
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OBČINA  
PREBOLD 

Z današnjim dnem se ne poslavljamo le od 

decembra, temveč tudi od leta 2018. Ponavadi je 

31. december tisti dan, ki ga izkoristimo za pogled 

nazaj in naprej, prevečkrat pa pozabimo, da je 

pomembno živeti tukaj in zdaj. Preteklost in 

prihodnost sta namreč dve stvari, na kateri veliko 

težje vplivamo kot na trenutek, v katerem živimo. 

Naša dejanja so pomembna v vsakem trenutku, 

zato vam želimo, da danes pomislite nase in na 

svoje bližnje ter kako veseli smo lahko, da se lahko 

poslovimo še od enega leta ter z veseljem 

nazdravimo novemu. Ekipa spletnega časopisa 

Občine Prebold vam v letu 2019 želi le vse dobro!  

31. 12. 2018 

PIŠEMO O …  Mesec dobrih želja in voščil  

S čim smo obeleželi 200-

letnico šolstva v našem 

kraju?  

STRAN 5  

E-GLAS IZPOD ŽVAJGE 

spletni časopis Občine Prebold 

Kaj so decembra ustvarjali v 

medgeneracijskem centru?  

STRAN 14 

O čem so govorili 

predstavniki RTV Slovenija, 

ki so obiskali našo 

knjižnico?  

STRAN 20  
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AKTUALNO  

Ob zaključku leta smo se že tradicionalno 
oglasili v pisarni župana Vinka Debelaka 
ter ga povprašali, kako se počuti ob 
vstopu v svoj šesti mandat in s kakšnimi 
željami zaključuje leto 2018.    
 

Gospod župan, stopate svojemu šestemu 
mandatu naproti. Kakšni so občutki?   
Žal moram priznati, da imam občutek, kot da 
smo vmes, med četrtim in petim mandatom, 
nekoliko zastali. Zato si želim te praznike 
izkoristiti za razmislek o idejah, ki jih še 
imamo in ki jih moramo udejaniti. Čakam, da 
potrdimo delovna telesa ter da občinskemu 
svetu predstavimo vse ideje, ki jih imamo. 
Prav tako pa smo naše krajane in krajanke že 
pozvali, naj se udeležijo zborov krajanov, kjer 
nam bodo lahko zaupali svoje želje.   
Kako ocenjujete letošnje lokalne volitve?   
Pri letošnjih lokalnih volitvah sem precej 
pogrešal večje zanimanje med našimi občani 
in občankami. Predvsem pa, seveda, kot 
vsakič, se je tudi na tokratnih lokalnih volitvah 
prikradlo na dan marsikaj, kar so ljudje imeli 

skrito v sebi, pa v preteklosti niso znali 
povedati oz. se izraziti.   
Na kaj ste najbolj ponosni v letu 2018, od 
katerega se poslavljamo?   
Najbolj ponosen sem na to, da nam uspe 
ohranjati subvencije za vrtec in šolo ter da 
lahko na takšen način naredimo za otroke 
največ, kar lahko. Zelo odprto vprašanje 
ostaja mladina, kjer me še vedno čudi, da ni 
nobene potrebe oz. želje, ki bi jo izrazili in ki 
bi jo mi imeli možnost izpolniti.  
Kaj so torej prioritete v letu 2019?   
Če nadaljujem kar z mladino … Pripravljeni 
smo, da jim pomagamo s sredstvi in 
prostorom, ugotovili smo namreč, da ne 
deluje, če jim mi že nekaj pripravimo vnaprej, 
saj moramo mladim dati priložnosti, da se 
sami odločijo, kaj želijo. Všeč mi je, kako se 
tega lotevajo npr. v Šeščah v KUD Šmrkl, 
mislim, da tudi mi potrebujemo primere dobrih 
praks, da nam bo to uspelo pripraviti. 
Kakorkoli obrnemo, so starejše generacije 
tiste, ki znajo za sebe bolje poskrbeti.  

 

DECEMBER 2018 

OBČINA PREBOLD 

 
Vinko Debelak, 
župan: »Pazite 
na zdravje in 
spoštujte 
sokrajane in 
sokrajanke.« 
 
Foto: Ivan Lipičnik  
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AKTUALNO  

Za mlade pa bomo kaj dodatnega morali 
postoriti še mi v okviru občine, to je dejstvo. 
Prav tako sta prioriteti v novem mandatu vrtec 
in šola, ki sta postala premajhna. Predvsem 
pa nas čakajo še projekti ureditve kraja, kar je 
moja želja že od začetka denacionalizacije, 
saj resnično potrebujemo nekaj novega. Tudi 
lastniki se zavedajo, da s samimi objekti ne 
morejo ničesar več storiti.  
Kako ocenjujete pretekli mandat? 
Pretekli mandat je bil izredno zahteven, saj se 
je slabo začela finančna perspektiva, ki je bila 
zastavljena za to obdobje. Ta mandat se je 
iztekel brez pomembnih projektov: kolesarske 
poti so ostale zgolj in samo na papirju, tako 
tudi ureditev starih vaščih jeder, no, ponosen 
pa sem na krožišče, ki ga bomo dobili v 
Dolenji vasi. Upam, da bomo v novem 
mandatu bolj efektivni, kar se tiče finančnih 
perspektiv, na katere pa seveda ne vplivamo 
zgolj in samo mi. Moramo pripraviti kvalitetne 
projekte, tudi medobčinske, s katerimi bomo 
lahko uspešno izpeljali zastavljene cilje.  
Kaj ob koncu leta želite našim občanom in 
občankam?  
Pazijo naj na svoje zdravje in malo za šalo, 
predvsem pa za res – želim si, da bi se 
razumeli s svojimi sosedi, saj je dejstvo, da je 
v marsikaterem primeru človeku sosed prva 
pomoč, kadar zataji vse ostalo.  

