
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom je najlepša od vseh besed. (Laura Ingalls Wilder) 

OBČINA  
PREBOLD 

… a to še ne pomeni, da lahko od trenutka, ko smo 
zaključili s čistilnimi akcijami, postanemo brezbrižni. 
V novembru se v Preboldu večkrat sliši: “Naš kraj – 
lep in urejen”, zakaj torej tega ne bi prenesli na celo 
leto? Ne govorimo o tem, da mora pred vsako hišo 
stati popoln vrt, barvito cvetje ali da mora biti vaša 
hiša brezhibno urejena.          
Govorimo o tem, da se moramo vsi skupaj truditi, 
da bomo kraju posvetili več časa in truda. Vsaj, kar 
se tiče nepotrebnih odpadkov, za katere lahko 
poskrbi ravno človeška roka, saj narava tega sama 
ne zmore. Potem pa se lahko prepustimo našemu 
čudovitemu kraju ter uživamo v njem.  

14. 5. 2018 

PIŠEMO O …  

Očistili smo naš kraj …   

ČISTILNA AKCIJA JE V 
APRILU POTEKALA PO 
VSEH VASEH NAŠE 
OBČINE …  

E-GLAS IZPOD ŽVAJGE 

spletni časopis Občine Prebold 

V PODJETJU SCHIEDEL 
POSKRBELI ZA NAKUP 
DEFIBRILATORJA … 

NAJ PESEM POVE Z 
ZLATKOM V 
ORGANIZACIJI OŠ 
PREBOLD …  
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AKTUALNO  

Kot vsako leto je tudi letos naša občina 
organizirala pomladno čiščenje okolja. 
Čistilna akcija je potekala po vseh vaseh 
v soboto, 14. aprila, občina pa je 
poskrbela za rokavice, vrečke, odvoz 
odpadkov ter malico za vse udeležence.   

Pri letošnji čistilni akciji je sodelovalo 133 
občanov iz devetih krajevnih odborov, 
sodelovala pa so tudi številna društva – lovci 
so se, že tradicionalno, pri delu pridružili KO 
Marija Reka.  

 
Vse odpadke so občani prepeljali v zbirni 
center v Latkovi vasi, pri raztovarjanju 

prikolic in razvrščanju odpadkov pa so jim 
pomagali podjetje Simbio in javni delavci z 
Občine Prebold.  

Kljub trudu, ki so ga zbrani občani posvetili 
našemu okolju, občina poziva vse 
prebivalce, da naj se tudi čez leto trudijo, da 
bo naš kraj lep in urejen. Prav tako 
poudarjajo, da je zbirni center Latkova vas 
odprt skozi celo leto, na kar nikakor ne 
smemo pozabiti. 

 
 

 

maj 2018 
 

OBČINA PREBOLD 
 
V aprilu 
potekala 
čistilna akcija 
 
 
Foto: Ivan Lipičnik  
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AKTUALNO  

V Dvorani Prebold je v sredo, 4. aprila, potekala predstavitev dveh idejnih projektov 
ureditve državnih kolesarskih povezav v naši občini. V prvi vrsti je bila predstavitev 
namenjena lastnikom zemljišč na predvidenih dveh trasah.  
 

Prvi odsek kolesarske povezave naj bi potekal 
od mostu pri Savinji v Šeščah, skozi Dolenjo in 
Kapljo vas do meje z braslovško občino v 
skupni dolžini 5140 metrov. Drugi odsek pa naj 
bi (v skupni dolžini 1490 metrov) potekal po 
nasipu Savinje, in sicer od Šešč skozi Latkovo 
vas, prav tako do meje z braslovško občino. 
Prvi odsek je ocenjen na 1.980.000 evrov, drugi 
pa na 450.000 evrov.  
Gre za projekt, ki je del regijskega, državnega 
in mednarodnega kolesarskega omrežja, glavni 

namen pa je zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, hkrati pa želijo s tem spodbuditi tudi 
več rekreacije, ki je povezana z zdravim načinom življenja. Koordinator aktivnosti je Območno 
razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe Simbio, v Preboldu pa je 
projekt predstavila vodja sektorja za ORP in LAS Bojana Stopinšek iz celjskega podjetja 
Simbio. Zbrane so nagovorili tudi župan občine Vinko Debelak, projektanta predvidenih tras in 
Tomaž Vilenpart, vodja sektorja za investicije pri Direkciji RS za infrastrukturo.  
Po predstavitvi je sledila živahna razprava, številna vprašanja in pobude so podali ravno 
lastniki zemljišč na predvidenih trasah, vsi pa so si ogledali tudi predstavitve, kako naj bi 
omenjene trase v Preboldu izgledale.  

OBČINA 
 
Seznanjeni s  
kolesarskimi 
povezavami v 
naši občini 
 
 
Foto: Ivan Lipičnik  
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AKTUALNO  

OBČINA    

Brezplačna 
delavnica 
angleščine   
 
 

Foto: Tjaša Skočaj   

V okviru Večgeneracijskega cetra Planet generacij UPI v 
sejni sobi Občine Prebold vsak ponedeljek in sredo 
poteka brezplačna delavnica angleščine.   
Delavnica bo skupno potekala 28 ur, namenjena pa je 
starejšim, upokojencem in brezposelnim. 10 tečajnikov in 
tečajnic, ki se bodo vsak ponedeljek in sredo srečali v sejni 
sobi naše občine, bo učiteljica Tina Ojsteršek poučila o 
osnovah angleškega jezika, glede na prve vtise pa so pri 
učenju nadvse pridni in vedoželjni.  
 

