
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OBČINA  
PREBOLD 

Konec novembra je prinesel tudi konec lokalnih 

volitev. Letos smo bili priča precej pestrim 

predstavitvam, ki so prinesle tudi nove smernice, v 

katero smer naj bi se naša občina pravzaprav 

razvijala. Veliko tega je na novo izvoljenih, hkrati pa 

se moramo vsi zavedati, da lahko za našo občino 

ogromno naredimo tudi mi, njeni občani in občanke. 

S podpiranjem razvoja kulture, izobraževanja, 

športa, medgeneracijskega delovanja, društvenih 

aktivnosti ter vsega ostalega lahko ravno mi 

poskrbimo, da se bo v naš mali kraj pod Žvajgo res 

prijetno vračati vsak dan.  

 

26. 11. 2018 

Za nami je pester volilni november 

E-GLAS IZPOD ŽVAJGE 

spletni časopis Občine Prebold 
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AKTUALNO  

V nedeljo, 18. oktobra, so po celi Sloveniji 
potekale sedme lokalne volitve (za našo 
občino šeste). Kako smo glasovali?  
Občinska volilna komisija Občine Prebold je 
na redni seji le dan po lokalnih volitvah 
ugotovila, da je imelo pravico glasovati skupaj 
4108 volivcev. Na volitvah je glasovalo 2373 
volivcev, kar je skupno 57,77 %. Veljavnih 
glasovnic za volitve župana je bilo 2353, za 
volitve v občinski svet pa 2322.   
Z 1293 glasovi (54,95 %) je bil za župana 
izvoljen Vinko Debelak, po glasovih so mu 
sledili kandidati Miha Fonda (17,42%), Marjan 
Golavšek (15,86 %) in Ksenija Rozman 
(11,77 %).   
Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov: SDS 577 glasov, SD 490 glasov, Lista 
neodvisni za Prebold 292 glasov, DeSUS 266 
glasov, SMC 166 glasov, SLS 152 glasov, 
Lista Ksenije Rozman 134 glasov, Lista 
Marjana Šarca 125 glasov ter NSI 120 glasov.  

Kdo so novi občinski svetniki (po št. mandatov)? 

IME IN PRIIMEK IME LISTE 

MARJAN GOLAVŠEK  SDS 

BRANE VERK  SDS 

BERNARD TRATNIK  SDS 

MIRKO STOJNIĆ  SDS 

MATIJA JAGER SD 

MATJAŽ DOLINAR SD 

MARKO REPNIK SD 

SONJA STERGAR DeSUS 

FRANC ŠKRABE DeSUS 

LILJANA KAČ Lista Neodvisni za Prebold 

MIHA FONDA  Lista Neodvisni za Prebold 

BORIS KUPEC  SMC 

MARTINA JAGER  Lista Ksenije Rozman  

JANJA KLANČNIK Lista Marjana Šarca 

KAROL LOBNIKAR  SLS  

 

 

 

NOVEMBER 2018 

OBČINA PREBOLD 

 
Naš župan 
ostaja Vinko 
Debelak, kdo so 
novi svetniki  
in svetnice?  
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NOVEMBER 2018 
 

AKTUALNO 

 
OBČINA PREBOLD 
  

 
Naš kraj je lep 
in urejen  
 
Foto: Ivan Lipičnik  

 
 
 

Imeti lep in urejen kraj je nekaj najlepšega. Na zaključni prireditvi akcije Naš kraj lep in 
urejen je komisija v petek, 9. novembra, podelila priznanja tistim, ki so se v letošnjem letu 
še posebej potrudili pri urejanju svojega doma in okolice.  
Organizatorji letošnje prireditve so bili Občina Prebold, Turistično društvo Prebold in komisija za 
ocenjevanje v okviru projekta Naš kraj lep in urejen. Prireditev je povezovala Katja Petač, v 
kulturnem delu pa so nastopili Jakob Zagožen, Marija Petrovec, Neža Breznikar, Mladinski pevski 
zbor OŠ Prebold, skupina Reški band ter otroška skupinica iz vrtca. Letošnja priznanja sta že 
tradicionalno podelila predsednica komisije za ocenjevanje, Marjana Uršič in župan občine Vinko 
Debelak. Priznanja za najlepše urejene hiše so prejeli: v Preboldu Mira in Anton Jager, v Marija 
Reki Natalija in Dušan Kreže, v Sv. Lovrencu Marija in Franc Grenko ter Katarina in Peter Petač, v 
Šeščah Uroš Drobne in Petra Osojnik ter v Latkovi vasi Helena in Luka Fonda.    
Kmeti z najlepše urejenimi kmetijami, njihovo okolico in vzdrževanimi gospodarskimi poslopji so 
letos: v Marija Reki Vincenc Jager, v Latkovi vasi Rozika in Matej Satler ter v Kaplji vasi Ida in 
Damjan Cestnik.  
Ker pa akcija Naš kraj lep in urejen ni osredotočena samo na zasebne nepremičnine, temveč tudi 
na javne stavbe, so priznanja prejeli še naslednji objekti: za najlepše urejen športno rekreacijski 
prostor ŠD Marija Reka za Športno igrišče Marija Reka; za najlepše urejen kamp Camp Dolina; za 
najlepše urejen gostinski lokal Bistro Maja ter za najlepše urejen poslovni prostor Dom 
upokojencev Franc Salamon – Enota Prebold.  
Po končani prireditvi so dogodek sklenili v avli dvorane, kjer so organizatorji postregli s kozarčkom 
rujnega in z dobrotami, ki so jih spekle gospodinje.  
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V okviru projekta Družabni center muzejska zbirka Prebold, ki ga sofinancira Evropski 
sklad za razvoj podeželja, je bil v soboto, 10. novembra, odprt pokriti del prebolske tržnice.  

Na otvoritvi so nastopili Pihalni orkester Prebold in Griški kvintet, z govorom sta prostor otvorila 
župan občine in Danica Uplaznik, za pogostitev pa so poskrbeli posamezni ponudniki tržnice. 
Stalni ponudniki, ki se vsako soboto med 8. in 10.30 uro predstavljajo na naslovu Dolenja vas 49 v 
novem Družabnem centru Prebold, so Kmetija Uplaznik, Kmetija Jernejc, Kmetija Jelen, Andreja 
Holobar, Kmetija Bah Mihael, Kmetija Vodovnik, Čebelarstvo Grm Žiga ter občasni ponudniki 
Kmetija Sušak, Kmetija Kač in Kmetija Škorjanc.  

Vabljeni na kmečko tržnico – tudi v slabem vremenu!      
  