 

DECEMBER 2018 

ZBORI OBČANOV ZA OBMOČJA NASELIJ 
 

- MATKE: 8. januarja ob 18. uri v dvorani 
Gasilskega doma v Matkah, 
- ŠEŠČE: 8. januarja ob 20. uri v dvorani 
Gasilskega doma v Šeščah, 
- SVETI LOVRENC: 9. januarja ob 18. uri v 
dvorani Gasilskega doma v Svetem Lovrencu,  
- KAPLJA VAS: 9. januarja ob 20. uri v dvorani 
Gasilskega doma v Kaplji vasi,  
- PREBOLD – NA ZELENICI: 10. januarja ob 
18. uri v Dvorani Prebold (nad pošto),  
- PREBOLD – CENTER: 10. januarja ob       
20. uri v Dvorani Prebold (nad pošto),  
- DOLENJA VAS: 15. januarja ob 18. uri v 
Dvorani Prebold (nad pošto),  
- LATKOVA VAS: 15. januarja ob 20. uri v 
Dvorani Gasilskega doma v 
Latkovi vasi,  
- MARIJA REKA: 16. januarja ob 19. uri            
v brunarici na športnem igrišču v  
Marija Reki.  
 
Dnevni red:  
1. predlaganje predstavnikov v krajevni odbor;  
2. predlogi v zvezi s pripravo programov 
razvoja občine.  

 

 

V Preboldu že 20. sprejem novorojenčkov  

10. decembra se je v dvorani Vrtca Prebold zbrala prijetna druščina – starši in otroci, ki so 
se v naši občini rodili med 1. aprilom in 1. novembrom.  
To je bilo 33 otrok, 23 dečkov in 10 deklic. V preteklem obdobju, torej od 1. novembra preteklega 
leta do letošnjega 1. aprila pa se je rodilo 25 otrok, 14 dečkov in 11 deklic. Srečanja so se udeležili 
tudi župan Vinko Debelak, ravnatelj Peter Žurej ter vodja Vrtca Prebold Ljudmila Podgoršek, 
predstavnica občinske uprave Tjaša Skočaj Klančnik pa je na koncu z županom staršem podarila 

bon v vrednosti 150 evrov in priložnostno darilo.  
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DECEMBER  2018 
 

AKTUALNO 

 
OBČINA PREBOLD 
  

 
Z delom začel 
šesti občinski 
svet    
 
Foto: Ivan Lipičnik  

V torek, 4. decembra, je na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Prebold z delom začel 
šesti občinski svet. Sejo je sklical dosedanji župan Vinko Debelak, vodil pa jo je najstarejši 
izvoljeni svetnik Karol Lobnikar.   
Na začetku seje je poročilo volilne komisije predstavila predsednica OVK Maja Pihler Kunej, 
komisija (predsednik je Marjan Golavšek, člana pa Marko Repnik in Miha Fonda) je pregledala vsa 
potrdila o izvolitvi in ugotovila, da na občinsko volilno komisijo ni prispela nobena pritožba. Tako 
novi občinski svet sestavljajo: Matjaž Dolinar, Miha Fonda, Marjan Golavšek, Martina Jager, 
Lilijana Kač, Matija Jager, Janja Klančnik, Boris Kupec, Karol Lobnikar, Marko Repnik, Sonja 
Stergar, Mirko Stojnić, Franc Škrabe, Bernard Tratnik in Branko Verk. Potrdilo o izvolitvi pa je 
predložil tudi župan Vinko Debelak, ki bo občino vodil že svoj šesti mandat. Po čestitkah s strani 
člana sveta Lobnikarja in kratkega nagovara župana so svetniki soglasno potrdili županov predlog 
o imenovanju članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere predsednik bo 
Marjan Golavšek, člani pa Marko Repnik, Miha Fonda, Franc Škrabe in Boris Kupec.  

 

Na občini podpisali pogodbo o izgradnji vodovoda Burkeljčev hrib 
 

Foto: Simon Jan 

Na občini so v mesecu decembru podpisali 
pogodbo o novi investicji – izgradnji 
vodovoda Burkeljčev hrib – 1. faza.  

Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec 
podjetje PUP Velenje, nadzor nad delom pa 
bo imelo podjetje Paritet d.o.o. Gre za 
izgradnjo 1240 metrov vodovoda v skupni 
vrednosti 117.252 evrov (brez DDV).     
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13. decembra je bilo na Osnovni šoli Prebold 
slavnostno in jubilejno – z več kot odlično zastavljeno 
prireditvijo so namreč počastili 200-letnico šolstva v 
našem kraju.   
Dvesto let šolstva štejejo od leta 1818, ko je bila v 
tedanjem Sv. Pavlu pri Preboldu ustanovljena redna 
državna ljudska šola, poleg preboldske šole pa je v Mariji 
Reki kar osemdeset let delovala tudi podružnična šola, 
prvo šolsko poslopje je bilo tam zgrajeno leta 1882. 
Danes smo Preboldčani in Preboldčanke lahko izredno 
ponosni na podatek, da našo šolo obiskuje 451 učencev 
in učenk ter 255 otrok v vrtcu – le ta od leta 1999 sodi pod 
okrilje javnega zavoda.   
Prireditev, ki je potekala 13. decembra, so organizatorji 
začeli načrtovati že pred meseci, že od začetka do konca 
pa je prevladovala želja, da so v projekt vključeni tako 
učenci in učitelji ter vzgojitelji kot tudi razna društva, ki 
delujejo v domačem okolju.   

 

DECEMBER 2018 
 

ŠOLA 

 
OŠ PREBOLD  
  

 
S časovnim 
strojem prikazali 
pomembne 
mejnike  
200-letnice 
šolstva v našem 
kraju   
 
Foto: Ivan Lipičnik 
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Celotna prireditev je bila v znamenju časovnega stroja, saj je bilo tako najlažje prikazati glavne 
mejnike v zgodovini preboldskega šolstva. Seveda pa je bila zgodba začinjena tudi s ščepcem 
humorja. Povezovalno vlogo in hkrati tudi rdečo nit so organizatorji zaupali trem učencem 
predmetne stopnje, Lari, Tinetu in Kristjanu, ki so se sprehajali skozi čas, hkrati pa so dvorano 
preplavljali glasba, petje, ples in kratki igrani prizori, ki so gledalcem pričarali nekdanji čas.  
V kulturnem programu so nastopili: MIOPZ, OPZ IN MPZ OŠ Prebold, ORFF-ova skupina 
devetošolcev, Vrtec Prebold, šolska glasbena skupina R.A.I.N., Grifon KUD Šempeter, Pihalni 
orkester Prebold, KUD Svoboda Prebold, MoPZ KD Anton Schwab ter Reški slavčki, devetošolci 
pa so posneli filmček o šoli čez 100 let. Ob tej priložnosti so vse zbrane nagovorili: ravnatelj OŠ 
Prebold Peter Žuraj, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na 
ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport mag. Gregor Mogorič in župan občine Vinko 
Debelak. Opozorili so, kako ponosni moramo biti na tako visok jubilej.     

