal kulturni 
dan, s katerim smo obeležili Prešernov dan oz. slovenski 
kulturni praznik. Ob tej priložnosti so bili v kulturno društvo 
naše šole sprejeti tudi vsi prvošolčki.

Dan smo začeli s povsem normalnim prihodom v šolo, nato 
pa smo se zbrali v matičnih učilnicah, kjer smo se pogovorili 
o bontonu na predstavah in prireditvah. Kasneje je namreč 
prišel na šolo orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec. Potem 
ko so bile naše glave do vrha polne pravil o lepem vedenju, 
smo se preizkusili še v kvizu. Nato smo šli v telovadnico, kjer 
so nas že pričakali prej omenjeni gostje. Tribune, ki so se šibile 
pod težo otrok, pa so se še bolj zatresle ob gromkem aplavzu, 
ki je sledil prav vsaki izmed pesmi. Po končanem koncertu smo 
se spet zbrali v matičnih učilnicah, kjer smo pomalicali, nato 
pa so zopet sledile delavnice. Tokrat smo sestavljali križanke 
na temo glasbe, drugi so izdelovali koncertne liste, risali 
instrumente ... 

Prav kmalu smo se spet zbrali v telovadnici, kjer nas je šolska 
radijska ekipa presenetila z radijsko oddajo v živo. Manjkali 
niso niti plesalci in plesalke. Tema radijske ure v živo je bila 
kultura in prijaznost do drugih, to pa je prišlo do izraza še 

Na začetku marca smo se tekmovalci Osnovne šole Petrovče, 
novinarji, radijci in nekateri likovniki odpravili v Ljubljano na 
snemanje oddaje Male sive celice. Po uri vožnje smo prispeli 
v Ljubljano in se takoj odpravili do RTV hiše. Ko smo prišli tja, 
so nas nastanili v eno čakalnico, kjer smo pomalicali, klepetali 
in čakali, da nas pokličejo na snemanje. Navijači naše šole 
smo nosili rumene šale, naši nasprotniki iz Osnovne šole Cirila 
Kosmača Piran pa vijolične. 

Našo šolo so zastopali David, 
Vid in David, naše nasprotnike 
pa Martina, Maksim in Rok. 
Snemanje je bilo zanimivo, 
vzdušje napeto in tekmovalno. 
Med snemalnimi pavzami so v 
studiu poskrbeli za nas, navijače, 
z raznimi zabavnimi igrami. 

Kljub porazu je bila za vse lepa 
in pozitivna izkušnja, saj so naši 

posebej na posnetku, ki je nastal v okviru akcije Bodi dober, 
bodi kul. 

Ker smo postali lačni, smo se odpravili na kosilo, nato pa smo 
odšli domov z občutkom, da smo se naučili veliko novega in 
koristnega.

Neža Stepišnik, 7. c
OŠ Petrovče

tekmovalci pokazali veliko znanja, a tokrat sreča ni bila na 
naši strani. Kljub temu smo se z dvignjenimi glavami odpeljali 
nazaj v Petrovče, kjer so nas že čakali starši.

Nia Bračič, 7. b
OŠ Petrovče

Novice
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Noč intenzivnega petja

Začetek meseca marca je bil prav poseben, saj so potekale 
vsakoletne intenzivne pevske vaje za mladinski pevski zbor 
OŠ Petrovče. Namen vaj je bil, da se pripravimo na prihajajoče 
nastope. 

Čakalo nas je približno 9 ur petja. Od pol devetih do dvanajstih 
smo se ogrevali in peli razne pesmi. Nato smo imeli daljši 
odmor. Nekateri so šli na plesne vaje, drugi so šli pripravljat 
malico, spet tretji pa smo se zabavali ob družabnih igrah in 
igrali na inštrumente. Tako smo preživeli 3 ure. Potem nas je 
spet čakalo petje. Takrat je prišla tudi gospa Janja, ki je naučila 
naše 4 pevce, kako v ritmu pravilno udarjati na kavne skodelice 
in krožničke pri pesmi Moja mati čuha kafe. Nato smo peli po 
korepeticijah (posamezno po glasovih). Pevci 1. in 3. glasu so 
bili z gospo Anito, pevci 2. glasu pa z gospo Janjo. Po 2 urah 
petja nas je čakala malica. Jedli smo kolačke, ki jih je speklo 
nekaj pevcev z gospo Olgo. 
 
Nato smo zopet prepevali vse do večerje. Pojedli smo pico, 
nato pa sta se nam pridružili gospa Veronika in njena hči Tina. 
Pripravili sta nam kviz o ljudskih pesmi. Kviz je potekal takole: 

najprej smo se razdelili v 6 skupin. Gospa Veronika nam je 
predvajala inštrumentalno različico pesmi, mi pa smo morali 
ugotoviti naslov pesmi. Zelo smo se zabavali.