 

NOVEMBER 2018 
 

AKTUALNO 

 
OBČINA PREBOLD 
  

 
Otvorili pokriti 
del preboldske 
tržnice      
 
Foto: Ivan Lipičnik 
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OBČINA PREBOLD  
 

Večkrat na teden 
prijetno druženje v 
medgeneracijskem 
centu 
 

 
 
Foto: Ivan Lipičnik in Klavdija Jelen 

 

V Preboldu smo v drugi polovici oktobra dobili 
nov medgeneracijski center, prostore katerega 
najdete v obnovljeni stavbi ob Zdravstveni 
postaji Prebold.  
Občina Prebold je za obnovo prostorov, opremo in 
izvajanje programa centra dobila nepovratna 
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
preko mehanizma CLLD na razpisu LAS Spodnje 
Savinjske doline. Izvedba projekta pa nikakor ne bi 
bila mogoča brez partnerjev, ki sodelujejo pri 
projektu. To so Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Žalec, Lekarna Cvetka Prebold in Društvo 
upokojencev Prebold. O Medgeneracijskem centru 
Prebold smo se pogovarjali s koordinatorko centra, 
Klavdijo Jelen.   
 

 
   

Kdaj se je porodila ideja  o centru?   
Približno dve leti nazaj svA z Matjažem iz Rdečega 
križa prišla na idejo, da bi tudi pri nas v Preboldu 
ustanovili nekakšno obliko medgeneracijskega 
centra, saj smo med delom v Žalcu ugotovili, da je 
potreba po takšnem centru v prav vsaki občini.  
Zakaj? Ker vsi ljudje niso mobilni in ravno zaradi 
tega potrebujejo prostor, ki je blizu – tako otroci, 
mladi, starši, starejši in invalidi. Kmalu za tem se je 
Občina Prebold prijavila na razpis LAS in s tremi 
partnerji ustanovila naš čudovit center.  

 

AKTUALNO 
 

NOVEMBER 2018 
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24. oktobra ste tudi uradno otvorili prostore, 
kakšni so vaši vtisi po prvem mesecu 
delovanja?    
Odlično. Glede na to, da smo na novo odprli 
prostore, je izredno zanimivo, da je obiskana prav 
vsaka delavnica. Če pogledamo samo jesenske 
počitnice, ko smo imeli pri nas ustvarjalne 
delavnice, je na njih prišlo kar 10 otrok. Ljudem je 
izredno všeč naše delo in naše aktivnosti, kakor 
opažamo, bi imeli še več delavnic. Zagotavljamo 
namreč takšne aktivnosti, pri katerih se lahko vsak 
nekaj nauči. Pomembno je, da ljudje vedo, da so 
to delavnice, ki jim bodo pomagale tudi pri 
vsakdanjem življenju.  

Kdo so udeleženci delavnic in nad čem so 
najbolj navdušeni?  
Vesela sem, da vedno zabeležimo kakšnega 
novega udeleženca, če pogledamo teh 13 
delavnic, ki smo jih imeli do danes, je bilo že 
preko 30 neponovljivih obiskovalcev. Vedno pride 
nekdo na novo, ne glede na to ali je to 
upokojenec, brezposelna oseba, otrok ali 
zaposlen/a. Najbolj jim je všeč sam prostor in 
dejstvo, da se je nekaj začelo dogajati v našem 
kraju. Seveda pa na to vpliva tudi dejstvo, da so 
delavnice brezplačne.  

Kaj pa vam, Klavdija, pomeni sodelovanje 
med medgeneracijami?   
Pri svojem delu vedno izhajam iz tega, da tisto, 
kar jaz naredim za nekoga, lahko pričakujem tudi 
od druge osebe. Vedno je pomembno 
medgeneracijsko sodelovanje, spremlja nas na 
vsakem koraku. Ko sem bila brezposelna, sem 
vseskozi iskala priložnosti, da bi se lahko nekaj 
naučila ali kaj novega spoznala. V takšnem 
trenutku namreč potrebuješ dodatna sredstva, da 
se nečesa novega sploh naučiš. Ko si doma, 
otopiš, in takšen medgeneracijski center, kot je 
naš, ti pomaga, da veš, da si še vedno zaželjen.  

 

AKTUALNO 
 

NOVEMBER 2018 

Pred vrati je december … Kako boste 
vi praznovali pri delavnicah?   
Skoraj cel december bo namenjen temu 
prazničnemu vzdušju. Pri šiviljski 
delavnici bomo delali predpasnike z 
božičnimi motivi, pa potem pisane vrečke 
za božič, prav tako bomo popravljali 
oblačila za silvestrsko noč. Pri kuharski 
delavnici se bodo pekli domači piškoti v 
Aninem domu, prav tako tudi smetanova 
in Nutellina potica ter prašički za srečo. 
Pri ročnih delavnicah pa bomo čas 
izkoristili za izdelavo prazničnih voščilnic 
in okraskov iz slanega testa.  

Kakšne so vaše želje za prihodnost 
našega medgeneracijskega centra?  
Ne zgolj sodelovanje med generacijami, 
temveč med vsemi društvi, ki delujejo v 
našem kraju. Včasih je dovolj samo 
pogovor, da se počutiš lepo. In 
pomembno je, da to spodbujamo mi. 
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ŠPORT  
 

NOVEMBER 2018 
 

AKTUALNO  
 

UPOKOJENCI  
 

OKTOBER 2018 
 

AKTUALNO 
 

NOVEMBER 2018 

 
OBČINA PREBOLD  
 

V oktobru tradicionalno 
srečanje starejših  
 
Foto: Ivan Lipičnik   

 

Oktober je za preboldske starostnike, ki so stari 80 ali več let, vsako leto poseben mesec. 
KO RK Prebold in Občina Prebold že tradicionalno organizirata srečanje najstarejših 
občanov naše občine. Srečanje je v Gostilni Zmet v Sv. Lovrencu letos potekalo v soboto, 
20. oktobra.  
Pri prevozih so tradicionalno priskočila na pomoč gasilska društva s svojimi gasilnimi kombiji, da 
pa je bilo v Sv. Lovrencu še bolj veselo, so organizatorji za zbrane pripravili zanimiv kulturni 
program, v katerem so sodelovali Emilija Črnila, OŠ Prebold in Ansambel Zaka pa ne.  

