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e-glas izpod Žvajge
 SPLETNI ČASOPIS OBČINE PREBOLD

Kaj je kultura?

Prebold je kraj, kjer kultura ne živi le okrog 8. februarja, 
temveč skozi celo leto. Bodisi na glasbenih koncertih, 
šolskih prireditvah, v prostorih knjižnice, v krogu družine 
ali zgolj med posamezniki, ki na družbenih omrežjih ali kje 
drugje delijo prisrčno poezijo. Da, 21. stoletje je prineslo 
marsikaj novega, oblike in različice kulture so se temeljito 
spremenile, ampak dokler jo čutimo na vsakem koraku, ni 
razloga za strah. Zato se lahko le strinjamo z besedami 
pesnice Anje Golob, ki veli, da brez kulture ničesar ni. 
To je približno tako, kot da bi se spraševali, zakaj 
potrebujemo zrak.
 In odgovor je jasen - ker brez njega ne moremo živeti. 
Želimo vam, da jo razumete in vzamete za svojo - vsak 
dan, 
znova in znova - našo slovensko kulturo.
"Ljudje brez zavedanja o lastni pretekli zgodovini, izvorih in 
kulturi, so kot drevesa brez korenin."  
Marcus Garvey
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A K T U A L N O

Kulturni 
praznik  
v znamenju 
glasbe

Dvorana Prebold je v začetku meseca februarja v naši občini že 
tradicionalno obiskana s strani tistih, ki jim kultura pomeni več kot le 
besedo na papirju. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Organizacijo osrednje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku 
vsako leto prevzame eno izmed preboldskih kulturnih društev. 
S tem se poklonijo slovenski kulturi, hkrati pa poskrbijo tudi za prijeten 
dogodek, ki smo mu v naši občini priča že več let zapored. 
Letos je organizacijo prevzel Pihalni orkester Prebold, ki je k 
sodelovanju v kulturnem programu povabil še Moški pevski zbor 
Prebold ter recitatorje in recitatorke Osnovne šole Prebold. 

Letošnja rdeča nit je bilo povezovanje različnih generacij, ki so vsaka na svoj način predstavile svoj pogled 
na kulturo. Povezovalca Gašper in Nejka sta se v svojih nagovorih sprehodila skozi pomen kulture, svoj 
vidik pa je izpostavil tudi letošnji slavnostni govorec, ravnatelj OŠ Prebold Peter Žurej. Njegove besede so 
zbrane dodatno spodbudile k tem, da začnemo razmišljati o tem, kaj kultura sploh je in da jo v resnici res 
lahko najdemo in srečamo na vsakem koraku. 
Od leta 2015 Občina Prebold podeljuje dve vrsti plaket: plaketo dr. Antona Schwaba in plaketo Janka 
Kača. Slednjo občina podeli posameznikom ali organizacijam, ki delujejo v kulturi na področju gledališča, 
literature, likovne umetnosti in drugih podobnih dejavnosti. 
Plaketa dr. Antona Schwaba pa se podeli posameznikom ali organizacijam, ki delujejo v kulturi na 
področju glasbe, plesa, baleta, komponiranja in drugih podobnih dejavnosti. 
Letos je plaketo dr. Antona Schwaba prejel Jožef Rogl, aktivni član Pihalnega orkestra Prebold, sicer pa 
tudi velik ljubitelj glasbe, ki ga spremlja že od malih nog. Roglu sta priznanje podelila župan Vinko Debelak 
in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franci Škrabe. 
Po kulturnem sprehodu, ki je v Dvorani Prebold potekal v torek, 5. februarja, je z Vodnikovimi besedami 
prireditev sklenil dirigent Pihalnega orkesta Prebold, mag. Marko Repnik. 

Jožef Rogl se je z glasbo, predvsem pa s petjem, srečal že v rosnih 
letih. Kot učenec Osnovne šole Prebold je sodeloval v pevskem 
zboru, kot posameznik pa pel in igral na različnih prireditvah. 
V šolskem ansamblu Škrjančki, ki je bil ustanovljen v okviru šole,
je sodeloval kot instrumentalist in pevec. Želja po glasbi pa ni 
usahnila, temveč ga je pripeljala v preboldsko pihalno godbo, v 
katero se je včlanil leta 1955. 
Kot mlad glasbenik je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval v 
različnih instrumentalnih ansamblih, med drugimi v ansamblu 
Krokvejt ter v ansamblu Slavka Štajnerja iz Šempetra, ki se je 
kasneje preimenoval v ansambel Veseli Hmeljarji. Med najbolj 
znanimi uspešnicami je zagotovo skladba Od Celja do Žalca. 
Slovensko glasbo so ponesli tudi izven meja naše države.
Njegovo najbolj izstopajoče delovanje je glasbeno udejstvovanje v okviru Pihalnega orkestra Prebold, kjer je 
član že 64 let in velik vzor vsem mladim. V tem času je kot basist opravil nešteto nastopov in vaj, kot član 
orkestra pa tudi različne organizacijske funkcije. Le redki so nastopi in vaje, ki se jih ni udeležil, še vedno pa 
je aktiven član orkestra. Za svoje delo na glasbenem področju je prejel bronasto, srebrno in zlato Gallusovo 
priznanje ter Križ za zasluge, ki mu ga je podelila Zveza slovenskih godb.
 

