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Spoštovani krajani!

Če sem lani pisala o tem, kako so bile odpovedane 
številne prireditve, lahko letos pišem o tem, da smo 
se nekako bili primorani znajti. In seveda smo se.

Maske so postale naš vsakdan, ni več potrebe po 
posebnih pošiljkah. Se pa soočamo z drugačnimi 
izzivi, ki niso vezani na izredne razmere. Opozarjamo 
na čisti zrak. Želimo si užiti sprehod, kjer nas ne 
spremlja smrad. Prav tako okolje, kjer ni smeti. Ker 
letos Občina Žalec ni organizirala čistilne akcije, 
vabim vse Petrovčane, da skrbijo za čistočo v svoji 
okolici. Ko bomo namreč sami dosledni, bomo 
lahko tudi kazali s prstom proti drugim. Na KS se z 
županom in strokovnimi službami pogovarjamo o 
problematiki prometne ureditve v Mali Pirešici in 
Zaloški Gorici, o zaselkih, imenovanem vrt Petrovče 
ter sejmišča, varnem prečkanju železniškega 
prehoda v Dobriši vasi, o varnih poteh skozi 
prometno Arjo vas pa tudi za številne predloge in 
pobude, za katere se trudimo, da ne ostanejo samo 
pobude. Naša uspešnost se meri tudi v postavitvi 
postaje Kolesca v Petrovčah. A izzivi so še vedno del 
nas. Ob Savinji nas je pozdravljal medved, vreme 
je po toplih mesecih pokazalo moč pozebe. Vrvice 
v hmeljiščih so napeljane. Gasilci pomagajo, ko jih 
potrebujemo. Turisti skrbijo, da naša okolica ostaja 
lepa in urejena, kulturniki za spletne prireditve. V 
Utripu Savinjske doline smo bili opaženi, da za naše 
zanamce dosledno skrbimo za tradicijo Petrovških 
novic. Kdo se še spomni prvih Petrovških novic, ki so 
izšle aprila 2004? (slika desno)

Drešjani bodo končno označeni s tablo, kjer se 
uradno prične Drešinja vas. Majhni koraki, sled 
ostaja.

Srečno in ostanimo zdravi.

mag. Jasna Sraka
predsednica KS Petrovče
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Petrovške

PROČ OD PONORELEGA SVETA

Mnogi si lani februarja še nismo predstavljali, kako pošteno 
nam bo COVID-19 zagodel in zagrenil življenja navadnih 
smrtnikov. Sam sem že v januarju 2020 opažal težave, povezane 
z virusom v službi, saj se je azijski trg že začel rušiti, vendar si 
nisem predstavljal, da nas bo ta isti virus dosegel tako kmalu in 
posegel v naš način življenja. Še posebej je hudo, ko virusa ne 
poznaš in izveš, da si pozitiven. Kar naenkrat te popade strah, 
občutek negotovosti, a si želiš da ozdraviš.

Tako da iz vsake slabe stvari je smiselno potegniti kaj dobrega. 
Ljudje smo prilagodljivi in iščemo ravnovesje med tistim, kar 
je za nas mogoče in kar pač ni. Včasih smo malce uporniški, 
ampak to moramo vzeti kot pozitivno lastnost :).

Zapiranje v sobe, stanovanja, hiše je lahko začasen ukrep, ni 
pa rešitev. Ljudje potrebujemo gibanje, družbo, dogajanje. Biti 
len včasih prav »paše«, a pasivnost lahko na dolgi rok škodi.

Ko so mnogi ostali doma, smo se nekateri podali na pot. Tokrat  
kar po naši regiji. Občina Žalec ima veliko možnosti preživljanja 
prostega časa v naravi. Cilje je bilo treba prilagoditi trenutnim 
omejitvam.  V iskanju duševnega miru, lepot narave in pozitivne 
energije ter zdravega načina življenja mi ni preostalo drugega, 
kot  da se lotim okoliških hribov. Alpinistično nezanimivi hribi 
so v meni vseeno pustili nek pečat. Te hribe sem včasih obiskal 
kot osnovnošolec, dosti se jih nisem več spomnil. A obisk 
po toliko letih me ni pustil ravnodušnega. Lepi pogledi na 
Savinjsko dolino, mir pred množico ljudi, opazovanje redkih 
živalskih vrst, premagovanje samega sebe samo dokazujejo, 
da je bilo vredno obiska. 

K sreči so se omejitve nekoliko razrahljale in ponovno je bilo 
možno potovati po Sloveniji. Ponovno sem si izbiral takšne 
cilje, kjer se je dalo izogniti množici. Hoditi in plezati po vrhovih 
v Kamniško-Savinjskih ter Julijskih Alpah je res neko posebno 
doživetje, saj gre za mogočne skalne gmote, kjer je človek le 
gost, čeprav si včasih rečem, da sem tam »doma«.  In doma je 
najlepše.  Preplezati smer poleti ali pozimi, pozimi priti na vrh 
zasneženih gora, ki ti postrežejo s pogledi na vse strani neba, 
je nekaj neprecenljivega. Včasih je fizično in psihično naporno, 
ampak ko dosežeš cilj si ponovno poln energije in želje po »še«. 
Tu ni omejitev, ni pravil, ni nadzora, ni vstopnine, ni mask. Je 
le mogočna narava, ki predstavlja svoje redko obiskane čare, 
ki ti omogoča čist zrak, svobodno gibanje in iskanje smisla v 
življenju. Tu srečaš le redke, po navadi somišljenike, s katerimi 
se pozdraviš in z njimi prijateljsko poklepetaš, pa čeprav jih 
vidiš prvič v življenju. Vedenje in komunikacija sta na nivoju, 
vsi stojimo na istem bregu in vsem je želja, da dosežemo cilj in 
se varno vrnemo domov. In to je neprecenljivo.

Poskusite še vi. Je poceni, a ni brezplačno. Je zanimivo in 
razburljivo. To je svet, ki veliko daje, a se moramo zavedati 
naše majhnosti. Vzemimo si toliko, kolikor potrebuje naše srce. 
In bomo srečni.

