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e-glas izpod Žvajge
 

SPLETNI ČASOPIS OBČINE PREBOLD

Tisk ali splet? Oboje! 
Čez nekaj dni boste občani in občanke na naslove svojih
gospodinjstev prejeli poletno tiskano izdajo našega
spletnega časopisa e-glas izpod Žvajge. V tej izdaji smo
predstavili polletne aktivnosti naših društev, organizacij,
posameznikov in ustanov, ki jih ni malo. S tem smo se
želili pokloniti pomenu tiskanih medijev, na katere
prevečkrat enostavno pozabimo. Oh, ta vonj tiskanega
časopisa ali revije res prija!  
Upamo, da boste uživali v branju - na ležalniku, doma, v
službi,  na preboldskem bazenu ali kje drugje. Pred vami
pa je prav tako tudi počitniško branje, ki smo ga združili v
julijski številki spletnega časopisa. Sprehodili smo se od
konca meseca maja do julija, ko so se v našo občino
naselili sončni in vroči dopoldnevi, pestri popoldnevi in
spokojni večeri. Želimo vam čudovito poletje še naprej!
 "Ljudje brez zavedanja o lastni pretekli zgodovini, izvorih in
kulturi, so kot drevesa brez korenin."  
Marcus Garvey

Pišemo o:

- rekonstrukciji in dozidavi
OŠ Prebold ... STRAN 7

- junijskem rolanju 70 otrok 
... STRAN 17

- čudoviti zgodbi DPM, ki so 
organizirali Trening družin 
... STRAN 22



A K T U A L N O

Izjemni občani
in občanke, ki
so zaznamovali
našo občino  

Naša občina v mesecu juniju praznuje tako osebni, občinski praznik kot
tudi nacionalni dan državnosti. Na slavnostni seji ob dnevu državnosti in ob
občinskem prazniku so podelili posebna priznanja, ki si jih v našem kraju
posamezniki, društva in organizacije zaslužijo ob prizadevnem delu. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Na letošnji občinski proslavi, ki je potekala v petek, 21. junija, so v
kulturnem programu nastopili Pihalni orkester Prebold, Moški pevski zbor
Prebold, Mladinski pevski zbor OŠ Prebold, kulturno prireditev pa je
povezovala Simona Žvikart Repnik. 
Priznanja so prejele organizacije oz. društva, ki v letošnjem letu
praznujejo visoke jubileje.  Gasilska zveza Prebold  in  Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline letos praznujeta 20-
letnico, Jamarski klub Črni Galeb Prebold pa kar 50-letnico.
Branko Valenčak  je prejel priznanje za aktivno sodelovanje in delo v
Čebelarskem društvu Prebold,  Vinko Jager  za delovanje na področju
zborovskega petja,  Rok Kodrun in Matej Križnik  za aktivno delo na
športnem področju,  Franc Herman  pa za delovanje na gasilskem
področju. Podeljeni so bili tudi trije bronasti in en srebrni grb Občine
Prebold.
Za delovanje na gasilskem in preostalih področjih je bronasti grb
prejel Jožef Kupec, za delovanje v jamarskem klubu  Anton Vedenik  in za
vsesplošno društveno in družbeno aktivnost Danica Uplaznik.  
Za opravljanje pomembnih nalog ob formiranju države in pri veteranskih
funkcijah je srebrni grb Občine Prebold prejel Zdenko Terpin, ki vseskozi
ohranja prav poseben, domoljuben odnos do naše države.
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Pri županu novorojenčki,
najuspešnejši učenci in
glasbeniki
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Foto: Ivan Lipičnik 

V mesecu juniju so našega župana obiskale tri
pomembne generacije, za katere lahko več kot
zagotovo potrdimo, da na mladih svet stoji.
Župan je namreč sprejel novorojenčke,
najuspešnejše učence OŠ Prebold in uspešne
preboldske glasbenike, ki obiskujejo GŠ Risto
Savin Žalec.
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V sejni sobi so župana obiskali najuspešnejši učenci Osnovne šole Prebold, ki so bili vsa leta šolanja odlični.
Letos jih je bilo 10: Lucija Lobnikar, Zarja Sagadin, Jaša Sagadin, Tim Lipnik, Jakob Flis, Gruša Karla Kumer,
Jaka Jeram, Lana Krajnc, Laura Jelačič in Brina Kodrun, nagovorila pa sta jih naš župan Vinko Debelak in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem času se je rodilo 27 otrok, od tega 16 deklic in 11 fantkov. Na srečanju, ki je potekalo že 19. zapored, so
starše in otroke nagovorili župan Vinko Debelak, ravnatelj OŠ Prebold Peter Žurej ter vodja Vrtca Prebold
Ljudmila Podgoršek. Staršem je občina podelila priložnostno darilo in vrednostni bon v višini 150 €. V letu
2018 je bilo skupno rojenih 58 otrok. 

ravnatelj OŠ Prebold Peter Žurej. V dar so prejeli
županovo petico in knjigo. Pri županu so se na obisku
oglasili tudi najboljši učenci na glasbenem področju.
Na področju kitare sta bili  najuspešnejši Ema Brglez
in Tina Brglez, pri klavirju  Ajda Križnik, Urh Štrakl in
Hana Vahčič Miyazaki, pri  petju Zala Kuhar in Nika
Novak, pri baletu Zala Kuhar in Nikita Peternel, na
citrah pa Maša Strmec. 
Junija se je sprejema pri županu v večnamenski
dvorani Vrtca Prebold udeležilo 27 novih preboldskih
občanov in občank. To so novorojenčki, ki so se rodili
v času od 1. novembra 2018 do 30. aprila 2019. 
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Tekst: Jure Vrhovec / Foto: Ivan Lipičnik 