Kdo je Jožef Rogl? 
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O B Č I N A

V januarju kar 
dve redni seji 
občinskega 
sveta

Občinski svetniki Občine Prebold so na 2. in 3. 
redni seji med drugim obravnavali predloge za 
imenovanje članov delovnih teles ter začeli z 
razpravami o proračunu za leti 2019 in 2020. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

2. redna seja, ki je potekala 17. januarja, je bila 
zaznamovana predvsem s predlogi za imenovanje 
članov šestih delovnih teles. Predloge je predstavil 
Marjan Golavšek, predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Nova imenovanja: 
- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti: Marjan Golavšek, 
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe: Matija Jager, 
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami: Branko Verk, 
- Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo: Miha Fonda, 
- Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 
Matjaž Dolinar ter
- staturno komisijo, ki jo bo  bo vodil predsednik 
mag. Boris Kupec. 
Marjan Golavšek se je s predstavitvijo predloga 
sklepa o financiranju političnih strank v Občini 
Prebold poslovil z mesta predsednika. V letu 2019 bo 
financiranje političnih strank v znesku 0,15 evra na 
dobljeni glasv, v letu 2020 in ostalih pa 0,20 evra. 
Svetniki so ta sklep soglasno potrdili. Prav tako so 
potrdili tudi predlog sklepa o podelitvi priznanja 
Občine Prebold - plaketo dr. Antona Schwaba je tako 
5. februarja prejel Jožef Rogl, dolgoletni član 
Pihalnega orkestra Prebold. 
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Svetniki so potrdili tudi predsednika Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Franca Škrabeta. 
Na 3. seji, ki je potekala 31. januarja, je Marjan 
Golavšek, predsednik odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti predstavil 
določitev nove cene programov predšolske vzgoje 
v Vrtcu Prebold. Spremenjene cene so sledeče: 
- cena programa za I. starostno obdobje po novem 
znaša 486 evrov, cena prehrane pa 3,1 evra, 
- cena programa za II. starostno obdobje po novem 
znaša 337 evrov, cena šrehrane pa 2,67 evra. 
Franci Škrabe, novoizvoljeni predsednik komisije, 
je predstavil predlog članov za Nadzorni odbor 
Občine Prebold - potrjeni člani so Petra Kobal 
Šorli, Boris Rodošek in Uroš Ledinek. 
Občinski svet je prav tako imenoval Krajevne 
odbore Občine Prebold v predlaganih sestavih, ki 
jih najdete na naslednji strani. 
V nadaljevanju je župan Vinko Debelak predstavil 
proračun Občine Prebold za leti 2019 in 2020, 
Občinski svet se je z obema proračunoma seznanil 
ter ju dal v 30-dnevno javno obravnavo. 
SDS je podala pobudo, da se ustanovi 5-članska 
komisija, ki bo reševala spor s Pavlini ter da 
občinska uprava pripravi kronološki pregled dela, 
ki je bil na tem področju že opravljen. Občinske 
svetnike je prav tako zanimalo, na osnovi česa so 
se izbrali izvajalci preboldskega 
medgeneracijskega centra. 
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Župan je poudaril, da aktivnosti izvaja RK Žalec v 
sodelovanju z Lekarno Cvetka, spomladi pa se jim bodo 
pridružili tudi društevniki preboldskih upokojencev. 
Svetnike je v nadaljevanju zanimalo, kaj bo občina 
naredila glede odpadanja ometa pri Cenerjevi hiši, 
župan pa je odgovoril, da so na teren že usmerili 
pristojne inšpektorje. Inšpektorji so tisti, ki bodo morali 
znova utemeljiti tudi stanje pepela v naši občini. 
Župan je ob zaključku seje predstavil tudi nove 
podžupane: 
- mag. Marko Repnik, podžupan za področje 
negospodarstva, 
- mag. Boris Kupec, podžupan za področje 
gospodarstva ter 
- Franci Škrabe, podžupan za področje zaščite in 
reševanja. 
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Člani krajevnih odborov Občine Prebold  

Krajevni odbor Matke: 
- Janez Grenko 
- Franc Pražnikar 
- Milan Rakun
- Borut Zagožen 
- Sergej Vedenik 
- Jože Jerman 
- Robi Germadnik 
 Krajevni odbor Šešče: 
- Milena Križnik Golavšek
- Branko Oblak 
- Uroš Herodež 
- Barbara Janžovnik 
- Viktor Sopotnik 
- Slavko Volmut 
- Matej Golavšek

Krajevni odbor Sv. Lovrenc: 
- Peter Petač 
- Boštjan Herodež, 
- Ivan Žličar 
- Saša Svet Oprešnik 
- Vesna Žibrat 
- Andrej Golenač 
- Damjan Marinc 
 

Krajevni odbor Kaplja vas: 
- Janez Pikl
- Jelka Skok Skornšek 
- Gabrijel Možina
- Boris Potočnik 
- Jerica Merzelj Gojznikar 
- Dušan Kuserbanj 
- Jožef Ribič

Krajevni odbor Dolenja vas: 
- Tanja Gostečnik 
- Manica Ocvirk 
- Uroš Herman 
- Alen Nečimer 
- Aleš Dežnikar 
- Edita Mežner 
- Marjanca Uršič 
 KO Prebold - Na zelenici: 

- Bernardka Prevoršek 
- Antonija Pečovnik 
- Ahmet Jahić
- Nina Fajfar 
- Janez Rukav
- Jožica Goropevšek 
- Damjan Vran 
 
 
Krajevni odbor Prebold - center: 
- Miha Zagoričnik 
- Janez Stergar
- Jernej Krulec 
- Danijel Vogrinc 
- Rihard Slokan 
- Franc Divjak 
- Mihaelca Plahuta 
 

Krajevni odbor Latkova vas: 
- Matjaž Debelak
- Kristina Cizej 
- Jernej Gigerl 
- Damjan Krajnc 
- Ivan Jager 
- Vojko Kolenc 
- Oton Račečič  
 Krajevni odbor Marija Reka: 
- Filip Ahac 
- Milan Lobnikar 
- Danilo Doler 
- Matija Zore 
- Jernej Otavnik 
- Toni Cestnik 
- Matej Tratnik 
 

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA ZA LETO 2019 IN 
2020 

 
Občinski svet Občine Prebold je na  3. redni seji 

dne 31. januarja 2019 obravnaval: 
- Predlog proračuna Občine Prebold za leto 2019 

(prva obravnava)
- Predlog proračuna Občine Prebold za leto 2020 

(prva obravnava)
ter ju posredoval v 30-dnevno javno obravnavo do 

2. marca 2019.
 