Foto: V oktobru tudi komemoracije  
 
Foto: Ivan Lipičnik   
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KNJIŽNICA 
 

NOVEMBER 2018 

KNJIŽNICA 

 
Potepanje s 
kolesom po 
Novi Zelandiji 
 
 
Besedilo: Joži Herman 
Foto: Ivan Lipičnik   

V torek, 16. oktobra, je v Občinski knjižnici Prebold o 
svojem potepanju s kolesom po Novi Zelandiji predaval 
domačin Joži Jerman. Kolesarjenje je trajalo skoraj tri 
mesece, od 11. decembra 2017 do 10. marca 2018, ko 
je »brez okvare na kolesu in telesu« prekolesaril 5151 
kilometrov. 
Začel je v Aucklandu in nadaljeval proti najbolj severni točki 
otoka, Cape Reighna. Nato je sledilo vračanje po skoraj isti 
poti nazaj do Aucklanda. Božič je preživel pri maorski 
družini, novo leto pa v mokrem kampu v šotoru. Sledila je 
tridnevna vožnja okoli 2518 metrov visokega ognjenika Mt. 
Egmont, ki pa je bil na žalost vseskozi v megli. Po 24 dneh 
je prišel do glavnega mesta Wellington. Na južni otok pelje 
trajekt in po besedah nekaterih drugih popotnikov ga je 
čakal lepši del potovanja. Izkazalo se je, da to drži. Na 
južnem otoku je lepša (drugačna) narava, lepše so plaže in 
bolj prostrano obzorje. Najprej je prišel do kraja Kaikoura, 
kjer so se s čolnom vozili mimo sinjih kitov. Bilo je 
veličastno. Ker je nekaj cest nevarnih za kolesarjenje, je 
naslednjih 430 km, od Kaikoure do Oamaruja, preživel na 
avtobusu. Počitek mu je prav prišel. Od tu naprej je imel 19 
dni pravljičega potovanja. Prelepa narava, ob kateri človek 
pozabi, kje je. Iz enega ovinka v drugega narava preseneča. 
Svetovno znana destinacija Milford Sound je tako 
veličastna, da potrebuješ nekaj dni, da jo dojameš. Mesto 
Hokitika ga je pričakalo s slabim vremenom, ciklonom prve 
stopnje. Po 33 dneh je sklenil krog po južnem otoku. Čakala 
ga je še zadnja četrtina potovanja. Prihajali so dnevi, ki mu 
prinesli največ brezskrbnega uživanja. Kratke ture, 
dvodnevne nočitve v istih krajih. V kraju Rotorua si je 
ogledal maorsko vas in užival v nastopu tamkajšnjih 
plesalcev, z obveznim bojnim plesom haka. 
»Vsakega potovanja je enkrat na žalost konec. Pogled na 
Sky Tower v Aucklandu je prinesel bolečino v srcu. Vedel 
sem, da je konec še enega potovanja. K sreči je bolečina 
trajala samo pet minut. Kmalu sem se namreč zavedel, da 
imam že nov načrt potovanja ... Doživel sem neverjetne 
stvari in občutil kanček svobodnega življenja. In ta občutek 
je tako noro fantastičen, da me je zvlekel v nove 
dogodivščine,« je povedal predavatelj. 



 

 
	

[E-glas izpod Žvajge]	
	

Lorem Ipsum Dolor Issue [#] :: [Date] 

9 

 

KNJIŽNICA 
 

OKTOBER 2018 

KNJIŽNICA 

 
Čarodej Sam 
Sebastian s 
predstavo Take 
bučne 
 
 
Besedilo: Sam Sebastian 
Foto: Ivan Lipičnik   

V zadnjem času so tudi pri nas popularne zabave ob halloweenu oziroma praznovanja 
noči čarovnic. Ob prihajajočih krompirjevih počitnicah je zato v Občinski knjižnici 
Prebold v torek, 23. oktobra, gostoval trenutno eden izmed najaktivnejših slovenskih 
poklicnih čarodejev Sam Sebastian, ki se je pred kratkim vrnil s turneje po Španiji in 
Portugalski.  
Za otroke in starše je pripravil 
zabavno in interaktivno predstavo z 
naslovom Take bučne, v kateri smo 
lahko spoznali, da je strah na 
sredini votel, okrog ga pa nič ni. 
Čarovniški napoji, uroki, gnojne 
bradavice in pajki – bilo je veliko 
srha, gravž, predvsem pa smeha 
za vse male in velike čarovnice ter 
čarovnike. 
Sam Sebastian se z uprizarjanjem 
čarovniških predstav poklicno 
ukvarja že dvajset let in je edini 
slovenski čarodej, ki je v zadnjih 
petnajstih letih za svoje delo prejel 
več mednarodnih nagrad, gostoval 
je skoraj tritisočkrat v petnajstih državah. Redno se izobražuje pri najboljših svetovnih mojstrih 
in se trudi to znanje prenašati na svoje delo. V njegovem repertoarju tako lahko najdemo 
številne različne predstave, ustrezno prilagojene različnim starostnim skupinam gledalcev. 
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KNJIŽNICA 
 

Ivan Lipičnik z motociklom 
do Indije in nazaj  
 
Besedilo: Lea Felicija  
Foto: Darko Naraglav   

 

KNJIŽNICA 
 

NOVEMBER 2018  

V torek, 6. novembra, je v Občinski knjižnici 
Prebold potekalo nadvse zanimivo potopisno 
predavanje, ki ga je izvedel domačin Ivan 
Lipičnik. V dveh mesecih je z motociklom 
prepotoval 20.000 kilometrov, čez Turčijo, Iran 
in Pakistan do Indije ter nazaj.  
Zaradi nevarnih razmer je skozi pokrajino 
Belučistan v Pakistanu potoval v spremstvu 
varnostne službe, policija in vojska tam namreč 
skrbita, da se turistom ne pripeti kaj neljubega. 
Iran si je popotnik zapomnil predvsem po prijaznih 
in ustrežljivih ljudeh, po obilici mošej, trgov in 
bazarjev, Pakistan in Indijo pa še zlasti zaradi 
prometnega kaosa, ki vlada med pešci, vozovi, 
motornimi vozili in tudi živalmi, ki po cestah 
večinoma neosvetljeni vozijo ali se gibljejo 
vsepovprek. Osupne podatek, da na indijskih 
cestah vsak dan v povprečju umre okoli 400 ljudi. 
Indija je ponudila tudi mnogo drugih presenečenj. 
Nečistoča in smeti po ulicah na vsakem koraku, a 
tudi osupljivi ogledi znamenitosti, kot je Tadž 
Mahal v Agri ali nepozabni Zlati tempelj v 
Amritsarju kot najsvetejša in najpomembnejša 
romarska točka Sikov, ki jo tudi turisti obiščejo 
bosi in moški z obvezno belo ali oranžno ruto na 
glavi, postreženi pa so s tradicionalnim indijskim 
obrokom, sestavljenim iz riža, juhe iz leče in 
čapatija, ploščatega kruha, narejenega le iz moke 

in vode. Prav tako je bil zanimiv obred ob 
spuščanju nacionalne zastave in zapiranju 
železnih vrat na meji med Indijo in 
Pakistanom. Marsikatera indijska vas nima 
tekoče vode, pridobivajo jo iz vodnjakov, 
npr. iz znamenitega vodnjaka Chand 
Baori, do katerega vodi kar 3500 strmih 
stopnic, ki se spuščajo 20 metrov globoko. 
Ogleda pa je vredno tudi mesto Varanasi, 
znano po sežiganju trupel hindujskih 
pokojnikov, ki jih je na dan tudi do 300. Ob 
tamkajšnji reki Ganges se že pred 
sončnim vzhodom zberejo množice 
romarjev, ki izvajajo obredni pozdrav 
soncu in se okopajo v sveti reki Ganges.      
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KNJIŽNICA 
 

NOVEMBER 2018 

KNJIŽNICA 

 