Bazen Prebold vabi, da se med
poletjem prijetno osvežite 

Vsako poletje nestrpno pričakujemo dan, ko se odprejo
vrata  preboldskega bazena. Letos se je to zgodilo v
soboto, 22. junija, bazen pa bo odprt predvidoma do 1.
septembra, vsak dan med 9.00 in 19.00 uro, v primeru
slabega vremena pa bo zaprt. 
Letni bazen je namenjen vsem, ki si želite v vročih dneh
ohladiti v prijetni zeleni okolici preboldskega Gaja. V
neposredni bližini so na voljo igrišča za tenis, odbojko
na mivki, nogomet in košarko. 
V letošnjem letu je občina kupila nove ležalnike,
prenovljene so stopnice za vstop v bazen, znova je na
voljo gostinska ponudba. Občina je zaposlila dve
receptorki za čas obratovanja bazena, na bazenu bo za
red skrbel  kopališki mojster oz. reševalec, pomagali
bodo tudi študenti.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe in občinski svetnik Matija
Jager je pomagal pri iskanju najemnika za gostinski
prostor, uredil sponzorske senčnike in organiziral
delovno akcijo, na kateri so svetniki in drugi sodelujoči
prebelili prostore bazena in podrli dotrajano hišico z
opremo za reševalca.

Tekst: Klaudija Kač 

Počitniško delo bo opravljalo 25
kandidatov oz. kandidatk

Prostor bivšega lokala ob bazenu je občina v najem
oddala podjetju Manu d.o.o., ki namerava v bližnji
prihodnosti v prostoru urediti servis in izposojo
koles.
 

CENIK CELODNEVNIH VSTOPNIC: 
- predšolski otroci do 6 let: brezplačno 
- osnovnošolski otroci: 3 €
- dijaki, študenti in upokojenci: 4 €*
- odrasli: 5 €
 

CENIK POPOLDANSKIH VSTOPNIC (po 14. uri):
- osnovnošolski otroci: 2 €
- dijaki, študenti in upokojenci: 3 €*
- odrasli: 4 €
 

CENIK LETNE  VSTOPNICE: 
- otroci OŠ Prebold: brezplačno 
- osnovnošolski otroci: 15 €
- dijaki, študenti in upokojenci: 40 €*
- odrasli: 50 €
 

*Dodatno pojasnilo: obiskovalci in otroci, ki imajo
brezplačne ali letne vstopnice, jih morajo vedno
imeti s sabo. Otroci in dijaki do 18 let svojo starost
dokazati z osebnim dokumentom, upokojenci svoj
status s kartico upokojenca ali odrezkom ZPIZ,
študenti pa z veljavno študentsko izkaznico.  
 

Občina Prebold je tudi letos razpisala prosta mesta
za počitniško delo na področjih občinske uprave,
Bazena Prebold in TIC Prebold. 
Na razpisana mesta se je prijavilo 25 kandidatov in
kandidatk. Sprejeti so bili vsi kandidati, delo bodo
opravljali 10 oz. 14 dni, odvisno od področja.
Dela bodo potekala na Bazenu Prebold, TIC Prebold
in na občinski upravi. Nagrada za delo znaša 4,89 €
bruto (4,13 € neto) in bo izplačana preko izbranega
študentskega servisa. Vsi izbrani so morali opraviti
tečaj iz varstva pri delu, ki ga je organizirala občina. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Občina Prebold je v okviru projekta LAS Družabni
center Muzejska zbirka Prebold v bližini bazena in
teniških igrišč zgradila postajališče za avtodome. 
Od pomladi letošnjega leta so na postajališču na voljo
pitna voda, elektrika na postavljenih stebričkih in
prostor za izpust onesnažene vode v kanalizacijo.
Postajališče je prekrito s travnimi ploščami, ki
zagotavljajo uporabnikom prijazno parkiranje in so
primerne za obremenitve, ki jih predstavljajo
parkirani avtodomi.
Lokacija postajališča je že vnesena na Google
zemljevide, občina pa bo namestila še ustrezno
prometno signalizacijo in usmerjevalne table.  Poleg
postajališča bo postavljena  tabla s predstavitvijo
turistične ponudbe občine in z informacijami o
kampih v občini. Jeseni bodo zasadili še živo mejo, ki
bo postajališče ločila od nogometnega igrišča.

Tekst: Jure Vrhovec / Foto: Ivan Lipičnik 

Prebold bogatejši za postajališče
za avtodome

Tekst in foto: Anže Primožič 

TIC v prenovljenih prostorih,
izveden tudi nakup Roglove hiše 

Turistično-informacijski center se je v začetku poletja
preselil v prenovljene prostore, ki se prav tako
nahajajo na Režajevi domačiji (Dolenja vas 49). Center
je odprt vsak dan od 9. do 17. ure čez poletje do 15.
septembra. V njem boste dobili informacije o lokalni
turistični ponudbi in aktualnih dogodkih v kraju. 
V starih prostorih se sedaj nahaja pokrita tržnica, kjer
vam okoliške kmetije ponujajo bogato izbiro sadja,
zelenjave in domačih izdelkov. 
Prenova je del obsežnega projekta Družabni center
Muzejska zbirka Prebold (DCMP), s katerim želi Občina
Prebold izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske
zbirke Prebold skozi čas ter občanom in občankam
ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter
informacije s kulturnega, izobraževalnega, turističnega
in prireditvenega področja. 
Projekt zajema obnovo ploščadi pred muzejsko zbirko,
paviljona in sanitarij, nakup nove opreme v
predavalnici zbirke ter ureditev postajališča za
avtodome ob bazenu Prebold. Partnerja projekta sta
ZND Prebold in TD Prebold, ki bosta skrbela za
nadaljnje aktivnosti.