Gradivo je na voljo na spletni strani Občine Prebold 
in na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 

Prebold.
Pripombe posredujte na naslov Občina Prebold, 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
ali na elektronski naslov: obcina@prebold.si.
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Predstavljamo vam lokacije 
in uporabo AED - defibrilatorjev 
v Občini Prebold 

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna 
elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj 
srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življenje. 
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Sam po sebi aparat seveda ne rešuje življenj, a je 
izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na 
prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. 
Kadar uporabljamo AED, lahko naredimo toliko kot 
celotna reševalna ekipa, ki prispe kasneje. 
S tem namenom je Občina Prebold na spletni strani 
občine pripravila predstavitev AED naprave, kako 
deluje ter kako ga pravilno uporabimo. 
 
Zakaj je AED tako pomemben? 
Ker štejejo sekunde. Če se človeku ustavi srce in mu 
nihče ne pomaga, umre v približno 10 minutah 
(možnost preživetja je vsako minuto manjša za 10 %), 
možgani pa se začnejo okvarjati že po nekaj minutah. 
Večina zastojev srca in posledične smrti se pripeti 
izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Z AED lahko 
vsak očividec prične s postopki oživljanja že veliko 
preden prispe reševalna ekipa. Hitreje kot začnemo 
oživljati, več možnosti za preživetje ostane. 
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Lokacije defibrilatorjev v Občini Prebold: 

Trgovina Mercator Prebold
Graščinska cesta 3
Desno na steni ob vhodu v Mercator Prebold

Zdravstvena postaja Prebold
Graščinska cesta 11
Pred vhodom v Zdravstveno postajo Prebold, 
levo ob vhodu v lekarno 

Gasilski dom Prebold-Dol. vas - Marija Reka
Hmeljarska cesta 10
V garaži, v gasilskem vozilu GVC 16/25 MAN, 
v levem predalu v nahrbtniku za prvo pomoč 
Stanovanjska hiša Jager
Reška cesta 60
Na steni garaže pri stanovanjskem objektu 
omenjene hišne številke. 
ODELO Slovenija, glavna recepcija 
Tovarniška cesta 12
Pri glavni recepciji 

Stanovanjska hiša Završnik
Sv. Lovrenc 52
Na steni garaže ob stanovanjskem objektu 

Stanovanjski blok Latkova vas
Latkova vas 86A
Preddverje bloka 

Podjetje Schiedel dimniški sistemi
Latkova vas 82
V upravni zgradbi 

Stanovanjski objekt Zagožen 
Matke 84
Na steni pri garaži stanovanjske hiše

Gasilski dom PGD Šešče
Šešče 51 A
Na steni garaže gasilskega doma pri garažnih vratih 

Več informacij: www.prebold.si

https://www.prebold.si/index.php/za-obcane/lokacije-aed-defibrilatorjev-v-obcini-prebold
http://prebold.si/
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Predstavitev alpinistične odprave
 »Peru 2018«

V torek, 15. januarja, je v preboldski knjižnici v 
sodelovanju med Planinskim društvom Prebold, 
Športno zvezo Prebold in Občinsko knjižnico 
Prebold potekala predstavitev alpinistične 
odprave »Peru 2018«. Svoje utrinke s poti so 
predstavili Danijel Žagar iz Alpinističnega 
odseka Celje – Matica, Dejan Kuserbanj iz 
Alpinističnega odseka Kamnik in Alen Voljkar iz 
Alpinističnega odseka Kamnik.
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Tekst: Lea Felicijan
Foto: Ivan Lipičnik 

Odpravo so gorniki začeli 12. junija 2018, ko so se 
iz Slovenije odpeljali do letališča na Dunaju, od 
tam so leteli v Amsterdam, nato do Panama 
Cityja in kmalu v Limo, glavno mesto Peruja. 
Naslednji dan so se z avtobusom odpravili do 
Huaraza, kjer je bilo glavno izhodišče za vse 
njihove cilje. V mesecu dni so dosegli naslednje 
vrhove gora: Pashpa (3600 m), Urus (5423 m), 
Ischinka (5530 m), Yanapaccha (5460 m), Pisca 
(5721 m), Alpamaja (4948 m). Ogledali so si tudi 
jezero Laguna 69, ki velja za eno izmed lepših 
ledeniških jezer v Peruju. Med aklimatizacijo je 
bil čas tudi za ogled kakšne nogometne tekme, 
opazovali so sprevode in stojnice, ki so jih v 
Huarazu domačini pripravili ob kmečkem 
prazniku. V dolini Santa Cruz so si ogledali 
arheološke ostanke prvotnih prebivalcev (Inkov). 
Čeprav je bila odprava nepozabna, polna 
osupljivih naravnih lepot, pa ni šlo brez 
nepričakovanih nevšečnosti, kot so bile višinska 
bolezen, preutrujenost, zastrupitev s plinom v 
šotoru. Na srečo se je vse dobro končalo in 12. 
julija 2018 so se popotniki vrnili v domovino.
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V torek, 22. januarja, je v Občinski knjižnici Prebold potekalo zanimivo predavanje z naslovom Slovenske 
panorame v štirih letnih časih. Izvedel ga je fotograf, alpinist, svetovni popotnik in publicist Franci Horvat, ki 
živi in ustvarja v Celju.
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Kot inženir organizacije dela je bil dolgo zaposlen v 
Sipu Šempeter. Želja po večji samostojnosti in 
profesionalnem ukvarjanju s fotografijo ga je leta 1999 
zvabila na samostojno pot, na kateri se je do 
upokojitve konec leta 2016 udejstvoval kot samostojni 
kulturni delavec na področju fotografije.
Največji delež v njegovem ustvarjalnem opusu 
predstavljajo motivi iz narave. Preizkuša se tudi v 
drugih zvrsteh fotografije, kot sta portretna in 
makrofotografija. Leta 2004 je pridobil naziv fotograf 
prvega razreda Fotografske zveze Slovenije,
 leta 2009 pa še mednarodni fotografski naziv mojster 
fotografije Mednarodne zveze za fotografsko umetnost. 
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Tekst: Lea Felicijan
Foto: Ivan Lipičnik 