SCHIEDEL D.O.O.    

Nakup novega defibrilatorja   
 
Foto: Andreja Ancelj   

Ponosno pozdravljamo potezo podjetja Schiedel 
d.o.o., ki se je odločilo za nakup novega defibrilatorja.  
V celotnem koncernu SCHIEDEL se zavedajo, da sta 
zdravje in varnost na prvem mestu. Ker je človeško 
življenje neprecenljivo, so se odločili za nakup 
avtomatskega defibrilatorja za uporabo zaposlenih 
podjetja, prav tako pa tudi v javno dobro. Postavili so ga na 
vidno in najbolje dostopno mesto, na ograjo pri vstopu v 
podjetje Schiedel d.o.o., kjer je dostopen 24 ur na dan. V 
podjetju so nakup združili s praktičnim usposabljanjem iz 
prve pomoči, tako da se je vsak zaposlen preizkusil v 
tehniki oživljanja. Hvala podjetju za to izjemno potezo! 
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V sejni sobi občine je v četrtek, 29. marca, potekala 31. redna seja občinskega sveta. Na 
seji so svetniki med drugim potrdili zaključni račun občinskega proračuna za preteklo leto.  
Proračunski presežek prejšnjega leta znaša 244.081 evrov (realizacija skupnih prihodkov 
4.094.044 evrov, realizacija skupnih odhodkov 3.787.663), s čimer bodo delno odplačali glavnice 
kreditov. Občina se v preteklem letu ni na novo zadolževala, višina neplačanih kreditov je na dan 
31. decembra 2017 znašala 873.623 evra. Omenjena vrednost je kredit, ki so ga potrebovali za 
gradnjo kanalizacije, za projekt Povodje Savinje ter za rekonstrukcijo in dozidavo vrtca in knjižnice 
– vse že torej projekti iz preteklih let.  

• Predlog za določitev nove cene programov v Vrtcu Prebold: Marjan Golavšek je predstavil 
obrazložitev omenjenega predloga. Cena vrtca se je za prvo starostno obdobje zvišala za 
4,08 % in po novem znaša 426,87 evra, za drugo starostno obdobje pa za 6,44 % in znaša 
309,30 evra.  

• V 30-dnevno obravnavo so dali predlog odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold in predlog letnega programa športa za 
leto 2017.  

• Prav tako so soglasno potrdili statusno preoblikovanje Lekarne Cvetka v d.o.o., z vsemi do 
sedaj podeljenimi pravicami in obveznostmi.   

• V nadaljevanju so potrdlili sklep o ukinitvi javnega dobra na nekaterih parcelah v Latkovi 
vasi in potrdili zamenjavo člana občinske volilne komisije Občine Prebold. Iz zdravstvenih 
razlogov so razrešili dosedanjega namestnika člana volilne komisije Petra Sorčana in 
imenovali Uroša Šibila iz Marije Reke.  

• Sejo so zaključili s sprejemom dveh sklepov o odkupu dela zemljišča na pokopališču, ki je v 
lasti preboldske župnije. Gre za zemljišče skupaj s staro mrliško vežico, glede na višino 
kupnine bo občinarazliko do višine 100.000 evrov zagotovila iz proračuna kot prispevek za 
nakup novih orgel v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu.  

 
OBČINA    

 
Predlog novih 
cen 
programov v 
vrtcu  
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KNJIŽNICA  
 

Mali Savinjčani 
beremo 
 
 
Tekst: Lea Felicijan 
Foto: Darko Naraglav 

 
 
 
  

V četrtek, 19. aprila,	je bilo v dvorani Vrtca Prebold slovesno, imenitno in veselo. Uspešno 
so namreč zaključili projekt Mali Savinjčani beremo, ki je potekal v organizaciji 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec (enota Prebold) in Vrtca Prebold, v njem pa je 
sodelovalo kar 65 mladih bralcev.	  
Otroke, njihove starše, skrbnike in vse, ki so nadobudneže spodbujali pri branju in ustvarjanju, sta 
uvodoma nagovorili direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik in vodja 
Vrtca Prebold Ljudmila Podgoršek. Bogat glasbeno-plesni program pod mentorstvom Zinayide 
Vovk je pripravila skupina otrok, ki so si nadeli ime Mini Miške. Dogodek je povezovala 
bibliotekarka Lea Felicijan. Na prizorišču je bila na ogled razstava risbic, ki so jih po prebranih 
izbranih delih ustvarili otroci, in sicer pod mentorstvom vzgojiteljic Lidije Selič, Metke Štorman, 
Magde Motoh, Matejke Končina, Marijane Glušič in Polonce Fonda. Zbrane je nagovoril tudi župan 
Občine Prebold Vinko Debelak, ki je poudaril pomen branja in izrazil veselje ob uspešno 
izpeljanem projektu. Otrokom je čestital in jim podelil medalje, vsakemu oddelku vrtca pa tudi 
knjižno nagrado.    