 
 
 
 
 
 
Občina Prebold je pred časom kupila še Roglovo
hišo na naslovu Dolenja vas 53 z namenom
pridobitve dodatnih prostorov. Del prostorov bodo
namenili    za delovanje Medgeneracijskega centra
Prebold, v primeru potreb tudi za prestavitev
prostorov pošte ali za kakšno drugo dejavnost. O
uporabi prostorov bo odločal občinski svet. 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Konec leta 2018 je Občina Prebold na dražbi
stečajnega upravitelja uveljavila predkupno
pravico za tri parcele, katerih lastnica je bila
družba Investicijske nepremičnine d.o.o. v stečaju
in kupila predmetna zemljišča. 
Gre za tri parcele vzhodno od Vrtca Prebold,
katerih skupna površina je 6.537 m². Nakup je bil za
občino izredno pomemben, saj zemljišča v centru
kraja predstavljajo edino rezervo zemljišč za
morebitne širitve šolskih in vrtčevskih prostorov
ter za morebitne druge dejavnosti, ki bodo
umeščene v ta prostor. 
V načrtu je priprava urbanistične zasnove centra
Prebolda, v okviru katere bo  med drugim
opredeljena tudi namembnost teh zemljišč. 

Tekst: Jure Vrhovec / Foto: arhiv občine 

Zemljišča kot možnost širitve šolskih
in vrtčevskih prostorov 

Uspešni pri projektu izgradnje vodovoda  

Občina Prebold je v mesecu juniju uspešno zaključila projekt izgradnje vodovoda Burkeljčev hrib - I. faza. 
Javna razpisa za izbor izvajalca ter nadzora sta bila zaključena že v letu 2018. Izvajalec del je bilo podjetje
PUP d.d. Velenje, nadzor pa je izvajalo podjetje Paritet d.o.o. Zgrajeno je bilo 1240 m vodovoda, obnovljeni so
bili hišni priključki na trasi novozgrajenega vodovoda. Pogodbena vrednost investicije je bila dobrih
117.000,00 € brez DDV in ni bila presežena. Ob izgradnji vodovoda so bili sanirani tudi najbolj kritični odseki
občinskih cest in škarpa. Ta dela so bila financirana iz sredstev za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.
Vodovod Burkeljčev hrib je del večjega projekta, v okviru katerega so bili v lanskem letu zgrajeni črpališče pri
igrišču v Matkah, rezervoar pod Golavo in povezovalni cevovodi do javnega vodovoda v Matkah. V letošnjem
letu je bil zgrajen tudi odsek proti Burkeljčevem hribu. Vodovod omogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovoda za 26 domačij na hribovitem območju Matk in Sv. Lovrenca pod Golavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst in foto: Simon Jan 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Tekst: Jure Vrhovec / Foto: arhiv občine 

Zemljišča kot možnost širitve šolskih
in vrtčevskih prostorov 

V letih 2019 in 2020 rekonstrukcija in
dozidava Osnovne šole Prebold 

V letih 2019 in 2020 Osnovno šolo Prebold čakajo
velike spremembe. Občina Prebold je v mesecu juniju
pridobila gradbeno dovoljenje za objekt Delne
rekonstrukcije in dozidave OŠ Prebold. Celoten
projekt bo izveden v treh fazah. 
Prva faza: gradnja, ki zajema dozidavo objekta 1, se bo
pričela julija 2019 in bo predvidoma zaključena
septembra 2019. V objektu 1 sta predvideni dve novi
učilnici, garderoba, vhod v šolo in dva kabineta.
Skupaj s prvo fazo gradnje se bodo v obstoječih
učilnicah trakta 3 zamenjale vse svetilke. Učilnice, kjer
bo potekala zamenjava svetilk, bodo prepleskane. 

Tekst: Metka Šribar / Foto: NAVOR d.o.o. 

V traktu 3 se bo prav tako rekonstruiralo stopnišče
in izdelalo kot požarno zaščiteno stopnišče.
Zamenjala se bo talna obloga na hodniku, v
nastropju omenjenega trakta pa se bodo uredile
tudi nove sanitarije. V okviru prve faze bo opravljen
tudi nakup opreme za nove učilnice in novo
garderobo. 
Druga faza: predstavlja rekonstrukcijo osrednjega
traktu  obstoječe šole, kjer so predvideni nova
kuhinja, jedilnica ter prostori za upravo in zbornico
šole. Gradnja naj bi potekala od spomladi 2020 do
septembra 2020. 
Tretja faza: predstavlja dozidavo dvigala k osnovni
šoli. Pričetek in zaključek gradnje v letu 2020. 
Vrednost del omenjene celotne investicije je
ocenjena na 2.000.000 €, projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja in projekte za izvedbo pa je
izdelal NAVOR d.o.o. iz Celja. 
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Srečanje namesto tekmovanja
Foto: Ivan Lipičnik 

KD Antona Schwaba Prebold se je odločilo, da bo
letos organiziralo srečanje amaterskih pevcev s
profesionalnimi glasbenimi kolegi, ki pa tokrat ni
temeljilo na tekmovanju. 