Bojni grom 
vojne je 
utihnil …  
 
 
Besedilo: Lea Felicijan  
Fotografije: Ivan Lipičnik    

V soboto, 10. novembra 2018, je v Občinski knjižnici 
Prebold v sodelovanju z Zgodovinskim in narodopisnim 
društvom Prebold potekala prireditev v počastitev stote 
obletnice konca prve svetovne vojne. Predavala sta dr. 
Bojan Himmelreich, zgodovinar in arhivist iz 
Zgodovinskega arhiva Celje, ter mag. Uroš Herman, ki 
se kot zgodovinar posveča politični zgodovini prve 
polovice 20. stoletja, posebej pa ga privlači lokalna 
zgodovina Savinjske doline in domače občine. Za 
kulturni program je s petjem in harmoniko poskrbel 
domačin Andrej Stergar.  
Prva svetovna vojna, znana tudi kot vélika vojna, je bila prva 
globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 
11. novembra 1918. Vanjo so bili vpleteni vsi večji imperiji 
tistega časa ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva 
majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno 
svetovnih razsežnosti. Dr. Bojan Himmelreich je govoril o 
političnogospodarskih razmerah med prvo svetovno vojno, s 
poudarkom na dogajanju v širšem celjskem zaledju. 

Predavatelj je predstavil predvsem vidik pomanjkanja hrane, 
ustreznih oblačil, kuriva, delovne sile, omejen stik med vojaki 
in družinskimi člani, vojaško cenzuro, omejitve pri potovanjih 
civilnega prebivalstva. Mag. Uroš Herman je orisal splošno 
vojaško in politično dogajanje v prvi svetovni vojni. Ob tem je 
izpostavil spremembe, ki jih je vojna prinesla v Evropi in 
svetu ob koncu vojne s sklenitvijo versajske mirovne 
pogodbe, pri čemer je še zlasti opozoril na takratno sočasno 
politično krepitev slovenske samozavesti, ki je pripeljala do 
ustanovitve prve jugoslovanske države. 
Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold je ob tej 
priložnosti v knjižnici postavilo na ogled tudi dokumentarno 
razstavo z naslovom Prebold in okolica v času prve svetovne 
vojne. Vabljeni k njenemu ogledu do konca novembra 2018, 
v času odprtosti knjižnice.  
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KNJIŽNICA 
 

NOVEMBER 2018 

 
KNJIŽNICA 
 

O čustveni inteligenci s Stašem Žnidarjem  
 
Besedilo: Staš Žnidar / Foto: Darko Naraglav  

V torek, 13. novembra, je v Občinski knjižnici Prebold o čustveni inteligenci predaval Staš 
Žnidar, magister zakonskih in družinskih študij ter psihoterapevt, ki se ukvarja s 
pospeševanjem duševnega zdravja ljudi, promocijo in načini kultiviranja čustvene 
inteligence zaposlenih v gospodarstvu in šolstvu, pri mladostnikih in v družinah.  
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je inteligenčni kvocient (IQ) veljal za absolutni kazalec 
uspešnosti oziroma inteligentnosti. Nevroznanost, psihologija in podobne vede pa so ugotovile, 
da je za dobro duševno zdravje in uspešnost v šoli, službi in drugod pomembna čustvena 
inteligenca (EQ). Te tako imenovane mehke sposobnosti so vedno bolj hotene kompetence ljudi 
v različnih sferah, na primer v delovnem okolju, šolstvu in prostoru najintimnejših medosebnih 
odnosov partnerstva. Sposobnosti prepoznavanja in obvladovanja svojih čustev, obdržati sebe 
mirnega in uspevati v medosebnih odnosih so vedno bolj cenjene lastnosti, saj vplivajo na naše 
samozavedanje, ustvarjalnost, samoobvladovanje in obvladovanje stresa, motivacijo ter 
optimalno delovanje v delovnem okolju. Vsi ljudje imamo razvito določno raven čustvene 
inteligence, prvih učnih uric o njej smo deležni v svoji družini. Ne glede na to, kako uspešno je 
bilo to učenje, lahko v odraslosti ta znanja dogradimo in izboljšamo. Znanost o možganih nas 

uči, da lahko kadarkoli 
skozi svoje življenje 
začnemo in utrjujemo nove 
kompetence oziroma 
osebnostne lastnosti. 
Četudi posedujemo 
osebnostni karakter, ki je 
bolj impulziven, lahko z 
učenjem in osebno 
izkušnjo svojo čustveno 
inteligenco nadgradimo ter 
postanemo to, kar si 
želimo. Izbira o tem, kdo 
smo in kaj bomo 
karakterno, leži tudi v 
naših rokah.  
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KNJIŽNICA  
 

NOVEMBER 2018 

KNJIŽNICA 

 
Danica Pinter 
o pilatesu in o 
multipli 
sklerozi 
 
 
Besedilo: Lea Felicijan  
Fotografije: Ivan Lipičnik   

V torek, 20. novembra, je v Občinski knjižnici Prebold 
potekalo predavanje z naslovom Harmonija telesa in 
duha. Svojo novoizdano knjižico Pilates in multipla 
skleroza je predstavila domačinka Danica Pinter, 
licencirana trenerka, inštruktorica pilatesa in prehranska 
svetovalka.  
Knjižica vsebuje strokovno in skrbno izbrano razlago vadbe 
pilatesa in je namenjena ljudem z multiplo sklerozo, ki je 
najpogostejša nevrološka bolezen mlajših odraslih ljudi. 
Predavateljica je na podlagi večletnih izkušenj in zaupanja 
številnih posameznikov, ki že leta obiskujejo njene vadbe 
pilatesa, ugotovila, da je prav pilates odličen način 
zmanjševanja ali preprečevanja številnih težav. Je čudovita 
vadba, ki jo lahko prilagodimo vsakemu telesu na različne 
načine. Z gibanjem pripomoremo h kakovostnejšemu in 
srečnejšemu življenju posameznika. »Verjamem, da so naša 
telesa popolna in da imajo svojo zavest. Samo pogovarjati se 
moramo začeti z njimi. Knjižica je namenjena vsakomur ter je 
napisana z namenom, da motivira in informira. Vsak izmed 
nas ima eno samo telo. In mi vsi lahko sami zelo veliko 
naredimo za svoje telo. Ko širim svoje znanje, izpolnjujem 
svoje poslanstvo. In verjamem, da se vesolje vedno vrti v 
pravo smer,« je povedala Danica Pinter.  
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KULTURA  
 