 

DECEMBER 2018 
 

ŠOLA  

Med drugim so visok jubilej obeležili tudi z 
razstavo na šoli, kjer so na enem mestu zbrali 
ohranjene vire o šolstvu v Preboldu.   
Za razstavo so pridobili stare mize in časa 
okrog II. svetovne vojne ter zanimive predmete, 
kot so puščice in tablice, na katere so pisali.   
Ob 200-letnici pa je izšla tudi posebna poštna 
znamka ter priložnostni poštni žig, ki ga je bilo 
mogoče odtisniti na preboldski pošti.   
Vsi sodelavci, ki so sodelovali v projektu, so 
pripravo na prireditev vzeli skrajno resno in 
vsak je z veseljem prisostvoval svoj kamenček 
v skupni mozaik. Dela je bilo veliko, a s 
skupnimi močmi jim je uspelo.      
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OSNOVNA ŠOLA  
 

Praznična ulica 
in bazar 
 

 
 
Besedilo in foto:  
Šolska skupnost OŠ Prebold 

 
 

V četrtek, 22. novembra, so na šoli odprli 
Pravljično ulico z dobrodelnim  bazarjem, s 
posebnim poudarkom na 200-letnici šolstva.   
Praznična ulica je ponujala pestre ustvarjalne 
delavnice, na katerih so učenci izdelovali čudovite 
praznične izdelke. Posebno presenečenje so 
pripravili člani dramskega krožka, obiskovalce so 
presenetili s praznično igrico, ki je vse navdušila. 
Veliko veselje je učencem šole prinesel dobrodelni 
bazar. Stojnice so se šibile pod izdelki, ki so jih 
izdelali učitelji skupaj z učenci. Bazar so pripravili 
člani šolske skupnosti, na dogodku so sodelovali 
tudi učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji ter 
Prva pomoč (RaP). Zbrani izkupiček, ki so ga 
darovali dobrodelni obiskovalci, je namenjen 
učencem šole – šolskemu skladu. Zahvaljujejo se 
vsem za udeležbo na Praznični ulici.  
 

 

ŠOLA  
 

DECEMBER 2018 
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ŠPORT  
 

DECEMBER 2018 
 

ŠOLA 

Zimska šola v naravi na 
Arehu 
 

 
Besedilo in foto: Šestošolci ter 
spremljevalci Marjan, Katja in Nuša 

 

V prazničnem decembru so se šestošolci 
odpravili na zimsko šolo v naravi na Areh, 
kjer so se spoprijeli s smučanjem.  
Kot so sporočili sredi tedna na Arehu, so v 
znanju smučanja napredovali s svetlobno 
hitrostjo, poleg smučarskega znanja pa so se 
učili tudi o Pohorju in njegovih značilnostih. 
Osvetljeno pokrajino in zvezdnato nebo nad 
njimi so opazovali tudi na večernem sprehodu, 
obiskal jih je splavar, pomerili pa so se tudi v 
tekmovanju Male sice celice.  

 

Preizkus plavanja v 
prvem razredu 
 

 
Besedilo in foto:  
Učiteljice prvih razredov   

 

V petek, 7. decembra, so prvošolci naše 
šole pokazali svoje plavalno znanje v 
bazenu Velenje.  
Ob budnem očesu plavalnih učiteljev so svoje 
plavalne sposobnosti še izboljšali ter zelo 
uživali v igrah, ki so jih zanje pripravili prijazni 
vaditelji. Učenci in učitelji so bili tako 
navdušeni, da so sklenili, da se na bazen v 
Velenje še zagotovo vrnejo.  
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VRTEC 
 

DECEMBER 2018 

 
VRTEC PREBOLD  
 

Praznično obarvan mesec 
tudi pri naših najmlajših  
 
Besedilo: Magda Motoh 
 
Foto: Ivan Lipičnik   

Na letošnji veseli december so se v 

preboldskem vrtcu začeli pripravljali že v 

mesecu novembru, saj jih je čakal precej 

pester in zabaven mesec.   

V sklopu projekta mreže gozdnih vrtcev so 

za starše pripravili plesno dramatizacijo s 

praznično vsebino, ki so ji dali naslov Gozdni 

palček pričakuje obisk, ki so jo predstavili 

tudi vsem oddelkom v pravljičnem 

decembru.  

Otroci so izdelali praznični koledar, na 

katerem so potem v vrtcu skupaj spremljali 

dogodke, kot so bile npr. ustvarjalne, plesne 

in pekarske delavnice, igrane predstave ter 

vrhunec veselega decembra – pohod z lučko 

s prihodom dedka Mraza.  

Posebno vlogo na letošnjem pohodu z lučko 

so odigrali igrivi škrati, ki so v imenu Sklada 

vrtca prodajali srečke za Škratov srečelov. 