Glavni namen Mednarodnega srečanja za amaterske
pevce - Coetus cantorum Prebold 2019, ki je potekalo v
soboto, 1. junija, je bila predstavitev amaterskih pevcev
splošni javnosti, predvsem pa lokalni skupnosti. Vse
skupaj je nastopilo 8 vokalistov, 15 inštrumentalistov v
orkestru ter pianistka - korepetitorka ga. Kayoko Ikeda.
Pet skladb so vokalisti zapeli ob spremljavi klavirja, štiri
ob matrici, šest ob orkestru, zbrani pa so prav tako
lahko prisluhnili dvema inštrumentaloma orkestra. 
Letos torej ni potekalo tekmovanje, temveč srečanje s
koncertom, na katerem so tako nastopajoči kot publika
zelo uživali. Odločitev, da so organizirali srečanje in ne
tekmovanja, se je izkazala za zelo dobrodošlo, saj so s
tem okrepili kolegialni duh, se povezali med sabo in
gradili skupno vizijo približevanja klasične glasbe čim
širši publiki. S tem se počasi žanjejo tudi sadovi
dolgoletnega dela na izobraževanju publike, ki sedaj že
ve, da lahko od društva pričakuje le najboljše.

KD ANTONA SCHWABA 

Pestra razstava ročnih del
V petek, 7. junija, je KPD Šešče - Krožek ročnih del
ČIPKE pripravil razstavo Ustvarjalnost krajanov v
Domu kulture Šešče. Vsi zainteresirani so si lahko
razstavo ogledali še v soboto in nedeljo. 

KPD ŠEŠČE 

Foto: Ivan Lipičnik 

Na petkovi otvoritvi, katere se je udeležilo več kot 70 ljudi, so nastopili Prijatelji 6 ŠE, ljudske pevke Klepetulje,
Silva Vodovnik je deklamirala pesmi o čipki, prireditev pa je povezoval Tomaž Cink. 
Že tradicionalno se je na razstavi predstavil Krožek ročnih del ČIPKE z izdelki kekljanja, kvačkanja, pletenja,
vezenja ipd., ki so jih pridne roke ustvarile v obdobju od lanske razstave. Letos se je predstavil tudi domačin
Rafael Končina, ki se ukvarja z rezbarstvom, upodablja čudovite podobe in jih hrani kar na domačem stropu.  

https://www.prebold.si/index.php/za-obcane/lokacije-aed-defibrilatorjev-v-obcini-prebold
https://www.prebold.si/index.php/za-obcane/lokacije-aed-defibrilatorjev-v-obcini-prebold
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Marija Reka je hribovita vasica v Občini Prebold, ki se s
svojo neokrnjenostjo marsikomu zdi idilična. In
čeprav s svojimi čari privablja številne izletnike, pa od
domačinov zahteva trdo delo pri spopadanju z
vsakdanom. Kljub temu so vaščani vedno našli čas
tudi za "duševno hrano" in skrbeli za pestro kulturno
dogajanje v kraju. 
Poleg pevskih zborov, gledaliških skupin in
recitatorjev je bilo že od nekdaj živahno tudi ljudsko
petje. V osemdesetih letih so se nekateri člani pričeli
bolj organizirano ukvarjati z ljudskim petjem in z
bogato zgodovino oplemenitena še danes deluje
vokalna skupina Reški slavčki, ki ne manjka na nobeni
prireditvi v Mariji Reki in širše v naši občini.
Predstavljajo srce kulturnega delovanja v kraju in
danes delujejo pod okriljem KD Marija Reka, ki 
 formalno združuje še druge zavzete kulturnike iz kraja
in v okviru katerega vsako leto nastajajo uspešne
kulturne prireditve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi letošnje leto ni izjema, saj so člani društva samo
do konca junija pripravili že osem kulturnih dogodkov
in prireditev, med njimi tudi tradicionalno 23. Pod
Reško planino veselo živimo, ki je vedno tretji vikend v
juniju. V prijetnem ambientu pri planinskem domu
prireditev vsako leto privabi ne samo domačine,
ampak tudi obiskovalce iz sosednjih krajev. 
Letošnja prireditev je bila programsko še posebej
skrbno usmerjena na otroke v popoldanskem delu, za
starejše obiskovalce pa so poskrbeli v večernem delu.  