Dovolj je nerganja in negativnih besed, dovolj je deljenja ljudi 
med naše in vaše. Postanimo kulturni, spoštljivi, poslušajmo 
druge, a hkrati izražajmo svoje mnenje. Iščimo pozitivne 
stvari te krize in nasmehnimo še ostale okoli nas. Pomahajmo 
mimoidočemu, namesto da pogledamo v tla,  pozdravimo se, 
namesto da se obrnemo proč. Pomagajmo si, namesto da nas 
je strah, da se bomo okužili. Bodimo odkriti in ne skrivajmo, 
da smo virus preboleli ali ga še imamo. Virus je med nami, zato 
ravnajte odgovorno do sebe in drugih, da bomo kmalu lahko 
vsi zaživeli bolje. Globoko vdihnite in poglejte na življenje s 
svetle strani. Sonce sije in bo sijalo še naprej.

Vrh Mrzle gore nad Okrešljem. Nikjer nikogar, a vseeno nebeško.

Plezanje v Severni triglavski steni, smer Zahodna zajeda.
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PROBLEMATIKA: PASJI IZTREBKI 

V naši krajevni skupnosti raste število psov. Zaradi 
neodgovornih lastnikov je vedno več pasjih iztrebkov na 
zelenicah, pločnikih, igriščih in drugih javnih površinah. Le-ti 
kvarijo videz našega kraja.  

Pasji iztrebki niso le neprijetno presenečenje, ki se ob malce 
nepazljivosti lahko znajde na čevljih. Za človeka in druge 
živali so lahko tudi nevarni. Ob stiku s pasjim iztrebkom se 
lahko ljudje okužimo s tako imenovanimi zoonozami. Gre za 
nalezljive bolezni, ki se z živali prenašajo na človeka. Glistavi 
domači ljubljenčki z iztrebki izločajo številna mikroskopsko 
majhna jajčeca glist. Tovrstnim okužbam so izpostavljeni 
zlasti naši najmlajši. Se pa s to boleznijo seveda lahko okužijo 
tudi odrasli, na primer ob zaužitju slabo očiščene hrane ali s 
pitjem vode, ki je bila v stiku s pasjimi iztrebki. Po zaužitju se 
v prebavilih razvijejo ličinke, ki potujejo v različne organe, kot 
so jetra, pljuča, lahko tudi oko. To nato privede do lokalnih 
vnetij, oteženega dihanja, resnih motenj vida. Za ljudi pa je 
lahko nevarna tudi pasja trakulja, ki povzroča mehurjavost. 
Pes, okužen s trakuljo, z iztrebki izloči tudi jajčeca trakulje. 
Okužba se na človeka prenese ob stiku z iztrebki ali z okuženo 
hrano, zlasti tako, ki jo naberete v naravi (npr. regrat in čemaž). 
Po zaužitju se v prebavilih razvijejo ličinke, ki potujejo po 
telesu in povzročajo mehurnjake na različnih delih, zlasti v 
jetrih, pljučih in trebušni votlini. Ti v večini primerov sicer ne 

povzročajo vidnih zdravstvenih težav, lahko pa resno ogrožajo 
življenje ali celo povzročijo smrt.

Ne samo za ljudi, pasji iztrebki so lahko nevarni tudi za 
druge živali, zlasti prežvekovalce. Ti se lahko okužijo tako ob 
prosti paši na travniku kot tudi s pokošenim senom ali silažo. 
Pasja  trakulja v iztrebkih lahko povzroči zdravstvene težave 
predvsem pri domačih rastlinojedih živalih, kot so na primer 
različne vrste goveda. Pasji iztrebki vplivajo tudi na kakovost 
in uporabnost krme. Z iztrebki onesnaženo krmo živali 
pogosto zavračajo. Prav tako taka krma hitreje gnije, plesni in 
posledično povzroča prebavne motnje pri živini, prinaša pa 
tudi druga zdravstvena tveganja.

V Sloveniji imamo približno 250.000 psov, ki v povprečju 
izločijo med 0,3 in 0,4 kilograma blata na dan. Dnevno torej 
slovenski psi izločijo 87,5 tone iztrebkov, na leto pa skoraj 32 
tisoč ton.

Največjo odgovornost nosimo skrbniki štirinožnih prijateljev. 
Zato na sprehod s svojimi ljubljenčki le vzemite posebne 
vrečke za njihove iztrebke. Vanje pospravite iztrebke svojih 
psov in jih po možnosti odvrzite v za to namenjene koše ali 
pa vsaj med smeti, nikakor pa ne v bližnji grm. S tem bo naše 
okolje prijaznejše in varnejše.

Matej Čater, 
podpredsednik KS Petrovče

Obisk okoliških hribov. Pogled na Kotečnik.

Danijel Žagar, član sveta KS Petrovče

Novice

V času Covid-19 smo pomagali številnim ponesrečencem. 
Kljub temu da smo prostovoljci, smo ravnali odgovorno. 

Daj Dam sistem v Sloveniji počasi izumira, ampak mi bomo 
pomagali še naprej. Gorska reševalna služba – postaja Celje.
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Folklorna skupina Kobula: Dušanu Suhodolčanu v spomin

Ljudje smo čudna bitja, včasih se za koga zdi, da živi le za eno 
stvar, eno veliko ljubezen, eno samo veliko strast, ki ji daje 
vse, kar je in kar premore. Takšen je bil naš Dušan. Ko smo 
se vprašali, kaj je pravzaprav počel v življenju, je zbledelo 
vse ostalo, razen: on je bil folklorist, on je bil harmonikaš. In 
takšnega se spominjamo.

V mladosti je svojo pot začel v celjski folkorni skupini. Z leti mu 
je zdravje precej opešalo, morebiti je bil predvsem to razlog, 
da se je umaknil iz aktivnega igranja. A mu ljubezen do folklore 
še vedno ni dala miru, zato se je leta 2018 pridružil folklorni 
skupini Kobula iz Petrovč. Malo vaj in že je postal stari SUHI. 

Ko je tako spet zaigral na svojem prvem nastopu s kobulovci, 
nam je vsem povedal: »Hvala vam, da sem spet lahko stal na 
odru!«. Korona je posegla vmes, nastopov ni bilo več, Dušanu 
pa je zdravje pešalo in tako je v aprilu letos ugasnil.