 

KULTURA 
 

maj 2018 
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KNJIŽNICA 
 
Drožomanija 
v preboldski 
knjižnici 
 
Tekst: Anita Šumer 
Foto: Darko Naraglav 
 
  

V torek, 10. aprila, je v Občinski knjižnici Prebold 
potekala nadvse zanimiva in poučna predstavitev knjige 
z naslovom Drožomanija. Predstavila jo je avtorica Anita 
Šumer, pogovor z njo pa je vodil njen mož Sašo Šumer.  
»S to knjigo želim obuditi pozabljeni način priprave pekovskih 
izdelkov in pokazati, da takšna peka ni noben bavbav, 
temveč jo je mogoče lepo vključiti v današnji ritem življenja. 
Zaradi fermentacije so tako pripravljeni izdelki lažje 
prebavljivi, bolj hranljivi, dlje časa obstojni, okusnejši ... Ta 
peka pa je tudi družinski projekt, saj sem začela zaradi 
moža, ki tudi zdaj sam z navdušenjem peče in mi pomaga pri 
izvajanju delavnic,« je pojasnila avtorica.  
Drožomanija je na 304 straneh prva in najobsežnejša 
slovenska knjiga o peki z drožmi, edinstvena pa je tudi, ker v 
njej najdete tudi ideje za kuho z drožmi. Zelo primerna je za 
začetnike, ki so se z drožmi začeli spogledovati, prav tako pa 
bodo nad njo navdušeni tudi »mojstri« peke z drožmi. Knjiga 
vsebuje 45 preprostih vsakdanjih in prazničnih receptov, ki 
temeljijo na slovenski živilsko-kulturni dediščini. Zajema 
poglavja Od žita do droži, Vaš prvi, SOS za droži, beležke za 
vaše recepte, urnike peke in še in še. 
Anita kruh in druge dobrote z drožmi pripravlja že od leta 
2013. V svetu je postala znana, ko je svoje dobrote oktobra 
2016 začela deliti na Instagramu – razgrabili so jo tako 
domači kot tuji mediji. 

 

KULTURA  
 

maj 2018 
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Njene fotografije so delili znani Martha Stewart, Tina Maze, 
slovenska veleposlaništva po svetu in številni drugi. Njeni kratki 
filmčki imajo več kot 35 milijonov ogledov. Na domačih tleh pa 
skorajda ni revije, ki ne bi pisala o Aniti in njeni strasti. 
Anita peko z drožmi poučuje tako doma kot v tujini, tečaji so 
razprodani in zelo iskani. Ustvarila je prvo slovensko Facebook 
skupino Drožomanija (peka z drožmi), ki združuje že več kot 
7100 ljubiteljev. V njej nesebično deli znanje med vse 
ljubitelje droži in tiste, ki to postajajo ali si želijo postati. Svoje 
znanje pa želi približati vsem, ki bi se želeli naučiti vse o 
drožeh in njihovi uporabi, saj z drožmi narejeni pekovski izdelki 
niso le lepi, temveč tudi zelo zdravi in predvsem 
okusni. Drožomanija vsebuje vse, kar je treba vedeti o 
čudovitem, zdravem in slastnem svetu peke z drožmi.  
 

 

KULTURA  
 

maj 2018 

KNJIŽNICA 

 
Tkanje niti 
prijateljstva 
 
 
Tekst in foto: Lea Felicijan  

V torek, 24. aprila, smo na pravljični uri v Občinski 
knjižnici Prebold tkali prijateljske niti. Najprej smo se 
pogovarjali o tem, kar v življenju ogromno pomeni: 
prijateljstvo.  
Če je pravo, nam polepša še tako slab dan. Otroci so 
vedeli povedati, da si prijatelja ne izberemo le po 
zunanjosti, temveč je najpomembnejša njegova 
notranjost. S prijatelji se imamo lepo, lahko jim zaupamo 
in se zanesemo nanje. O tem je govorila tudi zgodbica, v 
kateri Drugačen spozna, da je Čuden prav tak kot on 
sam, le na drugačen način.  
Različna sta si, a se razumeta. Skupaj rišeta, se igrata, 
malicata. Kmalu se na vratih njunega doma pojavi še 
nekdo. In takrat ne rečeta, da jima ni všeč in ne spada k 
njima. Malo se stisneta in v fotelju naredita prostor še 
zanj. To je bila odlična iztočnica za ustvarjanje v 
preboldski knjižnici in na krilih domišljije so nastale risbice 
prijateljstva.     
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KNJIŽNICA 