Zahvala in pohvala gre vsem staršem, ki so 

pomagali zbirati dobitke ter so tako 

omogočili, da je nakup plezalne stene bližje 

realizaciji.  
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UPOKOJENCI  
 

DECEMBER 2018 

 
DOM UPOKOJENCEV 
 

Zaposleni se trudijo pričarati 
čarobne praznike  
 
Besedilo in foto: Meta Rojšek Breznik 

 

Mesec december je čudovit in prazničen december. Seveda pa je v tem mesecu lahko 
stanovalcem v domu upokojencev hudo in čutijo domotožje. Svojci jih sicer obiskujejo, 
vseeno pa se spominjajo dni, ko so praznovali doma. Zaposleni v enoti Prebold se tako 
trudijo, da bi jim bilo čim lažje.  
V četrtek, 20. decembra, ob 16. uri so za stanovalce in stanovalke pripravili posebno prireditev, 
na kateri se je avla spremenila v praznično dvorano. Lepo okražene mize so bile polno 
obložene in vsi so nestrpno pričakovali, kaj se bo zgodilo. Stanovalci in zaposleni so pripravili 
žive jaslice, s petjem pa je nastop popestril otroški pevski zbor Sonček iz Prebolda.  
Med branjem in petjem se je odvijala božična zgodba, ko se je rodil naš odrešenik. Zgodba se 
je zaključila z voščilom: Čudeži obstajajo! Le verjeti je treba vanje. Naj bo novo leto polno 
čudežev za vse. Na koncu zgodbe so vsi skupaj zapeli pesem, ki je nastala pred 200-leti in jo 
ob božiču pojejo po vsem svetu – Sveto noč. 
Izza vogala pa se je že priplazil Božiček s 
polnim košem daril. Med potjo se mu je 
pridružila še direktorica doma Danica Hren in 
skupaj sta nagovorila stanovalce. Po izreku 
voščila s strani direktorice so zaposleni 
razdelili darila in tako se je pričela praznična 
zabava z družinskim ansamblom Zavolovšek. 
Med petjem so stanovalci dobili slastno 
večerjo, sledilo je prijetno druženje, nekaj 
najbolj pogumnih pa je tudi zaplesalo. 
Stanovalci so veseli in polni visov odšli v 
svoje sobe, saj je bil za njimi res čaroben 
večer, poln drobnih pozornosti, kot čokoladna 
sladica, ki so jo pojedli kar po večerji.  
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UPOKOJENCI  
 

DECEMBER 2018 

DU PREBOLD 

 
Naši 
upokojenci 
zaključili leto 
v svojem stilu  
 
 
Besedilo in foto:  
Marta Praprotnik    

Kot gre leto proti koncu, so tudi v društvu preboldskih upokojencev izpolnili še zadnje 
zadolžitve, ki so si jih zadali v letnem koledarju.  
V novembru se je 67 udeležencev udeležilo martinovanja v gostišču pod Donačko goro. 
Prijazno gostišče z domačo hrano in ansamblom se je tudi letos izkazalo za odlično izbiro.  
V decembru so organizirali zadnjo razširjeno sejo, na katero je predsednik društva povabil 
člane upravnega in nadzornega odbora, vodje sekcij in poverjenike. Povabil je tudi župana 
župana Vinka Debelaka, ki se je srečanja udeležil. Skupaj so pregledali program, ki ga je 
društvo izvedlo v letošnjem letu ter se seznanili s koledarčkom za leto 2019. Predsednik se je 
vsem delujočim v društvu zahvalil za dobro delo in nazdravil na odlično delo še v prihodnje.  
Druga večja akcija v decembru je bil obisk in obdaritev starejših članov, ki se ne morejo več 
udeležiti akcij društva, a s članarino še vedno izkazujejo pripadnost društvu. Tako so obiskali, 
zaželeli zdravja in predali skromna darila kar 86 članom. Kakor je znano na nacionalni ravni, 
tudi v našem društvu zaznavajo, da je starost članov višja, saj mlajši upokojenci nimajo toliko 
časa za društvene dejavnosti.  
Zadnja akcija je bila organizacija ogleda gledališke predstave. Ker so izbrali opero Nabucco, ki 
bo na sporedu 5. januarja, bodo to akcijo odkljukali šele v naslednjem letu. Z veseljem pa se 
lahko pohvalijo, da si jo bo šlo ogledati kar 55 članov.   
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KULTURA 
 

DECEMBER 2018 

PIHALNI ORKESTER 
 

Za godbeniki še en uspešno izpeljan koncert 
 

Foto: Ivan Lipičnik     

Tudi v letošnjem letu so nas naši godbeniki in godbenice presenetili z odličnim božično- 
novoletnim koncertom, ki smo ga že tradicionalni obiskali v torek, 25. decembra. Letos 
so v goste povabili Alenko Godec, nastopil pa je tudi domačin Jakob Zagožen.   
Koncert so otvorili z Vaško suito in že takoj za tem presenetili z več kot odlično izbiro, skladbo 
Moment for Morricone, v kateri so se sprehodili skozi znameniti film Dober, grd, hudoben iz leta 

1966. Za uspešno delovanje se je pihalnemu orkestru 
zahvalil tudi župan Vinko Debelak. Po skladbi Arsenal je 
sledil izjemen nastop gostje večera, Alenke Godec, ki je 
nastopila z uspešnicami, kot sta Kot nekdo, ki imel te bo 
rad in Življenje je lepo.  
V drugem delu koncerta so se sprehodili skozi Božične 
melodije, Pavane in Blue ter Fascinating drums, kot gost 
je nastopil domačin Jakob Zagožen, ki je z orkestrom 
zapel in na harmoniko zaigral pesem Matke, moj rodni 

dom. Jože Novak nas je tudi v letošnjem letu razvajal s pesmijo Silvestrski poljub ter s Šopkom 
domačih skladb. Ker so bili zbrani nad koncertom zelo navdušeni, so jih godbenice in godbeniki 
razvajali s tremi dodatnimi skladbami – Golico, Sveto nočjo in Radecki maršem.  
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KULTURA 
 

DECEMBER 2018  

KD MARIJA REKA  

 
Ustvarjalno pred 
prazniki  
 
Foto: Damjana Breznikar   

Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle na temo božično-novoletnih praznikov je v 
Planinskem domu v Marija Reki potekala v nedeljo, 16. decembra.  
Na delavnici so otroci pekli piškote ter pripravili obeske za novoletno jelko v cerkvi. Odrasli pa so 
se letos lotili pomembne naloge, saj so pripravili načrt za jaslice v cerkvi, ki so jih nekoliko razširili. 
Že pred časom so nabrali mah, izdelali so posebno nebo, ki so ga v cerkvi postavili pred 
polnočnicami. S tem je KD želelo obuditi običaj, ki se ga spominjajo nekoliko starejši. Takrat so se 
vedno dobili ob postavljanju jaslic ter imeli hkrati tudi čudovito prebožično druženje. Tudi letos so 
bili zadovoljni, da jim je to uspelo, saj so tako združili dve prijetni stvari – druženje in ustvarjanje.  
 