Kultura nas združuje
Tekst: Damjana Breznikar / Foto: Ivan Lipičnik 

KULTURNO DRUŠTVO MARIJA REKA Otroci so se brezplačno zabavali na številnih igralih
in delavnicah, si urejali pričeske in si poslikali obraz
v frizersko-kozmetičnem kotičku, se družili s
čarodejem, poslušali glasbene nastope in skupaj s
starši tekmovali v zanimivih igrah. Organizatorji so
poskrbeli za odlične nagrade. Prvouvrščena družina
bo tako lahko preživela podaljšan vikend na Rogli,
drugouvrščena v planinskem domu Pod Reško
planino, tretjeuvrščena pa je prejela bogat paket
ročnih izdelkov domačinke Janje Tratnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V večernem delu je na odru v Mariji Reki nastopilo
več domačih in gostujočih pevskih skupin, med
katerimi seveda niso manjkali tudi Reški slavčki. Kot
osrednji gost pa je nastopil stand up komik  Željko
Čakarević - Željkić, znan tudi kot Željudin z Radia
Center, ki je pošteno nasmejal obiskovalce. Za
glasbeno-zabavni zaključek večera je poskrbela
domača skupina Reški trio.  Letošnja programska
shema prireditve je požela velik uspeh, zato bodo v
KD Marija Reka v tej smeri s svojo najobsežnejšo
prireditev nadaljevali tudi naprej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustvarjanje nepozabnih dogodkov in druženje skozi
kulturo navdihuje vse člane Kulturnega društva
Marija Reka ter spleta trdne vezi med njimi.
Dodatno moč jim daje zadovoljstvo obiskovalcev
njihovih prireditev. Zato smo lahko prepričani, da
bomo še dolgo lahko spremljali njihovo delo in
uživali na dogodkih, ki jih pripravljajo za vse nas.
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Moški pevski zbor Prebold, ki deluje pod okriljem KD Antona Schwaba Prebold, je v maju svojo pevsko sezono
sklenil s prijetnim glasbenim večerom. 
Tokrat je bil večer obarvan vinsko, saj so izvajali pesmi o vinski trdi, vinu, napitnicah, v goste pa so povabili
tudi pihalni kvintet Sakstet s Polzele, ki ga vodi Gašper Smisl. Koncert je povezovala Katja Petač, udeleženci pa
so uživali v večeru, ki je napovedal 100-letnico delovanja moškega pevskega zbora. 

Čaka jih pomembna obletnica
Foto: Ivan Lipičnik 

MOŠKI PEVSKI ZBOR PREBOLD
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Večer s Prijatelji 6 ŠE v
knjižnici
Tekst: Lea Felicijan / 
Foto: Darko Naraglav in Ivan Lipičnik 

V torek, 21. maja, je v Občinski knjižnici Prebold
potekal glasbeno-pogovorni večer z ljudskimi pevci in
godci Prijatelji Šest-še. Zasedba bo prihodnje leto
praznovala dvajsetletnico delovanja, sestavljajo jo
Zvone Babič, Marija Babič, Alfonz Lesjak, Stanko
Bertelovič, Marjan Šertel in Marjan Lipovšek.

Pogovor, ki ga je vodila knjižničarka Lea Felicijan, je obiskovalce popeljal skozi zgodovino delovanja skupine,
dogodek pa je poleg živega petja in glasbe, ustvarjene z dvema harmonikama in kitarama, popestrila tudi
projekcija videospotov. Prijatelji 6 ŠE so v obliki videospotov posneli kar trideset skladb, še mnogo več pa jih
je mogoče poslušati na njihovih enajstih zgoščenkah. Zasedba ima veliko lastnih skladb, priredb in pesmi, ki
jih je napisala domačinka Marija Petek. Tako so Prijatelji 6 ŠE zbiratelji gradiva o ljudskem ustvarjanju,
obenem pa skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine in se trudijo predstavljati lokalno okolje. Njihov izjemni
pevsko-glasbeni pečat dajejo številni nastopi doma in širom po Sloveniji ter tudi preko meja. 
Ob takšnih zasedbah, kot so Prijatelji ŠEST 6, se pesem ohranja še bolj tudi v Preboldu. Njihove pesmi se širijo
med nami, dotaknejo se tukajšnjih ljudi, jih pozovejo, da slišijo ljudskost preteklosti, ki daje korenine
sedanjosti. Širi se moč besedil in melodij. Moč skupnega petja odpira nov svet, ko je treba pesmi z melodijo
vdahniti življenje in ko ta melodija in pesem ponovno prebujata življenje. Kje so tisti časi, ko so fantje
prepevali na vasi, peli sebi v veselje … Ljudska pesem je najstarejši del kulturne dediščine in hkrati sestavni
del današnje kulture ter njenih korenin.
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Maja o spoznanjih male 
miške in dečka Čarlija
Tekst in foto: Lea Felicijan 

Na pravljični urici v  knjižnici, ki je potekala v torek,
28. maja, je bilo zabavno. Mali radovedneži so z
zanimanjem prisluhnili zgodbicama, ki jima je bilo
skupno to, da sta govorili o tem, kako različne
lastnosti, okuse in poglede na svet lahko imamo.
Mala miška, ki še nikoli ni videla zunanjega sveta,
nekega dne steče iz svoje mišje luknjice. Domek je
sicer varno zatočišče, a če ne bi prestopila njegovega
praga, nikoli ne bi spoznala, da polžek nosi svojo
hišico s seboj, ker je tako povsod doma; da žabica
poskakuje, da kam pride; da muca maha z repom,
ker je vesela, da jo je srečala. Tudi Čarli ima podobno
zgodbo. Nekega dne na potki najde luknjo. Na prvi
pogled odlično, luknja samo zanj! Toda kmalu
ugotovi, da luknje ni dobro imeti ne v žepu ne v
nahrbtniku. Ampak če je ne potrebuje lastnik
trgovine s pajki in plazilci, pa tudi ladjedelec in šivilja
ne, je luknja nadvse koristna igrivemu zajčku, ki
Čarliju vseskozi sledi, na koncu pa se skrije vanjo.
Otroci so tako izvedeli, da je velikokrat tako, da nam
je nekaj pomembno, drugi pa v tem ne vidijo nič
posebnega. In vsaka stvar ima dobro in slabo stran.
Ob tej modrosti so v ustvarjalnem delu naredili
nagajivo papirnato miško ter pobarvali živopisano
drevo, na katerem se skrivajo miškini prijatelji.
 