 
Resnična zgodba 
Danice Stropnik: 
Dotik sočutja iz 
večnosti 
 
 
Tekst: Danica Stropnik 
Foto: Lea Felicijan 
 

V torek, 8. maja, smo se v Občinski knjižnici 
Prebold posvetili resnični zgodbi Danice Stropnik 
iz Društva Dotik sočutja.  
Avtorica svojo knjigo »Dotik sočutja iz večnosti« začne 
z mislijo Mitcha Alboma: »Kaj ti daje pravo 
zadovoljstvo? Da ponudiš drugim tisto, kar imaš dati. 
Ne mislim denarja, v mislih imam tvoj čas, tvojo skrb, 
tvoje pripovedovanje zgodb.« Knjiga pripoveduje 
avtoričino resnično zgodbo, zgodbo o mami, o sinu, o 
njuni posebni povezavi, ki je niti smrt telesa ni uničila. 
Po sinovi smrti je postala njuna povezava v obliki 
brezpogojne ljubezni še večja. Danica Stropnik pravi: 
»So vezi, ki so tako trdne in tako lepe, da se iz njih 
lahko rodi samo nekaj veličastnega, mogočnega, 
nekaj, kar tolaži in hkrati uči. Zase rada rečem, da sem 
raziskovalka življenja. Vedno sem se spraševala, zakaj 
se nam določene stvari zgodijo, zakaj nedolžni trpijo, 
zakaj mladi umrejo ... In kot da sem slutila, da bom 
doživela veliko preizkušnjo, ki me bo pahnila v črno 
brezno, se je to zares zgodilo.  
Leta 2010 je v prometni nesreči izgubil življenje moj 
prvorojenec, ki je tako rad živel, bil poln načrtov in 
idej... S svojim odhodom je pustil v nas kup vprašanj in 
neizmerne žalosti. Sama sem se zakopala v 
raziskovanje. Veliko sem brala, hodila na razne 
delavnice o osebnostni in duhovni rasti. Tako se je v 
meni počasi zdravila žalost in rojevalo novo upanje, da 
ima vendarle vse svoj smisel. Tako sem začutila željo, 
da svojo izkušnjo podelim še drugim, da mogoče komu 
s tem pomagam. Tako je v moji glavi nastala ideja o 
Društvu Dotik sočutja in malce pozneje se je rodila še 
drobna knjižica, ki daje upanje v srca žalujočih. 
Opažam, da se ljudje bojimo spregovoriti o minljivosti, 
trpljenju, žalosti, kar je razumljivo, saj takrat človek trpi, 
mi pa si ne želimo trpljenja. V nas je nenehno 
prizadevanje za srečo, za dobrim počutjem. Toda o 
pravi sreči lahko sanjamo le, če razumemo življenje, ki 
je vendarle lepo in nam dano zato, da skozi izkušanje 
dobrega in slabega spoznavamo sebe in postajamo 
boljši, srčnejši.« 

 

KULTURA  
 

maj 2018  
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ŠPORT 
 

maj 2018 

ŠD KAPLJA VAS 

 
Po mejah 
Kaplje vasi 
 
 
Foto: Aleš Pohl 

V ponedeljek, 2. aprila, se je Športno društvo Kaplja vas v 
jutranjih urah odpravilo na tradicionalni velikonočni pohod 
po mejah Kaplje vasi. Letošnjega pohoda se je udeležilo 
44 pohodnikov in pohodnic.  
Pot jih je že tradicionalno vodila po gozdni poti za bivšo 
tekstilno tovarno, mimo Globačnika in Rovšnika na najvišjo 
točko – Tolsti vrh (751 m). Pot so nadaljevali do Lobnikarjeve 
domačije, kjer so se okrepčali ter pohod nadaljevali mimo 
Šmiglove zidanice. Na zbirnem mestu pa jih je pričakalo 
presenečenje – pogostitev za vse zbrane.  

Športno društvo Partizan Prebold že od leta 1947 deluje na področju 
rekreativnega športa v Preboldu. Upravljajo tudi igrišča v športnem 
parku ob Bazenu Prebold. Letošnja igralna sezona se je pričela v 
ponedeljek, 23. aprila, zato vabljeni na rekreacijo v prijetnem okolju, ki 
v poletnem času ponuja tudi ohladitev v bazenu Prebold. Še vedno je 
mogoče zakupiti tedenski termin za celotno sezono 2018, za več 
informacij kontaktirajte: 051 667 560 / matej.kriznik@bial.si.  
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Odbojkarski klub Prebold je aprila v vseh 
selekcijah zaključil s tekmovanji.  
V zadnjem tednu so se dekleta udeležila 
mednarodnega turnirja v mali odbojki – Pokal 
Savinjske doline 2018, 22. aprila pa so na 
Osnovni šoli Prebold organizirali še 
prijateljski turnir kadetinj. Ob zaključku 
tekmovalne sezone se predsednik kluba želi 
zahvaliti trenerjema, ki sta skozi leto delala z 
dekleti – Igorju Uranjeku in Mojci Kodre.  
 