Slovenske panorame
skozi fotografski
objektiv Francija 
Horvata

Za svoje ustvarjanje na področju fotografije je 
prejel več priznanj in nagrad. Kot svetovni 
popotnik je obredel že precejšen del sveta in 
svoje izkušnje pogosto deli na potopisnih 
predavanjih, kot je bilo tudi v preboldski 
knjižnici.
V sliki in besedi so obiskovalci spoznali in 
prepoznali znane slovenske razglednike, kot so 
Kum in Mrzlica v Zasavju, Ojstrica nad Logarsko 
dolino, Slivnica nad Cerkniškim jezerom, 
Triglav in še in še. Ogledali pa so si tudi nižje 
ležeče vzpetine, od koder so lepi pogledi na 
vinograde, polja in travnike.
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V četrtek, 24. januarja, so v Občinski knjižnici Prebold dijaki Gledališke skupine Gimnazije Lava vse male 
obiskovalce in njihove po srcu mlade spremljevalce razveselili z izvirno otroško predstavo Ure kralja Mina, ki 
je nastala v režiji in pod mentorstvom domačinke Katarine Petač ter po knjižni predlogi Bine Štampe Žmavc. 
Dogodka se je udeležil tudi ravnatelj Gimnazije Lava Peter Juvančič.
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Zgodba je pritegnila že z uvodnimi mislimi: »Nekoč je iz 
večnosti pritekla reka časa in potegnila v svoj tok vse, 
kar je živelo … In tako je, v neki s soncem obsijani 
deželi, živel kralj Min, ki se ni hotel starati … Čeprav je 
vladal vdilj in vdalj, je bil Čas premogočen kralj.« Da bi 
se kralj pomladil, je želel upočasniti čas. Ob tem si je 
izmislil vrsto čudaštev, ki pa jih njegov urarček komaj 
sproti razrešuje. Vse je obrnjeno na glavo, vsi se 
pritožujejo nad njegovimi urami, vse dokler kralj ne 
spozna, da »vsi jadramo s Časovo plimo, za hipec tu, in 
že smo mimo, le sredi pravljičnih sipin je večnost 
pravljic za spomin«.
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Tekst: Lea Felicijan
Foto: Ivan Lipičnik 

Ure kralja Mina v 
izvedbi dijakov 
Gimnazije Lava

V predstavi so nastopili: 
Taras Mastnak (kralj Min),
 Maša Volavšek (urarček), 
Živa Kumperger (Alfred), 
Nejka Tlakar (čarovnik),
Patricija Bukovec (kuhar, turški general), 
Laura Špiljar (indokinska princesa, pekovka), 
Rok Majcenović (lord Mclock). 
Za glasbeno opremo pravljice in luč 
je skrbel Aljaž Seničar.
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Nevenka Breznik 
o asertivnem komuniciranju 

V sredo, 30. januarja, so v knjižnici  gostili 
strokovnjakinjo za asertivno komuniciranje 
Nevenko Breznik, spec. psihoterapije 
transakcijske analize. V zanimivem in koristnem 
predavanju z naslovom »Postavi se zase!« so 
obiskovalci spoznali, kako dosežemo, kar 
želimo, ne da bi pri tem prizadeli ali ogrozili 
sogovornika.
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Tekst: Lea Felicijan
Foto: Ivan Lipičnik 

Asertivna komunikacija je komunikacija, pri 
kateri smo odločni, samozavestni, pošteni in 
spoštljivi. Koristi nam zlasti takrat, kadar 
moramo reči ne in pri tem tvegamo, da to drugim 
ne bo všeč; kadar moramo drugemu povedati kaj 
neprijetnega; kadar se pripravljamo na 
upravičeno kritiko; kadar bi radi prosili za nekaj 
in tvegamo, da bomo zavrnjeni. Pri tem so 
pomembni tudi pravilna telesna drža, 
neverbalna komunikacija in aktivno poslušanje, 
kar so obiskovalci praktično preizkusili ob svojih 
primerih iz vsakdanjega življenja.
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Nejka Golič 
o preprostem oblikovanju 
Foto: Ivan Lipičnik 

V sredo, 6. februarja, je v knjižnici potekala 
vodena delavnica Nejke Golič, ki je v preteklosti 
za preboldska društva že pripravljala brezplačne 
delavnice o družbenih omrežjih in preprostem 
oblikovanju, tokrat pa je podobno tematiko 
predstavila zbranim v knjižnici. 

Nejka je predstavila  primere nepravilno 
oblikovanih vabil in drugih tiskanih dokumentov 
ter se v predstavitvi sprehodila skozi najbolj 
pogoste napake, ki jih pri pripravi besedil delamo. 
Osredotočila se je na predloge, kako lahko te 
napake popravimo. Zbranim je na praktičnem 
primeru oblikovanja predstavila brezplačne 
spletne programe, ki nam omogočajo lažje 
urejanje besedil in nas s tem približajo pravemu, 
profesionalnemu oblikovanju. Ob koncu je 
poudarila, da je treba vsak poklic spoštovati ter s 
tem mislila predvsem za poklic grafičnega 
oblikovalca, vseeno pa je poudarila, da v kolikor 
sredstev za profesionalno oblikovanje nimamo, 
moramo sami poskrbeti, da so naši izdelki 
smiselno in vsebinsko pravilni.
 