NOVEMBER 2018 

KUD SVOBODA 
PREBOLD 

 
Jesen otvorili 
s pestrim 
abonmajem  
 
 
Foto: Ivan Lipičnik    

KUD Svoboda Prebold že od oktobra dalje skrbi tako 
za naše najmlajše kot tudi za nekoliko bolj zrele člane 
občinstva.  
Prva predstava v okviru Otroškega gledališkega abonmaja 
je bila v petek, 19. oktobra, predstavili so se predstavniki 
KUD Cona 8 s predstavo Martin Krpan. Le dva dni za tem je 
sledila 1. predstava v okviru Odraslega gledališkega 
abonmaja KUD Svobode Griže z odštekano komedijo TV 
Griže v režiji in izpod peresa Olge Markovič. 
Le slab mesec po tem, 11. novembra, pa je sledila komedija 
Oblast v izvedbi Gledališke skupine KUD Rače. Gledalci in 
gledalke so uživali na vsaki izmed omenjenih gledaliških 
predstav, saj so jih člani KUD Svoboda z gosti razvajali in 
nasmejali do solz.  
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PD PREBOLD  

 
Planinci izkoristili 
zadnje tople dni 
pred zimo  
 
 
Foto: Matic Pečovnik    

Za Planinsko društvo Prebold velja, da skoraj nikoli ne 
počiva. V mesecu oktobru in novembru so bili tako zvesti 
obiskovalci različnih hribov.   
V soboto, 13. oktobra, so se odpravili na prečenje Olševe z 
začetkom pohoda na Planinskem domu na kmetiji Kumer. Pot 
so po približno 7 urah zaključili na Sv. Duhu v Podolševi.  
Že 20. oktobra je sledil pohod Mladinskega odseka po poteh na 
Golteh, v nedeljo, 11. novembra, pa so se odpravili na  
13. pohod v spomin na pokojne planince do Planinskega doma 
pod Reško planino. Uspešen pa je bil tudi (zadnji) sončni 
vikend, ki so ga 17. novembra izkoristili za pohod na Goro 
Oljko.   
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ŠPORT 
 

NOVEMBER 2018 

ŠD LATKOVA VAS  

 
Letos kostanja 
več kot dovolj  
 
Fotografije: Ivan Lipičnik 

ŠD Latkova vas že vrsto let zapored organizira kostanjev piknik, ki je tokrat potekal v 
soboto, 20. oktobra. Udeležilo se ga je okoli 100 ljudi, večinoma prebivalci Latkove vasi.  
Gostom so organizatorji brezplačno ponudili kostanj in mošt, na voljo pa je bila še druga ponudba. 
Obiskovalci so bili vseh starosti, od najmlajših pa do najstarejših. Najmlajši so bili navdušeni 
predvsem nad novo postavljenimi igrali, saj so bila zaradi dotrajanosti obnovljena. Starejši pa so 
raje posedeli, se okrepčali in poklepetali s "sosedi". ŠD Latkova vas se veseli vsakega takšnega 
dogodka ter že načrtuje nove.  

SK PREBOLD  

 
Tudi letos zadovoljni z 
udeležbo 
 
 
Fotografije: Ivan Lipičnik 

  

SK Prebold je od petka, 16., do nedelje, 18. novembra, v šolski telovadnici organiziral 
smučarski klub. Nad udeležbo so bili več kot presenečeni, saj je bila najvišja do sedaj.  
Tudi letos so prodali največ smuči, ampak hkrati se je povečala tudi prodaja smučarskih čevljev. 
Letos je pri prodaji sodeloval tudi slovenski proizvajalec športnih oblačil KukaExtreme, odziv 
obiskovalcev pa je bil zelo pozitiven. Pri nakupu opreme so tudi letos prednjačili otroci do   
12. leta, pridružili pa so se jim tudi starejši.  
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VRTEC 
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VRTEC PREBOLD  

 
Razstava – 
sprehod skozi 
jesenski gozd 
v našem vrtcu  
 
 
Besedilo: Mateja Matko   
Fotografije: Darko Naraglav    

Vrtec Prebold je tretje leto vključen v inovacijski program 
Mreža gozdnih vrtcev Slovenije. 
Naravno okolje je spodbudno okolje za učenje in igro 
predšolskih otrok. Otrokom nudi veliko čutnih spodbud, ki 
pozitivno vplivajo na razvoj njihovih čutil, spretnosti ter 
ustvarjalnosti. Gozd je naravni prostor, kjer se povezujemo v 
sinergijo z naravo gozda in naravo otrok. Delo z otroki v 
gozdu je tudi za nas, strokovno-pedagoške delavce pozitiven 
izziv, kjer razvijamo učinkovite metode. Vedno bolj 
spoznavamo in ugotavljamo, da so učenje in izkušnje v 
naravi zagotovo zelo pozitivna dodana vrednost otrokom. 
Gozd ne omogoča samo doživljanja narave, temveč tudi 
pozitivno doživljanje samih sebe in svojih vrstnikov.  
V mesecu oktobru in novembru smo v vrtcu z otroki ustvarjali 
različne likovne izdelke: slike, risbe, dekoracijske izdelke, 
lutke različnih tehnik in motivov na temo jesenskega gozda. 

Le-te smo razstavili na naši razstavi Sprehod skozi jesenski gozd. Gostili smo tudi likovne 
izdelke 1. razredov in podaljšanega bivanja OŠ Prebold ter fotografije g. Mirana Orožima in 
umetniško delo, ljubiteljskega slikarja g. Franca Ocepka.                                   
V sredo, 14. 11., smo imeli otvoritev razstave Sprehod skozi jesenski gozd. Po uvodnem 
pozdravu ge. Ljudmile Podgoršek, pomočnice ravnatelja za vrtec, je nastopala pevska skupina 
otrok pod taktirko Marije Petrovec, nato je sledila predstava »Palček in gozdna vila v gozdičku« 
v vlogah Barbare Mlakar in 
Mateje Matko.  
Skupaj smo odšli na sprehod po 
našem gozdičku v notranjem 
večnamenskem prostoru, kjer je 
bil postavljen tudi pravi naravni 
gozdiček. S predstavo in 
razstavo smo otrokom približali 
skrb do narave, do gozda, jih 
usmerjali v razmišljanje o čistem 
gozdičku za danes in za jutri. V 
Vrtcu Prebold želimo, da so 
otroci, strokovni delavci in starši 
srečni…zato  - »pojdimo v gozd!« 
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VRTEC PREBOLD  
 

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu  
 
Besedilo in foto: Ljudmila Podgoršek   

 

NOVEMBER 2018 
 

VRTEC 

Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva 
slovenske hrane, ki smo ga v Vrtcu Prebold obeležili v petek, 16. novembra 2018.  
V vrtcu smo za vse otroke pripravili zajtrk iz slovenskih živil (kruh, med, maslo jabolka). Skupni 
zajtrk otrok različnih starostnih skupin je potekal v večnamenski dvorani vrtca. V ta namen so si 
vsi otroci izdelali pogrinjke, mlajši otroci v sodelovanju s starejšimi. Mize smo okrasili z otroškimi 
izdelki z motivom čebelice, ki so jih izdelali starejši otroci. Zajtrk je potekal ob instrumentalni 
glasbi (A. Vivaldi: Štirje letni časi), v prijetnem ambientu.   
V času zajtrka so nas obiskali tudi čebelarji iz Prebolda, nam podarili med in nam predstavili 
delo čebelarja. Povabili so nas k ogledu društvenega čebelnjaka.   
Ta dan smo imeli tudi pri kosilu slovenske tradicionalne jedi: bujto repo, domači kruh ter domači 
mešani kompot iz svežega in suhega sadja. Pri popoldanski malici pa smo se posladkali s 
pravimi medenjaki. Dan smo zaključili v prijetnem domačem vzdušju.  
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UPOKOJENCI 
 