Poletna pravljična ura o
najmanjšem svetilničarju
Tekst in foto: Lea Felicijan 

V torek, 18. junija, je v knjižnici potekala poletna
pravljična ura. Beseda je najprej tekla o stvareh,
povezanih z morjem: zakaj Zemlji pravimo modri
planet, zakaj je morje slano, zakaj nastanejo valovi,
zakaj imajo hobotnice toliko lovk, zakaj kiti pojejo,
zakaj so zgradili svetilnike …
Odgovor na zadnje vprašanje je bil še posebno
zanimiv, saj je otroke popeljal na začetek prikupne
zgodbice o najmanjšem svetilničarju Srečku.
Neznansko rad ima morje. Živi v svetilniku in
pomaga staremu svetilničarju. A ko nekoč tega ni
doma, se stvari zapletejo. Kako prižgati luč v
svetilniku? Še dobro, da ima Srečko iznajdljive
prijatelje. Skupaj jim uspe, kar se je sprva zdelo
nemogoče: žarek bleščeče svetlobe nenadoma šine
čez zaliv in prijatelji vriskaje opazujejo, kako ladje
varno plujejo mimo ostrih morskih čeri. Vrne se stari
svetilničar, ponosen na male pomočnike. Tako so
otroci na pravljični uri spoznali, da je v življenju
praviloma tako, da je skupaj marsikaj laže doseči kot
posamič. Za začetek veselih počitnic so gnetli
plastelin in nastale so pisane hobotnice. Ko so
pobarvali še morski motiv, so si le še zaželeli obilo
sončnih prihajajočih dni ter ne nazadnje tudi to, da
naj počitnice popestrijo modrosti polne knjige.
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Pisan svet, v poezijo ujet

Besedilo: Lea Felicijan / Foto: Ivan Lipičnik 

V torek, 11. junija, je v Občinski knjižnici Prebold potekal zanimiv poletni glasbeno-literarni večer z naslovom
»Pisan svet, v poezijo ujet«. Svoje ustvarjanje je skozi pogovor, ki ga je vodila knjižničarka Lea Felicijan,
predstavila družina Drevenšek-Mohorko iz Griž. 

Hči Mateja Mohorko je v verze stkala številne izvirne pesmi, pod mentorstvom osnovnošolske učiteljice Vesne
Družinec Pilko se je že v najstniških letih na enem izmed natečajev uvrstila med štiri najboljše osnovnošolske
poete v Sloveniji. Ganljive pesmi o svoji družini, presunljive ljubezenske, razmišljujoče o svetu, preprosta
voščila, vse to so obiskovalci lahko slišali v izvrstni interpretaciji, ki jo je izvedla skupaj z mamo Alenko
Drevenšek in očetom Andrejem Drevenškom. Nekatere izmed teh pesmi je uglasbila Neja Jelen, ki je dogodek
obogatila s kitarskim programom. Večer so zaokrožile slike in fotografije, ki so jih na ogled postavile Katja
Škorjanc, Laura Ličer, Lidija Tamše in Mateja Mohorko. Razstava bo na ogled do 20. julija 2019, v času
odprtosti knjižnice.
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Zaključek četrte tekmovalne sezone

Po vrnitvi fantov z mednarodnega košarkarskega kampa na Zlatiboru se je za Košarkarski klub Prebold 2014
končala četrta tekmovalna sezona 2018/2019. Uprava kluba in strokovni štab se seveda že pripravljata na
naslednjo tekmovalno sezono, fantje pa se bodo spet zbrai v drugi polovici avgusta.  Zadnji počitniški teden
bo v Preboldu tradicionalni poletni košarkarski kamp. 
V sezoni 2018/2019 je KK Prebold 2014 prvič tekmoval v slovenski košarkarski ligi s petimi selekcijami.
Generacija fantov U13 je tekmovala v 1. SKL, generacija U15 je v 2. SKL zmagala skoraj vse tekme. Fantje U9
in U11 so dobili prve igralske izkušnje v ligi. Generacija U19 je prav tako uspešno nastopala v 2. SKL. Članska
ekipa je v svoji drugi sezoni ponovno nastopala v 4. SKL in se uvrstila v    skupino za prvaka. Vseh ligaških
tekem je bilo preko 130, kar je bilo izredno naporno za strokovni štab, ki skoraj ni imel prostega vikenda.
»Veseli smo, da med sezono ni bilo večjih poškodb igralcev, zadovoljni pa smo tudi z obiskom tekem in
navijaškim vzdušjem. Prav tako smo se dobro odrezali pri organizaciji domačih tekem,« pravijo v klubu.
Glede kampa na Zlatiboru so bili fantje navdušeni nad treningi in kulinariko, z njimi je nekaj treningov
opravil tudi selektor članske B reprezentance Aleksander Sekulić. Fantje U15 so skupaj s prijatelji iz Beograda
sestavili ekipo in odigrali prijateljsko tekmo z rezprezetanco iz Islandije, ki je bila prav tako na Zlatiboru.
Igrali so odlično in zmagali.
V tekmovalni sezoni 2019/2020 bo preboldski klub nastopil s petimi oziroma verjetno šestimi tekmovalnimi
selekcijami v Slovenski košarkarski ligi. Cilj za člansko ekipo je uvrstitev v višji rang tekmovanja, glavni
sponzor pa ostajajo Vrtine Palir. V klubu skrbijo tudi za strokovni podmladek, nekateri mladinci se že počasi
preizkušajo tudi v trenerskih veščinah. V tednu od 26. do 30. avgusta KK Prebold 2014 organizira poletni
počitniški kamp za vse člane kluba ter druge otroke, ki jih zanima košarka. Lahko se vpišejo tudi v šolo
košarke.