K U L T U R A

Že četrto leto zapored meseca januarja v Dvorani 
Prebold poteka kulturna, predvsem pa glasbeno 
in zabavno obarvana prireditev, ki nosi ime Nocoj 
bo pa en lep večer. Pred tem se je prireditev 
imenovala Z ljudsko pesmijo in glasbo v novo leto, 
kar pa ostaja enako tudi pri novem imenu, so srčni 
in glasbe željni organizatorji. 
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Za prireditev so zaslužni ljudski pevci in godci 
Prijatelji 6 Še iz Šešč, ki že 19 let skrbijo za 
kulturno dogajanje. Njihov vodja je Zvone Babič, z 
ženo Marijo pa sta edina od nekdanjih članov. 
Pridružili so se jima še harmonikarja Alfonz Lesjak 
in Stanko Bertelovič ter kitarist Marjan Šerkl, 
občasno pa se jim pridruži še kitarist Marjan 
Lipovšek. Do sedaj so Prijatelji 6 še izdali sedem 
zgoščenk, zadnjo pa so predstavili na letošnji 
prireditvi. 
Poleg njih so na prireditvi nastopili: Ljudske pevke 
Pušeljc iz Mozirja, Ljudski godci iz Vidma pri Ptuju, 
pevska skupina Kantadore iz Istre, instrumentalna 
skupina Halonga Potepuhi iz Cirkulan ter mladi 
harmonikar in pevec Jakob Zagožen iz Matk. 
Za odlično vzdušje in povezovanje pa je tudi tokrat 
poskrbela Polonca Marzelj iz TV Celje. 
Ob koncu prireditve so se vsi zbrani podružili ob 
dobri hrani in pijači ter glasbeni spremljavi 
harmonikarja Sandija Bobovnika s prijateljema 
Nikom Škafarjem in Domnom Lukmanom. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Odlično preživet večer v društvi ljudskih pevcev 
in godcev 



K U L T U R A

Diagnoza: Fotr!, komedija 
v dvorani Prebold

KUD Svoboda Prebold je v mesecu januarju v 
goste povabilo Kulturno društvo Gornji Grad, 
ki je v Dvorani Prebold v okviru Odraslega 
gledališčega abonmaja uprizorilo gledališko 
predstavo Diagnoza: Fotr!
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Foto: Ivan Lipičnik 

Gledališka predstava Diagnoza: Fotr! je 
zdravniška komedija, postavljena v bolnišnico 
Svetega Andreja v Londonu. Gledalci in gledalke, 
ki so si 13. januarja ogledali predstavo, so tako 
spremljali zdravnike in osebje bolnišnice v 
sredini 70-ih let. Za zabavo in smeha polno 
predstavo so tokrat poskrbeli igralci in igralke 
KUD Gornji grad. 
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Gledališče Kukuc in 
Mala Murska deklica

Foto: Ivan Lipičnik 

Če so s predstavo Diagnoza: Fotr! poskrbeli za 
odrasle, so se le nekaj dni za tem društveniki 
KUD Svoboda Prebold posvetili še mlajši 
generaciji. V petek, 18. januarja, je v Dvorani 
Prebold namreč potekala tretja predstava v 
okviru Otroškega gledališkega abonmaja. 

Tokrat so v goste povabili Gledališče Kukuc s 
predstavo Mala Murska deklica. Le ta prebiva pod 
gladino reke Mure in si najbolj na svetu želi videti 
daljne kraje, velika mesta, gore, morje, jezera 
… Zato prosi prijatelja štrka Jožija, da jo vzame s 
seboj na pot. Z njima so se otroci podali na 
nepozabno potovanje, na katerem so spoznali 
kulturno dediščino in mnoge skrite kotičke naše 
čudovite dežele.
Na poti jih je spremljala ljudska glasba v preobleki, 
ki je otroci pred tem še niso slišali. Pot je bila 
zabavna, razgibana, poučna, polna smeha, čustev 
in novih spoznanj. In ko so si ogledali že čisto vse, 
so se pripeljali nazaj, domov, tam, kjer je srce. 
 



M E D G E N E R A C I J S I  C E N T E R

Medgeneracijski center, ki v središču Prebolda deluje od meseca oktobra, je vedno poln, bodisi novih idej, 
aktivnosti ali obiskovalcev. V januarju so organizirali 26 različnih delavnic, ki se jih je udeležilo 200 
obiskovalcev oz. obiskovalk, od tega kar 44 novih udeležencev. Najbolj obiskane so bile tudi tokrat kuharske 
delavnice, sledijo delavnice Rdečega križa. 
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Ob ponedeljkih je med 9. in 11. 30 uro potekala 
delavnica na temo vrtnarjenja. Prostovoljka Jerneja 
je s pomočjo računalniškega programa prikazala, 
kako lahko sami kar najbolje pripravimo zemljo po 
zimskem počitku, udeleženke pa so se pogovarjale 
tudi o sami pripravi semen. Teden za tem je bilo 
govora o pripravi kvalitetnega komposta, sledila pa 
je še delavnica o negi semen in skladiščenju čez leto. 
Tisti, ki jih je bolj kot vrtnarjenje zanimalo iskanje 
zaposlitev, so se lahko delavnice za iskalce 
zaposlitve udeležili med 11. in 13. uro. 
Ena izmed najbolj obiskanih ponedeljkovih delavnic 
je bila delavnica OZRK Žalec, kjer sta prostovoljki 
Martina in Jelka prikazali temeljne postopke 
oživljanja z defibrilatorjem. 
Ob sredah je med 15. in 18. uro vsak teden potekala 
učna pomoč za osnovnošolce, dijake in študente. 
Otroci so naredili domačo nalogo ter se pogovarjali s 
prostovoljkami do prihoda staršev. Sledila je 
nekoliko drugačna pomoč, in sicer spoznavanje 
osnov računalnika, delavnica, ki je ob sredah 
potekala med 18. in 19.30 uro. Prostovoljka Simona 
je udeleženke spoznavala z uporabo pametnih 
telefonov, Facebookom, uporabo fotografij,  
pregledom Youtube in drugih spletnih strani ipd. 
Daleč najbolj obiskane so bile kuharske delavnice, ki 
so potekale ob četrtkih med 9. in 13. uro.
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Tekst: Klavdija Jelen
Foto: Ivan Lipičnik 