OK PREBOLD 

 
Zaključena 
tekmovalna sezona 
za naše odbojkarice 
 
 
Foto: Rok Kodrun 

 

ŠPORT  
 

maj 2018  
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ŠPORT 
 

maj 2018 

 
PD PREBOLD 
 

Številne 
aktivnosti 
naših 
pohodnikov 
 
 
Tekst: Matic Pečovnik 
Foto: Jani Zagožen,  
Matic Pečovnik  

 
 
 
li   

Člani in članice našega planinskega društva so veseli, saj 
je na Savinjsko dolino in okolico končno posijalo sonce, 
zato so s številnimi aktivnostmi začeli že v mesecu aprilu 
in z izleti nadaljujejo tudi v maju.  
7. aprila so se z mladinskim odsekom podali na spomladanski 
pohod na Hom. Ker so imeli v šoli ravno delovno soboto, so se 
odločili za popoldanski pohod. Z avtobusom so se odpeljali iz 
Prebolda v Matke, kjer so se po klasični poti podali na vrh 
Homa in se nato spustili nazaj proti Šeščam. Pohoda se je 
udeležilo kar 28 otrok in 20 odraslih, seveda pa je bilo znova 
prisotno prijetno in dobro vzdušje.  
Tudi 21. aprila so nadaljevali z mladimi, ko so v okviru 
mladinskega odseka organizirali predzadnji pohod v letošnjem 
šolskem letu in se tako podali na Boč. Začetek poti se je začel 
v Zgornjih Poljčanah, na vrh Boča pa so se podali po poti čez 
Balonjačo, kjer so se na poti srečali z različnimi drevesnimi 
vrstami, ogledali so si Špelcino jamo, na poti pa so jim bile na 
določenih odsekih v pomoč tudi jeklenice.  
Na vrhu boča so najprej požigosali dnevnike pri oddajniku, se 
podali do razglednega stolpa, postanek za malico pa so imeli 
pri Domu na Boču. Tudi tokrat je pohod potekal v izjemno 
lepem vremenu in prijetnem vzdušju.  
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ŠPORT 
 

ŠPORT 
 

maj 2018  

Preboldski pohodniki so v mesecu maju uživali na pohodu, ki je potekal po preboldskih 
vrhovih.  

 
 

Uspešen  
start v novo 
sezono  
 
 
Tekst: Darko Naraglav  

 
 
 
li   

Atlet veteran Adi Vidmajer je uspešno odprl tudi novo 
tekmovalno sezono. O tem govorijo rezultati prvih treh 
mesecev letošnjega leta.  
Na mednarodnem dvoranskem prvenstvu je dosegel prvo 
mesto v suvanju krogle. Prav tako prvo mesto je v začetku 
marca osvojil na balkanskem dvoranskem prvenstvu v 
Beogradu. Vrhunec pa je bilo evropsko prvenstvo od 18. do 25. 
marca v Madridu v Španiji, kjer si je v hudi konkurenci v metu 
kladiva pridobil srebrno kolajno. Dan pozneje je metal kroglo in 
si znova priboril odlično – tretje mesto. V metu diska, ki sicer ni 
njegova najuspešnejša discplina, je dosegel šesto mesto, 
zadnji dan pa mu je za 3 cm ušla zlata medalja v metu gire in je 
tako osvojil drugo mesto. Adi, iskrene čestitke, da ste se iz 
Madrida vrnili z dvema srebrnima in eno bronasto medaljo!  
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DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
 

Pohodi, 
tekmovanja in 
izleti našega 
društva  
 
 
Foto: Marta Praprotnik  

 
 
 
li   

Preboldsko društvo upokojencev se je v mesecu aprilu 
posvetilo različnim aktivnostim – pohodom, izletom, 
tekmovanjem, odpravili pa so se tudi na nabiranje 
čemaža na Žvajgo.  
Z aktivnostmi so začeli 6. aprila, ko je Pohodniška sekcija 
organizirala izlet na Hom. Kar 68 udeležencev se je družilo v 
lepem vremenu in dobri hrani. Druženje so nadaljevali že 10. 
aprila, ko sta se dve ekipi udeležili tekmovanja v pikadu v 
Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje. Tekmovanje so 
organizirali v DU Andraž, ženska eipa pa je zasedla 4. mesto.  
Za sprostitev so se 19. aprila odpravili na nakupovalni izlet na 
Madžarko, 25. aprila pa je Zeliščarska sekcija organizirala 
nabiranje čemaža na Žvajgi. Akcijo so zaključili pri društevnih 
prostorih v Gaju, kjer so poskusili tudi nekaj že vnaprej 
pripravljenih namazov iz čemaža.  
Z intenzivnimi aktivnostmi so zaključili 26. aprila, ko je društvo 
organiziralo balinanje na vrvici, kar je bil precej velik zalogaj, 
saj se je tekmovanja udeležilo 150 ljudi – kar 26 ekip je 
sodelovalo pri igrah med 9. in 17. uro. Naša ženska ekipa je 
bila 6., moški pa 4., med posamenziki je Ivan Drozg dobil 
medaljo za 2. mesto.  

 

UPOKOJENCI 
 

maj 2018 
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ŠPORT 

 
DOM UPOKOJENCEV 
 

V Preboldu 
Alzheimer 
Cafe 
 
 
Tekst in foto: Meta Rojšek 
Breznik  

Dom upokojencev Prebold so v mesecu aprilu in maju 
obiskali Pihalni Orkester Prebold, Alzheimer cafe pod 
okriljem društva Spominčica, stanovalci pa so predstavili 
tudi dramsko igro.  
 