KUD SVOBODA  
 

Otrok polna tržnica  
 

Foto: Ivan Lipičnik    

KUD Svoboda je v soboto, 15. decembra, 
prevzelo letošnjo organizacijo božične 
tržnice in prihoda Božička s predstavo za 
otroke.  
Kot že nekaj let zapored sta tudi letos dva 
škrata pripravila delavnico za najmlajše – 
skupaj so izdelali okraske za božično drevo. 
Letos so za otroke pripravili predstavo, v kateri 
sta nastopila Pika Nogavička in Fredi, ki sta 
skupaj z otroki priklicala Božička. Letos se je 
božične tržnice udeležilo kar 100 otrok, kar je 
skoraj 40 otrok več kot v lanskem decembru. 
Vsi so dobili božično darilo in se tako razveselili 
flaške, čokoladice in sladkih dobrot. Katja 
Škoflek Kumer je poskrbela za poslikavo 
obrazov, vsak otrok pa je dobil tudi brezplačno 
palačinko in čaj.  
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MEDGENERACIJSKI CENTER 
 

DECEMBER 2018 

 
Le kaj vse so v decembru 
ustvarjali v našem 
medgeneracijskem 
centru?  
 
 
Foto: Klavdija Jelen  

Od meseca oktobra v Preboldu deluje 
medgeneracijski center, ki za vas skoraj 
vsak dan v tednu pripravlja številne 
zanimive aktivnosti. Predstavljamo vam, 
kaj vse so počeli v mesecu decembru.  
Ob sobotah so med 15. in 16.30 uro potekale 
delavnice šivanja, od 16.30 ure dalje pa ste 
se lahko pridružili delavnici ročnih spretnosti. 
Decembra so tako lahko šivali predpasnike z 
božičnimi motivi, se lotili osnov šivanja in 
popravil oblačil ter izdelovali zanimive šivane 
voščilnice, ki jih je učila izdelovati ga. Antonija 
Podgorski. Tisti, ki so se odločili za delavnico 
ročnih spretnosti, pa so v mesecu decembru 
izdelovali venčke za na vrata, ki so jih izdelali 
iz poljubnih naravnih materialov, z gumbi, 
okraski in svetlečo vrvico. Prav tako so se 
lotili izdelovanja prazničnih voščilnic, ki so jih 
izdelovali kar dve soboti zapored, saj je bilo 
potrebno izdelati tudi ovojnice za vse velikosti 
voščilnic.  

Ob ponedeljkih je med 9. in 10.30 uro 
potekalo predavanje o vrtnarjenju. Zbrani so 
se seznanili s tem, kako pripraviti material za 
visoke grede. Z obiskom udeleženke, ki je 
imela doma vrtnarstvo, so ostali izvedeli, kako 
in kaj lahko vrtičkamo pozimi. Pogovarjali pa 
so se tudi o tem, kako lahko pozimi 
izkoristimo korita za rože in imamo vrt na 
okenski polici. Kdor ni imel časa za 
vrtnarjenje, je lahko med 10.30 in 13.00 
obiskal delavnico za iskalce zaposlitve, kjer 
so se pogovarjali o težje zaposljivih osebah, 
ki imajo status invalida, drugo polovico 
delovnega časa pa iščejo službo. Udeležence 
so seznanili s tem, kako poslati prošnjo in na 
koga se lahko obrnejo. Prav tako so 
pregledali prosta delovna mesta, vloge za 
negovanje invalidne osebe na domu ter kako 
se lotiti izpolnjevanja obrazcev.  
Prvi ponedeljek v decembru so se seznanili 
tudi s pravilno oskrbo ran in poškodb.  
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MEDGENERACIJSKI CENTER 
 

DECEMBER 2018 

Ga. Martina je prikazala, kako oskrbimo 
različne rane, zlome in zvine. Udeleženci so po 
parih poskusili imobilizirati roko, jo dali v ruto 
pestovalnico in se seznanili s tem, kdaj je 
potrebno nemudoma poklicati 112 oz. kdaj 
lahko ukrepamo sami.  
V sredo, 19. decembra, je potekalo predavanje 
Lekarne Cvetka na temo zdravega življenja 
sladkornih bolnikov. Ga. Cvetka je predstavila, 
kako zdrava prehrana vpliva na sam razvoj 
bolezni, kako lahko preprečimo nenadne padce 
sladkorja in kako se na splošno spopademo s 
tovrstno nadlogo v našem življenju.  
Ob četrtkih so v decembru potekale izredno 
dobro obiskovane kuharske delavnice. 6. 12. so 
iz moke, kvasa, jajc, smetane, skute in drugih 
sestavin izdelovali navihane pujske za srečo, 
teden za tem, 11. 12., so se lotili domačih 
keksov na modelčke, med tem pa so pripravili 
tudi torto z jabolki. V četrtek, 20. 12., je sledila 
priprava smetanove potice, delavnice se je 
udeležilo kar 17 oseb. Med vzhajanjem so si 
razdelili kopirane recepte in se pogovarjali o 
različnih možnostih nadevov ter o tem, kako 
praznična je lahko še naša miza v času 
praznikov. V četrtek, 27. 12. je sledila zadnja 
kuharska delavnica z 11 udeleženci, ki so 
pripravili nutelino zvezdo. Po končani delavnici 
so nastale zvezde pojedli, saj so bile tako 
odlične, da so si popestrili prihajajoče praznike 
že kar v Aninem domu.  
V vsem tem času (decembra) je delavnice v 
medgeneracijskem centru in v Aninem domu, 
kjer potekajo kuharske delavnice, skupno 
obiskalo 227 udeležencev in udeleženk, od 
tega 179 odraslih in 48 otrok, skupaj pa je 
potekalo 48 delavnic. Glede na to, kako dober 
odziv dosega medgeneracijski center, smo 
lahko izredno zadovoljni, da smo dobili takšen 
prostor.  