NOVEMBER 2018  

DOM UPOKOJENCEV 

 
V domu med 
drugim izšla tudi 
nova številka 
domskega 
časopisa 
 
 
Besedilo in foto:  
Meta Rojšek Breznik 

  

Vsak mesec z največjim veseljem pokukamo 
tudi v Dom upokojencev – Enoto Prebold, kjer 
jim ni nikoli dolgčas.  
Za začetek je izšla nova številka domskega 
časopisa, ki si ga lahko prelistate na njihovi spletni 
strani. V novembru so počastili Sv. Martina in v 
četrtek, 8. novembra, organizirali Martinovanje. 
Medse so povabili Moški pevski zbor Pod gradom iz 
Celja, prišel pa je tudi Sv. Martin, ki je povedal kar 
veliko pametnih modrosti. Blagoslovil je vino, vsi 
skupaj pa so se posladkali z jabolčnim zavitkom.  

 
V četrtek, 15. novembra, je Spomičnica organizirala 
Alzheimer Cafe. Predavateljica Maja Jurjevčič, univ. 
dipl. psihologinja, je govorila o soočanju svojcev z 
demenco v družini, predvsem se je osredotočila na 
različna čustva, ki se ob tem pojavljajo. Pogovarjali 
so se o težkih občutkih, kot so krivda, sram, jeza, 
žalost in drugih, ki nas lahko prevzamejo ob skrbi za 
osebo z demenco. 
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NOVEMBER 2018 

TD PREBOLD  

 
Uspešen dogodek 
za čarovnice in 
čarovnike 
 
Foto: Ivan Lipičnik   

 

TURIZEM 

V soboto, 27. oktobra, je na prenovljenem 
prostoru Režajeve domačije, v popoldanskih 
urah potekala Noč čarovnic, ki jo je tudi tokrat 
organiziralo Turistično društvo Prebold.  
Za otroke so pripravili poslikave obrazov, 
predstavo, dodaten animacijski program s sladkim 
presenečenjem, zanje so pekli palačinke in kostanj 
ter poskrbeli za peko klobasic, za glasbeni del pa je 
poskrbela skupina Samantha and The take over.  
Letos so na seznam novosti dodali bučnice, ki so 
bile kar precej iskane. Ohranili so plačilno sredstvo 
balete, obiskovalci pa so bili navdušeni tudi nas 
postavitvijo – dogajanje se je namreč v večini 
dogajalo pod šotorom. Zaradi prijetnih odzivov so 
bili organizatorji več kot navdušeni nad udeležbo.   
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NOVEMBER 2018 

DPM PREBOLD  

 
Igre + delavnice + 
medsebojne vezi =  
aktivne jesenske 
počitnice 
 
Besedilo in foto: Mojca Štruc   

 

MLADI 

Letošnji konec oktobra nam je prinesel 
dva počitniška dneva, ki sta bila za 
odrasle delovno obvezna. V Društvu 
prijateljev mladine (DPM) Prebold so se 
odločili, da ju izkoristijo. Če naj bi bili 
starši v službah, otroci pa doma, bi bile 
brez društvene zagretosti gotovo 
najbolj aktivne elektronske naprave kot 
so televizija in računalnik; ali pa bi 
vladal hud dolg čas.  
Članice društva so tako zavihale rokave in 
organizirale aktivna jesenska počitniška 
dneva v Aninem domu.   
Otroci so se v ponedeljek zbrali ob 7. 30 
uri. Prišlo jih je 23, ves čas pa jih je 
spremljalo pet dijakinj, ki so se odločile za 
prostovoljno pomoč. Skupaj so jutro začeli 
z igrami v krogu, ki so jim pomagale k 
medsebojnemu spoznavanju in 
sproščenem premagovanju treme, ki se 
včasih pojavi v novih prostorih in skupinah. 
Do 9. ure so bili že vsi razigrani, takrat pa 
je bil čas za delavnice. Te sta za mlajše 
otroke prevzeli Anita Zupanc in Simona 
Žvikart Repnik, za starejše pa Petra Kobal 
Vogrinc. Mlajši so ustvarjali na temo 
jeseni.  

Prvi dan so s pomočjo balonov, niti in primernega 
lepila oblikovali buče, drugi dan pa so na osnovi 
papirja in drugih pripomočkov izdelovali strašila. 
Bolj hitro so vmes pripravili še kakšnega 
netopirčka. Delavnica za starejše otroke je imela 
nadaljevalni značaj. Oba dneva so tako otroci 
spoznavali rokovanje z rubikovo kocko, pri čemer 
so ob koncu spoznali, da bi bilo mogoče delavnico 
izvajati, nadaljevati in v zahtevnosti še naprej.  
Med delavnicami so se otroci oba dneva okrepčali 
z malico, po delu pa pospravili za sabo ter se nato 
sprostili v igrah pred kosilom. Zanj sta poskrbeli 
Nia Jakop in Mojca Štruc.   
Po kosilu je bil znova čas za igre. Prvi dan so bile 
zaradi slabega vremena to v glavnem družabne 
igre po manjših skupinah, drugi dan pa je potekala 
velika igra. V njej so se otroci v manjših skupinah 
prek iger na posameznih otokih borili za veliko 
nagrado: čokolado. Z uspešno opravljenimi izzivi 
so osvajali materiale kot so karton, lepilo in papir v 
različnih barvah, nato pa so imeli čas, da iz 
pridobljenega oblikujejo čim lepši jesenski list. 
Strokovna komisija je naposled odločila, da so vsi 
ustvarjeni listi neverjetno lepi in sladkosti razdelila 
med prav vse prisotne otroke.   
Posebna čarobnost minulih jesenskih počitnic pa ni 
bila le v igrah in delavnicah, temveč predvsem v 
vezeh, ki so se pletle med prisotnimi otroci in iz njih 
vidno črpale tisto najlepše, kar so.  
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PGD SV. LOVRENC  

 
Dan odprtih vrat 
že od leta 2013 
 
 

 

NOVEMBER 2018  
 

GASILCI 

PGD Sv. Lovrenc je društvo, ki je dan odprtih 
vrat prvič organiziralo že leta 2013, letos pa so 
obiskovalcem pokazali osebno in skupno 
zaščitno opremo.  
Obiskovalcem so omogočili tudi pregled in nakup 
gasilnih aparatov, s pijačo, prigrizki in pečenim 
kostanjem pa so poskrbeli za lačne in žejne 
obiskovalce. Vsako leto znova z veseljem 
organizirajo takšne dogodke, saj s tem ne 
predstavljajo le svojega dela in opreme, temveč 
krepijo medsebojne odnose. S tem občanom in 
občankam dodatno predstavijo delo, ki terja velko 
znanja, časa in navsezadnje tudi financ.    