To je bil Dušan Suhodolčan – SUHI. Tako rad je igral na svojo 
harmoniko, tako rad je živel in tako polno je živel, kadar je bil 
skupaj s svojimi, njemu tako ljubimi folklorniki. Pogrešali ga 
bomo in se ga spominjali z žalostjo v srcih. Zbogom, prijatelj!

Vsi tvoji iz folklorne skupine KOBULA KD Petrovče.

mag. Tatjana Pevec in Bojan Pevec

Petrovške

KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

Kulturno društvo Petrovče je leto 2021 začelo po ustaljenih 
tirih, vendar na drugačen način. Organizirali smo on-line 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku ter prireditev 
za dan žena in materinski dan. Zahvaljujem se članu in pevcu 
Moškega pevskega zbora, Miranu Štinjeku, ki nam je pomagal, 
da je mozaik različnih posnetkov postal celota. Hkrati se 
zahvaljujem vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali 
pri projektih, z idejami ali posnetki. Veseli me, da imamo v 
Petrovčah in okolici veliko pozitivnih in ustvarjalnih ljudi. Hvala 
Osnovni šoli Petrovče in Vrtcu Petrovče. Vedno smo veseli, da 
lahko soustvarjamo z vami. 

Konec marca je imelo društvo Občni zbor, ki smo ga bili 
primorani organizirati preko spleta. Glede na to, da je bil to 
drugi občni zbor, ki smo ga organizirali na tak način, sem 
zadovoljna, da je organizacija in sam občni zbor potekal 
brezhibno. Zbor članov je vodila mag. Jasna Sraka. Podana 
so bila poročila za delo 2020 in načrti za 2021. Iskreno upam, 
da bomo lahko čim prej začeli z normalnim delom, vajami in 

nastopi. Ko bo prišel ta čas, pa si želim, da se v čim večjem 
številu srečamo, podružimo in skupaj preživimo lepe trenutke.

Violeta Šket, 
predsednica KD Petrovče  

MePZ A Cappella

Od zadnjega poročanja o delovanju našega zbora A Cappella 
KD Petrovče se na področju dejavnosti zbora ni spremenilo 
čisto nič, kot pri vseh ostalih sekcijah. Vsi živimo v nekem krču, 
mehurčku, a z željo, da se vse skupaj končno konča.

Korona nam je ukradla eno leto dela, eno leto nastopov, 
tekmovanj, druženja. Za amaterski zbor je ta situacija lahko 
usodna. Pevci se nekako navadimo na to, da se dobivamo 
enkrat na teden, da si vzamemo svoj prosti čas za vaje, 
nastope, za tekmovanja, a po tako dolgi prekinitvi vaj in vsega, 
kar spada zraven, se tudi odvadimo.

Upravni odbor si srčno želi, da do tega ne bo prišlo.

Vseeno pa se je v tem času nekaj le zgodilo v delovanju našega 

zbora. Imamo novega, mladega predsednika Upravnega 
odbora zbora. Žiga Jordan Kozjak je fant, ki se bo spoprijel z 
vodenjem in vsem, kar spada zraven delovanja in uspešnosti 
zbora. V zgodivini zbora je četrti moški, ki bo predsednik 
Upravnega odbora zbora. Želimo mu veliko idej, povezovanja 
in uspehov.

Dosedanja predsednica Andreja Ževart je bila predsednica 
zbora pet let. Člani zbora se ji iskreno zahvaljujemo za ves njen 
trud, za veliko prostovoljnih ur dela in seveda za vso pomoč, ki 
jo bo nudila novemu mlademu predsedniku.

Člani zbora A Cappella si želimo samo to, da se bomo lahko 
čim prej zopet srečali na rednih vajah, nastopih … in seveda 
vsemu, kar naj bi spadalo v pevsko sezono uspešnih zborov.  

Cvetka Ramšak

vljudno vabi k ogledu dogodka
Pesmi Franceta Oniča,

ki bo 27. maja 2021,
ob 19. uri 

na youtube kanalu in 
facebook strani 
Kulturnega društva 
Petrovče.
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Novice

Moški pevski zbor

Sedim in razmišljam, kaj naj napišem, o čem naj pišem. Kaj je 
res že več kot leto dni, kar nismo imeli vaj? Kar neverjetno se mi 
zdi. Nisem navajena tega. Kot da sem v neki čudni nočni mori 
in se nikakor ne morem zbuditi. Toplo mi postane pri srcu, ko 
pomislim na moje fante, kako lepo smo se imeli na vajah, kako 
smo komaj čakali, da stopimo na oder in zapojemo. Zapojemo 
in razveselimo našo zvesto publiko. Nikoli jim ni zmanjkalo 
srčnosti in nasmeha, vedno so bili dobre volje. Res jih močno 
pogrešam. Njihovo zagnanost in delavnost, njihovo pozitivno 
energijo. 

V začetku marca sem se dobila z zmanjšano zasedbo zbora, s 
kvartetom. Dobili smo se z namenom, da posnamemo pesem 
za virtualno proslavo ob dnevu žena in materinskem dnevu. 
Seveda smo se držali vseh zapovedanih ukrepov, ki so bili 
takrat v veljavi. Prav vesela sem, da je naša kratka vaja uspela 
in smo lahko bili skupaj, čeprav v manjšem številu in za kratek 
čas. Sem pa resnično pogrešala vse ostale pevce, saj ukrepi za 
zajezitev epidemije Covid-19 niso dovoljevali in še vedno ne 
dovoljujejo našega druženja in dela. Toliko novih pesmi je še 
pred nami, ki čakajo, da jih zapojemo. Toliko novih koncertov 
in nastopov nas še čaka. 

Želim si delati. Delati tisto, kar rada počnem. Delati z ljudmi, ki 
mi veliko pomenijo in ki jih zelo spoštujem. Drage sokrajanke 
in dragi sokrajani, ne morete si niti zamisliti, kako težko je, ko 
svojega dela ne moreš opravljati, ko imaš prepoved početi 
tisto, kar počneš najraje. In to že več kot leto dni. Saj kakšen 
mesec je morda fino in si malo spočiješ, potem pa, verjemite 
mi, pride agonija, ko iz meseca v mesec ne smeš delati.