V četrtek, 12. aprila, so pod okriljem društva Spominčica 
organizirali Alzheimer cafe s tematiko Pomoč osebam z 
demenco v različnih fazah. Predavala je gospa Barbara Pajk, 
diplomirana medicinska sestra, ki se je v psihiatriji leta 
srečevala z različnimi oblikami demence. S primeri je razložila 
vse tri faze demence in kako si lahko pri teh fazah pravzaprav 
pomagamo. Ob zaključku je izpostavila, da je pomembna tudi 
preventiva na tem področju.  

 

UPOKOJENCI 
 

maj 2018  

Ob prvem maju so stanovalce in stanovalke z budnico 
presenetili društveniki Pihalnega orkestra Prebold. V četrtek, 
3. maja, je bil za stanovalce prav poseben dan, saj je po več 
kot pol leta vaj  skupina stanovalcev predstavila dramsko igro 
Televizijska oddaja na Zelenici. Predstava se je začela s 
petjem domske himne, sledil je pozdrav napovedovalcev. 
Skozi dramsko igro so pogledali v zvezde z vedeževalko, 
sledilo je reklamno sporočilo o pranju perila na “star” način, 
prisluhnili pa so tudi novicam, vremenu, športnim novičkam, 
literarnemu kotičku in se zabavali z glasbo.  
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ŠOLA 
 

maj 2018 

 
 
 
OŠ PREBOLD  
 

Naj pesem pove 
z Zlatkom 
 
Tekst: Zarja Sagadin in Gruša Kumer 
Foto: OŠ Prebold (spletna stran) 
 

 
 
Mladi pesniki in pesnice iz celotne Savinjske 
doline ter širše Celjske regije so letos že 23. 
leto zapored sodelovali na pesniškem 
natečaju Naj pesem pove, ki ga vsako leto 
organizira OŠ Prebold. Letošnja tematika za 
pisanje pesmi je bila DRUGAČNOST.  
Prireditev ob koncu natečaja Naj pesem pove 
se je na šoli odvijala 18. aprila. Nadobudni 
pesniki, mentorice, nastopajoči in gledalci so se 
zbrali v veliki telovadnici OŠ Prebold. Mladi 
pesniki so recitirali svoje pesmi, pripravili pa 
smo tudi pester glasbeni spremljevalni program. 
Letošnji gost je bil Zlatko, ki nam je poleg 
intervjuja z Vito pričaral nepozaben reparski 
večer. Letošnji nagrajeni pesniki so: Ana 
Kumperger (OŠ Šempeter v Savinjski dolini), 
Nina Lorenčak (OŠ Polzela), Nastja Podgoršek 
Ferčec (OŠ Vransko–Tabor), Rok Hrustel (OŠ 
Petrovče) in Laura Jelačič (OŠ Prebold). 
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V soboto, 21. aprila, je v Vrtcu Rogaška 
Slatina in na II. osnovni šoli Rogaška 
Slatina potekal 21. računalniški pokal 
LOGO, ki ga Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije (ZOTKS) z namenom uvajanja 
najmlajših v računalništvo organizira že 
od leta 1997.		 	
Na tekmovanju so mladi nadobudneži iz 
vrtcev in prvega triletja osnovnih šol prikazali 
svoje znanje v programiranju s programom 
LOGO. Računalniški pokal poteka v sklopu 
Festivala inovativnih tehnologij, ki se je v 
začetku marca odvil na Fakulteti za 
elektrotehniko ter Fakulteti za računalništvo 
in informatiko Univerze v Ljubljani. 
Z organizacijo računalniškega tekmovanja za 
najmlajše želi ZOTKS razširiti zanimanje 
otrok in njihovih staršev ter učiteljev in širše 
javnosti za zgodnje učenje računalništva.	
Tekmovanje poteka dvostopenjsko – kot 
izbirno in državno tekmovanje.  

 

ŠOLA 
 

maj 2018  

Na izbirnih tekmovanjih je v letošnjem 
šolskem letu sodelovalo okoli 900 otrok, 
državnega tekmovanja pa se jih je 
udeležilo 60.  
Naša šola je pod mentorstvom Janje 
KLANČNIK letos sodelovala že petič. 
Tekmovanja se je udeležilo deset 
učencev.  Vsi so dokazali, da so pravi 
strokovnjaki pri programiranju s 
programom LOGO. 

Srebrna priznanja so prejeli: Vid Smrke iz 
1.a, Jaša Klančnik iz 1.b, Ožbej Borinc in 
Voranc Plešivčnik iz 2.a, Jona Debelak in 
Ula Štrakl iz 2.b ter Lejla Trokić in Eva 
Zagoričnik iz 3.c. 

Zlato priznanje sta prejela Aljaž Lamot iz 
3. a in Urban Prodnik iz 3. b.	