 

	

[E-glas izpod Žvajge]	
	

Lorem Ipsum Dolor [Issue] :: [Date] 

16 

 

KNJIŽNICA 
 

DECEMBER 2018 

 
Pravljično gledališče 
Maje Furman na obisku 
 
 
Besedilo: Maja Furman 
Foto: Darko Naraglav   

V torek, 27. novembra, je v Občinski 
knjižnici Prebold gostovalo Pravljično 
gledališče Maje Furman.  
V nastopu z naslovom Povem ti pravljico se je 
prepletalo več avtorskih pravljic s 
prepevanjem avtorskih songov ob podpori 
japonskega papirnatega gledališča 
(kamišibaj), različnih pravljičnih rekvizitov in 
lutk. Otroci so bili navdušeni nad pravljicami 
Lisica in sinica, Kapljica, Kakšno je sonce in 
Vidkova srajčica. Zgodbe so prinesle 
sporočilo o povezanosti in sodelovanju, 
prijateljstvu, iskrivi iznajdljivosti, vztrajnosti in 
pogumu. 

Izdelovanje božično- 
novoletnih voščilnic z 
Ireno Verbič  
 
 
Besedilo in foto: Lea Felicijan  

V torek, 11. decembra, je v Občinski 
knjižnici Prebold potekala ustvarjalna 
delavnica izdelovanja božično-novoletnih 
voščilnic, ki jo je vodila Irena Verbič iz 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 
Udeleženci delavnice so ustvarili unikatne, 
ročno izdelane voščilnice z retro pridihom, ki 
bodo ponesle dobre misli v čarobni čas 
praznikov. V čas, ko se tako radi spomnimo 
na svoje najdražje, jim namenimo lepe želje, 
voščila in zahvale. In nič ni lepšega kot to, da 
jim voščimo na izviren način.       
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KNJIŽNICA 
 

DECEMBER 2018 
 
Otroci našega vrtca na 
predprazničnem obisku 
 
 
Besedilo: Lea Felicijan  
Foto: Mateja Siter   

V sredo, 5. decembra, ko so v Občinski 
knjižnici Prebold že zasijale lučke na 
drevescu, so bili tudi otroci preboldskega 
vrtca predpraznično razpoloženi.  
V spremstvu vzgojiteljice Mateje Siter so 
vzhičeno prisluhnili pravljici, ki jim jo je 
namenila knjižničarka Lea Felicijan. Sporočilo 
medvedka, ki prav tako kot otroci pričakuje 
sneg, je bilo posebno: čeprav bo moral 
prespati vso zimo, krtek in veverička ne bosta 
pozabila nanj, kajti pravo prijateljstvo nikoli ne 
mine, ne glede na vse, kar se zgodi. Da pa je 
bilo pričakovanje še večje, so se otroci 
spomnili, da te dni začenjajo naokrog hoditi 
dobri možje, prvi med njimi je Miklavž. Dobrote 
natrosi otrokom v škorenj ali pa tudi v krožnik 
ali košarico. In on zna to narediti tiho, da ga 
nihče ne sliši in ne vidi. Ve, da je dobra dela 
treba opravljati na skrivnem. Ob tem 
spoznanju smo sklenili obisk v knjižnici ter si 
zaželeli prijetnih in veselih prihajajočih dni.  

Viktor Stergar z lutkovno 
igrico v knjižnici  
 
 
Besedilo: Lea Felicijan  
Foto: Ivan Lipičnik  
 

V torek, 18. decembra, je v Občinski 
knjižnici Prebold potekalo pravljično 
druženje z naslovom Lutka se predstavi. 
Smo v čarobnem času, ki v nas vzbuja 
pričakovanje, veselje, radost in mnogo 
presenečenj. Prav takšne občutke je z nami 
delil domačin Viktor Stergar s svojimi lutkami. 
Otroci so na začetku radovedno zrli v štiri 
vreče. Iz vsake izmed njih je kmalu pokukala 
igriva lutka. S prikupno zgodbico. Najprej so 
prisluhnili teksaškemu šerifu, ki razkrinka 
roparje zlata. Sledil je 105-letni Pepe z 
zgodbico o treh prašičkih in sivem volku. 
Muzikant Denis jim je na harmoniko zaigral 
novoletno pesmico, naravnost iz Mehike pa je 
prišla lutka Lopez in male nadobudneže 
ogrela s pesmico »Zima, zima bela«, ki so jo 
skupaj zapeli. Za praznično ustvarjanje 
novoletnih okraskov je poskrbela knjižničarka 
Lea Felicijan.  
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KNJIŽNICA 
 

DECEMBER 2018  

KNJIŽNICA PREBOLD  

 

Pogovorni večer  
z Adijem 
Vidmajerjem 
 
 
Besedilo: Lea Felicijan  
 
Foto: Darko Naraglav  

V ponedeljek, 3. decembra, so v 
preboldski knjižnici organizatorji Športna 
zveza Prebold, Občina Prebold in 
Občinska knjižnica Prebold pripravili 
sprejem častnega občana Občine 
Prebold in vrhunskega športnika Adija 
Vidmajerja. Dogodek je potekal v obliki 
zanimivega pogovornega večera, ki ga je 
vodil Peter Kavčič. Za kulturni program je 
poskrbela kitaristka Tina Brglez.  
 
Adi Vidmajer je v Savinjski dolini 
prepoznaven na vsakem koraku. Pečat, ki 
ga je vtisnil s svojim delom, zagotovo ne bo 
zbledel. Je človek mnogobojec, in to ne 
samo v atletskem smislu, temveč na 
številnih toriščih življenja. Bloudkov 
nagrajenec, strasten pedagog, uspešen 
ravnatelj, vsa leta predano v službi atletike, 
ustvarjalen športni delavec, zagrizen 
planinec in v ključnem obdobju 
osamosvojitve Slovenije komandant 
Območnega štaba Teritorialne obrambe 
Žalec, vodja Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo, človek narave, 
patriot in od letošnjega šestega septembra 
svetovni veteranski prvak v metu kladiva. 
 