Dajmo, spoštovane sokrajanke 
in spoštovani sokrajani, prosim 
vas, stisnimo še malo in bodimo 
strpni ter upoštevajmo navodila 
stroke, ker samo tako nam 
bo skupaj uspelo premagati 
epidemijo Covid-19. Vem, 
da se nekaterim razni ukrepi 
zdijo nesmiselni in neumni.  
Tudi mene včasih pripeljejo 
na rob obupa. Vseeno vas vse 
skupaj prosim, da zdržimo in 
upoštevamo ukrepe. Bodimo 
solidarni drug do drugega 
in namesto, da godrnjamo, 
rajši usmerimo vse sile v 
to, da se nam družba in s 
tem življenje čim prej zopet 
povrneta v normalno stanje. 
Moramo ostati optimistični 
in s pozitivno energijo 
zreti v prihodnost, kjer nas 
čaka še ogromno lepega in 
zanimivega.

Ko bo možno, bomo MoPZ KD Petrovče z vajami nadaljevali, in 
to vsako sredo ob 18.30 v Krajevni knjižnici Petrovče. Vsekakor 
bomo v svojih vrstah veseli novih pevcev, zato vas vabim, 
da se nam pridružite, kajti z nami vam nikoli ne bo dolgčas. 
Dodatne informacije vam bo podal Marko, naš predsednik, ki 
se oglasi na telefon 041/736-170.

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

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

Vesna Turičnik Popovski, 
zborovodkinja

OKUSI GLASBO 
VABLJENI V SAVINJSKO PIVOVARNO, ARJA VAS 19 

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“ 
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Petrovške

PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Po celem letu epidemije je dogajanje v društvu še vedno zelo okrnjeno in vsi že nestrpno čakamo, da bomo lahko s postopnim 
sproščanjem ukrepov v toplejših mesecih spet vadili, se družili in se izobraževali. V prvih mesecih letošnjega leta smo posredovali 
v dveh intervencijah: pri izlitju vode v stanovanjski stavbi in pri gašenju zabojnikov za odpadke v podjetju Hörmann. 

Na pomoč!

PGD DREŠINJA VAS

Tudi delo našega društva je v prvi polovici leta narekovala 
epidemija COVID-19, a določene aktivnosti in delovne akcije 
smo vseeno izpeljali. Seveda nismo imeli nobenega občnega 
zbora, nobene razstave, žal, nismo postavili niti mlaja in zakurili 
kresa, ker še vedno čakamo na ugodnejšo epidemiološko sliko. 
Imeli pa smo dve čistilni akciji – eno doma, drugo pa v okolici. 
Največji poseg je bil menjava vseh štirih vhodnih vrat na domu 
in dveh oken. Pri tej akciji bi se posebno rad zahvalil podjetju 
HÖRMANN iz Petrovč za vrata in MIK-u Celje za okna in odlično 
izvedbo projekta. Udeležili smo se tudi vseh intervencij v 
našem okolju.

Žal, nas je v tem obdobju za vedno zapustilo kar nekaj naših 
članov, ki so v preteklosti v našem društvu pustili velik pečat.
V prihodnje nas čaka priprava na državno prvenstvo, ki naj bi 
bilo v začetku junija v Celju. Menjava še enih vrat in toplotna 
sanacija prizidka. Seveda bi radi imeli tudi kakšno operativno 
vajo in čim prej začeli z normalnim delom, vajami, akcijami 
iz preteklih let. Mogoče bi bilo dobro za začetek organizirati 
kakšen izlet, da se zopet začuti  potreba po druženju in delu. 

Ta virus je ljudi polenil in ne spočil, težko bo priti na raven 
pred epidemijo, kar se bo poznalo na vseh področjih našega 
življenja, kajti vsi imamo spomine na naše tekmovanje, 
Petrovčevanje, delovne akcije in druženja. S pozitivno energijo 
vseh nas verjamem, da nam to zagotovo in kmalu uspe.

Gregor Košec, 
predsednik PGD Drešinja vas

Jana Petrak Zajc, 
predsednica komisije za zgodovino, 

arhiv in obveščanje
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PETROVČE 

Pri Društvu upokojencev Petrovče deluje več sekcij. Najmlajša 
med njimi je sekcija Ustvarjajmo skupaj, ki je bila na pobudo 
članic društva ustanovljena leta 2017. S svojim delom je začela 
v novembru leta 2017. Članice sekcije imajo ročne spretnosti in 
smisel ter veselje za oblikovanje in veliko mero potrpežljivosti, 
vztrajnosti in ljubezni do ustvarjanja različnih ročno izdelanih 
unikatnih izdelkov.

Že od vsega začetka je v sekciji deset članov. Dobivamo se vsak 
ponedeljek v društvenih prostorih DU Petrovče v Dobriši vasi 
3b. Druži nas želja in volja po ustvarjanju in izdelavi vedno novih 
izdelkov. Vsak teden se veselimo skupnega dela in druženja. 
Trudimo se, da v skupini vlada spoštljiv, prijateljski odnos in 
ravno to je tisto, kar nas druži in komaj čakamo naslednjega 
tedna, da se naklepetamo in kaj novega naredimo. Vesele 
smo, da lahko svoje izdelke delimo z ostalimi člani društva. V 
ta namen ustvarjamo izdelke za potrebe društva. Društvo naše 
ročno izdelane vizitke pošilja članom ob okroglih jubilejih in 
žalne vizitke ob izgubi člana.

Izdelujemo različne šivane vizitke: vizitke za rojstni dan, žalne 
vizitke, novoletne vizitke, vizitke ob rojstvu, velikonočne vizitke 
in še veliko drugih za različne namene. Vsako leto izdelamo, 
za potrebe društva, okrog 100 vizitk, s katerimi društvo vošči 
svojim članom za »okrogle« rojstne dneve, ki se jih vsi zelo 
razveselijo. Vizitke si je mogoče ogledati in tudi kupiti vsako 
sredo v času uradnih ur društva v društveni pisarni.

Ročno šivane vizitke za različne namene

Ustvarjamo tudi več vrst papirnatih rož (vrtnice, marjetice, 
hortenzije), ki jih je društvo razdelilo članicam ob dnevu žena. 
Ob pogledu na srečne in zadovoljne obraze članic, ki so jih 
prejele v dar, je bil naš trud poplačan.