Tekst in foto: Ksenija Rozman 
 

KOŠARKARSKI KLUB PREBOLD 2014



Š P O R T

Tudi v Preboldu se igra odbojka. V sezoni 2018/19
je v preboldskih ekipah igralo 25 deklet, ki so
nastopale v mali odbojki pod vodstvom
trenerja Gorana Cestnika, ostale pa pod vodstvom
trenerja Igorja Uranjeka.

J U L I J  2 0 1 9

V mladinskih selekcijah se dekletom ni uspelo uvrstiti v A ligo, saj bo za ta prestop potrebno še nekaj dela in
okrepitev ekipe. Ravno zato dekleta vseh starosti pridno vadijo, nabirajo znanje in izkušnje. 
V članski kategoriji so dekleta z mlado ekipo Uniforest Prebold v 3. ligi vzhod med 9 ekipami osvojile 5. mesto.
Maja so se starejše deklice udeležile 7. mednarodnega Rudolfovega turnirja v Novem mestu, kjer so med 9
ekipami osvojile odlično 2. mesto in dokazale, da so sposobne tudi lepih rezultatov. 
V poletnih mesecih nadaljujejo z delom na mivki, kjer pod vodstvom Gorana Cestnika in v sklopu šole odbojke
na mivki Cestnik Volley kar nekaj deklet pridno trenira in se udeležuje tudi kvalifikacijskih turnirjev za
državno prvenstvo v kategorijah U14 in U16. Da bi odbojko na mivki spoznali tudi preboldski otroci, bodo čez
počitnice skupaj z društvom Cestnik Volley organizirali šolo odbojke na mivki. Vadba bo potekala v juliju in
avgustu vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure na igriščih ŠD Partizan Prebold pri preboldskem bazenu. Na
voljo bo na dveh igriščih za fante in dekleta od 7. leta naprej. K vpisu pa že vabijo nove članice, željne igre z
žogo!
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Vse preboldske ekipe že pridno
nabirajo znanja in izkušnje
Tekst in foto: Rok Kodrun
 

ODBOJKARSKI KLUB PREBOLD
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Foto: Ivan Lipičnik 

Pod okriljem Športnega društva Partizan Prebold
že od leta 2017 deluje  nogometna sekcija za
otroke. V poletnem času otroci trenirajo na
zunanjem igrišču Žabjek, v zimskem času pa v
telovadnici OŠ Prebold ter v športni dvorani na
Gomilskem. 
V obe ekipi je trenutno vključenih 38 otrok, od tega
20 otrok v U11 in 18 otrok v U13. Večina otrok
prihaja iz domače občine, nekaj pa jih je tudi iz
sosednjih krajev. 
Veščin nogometa in kolektivnega duha ter
tovarištva jih prizadevno in z velikim trudom učita
trenerja Marjan Kozmelj in Tomi Druškovič.
Obe ekipi v sezoni 2018/2019 zelo uspešno
nastopata v medobčinski MNZ ligi Celje - 2.SML liga
vzhod. 
U13 je v tekmovalnem delu zabeležila 15 zmag in
dva poraza ter že prvo leto dosegla skupno             
 prvo mesto na lestvici, ekipa U11 pa 15 zmag in en
neodločen rezultat.
V zimskem obdobju se udeležujejo nogometnih
turnirjev v regiji in beležijo zavidljive rezultate. 
 

Želja po domačem nogometu 
Tekst: Igor Hrboka / Foto: ŠD Partizan Prebold

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN PREBOLD 

Vse ženeta entuziazem in ekipni duh. Otroci skupaj s
starši in trenerji urejajo igrišča in posodabljajo
infrastrukturo ob igriščih. Vsem je cilj tudi v prihodnje
zagotoviti še boljše pogoje za vadbo, da bodo lahko 
 nogomet še naprej trenirali v domačem okolju. 

Foto utrinki junijske športne sobote
Foto: Ivan Lipičnik 

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN PREBOLDV soboto, 29. junija, je Športno društvo Partizan na
igriščih Žabjek in na Bazenu Prebold organiziralo
tri športne dogodke - Zmorem preplavati 100 m,
teniški turnir ter turnir v odbojki na mivki. 
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V juniju je rolalo 70 otrok
Foto: Ivan Lipičnik 

Športna zveza Prebold vsak junij organizira tečaj
rolanja za dve starostni skupini. Letos se je tečaja
med 10. in 14. junijem udeležilo kar 70 otrok. 
Tokrat so organizacijo tečaja zaupali Športnemu
društvu MAT iz Šempetra, ki je pripravilo začetni in
nadaljevalni tečaj rolanja za otroke od četrtega leta
starosti do tretjega razreda osnovne šole. Tečaja se
je udeležilo kar 70 otrok, ki so bili razdeljeni v dve
starostni skkupini. Otroci so se učili osnovnih znanj
rolanja, tisti z naprednimi veščinami pa so to znanje
še nadgradili. Vsi tečajniki so na koncu prejeli
medaljo in diplomo, ki sta ju podelila predsednik
zveze Bojan Jereb in glavna voditeljica tečaja Tjaša
Turnšek. 