Srečanje starejših gasilk in gasilcev 
Gasilske zveze Prebold (GZ Prebold) 
se organizira vsako leto že vse od 
nastanka GZ Prebold. Vsako leto ga 
organizira drugo PGD. Letos je bilo 
na vrsti za organizacijo PGD Groblja. 
Na srečanju so starejši gasilci PGD 
Groblja prevzeli od starejših gasilcev 
PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka 
prapor starejših gasilcev GZ Prebold, za 
katerega bodo sedaj skrbeli eno leto, 
nato pa ga predali naslednjemu PGD po 
vrstnem redu.  
Kulturni prigram srečanja je obogatil 
Moški pevski zbor Prebold, pod 
vodstvom zborovodkinje Bojane Hrovat. 
Po uradnem delu srečanja je sledil še še 
prijetnejši, družabni del. Srečanja se je 
udeležilo približno 110 starejših gasilk in 
gasilcev iz vseh gasilskih društev GZ 
Prebold. 

PGD GROBLJA  

 
Srečanje starejših 
gasilk in gasilcev 
 
Foto: Ivan Lipičnik   
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RAZNO 

FOTO: KO ZB NOB V CELOVCU 10. NOVEMBRA, foto: Darko Naraglav (zgoraj)  

ZND PREBOLD na strokovni ekskurziji, foto: Nada Skok (spodaj) 
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URADNO 
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URADNO 
 

NOVEMBER 2018 

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec T: 03 713 51 20
F: 01 300 70 73
E: ue.zalec@gov.si
www.upravneenote.gov.si/zalec/

Kako ustanoviti društvo?

Uresničevanje skupnih interesov posameznikov in želje po udejstvovanju v družbenem življenju
je zagotovo najpogostejši razlog za ustanovitev društva. Zakon o društvih določa, da je  društvo
javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo 
namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve oziroma 
odločitve o upravljanju društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične  osebe ali tri pravne osebe. Ne 
glede na prej zapisano, gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki imajo v temeljnem 
aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

V postopku ustanavljanja društva morajo ustanovitelji najprej sklicati ustanovni zbor, o čemer
sestavijo zapisnik, ki mora vsebovati kraj in čas zbora ter podpise vseh ustanoviteljev (eden od 
ustanoviteljev se določi za delovnega predsednika, eden za zapisnikarja in eden za overitelja 
zapisnika, če so samo trije ustanovitelji). Na ustanovnem zboru prisotni sprejmejo sklep o 
ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva (običajno je to predsednik 
društva; izvolijo pa se lahko tudi drugi organi, v kolikor tako določa temeljni akt). Ustanovitelji 
morajo določiti ime društva, ki mora biti v slovenščini. Ime društva se mora razlikovati od imen 
drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo, prav tako naj bi bila iz imena društva
razvidna dejavnost društva. Hkrati morajo ustanovitelji določiti tudi sedež društva in napisati
pravila društva oz. temeljni akt društva.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, njegovo delovanje je javno. Pravno subjektiviteto
društvo pridobi z vpisom v register društev. Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev društva 
poda pri pristojni upravni enoti, kjer bo društvo imelo sedež.

K vlogi je potrebno priložiti:

! zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, 
izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,

! en izvod temeljnega akta društva,
! seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov 

stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
! naslov sedeža društva,
! podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega 

prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega 
prebivališča),

! podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno 
dejavnost.

Temeljnemu aktu pogovorno rečemo tudi Statut. Statut predstavlja osnovno podlago za 
ustanovitev in delovanje društva. Vsebovati mora ime in sedež društva, namen in cilje, 
dejavnost oziroma naloge društva, pravice in obveznosti članov, financiranje, prenehanje 
društva in določbe o organih društva.

Namen društva je odgovor na vprašanje, zakaj je društvo sploh ustanovljeno in kaj želi z njim 
doseči v prihodnosti. Je dolgoročen in široko zastavljen cilj. Cilji so opredelitve načinov, kako bo 
društvo doseglo namen društva. Cilji odgovarjajo na vprašanje, kaj bodo v društvu počeli. 
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Dejavnosti društva pa so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani društva ali društvo kot 
celota, da dosežejo cilje. S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, 
pomembna za upravljanje in delovanje društva.

Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne 
dejavnosti.

Stranke nam pogosto zastavljajo vprašanje, ali se lahko v okviru društva izvaja gostinska 
dejavnost in v kakšnem obsegu? 

Zakon o društvih v okviru društva sicer dopušča, da se izvaja gostinska dejavnost kot pridobitna 
dejavnost, če je le-ta povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami, povezanimi 
za doseganje teh ciljev, in ima društvo opravljanje te dejavnosti navedeno v svojem temeljnem 
aktu in če jo opravlja skladno s predpisi, ki urejajo gostinstvo. Zakonodaja na tem področju 
namreč določa, da društvo ne more imeti internega bifeja, za katerega ne bi veljale določbe 
Zakona o gostinstvu. 

Po uspešni ustanovitvi društva lahko takoj začne opravljati izbrane dejavnosti. Prav tako lahko 
začne pridobivati nove člane in sredstva za nemoteno delovanje društva.

Z drugimi društvi in neprofitnimi organizacijami se lahko društvo poveže v že obstoječe zveze 
društev. Če pa društvo izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, pa lahko po dveh letih delovanja 
zaprosi na pristojnem ministrstvu za status društva v javnem interesu.

Ustanovitelji društva oz. člani društva pa nikakor ne smejo pozabiti na spremembe v društvu, 
(npr. če društvo spremeni ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov 
sedeža). V tovrstnih primerih mora zakoniti zastopnik na pristojni upravni enoti vložiti zahtevo za 
registracijo spremembe v 30 dneh od nastanka. Zahtevi za registracijo sprememb je treba
priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil  spremenjen 
temeljni akt, mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega akta (aneks k temeljnemu 
aktu) ali prečiščenega besedila temeljnega akta. 

Vse, ki vas zanima, katera društva so registrirana v Republiki Sloveniji in kdo so njihovi zakoniti 
zastopniki, si to lahko ogledate v Centralnem registru društev na javno dostopnem portalu 
odprtih podatkov Slovenije OPSI (https://podatki.gov.si/dataset/centralni-register-drustev).