Za dan žena, ki smo ga praznovali v marcu 2018 v Lučah, smo 
vse ženske prejele v dar ročno izdelane vrtnice. Nekatere jih v 

spomin hranijo še danes.

Rade izdelujemo še različne kvačkane izdelke, kot so prtički, 
okraski za novoletno jelko, velikonočne jajčke, košarice ...

Kvačkani izdelki za Veliko noč in kot okraski na novoletno 
jelko

Pripravile smo dve razstavi naših izdelkov. Ena je bila v sklopu 
obletnice brunarice. Tu smo lahko vse vrste izdelkov pokazale 
članom društva.

Članice sekcije pred svojimi razstavljenimi izdelki na srečanju 
pred našo brunarico avgusta 2018

Druga razstava naših izdelkov je bila ob dnevih Petrovčevanja 
leta 2019. Takrat smo izdelke postavile na ogled pohodnikom 
po poteh krajevne skupnosti.
Po odzivih v knjigi vtisov sta bili razstavi lepo sprejeti, 
pohvaljeni so bili trud, pridnost in ustvarjalnost.

V tem času epidemije Covid-19, ko smo vsi omejeni na domače 
okolje, smo članice sekcije prenesle delo domov. Izpolnile 
smo vse obveznosti do društva in s svojim izdelkom polepšale 
vsaj trenutek našega člana, ko je za rojstni dan prejel voščilo 
društva v vizitki, ki smo jo izdelale članice naše sekcije.

Predstavila sem le del ustvarjanja, ki je jedro našega dela. 
Različnih izdelkov je še več, saj prisluhnemo željam članic in 
potrebam društva.

V prvi vrsti pa je sekcija namenjena druženju. Komaj čakamo 
ponedeljek, da se snidemo in ob prijetnih trenutkih druženja 
nastanejo še lepi izdelki. Društvo upokojencev Petrovče je 
ponosno na naše delo in delovanje.

Daniela Dolinšek, vodja sekcije

Sekcija Ustvarjamo skupaj pri Društvu upokojencev Petrovče se predstavlja
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Turistično društvo Petrovče v času pandemije in epidemije

Pandemija koronavirusa se nadaljuje tudi v letu 2021. Naše 
aktivnosti so omejene na tisti del našega programa, ki ne 
zahteva druženja. Aktivnosti načrtujemo od konca maja dalje 
v upanju, da bo možno druženje večjega števila članov. 

Tradicija pustovanja se je letos prekinila. Nekaj mask je vseeno 
na pustni torek prišlo na prostor, kjer je bilo pretekla leta zelo 
veselo.

V spomladanskem času pa ste lahko opazili naše člane na 
gredah, ki so v večini pomladansko očiščene. V Drešinji vasi 
in Rušah pripravljamo obnovo gred zaradi uničene zasaditve.

Veliko noč je obeležil Jože Stepišnik z zunanjo upodobitvijo 
Jezusovega trpljenja pred veliko nočjo, vse od molitve na 
Oljski gori, bičanja, kronanja s trnjevo krono, nošenja križa do 
vstajenja pri kužnem znamenju v Drešinji vasi. Butare in žegen 
pa so obudile spomin na tradicionalno razstavo Ko cveti dren 
in zadišijo potice. 

Gredo v Dobriši vasi pa so domiselne članice društva iz Dobriše 
vasi najprej obogatile z velikonočnimi zajčki.

Članice UO iz Petrovč so pomladno okrasile prostor pred šolo 
v Petrovčah, članice iz Dobriše vasi pa so gredo popestrile s 
spomladansko in poletno dekoracijo.

Letošnje leto bo potekalo v znamenju proslavitve 20. letnice 
Turističnega društva. V ta namen so Katja, Klavdija, Borut in 
Peter poskrbeli za table z oznako društva in 20. obletnice. 
Tabla že stoji na gredi v Dobriši vasi, sledi pa oznaka vseh gred 
in postavitev, ki so delo članov društva v vseh vaseh.

V petek, 23. aprila, na Dan slovenskega petja, smo se članice 
društva pridružile predstavnicam Glasa Slovenk in na Perišču 
zapele pesem Slovenija, moja dežela, ki je ob enakem času po 
vsej Sloveniji počastila slovensko pesem in Slovenijo.

V času vsesplošnih omejitev smo usmerjeni predvsem v 
priprave na obliko in način izvedbe naših programov od konca 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V mesecu februarju občni zbor društva ni bil izveden, ker 
zaradi Covid-19 ni bilo danih možnosti za druženje. Uspelo 
nam je pobrati članarino, s katero tudi pokrivamo naročnino 
za naš časopis. V organizacijo smo vključili in sprejeli 2 nova 
člana, ki sedaj šteje 70 članic in članov. V prihodnje si želimo 
vključiti še več novih članov, saj je v organizaciji cilj ohranjanje 
vrednot in spomina na težke čase okupacije, še posebej zato, 
ker letos praznujemo 80 let osvobodilne fronte. Pred 80 leti 
se je slovenski narod pod vodstvom OF uprl okupatorjem in 
si uspel izboriti svobodo skupaj z zavezniki. Tudi naš kraj je 
utrpel veliko žrtev v tistem času in tega ne smemo pozabiti. 
Naše članstvo se krči zaradi bioloških zakonitosti in tako so v 
letu 2020 preminuli trije člani (Štefan Šah, Barbara Trotovšek 
in Anica Knez), letos aprila pa je preminil tovariš Ivan Koder. 
Ohranili jih bomo v trajnem spominu.

Na prireditvah, ki so bile organizirane v spomin na pomembne 
dogodke v času NOB, smo v okviru omejenih danosti zaradi 
Covid-19 sodelovali v manjših delegacijah. Udeležili smo se 
proslave na Osankarici, kjer je bila zadnja bitka Pohorskega 
bataljona 8. januarja 1943.  Nato smo bili na Sedlarjevem 
(Kozjansko), kjer letos mineva že 77 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 bila 76. letnica tega pomora. Tam so 
prenehala življenja tudi šestim žrtvam iz žalske občine. 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 žal vse prireditve 
prepovedane. 27. april, »Dan upora proti okupatorju«, smo 
obeležili tako, da smo v čast 80. letnice ustanovitve OF v 
skromni delegaciji položili venec nageljnov pri osrednjem 
spomeniku NOB pri Osnovni šoli Petrovče z ustreznim zapisom. 