In na vrsto je prišel najboljši del dneva – filmski večer. Nekateri 
so gledali film, drugi pa smo šli v telovadnico malo »športat«. 
Ampak, žal, kmalu je prišel čas za spanje. Nekateri so spali v 
šoli, eni pa smo šli spat domov.  Naslednje jutro smo se vstali, 
se oblekli in se družili ob petju. Prišla je tudi gospa Melita, 
ki nas je spremljala na klavirju. Zopet nas je čakalo petje po 
korepeticiji. Tako smo peli uro in pol. Čakala nas je le še skupna 
vaja. Po uri skupnega petja smo vse pospravili za sabo, se 
poslovili in odšli domov.

Meni so bile intenzivne vaje zelo všeč, čeprav so bile tudi 
malo naporne, saj smo peli kar 9 ur. Ampak zaradi odmorov 
je bilo super. Komaj čakam naslednje leto, ko bomo ponovno 
prepevali na intenzivnih vajah.

Jaka Habot, 7. c
OŠ Petrovče

Petrovške

KARATE KLUB PETROVČE

Tudi v prvem delu letošnjega leta karateisti KK Petrovče niso 
mirovali in so se, poleg rednih treningov do začetka epidemije 
Koronavirusa, udeležili kar nekaj tekmovanj. Tekmovali so 
na domačih in mednarodnih tekmah, na katerih so dosegli 
odmevne rezultate. Tako so se v januarju letos udeležili  
tekmovanja ‘’Horse cup’’ v Slovenskih konjicah, kjer so dosegli 
tri bronaste medalje in ‘’2. kola šolske lige’’ na Polzeli, kjer so 
dosegli šest prvih mest, eno drugo mesto in pet  tretjih mest. 
Na mednarodnih tekmovanjih so bili prav tako uspešni. Timi 
Močnik je na turnirju na Slovaškem ‘’Grand Prix Slovakia’’ 
januarja letos dosegel prvo  mesto v tekmovanju kat med kadeti 
in marca letos na tekmovanju ‘’Tatami cup’’ na Madžarskem 
dve prvi mesti, in sicer v katah med kadeti in mladinci. Timi 
Močnik je standardni član slovenske reprezentance v katah, 
ki skupaj z Majem Barlom, članom širšega izbora slovenske 
reprezentance, uspešno zastopata naš klub na mednarodnih 

Seminar Masataka Ohshite

tekmovanjih. V okviru priprav slovenske reprezentance se tudi 
pripravljata na testiranja v okviru reprezentance, ki bo junija 
letos pod budnim očesom reprezentančnih trenerjev.

Preklic ukrepov zaradi koronavirusa konec maja pa je prinesel 
tudi sprostitev ukrepov na področju treniranja kontaktnih 
športov, med katere spada tudi karate, tako da so po več kot 
dveh mesecih naši člani zopet začeli z normalnimi treningi, 
seveda v skladu s priporočili NIJZ, ki so obvezni za vse, ki redno 
trenirajo.

Seveda pa imajo člani KK Petrovče v letošnjem letu še več 
ciljev. Organizirali bodo še seminar pod vodstvom svojega 
mentorja z Japonske Sokeja Masatake Ohshite, 10. DAN jeseni 
2020, hkrati pa se bodo udeležili še vseh tekmovanj in lig, ki 
so odpadla zaradi nastale situacije. Treniranje v jesenskem 
delu, ko se začne redni pouk v Osnovni šoli v Petrovče, pa 
bodo predvidoma nadaljevali v sedanjih terminih, in sicer ob 
ponedeljkih, četrtkih in petkih v večernih urah kot do sedaj. 
Termini rednih treningov bodo objavljeni v tem glasilu, drugih 
medijih in na šoli.

Vsi, ki vas zanima treniranje karateja pod strokovnim vodstvom 
mednarodno priznanih trenerjev, lahko dobite informacije o 
delu in treniranju našega kluba po telefonu (glavni trener KK 
Petrovče Bojan Senica: 040 471 096 in predsednik KK Petrovče 
Anton Maruša: 031 777 991) ali pa po mailu: anton.marusa@
triera.net.

Anton Maruša, predsednik KK Petrovče
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TUŠ ODPRL PRIROČNI MARKET V PETROVČAH

Tuš je prevzel nekdanjo franšizo v Petrovčah, ohranil 
delovna mesta in jo spremenil v priročen market za 
vsakodnevne nakupe.
 
Celje, 29. maj – V Tušu so skladno s sodobnimi 
trendi nakupovanja v Petrovčah odprli nov 
market. Prebivalcem v Savinjski dolini je zdaj 
čisto blizu doma na voljo market za priročne, 
vsakodnevne nakupe, kjer najdejo vse za dom in 
gospodinjstvo. 
 