Za dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 
713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

                                                                                                       Simona Stanter
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DECEMBER naziv dogodka  organizator Kraj  

1. 12. od 8h 
dalje Kmečka tržnica  Občina in Turistično društvo Prebold 

Pokrita tržnica  na Režajevi domačiji in 
Muzejski zbirki  

1.12. ob 10h 
Mala odbojka deklice (Prebold, Šempeter, 
Braslovče) Odbojkarski klub Prebold  Mala telovadnica OŠ Prebold 

1.12.  od 9h 
dalje  

VI.Mednarodni Košarkarski turnir mladih 
Prebold 2018  KK Prebold 2014 Športna dvorana OŠ Prebold 

1.12. ob 15-
16.30 

Delavnica šivanja, osnove šivanja in 
popravila oblačil  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

1.12. ob 16.30 
- 18.00 Ročne spretnosti  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

1.12-17.12 Zimska nogometna liga ŠD Partizan Prebold Igriče Marija Reka 
3. 12. ob 9h-
10.30 Delavnica vrtnarjenja  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

3. 12. ob 
10.30-13.00 Za vse iskalce zaposlitve  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

3.12. ob 11h-
12h 

Prikaz oskrbe ran in poškodb - Martina 
Povše  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

3.12. ob 17h  

Sprejem  in pogovor s častnim občanom 
in vrhunskim športnikom  Adijem  
Vidmajerjem. Pogovor bo vodil Peter 
Kavčič  Občina Prebold in ŠZ Prebold Občinska knjižnica  Prebold 

5.12. ob 17h Miklavževanje KD Antona Schwaba Cerkev Sv. Pavel Preblold  

6.12. od 10h-
12h  Kuharska delavnica (izmenjava receptov) Medgeneracijski center Prebold Anin dom  

7.12. 5. Pohod z lučkami PD Prebold zbor pred OŠ Prebold  

8. 12. od 8h 
dalje Kmečka tržnica  Občina in Turistično društvo Prebold 

Pokrita tržnica  na Režajevi domačiji in 
Muzejski zbirki  

8.12. 
Stari pisker Celje - 74. obl. Osvoboditve 
političnih zap. KO ZB NOB Prebold zbor pred OŠ Prebold  

8.12. ob 15-
16.30 

Delavnica šivanja, osnove šivanja in 
popravila oblačil  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

8.12.        ob 
16.30 - 18.00 Ročne spretnosti  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

9.12. 
Novoletno srečanje članic in članov ZB  
NOB  KO ZB NOB Prebold   

10.12. ob 9h-
10.30 Delavnica vrtnarjenja  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

10. 12. ob 
10.30-13.00 Za vse iskalce zaposlitve  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

11.12  ob 17h 
Ustvarjalno v knjižnici - novoletna 
delavnica z Ireno Verbič OK Prebold OK PREBOLD 

11.12. ob 17h Božično novoletni koncert C3  Glasbena šola C3  Dvorana Prebold 
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12.12. ob 
18.30 

Najzanimivejša zelišča za trg (Nataša 
Ferant, projekt LAS SSD ZELIŠČA) OK Prebold OK PREBOLD 

12.12. od 15h-
19h  Učna pomoč  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

13.12. od 10h-
12h  Kuharska delavnica (izmenjava receptov) Medgeneracijski center Prebold Anin dom  

13.12. ob 18h  
Slavnostna prireditev ob 200-letnici 
šolstva v Preboldu  OŠ Prebold Športna dvorana OŠ Prebold 

15.12. od 8h 
dalje Kmečka tržnica  Občina in Turistično društvo Prebold 

Pokrita tržnica  na Režajevi domačiji in 
Muzejski zbirki  

15.12. ob 15h 
Božična tržnica in prihod Božička s 
predstavo za najmlajše KUD Svoboda 

dvorišče Režajeve domačije  in 
Muzejske zbirke  

15.12. Turnir v namiznem tenisu  NTK Partizan Prebold Športna dvorana OŠ Prebold 
15.12. ob 15-
16.30 

Delavnica šivanja, osnove šivanja in 
popravila oblačil  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

15.12. ob 
16.30 - 18.00 Ročne spretnosti  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

15.12. ob 18h 
3.DOL Ženske: UniforestPrebold: 
Korvolley_Kostmann Odbojkarski klub Prebold  Mala telovadnica OŠ Prebold 

16.12. ob 14h 
ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle 
na temo božično-novoletnih praznikov KD Marija Reka Planinski dom v Marija Reki  

16. 12. ob 17h Regijski sprejem Luči miru iz Betlehema Župnišče Prebold Cerkev Sv. Pavel Preblold  
17.12. ob 9h-
10.30 Delavnica vrtnarjenja  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

17.12. ob 
10.30-13.00 Za vse iskalce zaposlitve  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

18.12 ob 18h 
Prisluhnimo pravljici v knjižnici: Lutka se 
predstavi (Viktor Stergar) Občinska knjižnica  Prebold Občinska knjižnica  Prebold 

18.12.ob 19-
20h 

Meritve holesterola, krvnega sladkorja, 
trigliceridov in RR. KO RK Prebold  Prostori RK Prebold  

19.12.18.30 

RTV na obisku: varuhinja pravic gledalcev 
in poslušalcev odgovarja (Ilinka 
Todorovski) RTV Slovenija na obisku: 
varuhinja sprasuje in odgovarja" 
pogovarjala z odgovorno urednico 
Informativnega programa TV Slovenija 
Manico J. Ambrožič in Luko Hvalcem, 
novinarjem Vala 202. Občinska knjižnica  Prebold Občinska knjižnica  Prebold 

19.12.       od 
17-19h Lekarna Cvetka Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

19.12.  Pohod z lučko Vrtec Prebold Vrtec Prebold 
20.12.      od 
10h-12h  Kuharska delavnica (izmenjava receptov) Medgeneracijski center Prebold Anin dom  

22. 12. od 8h 
dalje Kmečka tržnica  Občina in Turistično društvo Prebold 

Pokrita tržnica  na Režajevi domačiji in 
Muzejski zbirki  

22.12. ob 15-
16.30 

Delavnica šivanja, osnove šivanja in 
popravila oblačil  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

22.12. ob 
16.30 - 18.00 Ročne spretnosti  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

23.12. ob 17h 
Božični žur za predšolske in šolske otroke 
z dramsko igro in prihodom Božička PGD Matke - kulturna sekcija GD Matke 
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24.12. od 9h-
12h  

Otroško ustvarjanje in peka peciva za 
Božička  Medgeneracijski center Prebold Medgeneracijski center Prebold 

24.12. Božični pohod z baklami ŠD Marija Reka Igriče Marija Reka 

25.12. ob 18h  Božično novoletni koncert Pihalni orkester Prebold z gosti  Športna dvorana OŠ Prebold 

26.12.  11.Pohod na vrh Golave PGD Šešče - športna sekcija   

27.12. od 10h-
12h  Kuharska delavnica (izmenjava receptov) Medgeneracijski center Prebold Anin dom  

29. 12. od 8h 
dalje Kmečka tržnica  Občina in Turistično društvo Prebold 

Pokrita tržnica  na Režajevi domačiji in 
Muzejski zbirki  

31.12. 12. srečanje planincev na Golavi PD Prebold   

 