Meseca januarja 
kar 200 obiskovalcev

 Udeleženke so spekle skutin burek, kruh s 
čebulo in ajdov kruh z orehi, se spoprijele z 
vok nudli ter skuhale slastno zelenjavno juho 
in spekle krofe. Pri teh delavnicah sta bila 
odlična prostovljka Marija in prostovoljec 
Benjamin, mlekarna Celeia pa je 
udeležencem/kam vsakič podarila brezplačne 
jogurte. 
Ob sobotih sta sledili še dve delavnici. Med 15. 
in 16.30 je potekala delavnica šivanja, kjer je 
Bojana učila šivati torbice iz kavbojk, lotile so 
se tudi osnov šivanja in popravila oblačil ter 
sešile predpasnike iz starih srajc. 
Čas za ročne spretnosti pa je bil rezerviran 
med  16.30 in 18.30 uro, ko so se s prostovoljko 
Ano lotili pletenja nogavic z zaokroženo peto. 
 



P R I J A T E L J I  M L A D I N E

Pred več kot pol leta je bilo v našem kraju ustanovljeno Društvo prijateljev mladine Prebold, ki je v mesecu 
januarju organiziralo občni zbor, po katerem so nam zaupali tudi prve občutke po ustanovitvi.  
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V lanskem letu so delovali na obeh področjih, ki so si 
jih zastavili: na humanitarnem in na organizacijskem 
z namenom dviga kakovosti ponudbe za otroke in 
mlade v kraju. Na delo na obeh področjih so zelo 
ponosni. Čeprav zneski niso vrtoglavo visoki, vedo, 
da je družinam, ki so prejele njihovo socialno pomoč, 
ta ogromno pomenila. Njihova iskrena zahvala pa je 
DPM dalo novega vetra v jadra! Prav tako na  delo 
izredno motivacijsko učinkujejo tudi nasmeški otrok, 
ki se udeležujejo aktivnosti, ki so jih organizirali v 
lanskem letu. Posebej izpostavljajo FunEnglish, ki v 
dveh šolskih urah poteka vsak teden. Izkušnja stika z 
rodnimi govorci je neprecenljiva, rezultati tovrstnega 
dela z otroki pa bodo čez čas gotovo še bolj izraženi 
kot so morda trenutno. V lanskem letu je bilo 
nepozabno tudi druženje z otroki in mladimi v času 
jesenskih počitnic. A DPM se tukaj ne bo ustavilo. 
Možnosti za izboljšavo seveda še obstajajo. 
Predvsem jih vidijo v razširitvi ponudbe na ostale 
počitniške termine, pa tudi v povezovanju z ostalimi 
delujočimi društvi v kraju.
8. junija načrtujejo izvedbo dobrodelnega teka 
družin, od 1.-5. julija tedenski English kamp, od 
28.-30.10. še ene aktivno preživete jesenske 
počitnice, od septembra do decembra vsak mesec 
po eno delavnico za otroke, do konca šolskega leta in 
tudi v prihodnjem pa bodo še naprej izvajali 
FunEnglish v sodelovanju z Američani. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Društvo prijateljev 
mladine Prebold: 

Sanj in idej je vedno 
več!

Intenzivno razmišljajo tudi o taboru za osnovnošolce 
v drugi polovici avgusta, v sodelovanju z drugimi 
društvi prijateljev mladine se pogovarjajo tudi o 
možnostih letovanja otrok iz našega kraja na morju. 
Vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu med 18. in 19. 
uro pa imajo tudi uradne ure v prostorih občine.
Člani in članice DPM so veseli, da so bili v kraju dobro 
sprejeti, spodbuden je tudi podatek, da je bilo v 
dejavnosti v lanskem letu vključenih okrog 80 otrok. 
V prihodnje pa si seveda želijo še boljše 
prepoznavnosti, sploh med ostalimi krajani, ki so jim  
še neznanka. In če citiramo še besede predsednice 
društva Mojce Štruc: "V lanskem letu smo se odločili, 
da bomo delali v dobro otrok, mladine in družin v 
našem kraju. In še vedno vztrajamo pri tem. Kljub 
dejstvu, da se ta svet običajno ne vrti v tej smeri, 
verjamemo, da bomo z našim delovanjem v Preboldu 
napisali lepo zgodbo. Mar ne bi bilo škoda, da ne bi bili 
poleg? Pa še lepo se imamo!"



V R T E C  I N  Š O L A

Po končanih novoletnih počitnicah so se v času med 
14 in 18. januarjem starejši predšolski otroci  udeležili  
težko pričakovanega smučarskega tečaja na Golteh.
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Prvo vznemirjenje so čutili že pri sami vožnji z 
avtobusom, nato so bila posebna doživetja 
vsakodnevna vzpenjanja z nihalko ter vrhunec 
dneva postavitve na smučke in izvajanje prvih 
zavojev.
Veliko navdušenje niso kazali le otroci, ki so bili že 
izkušeni smučarji in  se vzpenjali že s sedežnico, 
temveč tudi otroci, ki so prvič stopili na smučke in 
teh je bilo letos v večini. 
Otroci so se seznanili v prvi vrsti z varnim 
vedenjem na smučišču, s smučarsko opremo, 
kako se postaviti na tekoči trak na otroškem 
poligonu ter kako obvladati ravnotežje na smučeh 
in izvajati prve zavoje. 
Poleg osupljivega razgleda na Savinjsko dolino so 
nas razveselili tudi starši, ki so se nam pridružili 
zadnji dan na zaključku tečaja.
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Tekst in foto: Magda Motoh