V Tušu so se odločili, da ohranijo dolgoletno 
prisotnost v Petrovčah, saj je v tem kraju vrsto let 
uspešno delovala njihova franšiza. Prav zato so 
od KZ Petrovče prevzeli donedavno franšizo Bala, 
ki je postala Tuš market Petrovče: »Zavedamo se 
pomena prisotnosti nas, kot lokalnega, slovenskega 
trgovca tudi v manjših krajih, ne samo v večjih mestih. 
Prav zato želimo prebivalcem Petrovč in okolice še 
naprej ponujati možnost priročnih, vsakodnevnih 
nakupov,« poudarjajo v Tušu, ki je ob prostorih 
prevzel tudi zaposlene. »Z odprtjem Tuš marketa 
Petrovče strateško krepimo svojo mrežo manjših 
poslovalnic, ki jih kupci po vsej Sloveniji sprejemajo 
z navdušenjem in z veseljem obiskujejo,« dodajajo v 
Tušu.
 
Market v Petrovčah je kupce pričakal v sodobni 
podobi, ki kupcu poleg optimalne nakupne poti 
ponuja najboljšo nakupovalno izkušnjo. Trgovina 
na oddelkih kruha z lastno dopeko, sadja in 
zelenjave, pakiranega svežega mesa in delikatese 
ponuja prilagojen prodajni asortiman, z izbrano 
ponudbo za vsakodnevne nakupe.
 
Prenova nekdanje franšize se je odvila v zelo 
kratkem času: »Po prevzemu smo preuredili 
notranjost in jo uskladili s standardi, ki veljajo v naših 
trgovinah po vseh Sloveniji. Prav tako smo nadgradili 
ponudbo izdelkov, ki zdaj ustreza trendom sodobnega 
nakupovanja za takšen format trgovine,« razlagajo 
v Tušu. Kupcem je tako v Tuš marketu Petrovče 
na voljo vse, kar potrebujejo za vsakodnevne 
nakupe, ob tem pa še celotna paleta ugodnosti, 
ki jih prinašajo akcije in lojanostni program Tuš 
klub. Posebna pozornost je posvečena izdelkom 
slovenskega porekla: »Ponosni smo, da je na naših 
policah več kot 70 % izdelkov domačega porekla, 
ki so pri kupcih tudi vedno bolj priljubljeni, kar so z 
nakupovanjem dokazali tudi v nedavni epidemiji,« še 
pojasnjujejo v Tušu. Tuš market Petrovče bo odprt 
od ponedeljka do petka, od 7. do 18., ob sobotah 
pa od 7. do 15. ure

Anja Marjetič, 
vodja korporativnega komuniciranja
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TUDI V PETROVČAH DOMAČI MED 

Ivan Mazzoni, doma iz Petrovč, se že več kot dvajset let 
ljubiteljsko ukvarja s čebelarjenjem. Delo mu je v veselje in 
v ponos, pomaga mu tudi žena Manja. Pogovor z njima je 
potekal v domačem vzdušju ob medenem likerju ter nizkem 
preletavanju čebel. O varovanju narave in sami pridelavi medu 
se je z njima pogovarjala Jasna Sraka, popolna čebelarska 
amaterka ter zgolj uporabnica končnega izdelka. Verjetno so 
temu primerna tudi vprašanja.

Kdaj ste se začeli ukvarjati s čebelarjenjem?
Pred več kot dvajsetimi leti, letos sem dobil jubilejno značko 
za zasluge pri čebelarstvu, ki mi ga je podelilo Čebelarsko 
društvo Gotovlje pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije.
Društvo organizira različna izobraževanja, veliko pa je samouka 
dela ter t. i. pomoč, ki se prenaša od ust do ust.

Zakaj pa so vas čebele sploh pritegnile?
V to delo me je pripeljal in priučil moj bratranec, skupaj sva se 
včlanila v Čebelarsko društvo Gotovlje.

Kako bi opisali delo s čebelami?
Ko se človek odloči, da so mu čebele blizu, sploh ne razmišlja o 
tem, poti nazaj ni. Čebele postanejo tvoj vsakdan, ko se namreč 
enkrat že ukvarjaš z njimi, se ti čebele smilijo, da bi jih zapustil. 
V začetku sezone jih je treba tedensko pregledovati, dela je res 
veliko, ampak če to delaš z veseljem, so ure vloženega truda in 
skrbi za njih vedno poplačane. 

Nekako čakamo na lepo vreme in cvetenje medovitih rastlin, 
vsega sadnega drevja, kar je zelo pomembno za našo prehrano.
Spomladi je tri mesece intenzivnega dela, septembra pa se 
intenzivnost počasi zmanjšuje, ko začnejo čebele počivati in 
jih čebelar pripravi za zimo. 