Kljub omejitvam imamo še vedno skupni cilj ohranjanja 
vrednot NOB. Slovenski narod se mora med sabo bolj 
povezovati ne glede na to, da živimo v kar štirih državah, saj 
nam sedanji čas, ko smo združeni v Evropski uniji, to omogoča. 
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 ZB za vrednote NOB Petrovče

 

     
 

 

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

Nudimo naslednje masaže:  

• Terapevtske masaže (globoka tkiva) 
• Sprostitvene masaže 
• Antistresna masaža glave 
• Refleksno conska masaža / terapija stopal 
• Aroma terapija 
• Shiatsu tehnika na tatamiju  
• Masaža akupresurnih točk za mnoge tegobe 
• Limfna masaža  (priprava pred operacijskim posegom) 

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 

maja dalje in pripravo obeležitve 20-letnice društva. Glede 
na to, da je letošnji občni zbor volilni, bo sklican, ko bo prva 
možnost za tovrstna druženja.

V upanju, da se bomo kmalu lahko družili, upam in želim, da 
ostanemo zdravi. 

Marjeta Grobler, 
predsednica TD Petrovče
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DEKANIJSKA KARITAS PETROVČE

Čas koronavirusa – tudi čas za pozitivna dejanja
 
Smo odgovorni, a nismo prestrašeni! Smo doma, a dobrodelno 
aktivni! Spoštujemo vladne ukrepe, a pomagamo  bolnim, 
osamljenim, ranljivim, socialno ogroženim in starejšim, ki so v 
tem trenutku najbolj ranljiva skupina ljudi.

Koronavirus je ohromil življenje v svetu in v Sloveniji. 
»Ostanimo doma« je slogan, ki ga je vredno spoštovati zaradi 
odgovornosti do sebe ter do ljudi ob sebi. Tudi prostovoljci 
Karitas Petrovče ga spoštujemo, kar pa ne pomeni, da samo 
čakamo, da bo stanje v državi normalno.

V teh mesecih smo kljub vsem omejitvam uspešno med 
ljudi razdelili prehrambne pakete. V mesecu aprilu smo s 
pomočjo poslanca in človeka z velikim čutom za sočloveka, g. 
Aleksandrom Reberškom, pripravili zelo pestro sestavljene in 
uporabne velikonočne pakete za lažje preživetje, še posebej 
zdaj, ko so v času koronakrize stiske še večje.

Do zdaj smo prostovoljci Karitas Petrovče darovali preko 
100 ur prostovoljnega dela in za ves denar, ki ga imamo, 
nakupili higienske potrebščine ter raznovrstne prehranske 
izdelke. Izjemno pomembno nam je, da je naša Karitas lahko 
v tem času odprta in da smo vsaj malce doprinesli k boljšemu 
razpoloženju socialno ogroženih ljudi. V tem času nismo 

pozabili niti na starejše in osamljene, za katere vemo, da so 
v tej zahtevni situaciji resnično najbolj izpostavljeni. Žal se z 
njimi ne moremo družiti in pogovarjati, smo jim pa v aprilu 
poslali skromno voščilo, da jim damo vedeti, da niso povsem 
sami in zapuščeni. 

Letos obeležujemo 30 let delovanja Karitas Petrovče. V tem 
času smo pomagali mnogim. In mnogi so pomagali nam. 
Hvala! Prešli smo od besed k dejanjem. Se družili, zabavali na 
mnogih koncertih. Pa vendar ... štejejo le dejanja, s katerimi 
smo osrečili ne le sebe, temveč tudi druge. 

Mimoidoči so lahko opazili, da skrbimo tudi za obnovo hiše 
Karitas. Do sedaj smo zamenjali vsa okna, sledi še fasada. 
Projekt bomo realizirali do poletja. Pomembno nam je, da 
je hiša urejena in prijetna za okolje ter prijazna do ljudi, ki 
prihajajo vanjo po pomoč.

Bodimo strpni drug do drugega, kajti skupaj zmoremo lajšati 
tegobe tega časa.

Elvira Krošel, 
vodja Dekanijske Karitas Petrovče 

in prostovoljci Karitas Petrovče

ŽUPNIJA PETROVČE

Blagoslov velikonočnih jedil na ploščadi 
za petrovško baziliko

Zaradi ukrepov Republike Slovenije in zaprtja cerkve za 
velikonočne praznike, sem opravil blagoslov velikonočnih 
jedil na prostem. Kako je blagoslov potekal? Po spletu sem 
povabil župljane naj se pripeljejo z avtomobili na ploščad za 
Petrovško baziliko, kjer sem najprej opravil molitev in obred 
blagoslova. Na to so se z avtomobili razvrstili v kolono, odprli 
okna in vsakega posebej sem pokropil z blagoslovljeno vodo 
in mu zaželel blagoslovljene ter vesele velikonočne praznike. 
Blagoslova se je udeležilo lepo število ljudi. 

Letošnji blagoslov so krajani Petrovč in tisti, ki so prišli od 
drugod ocenili za domiseln in lep. Vsi pa so bili zadovoljni 
in hvaležni, da smo se na ta način odzvali na trenutne 
epidemiološke razmere in ljudem polepšali velikonočne 
praznike.    

p. Vanči, župnik
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Dežela vzhajajočega sonca na OŠ Petrovče

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Na OŠ Petrovče in POŠ Trje že leta poteka projekt Noč branja. 
Program izvedbe noči branja pripravi tim učiteljev. Jedro 
tima so knjižničarka, svetovalna delavka, učitelj športa ter 
učiteljica zgodovine in geografije, občasno pa se pridružijo 
še drugi profili. Tim najprej izbere osrednjo temo noči branja, 
ki izhaja iz aktualnih dogodkov, obeležij. Vsako temo poveže 
tudi z lokalnim okoljem. Glede na vsebino projekta poišče 
zunanje sodelavce. Termin noči branja je vedno načrtovan v 
času vseslovenske noči branja. Na šoli se noč branja začne s 
petkovim popoldnevom in zaključi s sobotnim opoldnevom. 
Učenci se na noč branja prijavijo v mesecu septembru. Tudi v 
tem šolskem letu smo načrtovali noč branja in izbrali aktualno 
temo: Japonska in olimpijske igre. Zaradi izrednih razmer 
letos projekt poteka na daljavo v obliki srečanj na daljavo, pri 
čemer mentorji otrokom pripravimo različne izzive, ki vedno 
temeljijo na branju različnih besedil. 