Zima v otroških očeh 

Poleg zaključka tečaja, so se starši  v torek, 22. 
januarja ob 17. uri v športni dvorani OŠ Prebold 
udeležili tudi predavanja z naslovom: Družina in vrtec 
v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka, ki ga 
je izvedla dr. Zdenka Zalokar Divjak, avtorica številnih 
člankov in knjig s področja psihologije, vzgoje in 
komunikacije.
Predavateljica je poudarila, da v času, ko se mnogi 
starši sprašujejo, kako naj se spopadejo z izzivi vzgoje, 
ko ne vedo, ali naj s svojimi potomci gradijo 
prijateljski odnos ali naj postavijo jasne meje, je zelo 
dobrodošlo vedeti, kaj o tem pravi stroka.
Izpostavila je, da visoka pričakovanja pri vzgoji otrok 
kažejo najprej na to, da starši niso usmerjeni v 
otrokovo osebnost, njegove danosti, želje in njegove 
cilje, ampak so se prepustili duhu časa, ki je usmerjen 
samo na uspeh s predpostavko, da bo uspešen otrok 
tudi zadovoljna in srečna osebnost.
Predavanja so se udeležile tudi strokovne delavke 
vrtca in ko prisluhneš predavateljici, se vse težave 
zdijo tako lahko rešljive, so kasneje priznali nekateri 
starši, ki so tudi izrazili zadovoljstvo ob takšni vrsti 
strokovne pomoči.



V R T E C  I N  Š O L A

Državni prvaki v štafeti

Naši učenci (letnik 2009), ki obiskujejo tekaško 
šolo Živko, so v soboto, 12. januarja, postali 
državni prvaki v štafeti. Ekipo so sestavljali: Sara 
Tisom, Luka Ukmar, Matevž Hrboka, Lena 
Kramar, Ana Lucija Rezar in Luka Franc Rezar.
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Foto: OŠ Prebold
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Osnovno šolo je obiskala 
Sneguljčica
Tekst: Bojana Hrovat / Foto: Marjeta Kačič 

V torek, 15. januarja,  so imeli učenci 2. triade 
kulturni dan. Obiskala jih je čisto prava 
Sneguljčica s svojim princem, hudobno mačeho 
in lovcem. Nekje na poti pa so se izgubili njeni 
palčki, zato si jih je izbrala kar med našimi 
nadebudnimi  učenci. Skupaj so ugnali hudobno 
mačeho in pomagali princu zbuditi prelepo 
Sneguljčico.

V podobi Sneguljčice se  je predstavila operna 
pevka Eva Černe, ostale vloge pa je izvedel 
tenorist Klemen Torkar. Skupaj sta več kot 
odlično oživela like večne pravljice o Sneguljčici 
in mladim poslušalcem približala operno 
glasbo.  Sprehodila sta se skozi zgodovino opere 
in izvedla čisto pravo operno avdicijo.
Dan je postal prekratek za vsa vprašanja in prav 
radi ju bodo spet povabili v goste. 

Državno tekmovanje 
Bober
Foto: OŠ Prebold

V soboto, 12. januarja, je v Mariboru na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
potekalo državno tekmovanje Bober, kjer je 
tekmoval tudi naš učenec Urh Jelen iz 7. a 
razreda in dobil srebrno priznanje.



Š P O R T

Silvestrovo srečanje, pohod na Osankarico, Zimski pohod v Marija Reko, pa potem tudi Zimski pohod na 
Mrzlico - da, prav berete. Planinsko društvo Prebold je mesece od decembra do februarja izkoristilo za 
prijetne zimske pohode. 
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31. decembra so se že 12. leto zapored srečali na Blaževem bivaku na Golavi, kjer so si že pred novim letom 
zaželeli vse dobro, predvsem pa - veliko pohodov s preboldskim društvom! Ti pohodi so se začeli 
uresničevati že  v soboto, 12. januarja, ko so se odpravili na 44. zimski pohod po poteh Pohorskega 
bataljona.  Le dan za tem, 13. januarja, so se odpravili na 42. tradicionalni pohod v Marija Reko do 
Planinskega doma pod Reško planino, ki so se ga udeležili planinci in planinke, ki so se na pot podali iz 
različnih smeri. V februar je planinsko društvo vstopilo kulturno - saj so v petek, 8. februarja, organizirali še 
16. zimski pohod na Mrzlico. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Za Planinsko društvo 
Prebold čas zimskih 

pohodov

ŠD Kaplja vas 
organiziralo turnir v 
namiznem tenisu 

Foto: PD Prebold

Foto: Ivan Lipičnik 

ŠD Kaplja vas je tudi letos organiziralo turnir v namiznem tenisu, ki v naši občini poteka že 10. leto zapored.

Športniki so leta 2009 turnir organizirali v Gasilskem domu, a zelo kmalu ugotovili, da potrebujejo večji 
prostor, zato ga že od leta 2010 organizirajo v športni dvorani oz. telovadnici v Preboldu. Letos se je 
turnirja udeležilo 18 rekreativnih športnikov, od tega 2 otroka in ena ženska. Pri otrocih je prvo mesto 
zasedel Gal Turecki, pri moških pa Robert Krnjak, ki prihaja iz okolice Ptuja. Organizatorji so veseli, da se je 
turnirja udeležilo veliko športnikov, vseeno pa bi si želeli, da bi lahko beležili večje število domačinov in 
domačink. 