Kaj vse pa potrebujete za čebelarjenje?
Posebej se potrebuje oprema za domovanje čebel ter posebej 
za pridelovanje medu. Nekaj zadev lahko kupimo v društvu, 
nekaj naredim sam, kupim tudi delovno zaščitno opremo ter 
okvirje za panje.

Kje imate postavljene čebelnjake?
Na Plavnem, Brnici ter za Savinjo na koncu Petrovč; vse skupaj 
približno 38 panjev.

Kaj vam pomeni delo s čebelami?
Predvsem veselje do čebel, zapolnitev prostega časa, veselje 
do uporabe cvetnega prahu, ki je tudi zelo zdravilen ter seveda 
ohranjanje narave.

Pa tudi, da imava z ženo skupni hobi, ona skrbi še za čistočo, ki 
je izredno pomembna pri npr. točenju medu v kozarce.

Zakaj bi nekomu priporočali, da bi se ukvarjal s čebelarjenjem?
Kdor premore umirjenost in posluh do čebel, ga bo tudi samo 
delo pritegnilo. Čebele namreč začutijo tvojo agresivnost 
kot začutijo vpliv vremena in lune. Zato tako poudarjam to 
umirjenost in potrpežljivost. Ter predvsem željo po delo v 
naravnem okolju.

Kako potem nastane med?
Čebele nabirajo cvetni prah in medičino, ki jo odlagajo v 
satovje, kjer je čisto njihov postopek, ko pa je sad poln in 
pokrit z voskom, se pobere vosek in potem v točilo.
Satovje prinesem domov, kjer stočim med v inox posode. 
Potem pustim približno štirinajst  dni, da se očisti, nakar med 
prelijem v kozarce in jih opremim z ustreznimi etiketami.

Kako razlikujemo med?
Po okusu, barvi ter cvetenju določenih rastlin. Mi pridelujemo 
cvetličnega, akacijevega, lipovega, kostanjevega in gozdnega. 
Če nekdo zaseje medovito ajdo, se lahko pridela ajdov med, ki 
je najbolj cenjen in kakovosten med in dosega najvišjo ceno 
na tržišču.

Kaj pa končni izdelki, jih prodajate?
Trenutno sta aktualna cvetlični med ter cvetlični prah, letos 
namreč akacije na tem delu Savinjske doline ni bilo, samo 
cvetlični med, v juniju pa se predvideva še lipa (lipov in 
kostanjev med).

Če je dobra sezona (vpliv vremena, tvoje dobre počutje), lahko 
pridelamo do 400 kozarcev. Cena za kozarec cvetličnega medu 
je 10 EUR.

Po zaključku pogovora mi zakonca Mazzoni razkažeta še 
domače prostore, kjer se pretaka med in mimogrede omenita, 
da žal za zdaj na tem področju naslednikov nimata. Da sta 
zdrava in aktivna in dokler bo tako, bosta zmogla. Pohvalno za 
njuno delo je tako kupec, ki se vrača.
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KMETIJA JELEN V DOBRIŠI VASI

Hmeljarstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo – več kot 140 let. 
Savinjski dolini rečemo tudi dolina zelenega zlata, kjer vsako 
leto znova pridelujemo žlahtno rožo – hmelj, tako je bilo tudi 
letos, čeprav se je življenje obrnilo na glavo. Prišel je gospod 
COVID-19 in poskrbel za nekaj sivih las. Tako smo bile hmeljarske 
kmetije prisiljene znajti se in poiskati slovensko delovno silo. Na 
naši kmetiji so nam pomagali slovenski športniki pod okriljem 
Pivovarne Laško in prijatelji v okolici naše kmetije. Veseli smo bili 
vsake pomoči. Vsak ni vedno pripravljen pomagati. A ti so bili. 
Spoznali so, da je hmelj žlahtna roža, ki opraska, in je z njim precej 
dela. Težko pričakovana tuja delovna sila pa nam je pomagala 
dokončati prva nujna pomladanska dela. Mi pa se že veselimo 
novih izzivov, a takšnih, ki nam ne bodo povzročali sivih las. 

Monika Jelen

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
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* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *

Vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o.  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana  T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor  T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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O NOVICAH

Petrovške novice
Informativno glasilo KS Petrovče

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

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

Junij 2020, naklada 850 izvodov
Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v KS Petrovče ga dobi brezplačno

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

PRISPEVKI ZA NOVO 
ŠTEVILKO

SEPTEMBER 2020
Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 
znakov) za naslednjo številko Petrovških 

novic, ki izide predvidoma septembra 
2020, posredujete do najkasneje 10. 8. 
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.