 
 
OŠ PREBOLD  
 

Računalniški 
pokal LOGO 
 
Tekst: Janja Klančnik 
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TURIZEM 
 

maj 2018 

 
TD PREBOLD 
 

S soncem 
obarvana 
cvetlična 
tržnica 
 

Foto: Darko Naraglav  

Tudi letos je bila v Preboldu v okviru kmečke tržnice 
organizirana cvetlična tržnica.    
Cvetlično tržnico je organiziralo Turistično društvo Prebold, ob 
tej priložnosti pa je naša občina po gospodinjstvih poslala 
vabila z bonom, ki ste ga lahko na dan cvetlične tržnice 
unovčili občani in občanke Preblda. Organizatorji so letos 
organizirali tudi predavanje o saditvi lončnic, ki je bilo izjemno 
poučno in zanimivo.   
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RAZNO 
 

maj 2018  

 
DPM PREBOLD 

Društvo 
prijateljev 
mladine se 
predstavi 
 
 
Besedilo: Mojca Štruc  
Fotografije: Ivan Lipičnik 
 

V torek, 17. aprila, so v Občinski knjižnici Prebold na Utripu domoznanstva, ki je potekal 
v sklopu domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec, idejne 
pobudnice predstavile nastajajoče Društvo prijateljev mladine (DPM) Prebold. Tadeja 
Otavnik, Nia Jakop in Mojca Štruc so povedale, da so se za ustanovitev DPM v 
domačem kraju odločile predvsem iz dveh razlogov: da bi lažje in učinkovitejše pomagali 
otrokom iz socialno šibkih družin ter da bi obogatili ponudbo za otroke, mladino in 
družine v kraju.  
Kot so pojasnile, se je na prvem občnem zboru teden dni prej zbralo 21 od (za zdaj) 26 članov 
društva, ki so sprejeli statut društva, volili člane organov društva in zbrali nekaj idej na področju 
dela z otroki in mladimi, ki se jim zdijo v Preboldu potrebne. Sprejeli so tudi sklepa, da DPM 
Prebold deluje brez članarine in da se včlani v Zvezo prijateljev mladine Slovenije. 
Govornice so poudarile, da se zavedajo pestre ponudbe drugih društev in klubov v kraju ter da 
želijo z vsemi predvsem konstruktivno sodelovati ciljno usmerjeni k skupini otrok, mladostnikov 
in njihovih družin. Med predlogi konkretnih načrtov so naštele organizacijo učne pomoči za 
osnovnošolce, različne oblike delavnic in izobraževanj, možnost dobro izkoriščenega druženja 
otrok in mladih v prostem času idr.  
Idejne pobudnice DPM Prebold so opozorile na potrebo prostora v kraju, ki bi omogočal izvedbo 
njihovih načrtov. Navzoči župan Občine Prebold Vinko Debelak je zatrdil, da bodo v okviru 
občine za potrebne kapacitete poskrbeli. Dejal je, da lahko DPM Prebold v kraj prinese veliko 
pozitivnega dogajanja in da upa na tak uspeh društva. Na predstavitvi sta bila navzoča tudi 
podžupan Občine Prebold Marjan Golavšek in občinski svetnik Miha Fonda, ki sta izrazila 
veselje ob odločitvi za ustanovitev predstavljenega društva ter članicam zaželela obilo uspeha 
pri delu. 
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februar 2018 
 

RAZNO 
 

maj 2018 

 
DPM PREBOLD 

 
Ja, res 
potrebujemo 
še to! 
 
 
Kolumna Mojce Štruc 
 

Mislim, da nisem dosti drugačna od ostalih. Imam moža, otroke, službo in pogost občutek, da mi 
zmanjkuje časa. Živim v kraju, kjer dnevno srečujem prijazne ljudi, a zaradi številnih obveznosti 
v glavnem hitim mimo njih. In v tolažbo svoje slabe vesti razmišljam, da najbrž tudi oni hitijo 
mimo mene – smo pač kraj, kjer dihajo številni klubi in društva in kjer večina ljudi počitka ne 
pozna. 
Priznam: ideja, da bi ustanovili še Društvo prijateljev mladine (DPM) Prebold je sprva zrasla na 
mojem zelniku. Takrat, ko sem se srečala s konkretnimi situacijami, ki bi jih z DPM rešili 
bistveno lažje. Toda, ja, tudi sama sem najprej hudo dvomila: res potrebujemo še to? V kraju je 
vendar ogromno ponudbe, pa se mladi nanjo vse manj odzivajo! Vem. In če bi o društvu 
razmišljala samo zato, da bi bilo … ga ne bi bilo. Toda z ljubeznijo do otrok in mladine in v 
pogovoru z nekaterimi starši, vzgojiteljicami in učiteljicami (ki očitno le nismo povsem odhiteli 
drug mimo drugega), je ideja o društvu le rastla in dobivala vse bolj oprijemljive namene.  
Naposled je odločitev padla: ustanovili smo Društvo prijateljev mladine Prebold. Ne zato, da bi 
bili komur koli konkurenca. V to sploh ne verjamemo. Prepričani smo, da lahko medsebojno 
sodelovanje prijaznih ljudi kraj le še bolj obogati. Mesto DPM vidimo v organizaciji dogodkov in 
projektov, namenjenih otrokom, mladini in njihovim družinam. Idej je toliko, da vseh ne bomo 
mogli zajeti z veliko žlico – opominjamo se, da moramo biti realni in svoje zamisli usklajevati 
tako s finančnimi kot kadrovskimi zmožnostmi ter jih širiti postopno. Naš namen je tudi pomoč 
socialno šibkim otrokom, mladim in njihovim družinam, predvsem pa si želimo stalnih prostorov, 
kjer bi se imeli otroci in mladi možnost zadrževati in družiti v spremstvu mentorja/animatorja v 
prostem času. Želimo si tudi počitniške ponudbe za osnovnošolce, pa učne pomoči in izvedbo 
prireditev ob nekaterih praznikih (kaj ne bi bilo lepo, ko bi otroci pripravili proslavo ob 
materinskem dnevu? Ali pa v sodelovanju s kakšnim od drugih društev poskrbeli za proslavo ob 
kulturnem prazniku?). In seveda še in še.  
Člani društva so v glavnem aktivni ljudje. Večinoma imajo otroke, službo in pogost občutek, da 
jim zmanjkuje časa. A so si ga vzeli. Zato, da bi otrokom, mladim in družinam v našem kraju 
skupaj pokazali, kako lahko povezovanje in sodelovanje bogati naš vsakdan.  
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RAZNO 
 