Od oktobra smo tako opravili že šest izzivov, sedmi pa pravkar 
poteka. V tem času smo iskali informacije o Japonski in reševali 
posebno križanko. Učenci so  na podlagi podatkov pripravili 
enominutne reklamne oglase za obisk Japonske, ki si jih lahko 
ogledate na šolski spletni strani: http://www.os-petrovce.si/.
Na daljavo smo večer preživeli v družbi japonske kulturne 
atašejke z japonskega konzulata, gospe Sayaka Yamasita, in 
njene sodelavke, gospe Sanjo Paradiz. Predstavili sta nam 
japonske običaje in razglasili 5 najboljših reklamnih oglasov 
otrok, ki so bili tudi nagrajeni.

Učenci so spoznavali tudi japonske pismenke in si izdelali 
priponke s svojimi imeni, napisanimi v japonščini. Skozi 
različne tekste so učenci delali tudi po skupinah, seveda v 
spletnem okolju, in spoznavali japonske hitre vlake, glasbo, 
stripe, modo in zgradbe. 

Zelo zabaven je bil kulinarični izziv. Najprej smo se v pripravi 
japonskih jedi preizkusili mentorji (video je na voljo na šolski 
spletni strani), nato pa izzvali še učence in ti so dokazali, da so 
pravi kuharski mojstri, o čemer se lahko prepričate tudi sami – 
z obiskom šolske spletne strani. 

Trenutno je v teku sedmi izziv, v okviru katerega učenci 
prebirajo članke o japonski modi, modnih dodatkih, ličenju, 
modnih oblikovalcih in o origamiju. Tokratni izziv je priprava 
virtualne modne revije. Glede na dosedanje odzive otrok, ki 
so res pokazali izjemno zavzetost in ustvarjalnost, se veselimo 
tudi tokratnih prispevkov in upamo, da vam jih bomo lahko 
ponovno predstavili na naši šolski spletni strani. 

Letošnji projekt je poskrbel, da ogromno vemo o deželi 
vzhajajočega sonca, zato se res veselimo olimpijskih iger na 
Japonskem. Da pa bomo tudi športno v dobri kondiciji, pa bo 
poskrbel zadnji, deveti izziv, za katerega pa vam lahko izdamo 
samo to, da bo športno obarvan. 

Tatjana Krajnc Barič, knjižničarka
Maja Bubik Polovšak, svetovalna delavka

Kulinarična mojstrovina: Japonski riž, ki ga je pripravil Urban Zavasnik
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KARATE KLUB PETROVČE

Delovanje med epidemijo Covid-19 v letu 2021

Žal, epidemija Covid-19 še vedno traja in nič ni videti, da 
bo kmalu končana, vendar člani Karate kluba Petrovče ne 
mirujejo. 

Trenira se doma po programih, ki jih je zanje pripravil glavni 
trener kluba Bojan Senica, mojster karateja 5. DAN, zato se dobri 
rezultati kažejo tudi na tekmovanjih, ki se jih udeležujejo.  Na 
članskem državnem prvenstvu je tako Timi Močnik v kategoriji 
kat dosegel odlično 3. mesto, kar je za tekmovalca, ki je star 
šele 16 let, velik uspeh. Tako je uspešno prešel iz kadetske in 
mladinske kategorije v člansko. Državnih prvenstev za člane se 
namreč lahko v katah udeležujejo že 16-letniki, borb pa z 18. 
leti. Prav tako sta se Timi in Maj, ki sta hkrati člana širšega izbora 
reprezentantov Slovenije v svojih kategorijah, v letošnjem 
letu udeležila trikratnih skupnih reprezentančnih priprav 
pod vodstvom celotnega strokovnega štaba reprezentance 
Slovenije. 25. 4. 2021 sta se udeležila tudi 1. pokalne tekme 
v Šenčurju in dosegla zelo lepe rezultate. Timi je v kategoriji 
mladincev dosegel 1. mesto v katah, v članski kategoriji pa 
3. mesto. Maj pa je z dvema bojema minimalno izgubil proti 
kasnejšima finalistoma ter tako dosegel odlično 6. mesto. 

Na prihodnjih tekmovanjih lahko od njiju pričakujemo še 
veliko lepih rezultatov.
 

Anton Maruša, 
predsednik KK Petrovče

S petjem v nov dan

V petek, 23. 4., tik pred počitnicami je na OŠ Petrovče in POŠ 
Trje donela pesem, saj smo se pridružili projektu »Vseslovensko 
petje s srci«. 

Za uvod v dan, ko nas je povezala slovenska pesem, je na 
šolskem hodniku nekaj učiteljic ubrano zapelo pesem z 
naslovom Dan ljubezni. Kmalu so se jim pridružili tudi učenci, 
ki jih je glasba privabila iz učilnic, in se razveselili drugačnega 

začetka dneva. Tudi v nadaljevanju je bilo slišati glasno 
prepevanje, saj so prav vsi učenci zapeli pesmi, ki so se jih 
naučili pri glasbeni umetnosti ali pri pevskem zboru. Tako 
so v učilnici na prostem prepevali pevci OPZ, na igralih pa so 
se petju prepustili pevci MPZ. Med rekreativnim odmorom 
so prepevali šestošolci in osmošolci, medtem ko so učenci 
razredne stopnje ob petju zamigali kar v svojih učilnicah in 
tako optimistično zakorakali v počitnice. 

Suzana Filipčič, 
OŠ Petrovče



13

Novice

AKTUALNO: HÖRMANN SLOVENIJA

Srčna prodaja, zanesljive storitve in zadovoljni zaposleni je 
poslanstvo, ki se v podjetju Hörmann Slovenija ni spremenilo 
tudi po tem, ko je v leto 2020 vstopilo z novim lastnikom. 