Vse te življenjske vloge so skozi pogovor 
navdušile številne obiskovalce preboldske 
knjižnice, med njimi je bil tudi častni občan 
Občine Prebold, pesnik Ervin Fritz. 
Predsednik Športne zveze Prebold Bojan 
Jereb je Adiju Vidmajerju ob koncu čestital 
za vrhunski športni dosežek in bogato 
življenjsko pot, prav tako pa se mu je 
zahvalil župan Občine Prebold Vinko 
Debelak, in sicer s simboličnim darilom, 
portretno sliko, ki jo je ustvaril domačin Žiga 
Hriberšek.  
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KNJIŽNICA 
 

DECEMBER 2018 

Predavanje o najzanimivejših 
zeliščih za trg 
 
 
Besedilo: Lea Felicijan / Foto: Ivan Lipičnik  

V sredo, 12. decembra, je v Občinski knjižnici Prebold v sklopu operacije »Vrt zdravilnih in 
aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot sodobno 
povezovalno središče Spodnje Savinjske doline na področju zelišč« potekalo izobraževalno 
predavanje o najzanimivejših zeliščih za trg, ki ga je izvedla mag. Nataša Ferant z Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.  
Predstavila je pridelavo zelišč na večji površini, pogoje za predelavo zelišč in zanimive oblike 
njihovih izdelkov na trgu ter kako lahko prodremo oziroma se uveljavimo na trgu z zelišči. 
Udeleženci so izvedeli, katero zakonodajo moramo upoštevati pri pridelavi in predelavi zelišč ter 
katere zahteve moramo upoštevati pri trženju zelišč. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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VETERANI 

 
RTV Slovenija na obisku v Preboldu 
 
 
Besedilo: Lea Felicijan / Foto: Ivan Lipičnik  

V sredo, 19. decembra, so Občinsko knjižnico Prebold obiskali gostje z RTV Slovenija. 
Pogovorni večer z naslovom »Varuhinja sprašuje in odgovarja« so v besede spletli varuhinja 
pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski, odgovorna urednica 
Informativnega programa TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič ter novinar in dnevni 
urednik na Valu 202 Luka Hvalc.  
V želji po neposrednem stiku z javnostjo je pobuda prišla prav iz pisarne varuhinje, kjer je 
zaposlena Preboldčanka, novinarka Anja Nab Huš. Beseda je tekla o poslanstvu javne 
radiotelevizije, med drugim na področjih informiranja, izobraževanja, govorne kulture in jezika. 
Priložnost za svoja vprašanja in mnenja so imeli tudi zbrani obiskovalci, ki so jih zanimali način 
oglaševanja, načrtovanje programske sheme, delovanje in ustroj javne radiotelevizije.  
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ODBOJKARSKI 
KLUB PREBOLD  

 
Odigrale še 
zadnje 
tekme v 
letošnjem 
letu 
 
 
Foto: Rok Kodrun   

Dekleta so uspešno polovico sezone zaključila in 
proslavila v domači Jajčki, kjer je odbojkarski klub 
naredil načrte za prihajajoče leto.  
V članski 3. DOL ženske vzhod je ekipa Uniforest Prebold 
decembrsko igro odigrala v gosteh v Lendavi, kjer so bile 
domačinke tokrat kljub dobri in borbeni igri naših deklet 
boljše. Zadnjo tekmo so odigrale doma v soboto, 15. 
decembra, in premagale slovenjegraško ekipo. V letu 2019 
nadaljujejo s tekmami 26. januarja proti drugouvrščeni ekipi 
iz Šoštanja.  
Kadetinje so kvalifikacije za A ligo zaključile s porazom v 
Kranju in tako s 4. mestom v skupini D.  
Starejše deklice so zadnji tekmi igrali 16. decembra proti 
KLS Ljubno in Mežici ter izgubili obe tekmi – s tem 
kvalifikacije zaključujejo na 5. mestu v skupini B.  
Kadetinje in starejše deklice nadaljujemo tekmovanje v B 
ligi, za mesta od 24. naprej, vse v letu 2019.   
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KK PREBOLD 2014 

 
Druženje in košarka v Preboldu  
 
 
Foto: FB arhiv KK Prebold 2014 

KK Prebold 2014 je na začetku meseca decembra organiziral že kar šesti mednarodni 
košarkarski turnir oziroma, kot sami raje rečejo, druženje ob košarki. Na letošnjem turnirju je 
sodelovalo kar sedem klubov.  
Večino tekem so mladi košarkarji odigrali v Preboldu, sodelovale pa so naslednje eipe oz. klubi: 
Plava zvezda, Šenčur, Konjice, Helios, Šentilj, Sterntal in domači košarkarji. Turnirja se je udeležilo 
približno 150 mladih košarkajev, organizatorji pa so bili nad turnirjem in celotno izvedbo ter rezultati 
več kot zadovoljni. Rezultati tokrat sicer niso bili pomembni, so pa mladi dobili pokale za udeležbo, 
mlajši pa medalje, ki jih bodo spominjale na odlično izveden turnir.  
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Foto utrinki: Miklavževanje in regijski sprejem Luči miru  
Foto: Ivan Lipičnik  
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FOTO UTRINKI  
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Foto utrinki: Otroška gasilska pravljica, božična tržnica in božiček pred Mercatorjem  

Foto: Ivan Lipičnik  
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FOTO UTRINKI  
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December je čas pirotehnike 
December je tudi čas praznovanja, čas, ko okrasimo mesta in domove, obiskujemo koncerte, se zabavamo na božičnih sejmih 
ter številnih drugih prireditvah na prostem. To je tudi čas, ko nakup in poraba pirotehničnih izdelkov dosežeta vrhunec. Dejstvo 
je, da je pirotehnika lahko zelo nevarna. Pokanje je neprijetno ne samo za ljudi, ampak tudi za živali. Nepremišljena, 
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in 
poškodbe oči.  
 
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da je za opravljanje dejavnosti proizvodnje ali prometa (promet je 
trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov 
ali pirotehničnih izdelkov) z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki potrebno dovoljenje pristojnega organa.  
 
Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet z 
eksplozivi, trgovino s pirotehničnimi izdelki na debelo ter dejavnost izvajanja ognjemetov. Medtem, ko je za izdajo dovoljenja 
za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno pristojna upravna enota, kjer se opravlja trgovska dejavnost.  
 
S prodajo tovrstnih izdelkov se lahko ukvarjajo pravne osebe oziroma podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za poslovanje 
in posebne pogoje, določene v zgoraj navedenem zakonu. Prodajni in skladiščni objekti za pirotehnične izdelke morajo biti 
zgrajeni in opremljeni tako, da se zagotavljajo varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter 
varstvo okolja. S tovrstno dejavnostjo lahko pravna oseba začne, ko ji upravna enota izda posebno dovoljenje. Na območju 
Upravne enote Žalec smo izdali dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov na sedmih prodajnih mestih. 
 
Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je, kot že zapisano, pristojna upravna enota, kjer se opravlja 
trgovska dejavnost. Prosilec mora za izdajo tovrstnega dovoljenja poleg izpolnjene vloge (osnovni podatki o pravni osebi oz. 
podjetniku, naslov poslovalnice oz. objekta, kjer naj bi se opravljal promet s pirotehničnimi izdelki, ter osebne podatke o 
odgovornih osebah, te morajo biti stare najmanj 18 let, brez zadržkov javnega reda in strokovno usposobljene) priložiti tudi 
načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku, izjavo o varnosti z oceno tveganja ter pogodbo o varovanju ljudi in 
premoženja s sistemom tehničnega varovanja. 
 
Zahteve, ki jih morata izpolnjevati prodajno mesto in trgovinsko skladišče, so določene z Uredbo o posebnih zahtevah za 
objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Upravna enota pred izdajo tovrstnega dovoljenja opravi tudi pregled 
prodajnega mesta prodaje pirotehničnih izdelkov. Izdano dovoljenje upravne enote velja dokler imetnik dovoljenja ne spremeni 
svoje dejavnosti, prostore, kjer opravlja dejavnost ali se statusno preoblikuje. V teh primerih mora prodajalec pridobiti novo 
dovoljenje.  
 
Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi 
strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1 (tipični izdelki te kategorije so 
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.), katerih glavni učinek je pok, je 
dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do vključno 1 . januarja. 
 
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v Republiki 
Sloveniji prepovedana. 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Želimo vam lepe in varne praznike ter SREČNO 2019.  
        
                                                                                                Simona Stanter, načelnica 
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NAPOVEDNIK JANUAR 2019 

SOBOTA, 5. JANUAR od 8. do 10. 30 ure      
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold, GZ 
Prebold in Občine Prebold na  parkirnem prostoru za 
bivšo Režajevo domačijo. 

SOBOTA, 12. JANUAR od 8. do 10. 30 ure      
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold, GZ 
Prebold in Občine Prebold na  parkirnem prostoru za 
bivšo Režajevo domačijo. 

SOBOTA, 12. JANUAR ob 7. uri        
Pohod na Osankarico v organizaciji PD Prebold – 
start na avtobusni postaji pri OŠ Prebold.    

NEDELJA, 13. JANUAR od 8. ure dalje    
42. Zimski pohod v Marija Reko v organizaciji PD 
Prebold – v Marija Reki.   

NEDELJA, 13. JANUAR ob 16. uri        
Odrasli gledališki abonma, KD Gornji Grad s 
predstavo Diagnoza: Fotr v organizaciji KUD 
Svoboda v Dvorani Prebold.   

TOREK, 15. JANUAR ob 18.30 uri      
Potopis: Alpinistična odprava Peru 2018 (Danijel 
Žagar, Dejan Kuserbanj, Alen Voljkar) v organizaciji 
Občinske knjižnice Prebold v prostorih knjižnice.  

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

PETEK, 18. JANUAR ob 17. uri       
Otroški abonma: Mala murska deklica v organizaciji 
KUD Svoboda Prebold v Dvorani Prebold.   

SOBOTA, 19. JANUAR od 8. do 10. 30 ure   
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold, GZ 
Prebold in Občine Prebold na  parkirnem prostoru za 
bivšo Režajevo domačijo. 

SOBOTA, 19. JANUAR ob 18. uri   
Koncert: Nocoj bo pa en lep večer v organizaciji 
Društva Prijatelji 6ŠE v Dvorani Prebold.  

TOREK, 22. JANUAR ob 18.30 uri       
S knjižnico po svetu: Slovenska panorama (Franci 
Horvat) v organizaciji Občinske knjižnice Prebold v 
prostorih knjižnice.    

ČETRTEK, 24. JANUAR ob 18. uri        
Otroška gledališka predstava v knjižnici: Ure kalja 
Mina (Gledališka skupina Gimnazije Lava, mentorica: 
Katarina Petač) v organizaciji Občinske knjižnice 
Prebold v prostorih knjižnice.  

ČETRTEK, 24. JANUAR ob 18. uri        
3. DOL ženske vzhod: Uniforest Prebold – Kajuh 
Šoštanj v organizaciji Odbojkarskega kluba Prebold v 
mali telovadnici OŠ.  

PETEK, 25. JANUAR         
Občni zbor KD Marija Reka v organizaciji KD Marija 
Reka v Domu pod Reško planino.  

SOBOTA, 26. JANUAR od 8. do 10. 30 ure  
Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold, GZ 
Prebold in Občine Prebold na  parkirnem prostoru za 
bivšo Režajevo domačijo. 

NEDELJA, 27. JANUAR ob 10. uri   
Pavlova nedelja v organizaciji Župnije Sv. Pavel – 
Prebold v Župnijski cerkvi Sv. Pavla.  

NEDELJA, 27. JANUAR ob 10. uri   
Turnir v namiznem tenisu v organizaciji ŠD Kaplja 
vas v Športni dvorani OŠ Prebold.  

SREDA, 30. JANUAR ob 18.30  
Psihološko predavanje: Postavi se zase – asertivno 
komuniciranje (Nevenka Breznik) v organizaciji 
Občinske knjižnice Prebold v prostorih knjižnice.  

ČETRTEK, 31. JANUAR ob 17. uri        
Občni zbor DPM v organizaciji DPM.  

 