Š P O R T

Po krajšem oddihu so preboldske odbojkarice 
ponovno vstopile v ligo sezone 2018/2019. 
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Članice Uniforest Prebold so 26. januarja igrale 
tekmo doma proti ekipi Kajuh Šoštanj, ki pa je bila 
nekoliko premočna, a so naša dekleta kljub 
porazu še vedno na 4. mestu v 3. ligi Vzhod. 
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Foto: Rok Kodrun

Domače odbojkarice novim 
zmagam naproti 

V mali odbojki je zadnji turnir potekal 19. januarja v 
Braslovčah, kjer so naša dekleta na žalost izgubila 
proti obema ekipama, Mozirju in Braslovčam II. 
Prva postava je tako že precej konkurenčna, druga 
postava pa še ne, vendar se kažejo izboljšave v igri, 
dekleta z boljšim sprejemom in podajami pridejo do 
izmenjav nekaj žog in so iz dneva v dan boljša. 

Starejše deklice (U15) nadaljujejo v B ligi, tako kot 
kadetinje (U17),  starejše deklice so že odigrale 
prvi turnir v Slovenj Gradcu, a jih je bolezen 
prisilila, da jih je bilo na dan tekme prijavljenih 
samo 5, zato so neuradno sicer dobile vse nize, 
uradno pa izgubile.  

Ponosni na Preboldčanke: 
 
VITA ČRNILA, trenutno članica OK SIP Šempeter, je z 
odbojko začela v Preboldu, danes pa je članica kadetske 
državne reprezentance do 17 let. V letu 2018 so se uvrstile 
na evropsko prvenstvo in dosegle 8. mesto. 
 
BRINA KODRUN, trenutno članica ŽOK Braslovče, je prav 
tako začela v Preboldu, danes pa je članica slovenske 
državne reprezentance do 16 let. Letos januarja so 
tekmovale na turnirju MEVZA (srednjeevropsko prvenstvo) 
in med 8 ekipami brez poraza osvojile prvo mesto in se 
direktno uvrstile na evropsko prvenstvo do 16 let.



Š P O R T

I.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge športne organizacije, družbe, javni 
zavodi in občani Občine Prebold. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno 

utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih ter fotografije. Zaželeni so tudi video-posnetki.
 

II.
Priznanje za športne dosežke v letu 2018  lahko prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju Občine 

Prebold in športniki, ki so člani društev, ki imajo sedež na območju Občine Prebold. 
Priznanja se podeljujejo za naslednja področja:

vrhunski mednarodni dosežek
pomemben tekmovalni dosežek v športu

življenjsko delo v športu in izjemen prispevek pri razvoju športa v občini Prebold.
 

Priznanja lahko prejme:
-       najboljša moška ali ženska ekipa,

-       najboljši športnik veteran ali športnica veteranka,
-       najboljša športnica ali športnik,

-       najobetavnejši mladi športnik (do dopolnjenega 15. leta starosti),
-       za življenjsko delo,
-       posebno priznanje.

 
III. 

Predloge kandidatov za priznanje je treba poslati ali dostaviti v zaprti kuverti na naslov: Športna  zveza Prebold, 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold s pripisom »Športnik leta 2018« ter obvezno tudi na elektronski naslov v 

wordu:szprebold@gmail.com.
 

Predloge kandidatov za izbor športnika leta 2018 je potrebno posredovati najkasneje do 
ponedeljka, 4. marca 2019. Več in obrazci na spletni strani szprebold.si ali telefonu: 031 722 250.

Prireditev športnik leta s podelitvijo priznanj bo predvidoma v sredo, 20. marca 2019 ob 18h
v Športni dvorani OŠ Prebold.

 
Športna zveza Prebold

F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  1 8

Športna zveza Prebold objavlja razpis 
za predlaganje kandidatov za priznanje 

ŠPORTNIK LETA 2018 OBČINE PREBOLD



Š P O R T F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  1 9



Š P O R T F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  2 0



U R A D N O F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  2 1



U R A D N O F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  2 2



N A P O V E D N I K F E B R U A R  2 0 1 9

S T R A N  2 3

Torek, 12. 2. ob 18.30: Večer za dušo - tople zgodbe za mrzle 
zimske dni (Bernarda Rošer in trio Kopinke) v organizaciji 
Občinske knjižnice Prebold v prostorih knjižnice. 

Petek, 15. 2. ob 17. uri: Otroški abonma - Žabica Brokolina 
v organizaciji KUD Svoboda v Dvorani Prebold.  

Sobota, 16. 2. med 8. in 10.30 uro: Kmečka tržnica
v organizaciji TD Prebold in Občine Prebold na Režajevi domačiji. 

Sobota, 16. 2. - cel dan: 10. občinsko tekmovanje v 
veleslalomu v organizaciji Občine Prebold, SK in ŠZ Prebold na 
Golteh. 

Med nedeljo, 17. 2. in sredo, 20. 2.: Smučarski tečaj na Kopah 
v organizaciji SK Prebold. 

Torek, 19. 2. ob 18. uri: Zbor članov ZND Prebold v organizaciji 
ZND Prebold v dvorani Vrtca Prebold. 

Torek, 19. 2. ob 18. 30 uri: Divja Aljaska (Barbara Popit) v 
organizaciji Občinske knjižnice Prebold v prostorih knjižnice.

Torek, 19. 2. med 19. in 20. uro: Meritve holesterola, krvnega 
sladkorja, trigliceridov in RR v organizaciji KO RK Prebold v 
prostorih RK Prebold. 

Petek, 22. 2.: Občni zbor PD Prebold v organizaciji PD Prebold v 
Domu pod Reško planino. 

Sobota, 23. 2.: Kmečka tržnica v organizaciji TD Prebold in 
Občine Prebold na Režajevi domačiji.

Sobota, 23. 2.: 12. Rock žur Šešče v organizaciji KUD Šmrkl 
Šešče v Domu kulture Šešče. 

Torek, 26. 2. ob 18. uri: Meditacijska pravljica Nevsakdanji izlet 
z Ano Grašinar v organizaciji Občinske knjižnice Prebold v 
prostorih knjižnice. 