Podjetje Matjaž, ki je po Sloveniji kar 30 let ustvarjalo pozdrave 
z vrati Hörmann, je v začetku februarja tedanji lastnik podjetja 
Matjaž Goršek zapustil v roke koncernu Hörmann.

Tako so 30 letne izkušnje s prodajo vrat dobile nove stopničke. 
Podjetje je postalo del korporacije Hörmann in si nadelo novo 
ime Hörmann Slovenija. Razen spremembe imena podjetja se 
kaj dosti ni spremenilo. Kolesje podjetja še naprej poganjajo 
isti zaposleni, katerih poslanstvo ostaja enako kot je bilo pod 
prejšnjim imenom. 

Z izzivi, pred katere je svet postavila epidemija koronavirusa, 
se je podjetje dobro znašlo. Poleg le teh pa so v marcu dobro 
pogasili še en ogenj. Tokrat žal pravi. Na podjetju je zagorel 
zabojnik z mešanimi odpadki. Zaradi močnega vetra je takoj 
zagorel še sosednji zabojnik za papir. 

Na srečo je pravilno in nemudoma odreagiral zaposleni 
podjetja Hörmann Slovenija Bojan Napret, ki je požar začel 
gasiti sam in nemudoma obvestil gasilce. Gasilci PDG Petrovče-
Dobriša vas, PGD Drešinja vas in PDG Žalec so požar pogasili 
in zavarovali območje okoli zabojnikov. V požaru je sodelovalo 
6 gasilskih vozil in lestev za primer, če bi se požar razširil na 
šotore. Na kraj dogodka je prišla tudi Policija in naredila ogled 
ter zapisnik. 

Na koncu se je vse dobro končalo in večje škode podjetje ni 
utrpelo. Direktor se je vsem gasilcem še posebej zahvalil in 
izkazal spoštovanje, ki ga je do gasilcev podjetje Hörmann 
Slovenija imelo že pred neljubim dogodkom. Obrestoval se 
je trud, ki ga direktor, z opozarjanjem na požarno varnost, 

prenaša na zaposlene. V podjetju je 
pred neljubim dogodkom namreč že 
bila organizirana požarna vaja, ki je 
tisto marčevsko soboto, ko pa je šlo 
zares, prišla še kako prav. 

Maja Rakoš, 
marCAREting

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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AKTUALNO: REŠEVANJE JAGOD PRED POZEBO PRI RATEJ

Kot verjetno vsi veste nas je letos ponovno doletela pozeba, in 
sicer so bile kritične tri noči oz. jutra ...

Najhladnejši jutri sta bili 7. in 8. aprila, ko so se temperature 
spustile pod  – 6 C°. Nasad jagod je pri nas pokrit s tuneli, ki so 
prekriti s folijo. Tuneli so s strani oblečeni z mrežo proti pozebi. 
To vse ščiti nasada jagod pred slano in kakšno stopinjo minusa. 
Jagode so pokrite še z dvojno kopreno (slika 1) in to služi za 
zaščito pred pozebo do nekje – 4 C° ali – 5 C°. Če se temperatura 
spusti pod to mejo, potem jagode, ki so bile v tem času fazi 
cvetenja (slika 2), pomrznejo in seveda pridelka ni.

Z velikim naporom in denarnim vložkom nam je uspelo rešiti 
veliko večino pridelka in ravno v tem času, ko pišem članek, 
smo začeli obirati jagode.

Saša Ratej

Zaradi napovedanih nizkih temperatur je bilo treba uporabiti 
ogrevanje tunelov z vedri proti pozebi. Takšna vedra gorijo 
približno 9 ur. Dve zaporedni noči smo ta vedra prižgali 
(sliki 3 in 4) in smo uspeli vzdrževati temperaturo v tunelih 
na primerni temperaturi. Ta vedra so seveda velik strošek. 
Posledice uporabe veder pa so vidne tudi na foliji. Folija je 
umazana od dima in jo bo treba naslednje leto menjati, ker bo 
prepuščala premalo svetlobe. 
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MALO ZA ŠALO, MALO ZARES

Mož pride nakresan domov. 
Žena mu primaže zaušnico: »Ali boš še pil?« 

Mož molči. 
Žena mu pritisne še eno zaušnico: 

»Odgovori! Ali boš še pil?!« 
Mož molči. 

Žena mu prisoli še tretjo zaušnico: »Povej! Ali boš še pil?!« 
»No, prav,« reče mož, »pa nalij!«

»Nikamor me ne pelješ,« se pritožuje žena možu, 
»ne v kino, ne v gledališče, ne na ples, ne na zabavo …« 

»Ni res! Prejšnji teden, ko si padla po stopnicah, sem te peljal v ambulanto!«

Dekle pojasnjuje prijateljici, zakaj želi 
postati stevardesa: 

»V letalih lahko srečam precej moških.« 

»Moške lahko srečaš tudi kje drugje …« 

»Lahko, toda v letalu so privezani!«

Kakšna je razlika med slabim strelcem in 

slabim šoferjem? 

– Slab strelec ne zadane ničesar, 

slab šofer pa vse.

»Prosim za nogavice za sina.« 

»Za koliko let?« 

»Kakšnih let? On jih strga 

v enem mesecu.«
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O NOVICAH

NOVI PRISPEVKI

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:

  

Maj 2021, naklada 850 izvodov.
Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v KS Petrovče ga dobi brezplačno.

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, 
ki izide predvidoma septembra 2021 posredujete do 10. 8. 2021 v elektronski obliki s komentarji k fotografijam in 

navedbo avtorja ter v ustreznem formatu. 

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

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

 

KMETIJSKA PRESKRBA PETROVČE 
Kjer je vaše zadovoljstvo na prvem mestu! 

Nudimo vam: 

semena in sadike za spomladansko setev 
vse za nego, oskrbo in varstvo rastlin 

krmila in mineralno vitaminske dodatke 
agrotehniko 

drugo 

Kmetje in vrtičkarji, obiščite nas! 

storitve d.o.o. Petrovče