maj 2018  

 
KUD ŠMRKL  
 

V Šeščah znova 
poskrbeli za 
odličen glasbeni 
večer  
 

Foto: Miha Mally 
 

Aprila so v Šeščah na slovenskem metal festivalu Fuck Off 
Commercial nastopili Big Bad Wolf, Fuck Logic, Interceptor 
in Marax.    
Kultura v Savinjski dolini je pred 30. leti dobila FOC, ki so ga 
letos obudili in pripeljali v domače Šešče. Največja posebnost 
so bili nastopi vsake glasbene skupine ter nostalgičen ambient 
z modernim pridihom. Organizatorji so s tem obudili spomin na 
prvi FOC leta 1988, ki je v Savinjsko dolino prinesel novo 
kulturo – kulturo slovenskega metala.  
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FOTO: 
Kresovanje 
v Kaplji vasi 
 
Foto: Aleš Pohl 

 

RAZNO 
 

maj 2018 



 

 

	
[E-glas izpod Žvajge] 

	

	 	 23 

 
NAPOVEDNIK maj 2018 

TOREK, 15. 5. ob 19. uri 
S knjižnico po svetu: Himalaja (Brane Ternovšek) v 
organizaciji Občinske knjižnice Prebold v prostorih 
knjižnice.    

TOREK, 15. 5. med 19. in 20. uro     
Meritve holesterola, krvnega sladkorja, trigliceridov 
in RR v organizaciji KO RK Prebold v prostorih RK 
Prebold.   

PETEK, 18. in SOBOTA, 19. 5.     
Sejem rabljene športne opreme v organizaciji SK 
Prebold na prostoru bivše Režajeve domačije v 
Dolenji vasi.     

PETEK, 18. 5. med 15. in 17. uro  
Mednarodni dan muzejev in dan odprtih vrat 
Muzejske zbirke Prebold skozi čas v organizaciji 
ZND Prebold v Muzejski zbirki Prebold skozi čas.    

PETEK, 18. 5.     
Letni koncert zborov v organizaciji OŠ Prebold v 
Športni dvorani OŠ Prebold.     

SOBOTA, 19. 5. od 8. ure dalje  
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold in Občine 
Prebold na prostoru bivše Režajeve domačije.  

SOBOTA, 19. 5. ob 20. uri 
Letni koncert moškega zbora Prebold.   

NEDELJA, 20. 5. ob 10. uri  
Prvo obhajilo v organizaciji Župnije Prebold v cerkvi 
SV. Pavla Prebold.  

NEDELJA, 20. 5. ob 7. uri   
Pohod na Travnik v organizaciji PD Prebold.   

OD PONEDELJKA, 21. 5. do SOBOTE, 26. 5. med 
17. in 18. uro   
Tečaj rolanja v organizaciji ŠZ Prebold na igriščih pri 
OŠ Prebold.   

ČETRTEK, 24. 5. ob 18.30    
Pozdrav mladosti – Večer poezije in glasbe v 
organizaciji Občinske knjižnice Prebold in KUD 
Svoboda v prostorih knjižnice.   

PETEK, 25. 5. ob 20. uri   
Letni koncert Pihalnega orkestra Prebold pred 
Muzejsko zbirko Prebold skozi čas.    

SOBOTA, 26. 5. od 8. ure dalje  
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold in Občine 
Prebold na prostoru bivše Režajeve domačije.  

SOBOTA, 26. 5. 
Športno druženje mladih v organizaciji ŠD Partizan 
Prebold na igriščih pri OŠ Prebold.  

SOBOTA, 26. 5.  
14. tekmovanje za pokal Pekarne Peternel v 
organizaciji PGD Prebold – Dolenja vas – Marija Reka 
pri GD Prebold.   

NEDELJA, 27. 5.   
11. pohod Stari Pisker Celje – Gozdnik v organizaciji 
KO ZB NOB Prebold.    

NEDELJA, 27. 5.   
Pohod 100 Matnčanov na Mrzlico v organizaciji PGD 
Matke izpred GD Matke.   

TOREK, 29. 5. ob 18. uri    
Prisluhnimo pravljici v knjižnici v organizaciji Občinske 
knjižnice v prostorih knjižnice.   

 

NASLEDNJIČ  

NAS LAHKO  

BERETE  

V PONEDELJEK,  
18. JUNIJA.  

   