Športno društvo Latkova vas je tudi v letošnjem letu
organiziralo tradicionalno prireditev Turnir generacij
v malem nogometu. 
Že tradicionalna in hkrati tudi najstarejša prireditev
društva, ki so jo organizirali junija, je Turnir generacij
v malem nogometu.  Ekipe, ki so jih sestavljali
prebivalci Latkove vasi ali tisti, ki so v preteklosti
živeli pri nas, so bile razdeljene po generacijah glede
na leto rojstva. Letos se je v igri malega nogometa na
travnatem igrišču Športnega parka v Latkovi vasi
pomerilo 8 ekip. Zmagala je ekipa  Večnih
zmagovalcev, v tekmah je tudi ščepec tekmovalnosti,  
čeprav gre predvsem za prijetno druženje. Poleg
zmagovalcev so bili z medaljami nagrajeni tudi
najmlajši udeleženci, ki bodo v prihodnosti skrbeli za
razvoj in ohranjanje tako pomembnega turnirja. 
Turnir ima že 22 let pomembno družabno vlogo v
življenju vaščanov Latkove vasi, je dobro obiskovan
in se ga veselijo vsako leto.
 

ŠPORTNA ZVEZA PREBOLD 

Tradiciji naproti tudi letos
Foto: Ivan Lipičnik 

ŠD LATKOVA VAS 
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Na Blažev bivak skoraj 100 udeležencev
 Foto: Planinsko društvo Prebold 

Planinsko društvo Prebold je v sodelovanju z Občino Prebold,
KD Marija Reka in Športno zvezo Prebold organiziralo športno,
rekreacijsko in kulturno obarvano prireditev ob občinskem in
državnem prazniku. 
Na prireditvi, ki so jo poimenovali Osvojimo Blažev bivak, se je
zbralo 90 udeležencev in 8 tekačev. Pohodniki so se zbrali ob 8.
uri v Preboldu, 8.50 v Lovskem domu pod Golavo, nato pa so se
podali na Golavo. Tekači so se zbrali ob 10. uri, najhitrejši tekač
pa je za pot iz Prebolda na vrh Golave po Andrejevi poti in
grebenski poti navzdol  potreboval dobrih 54 minut. 
Vse udeležence je na vrhu pričakal odličen kulturni praznik, ki
ga je ob 12. uri pripravilo KD Marija Reka. 

PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD 

Ob prazniku srečanje treh ekip 
Foto: Ivan Lipičnik 

Ob občinskem prazniku je v Športnem parku ŠD Marija Reka tudi letos potekalo srečanje treh ekip - pomerili
so se ŠD Marija Reka, svetniki in delavci občinske uprave Občine Prebold in Jamarski klub Črni galeb Prebold. 
Glavna disciplina, v kateri so se pomerile ekipe, je bil tudi letos nogomet, prav tako pa organizatorji vedno
pripravijo še kakšne druge zanimive družabne igre. V nogometu so zmagali domačini, drugi so bili jamarji in
tretji svetniki. Na podlagi preostalih dveh družabnih iger so največ točk in prvo mesto osvojili svetniki, drugi
so bili domačini, tretji pa jamarji. Povezovalec je bil Viki Stergar, za prijetno druženje pa je poskrbel tudi
domači ansambel Reški trio. 

ŠD MARIJA REKA 



O Š  P R E B O L D

V maju so četrtošolke, ki obiskujejo dramski
krožek na Osnovni šoli Prebold, nastopile v
Domu starejših občanov v Preboldu z igrico
Pšenica, najlepši cvet. Za nastop so prejele tudi
javno pohvalo ene izmed stanovalk doma,
česar so bile učenke še posebej vesele.
Starejšim pa so povedala to, kar premalokrat
slišijo – da smo hvaležni, da jih imamo.
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Tekst in foto: Simona Žvikart Repnik  

Pšenica, najlepši cvet Tekst in foto: OŠ Prebold

Koncert šolskih zborov in
inštrumentalnih skupin

V petek, 24. maja,   se je v športni dvorani OŠ Prebold
odvijal letni koncert šolskih zborov in inštrumentalnih
skupin. Predstavili so se vsi trije šolski zbori: mlajši otroški
zbor pod vodstvom Bojane Cestnik ter otroški  in mladinski
pevski zbor pod vodstvom Bojane Hrovat. 
Polno dvorano so preplavile melodije slovenskih ljudskih
pesmi, umetnih pesmi ter slovenskih in angleških popevk.
Zvonke glasove so s prijetnim muziciranjem prekinili le
člani izbirnih predmetov ansambelska igra (7. razred) in
glasbena dela (9. razred) ter orffove skupine iz 8. razreda,
ki so nas popeljali od ruskega Kazačoka, country Susanne
do Risanega – pisanega mozaika večno zelenih melodij
risank iz našega otroštva. Večer sta skozi igro in »bratsko –
sestrski« pr epir spretno povezovala Nana in Jaka.
Klavirska spremljava je tekla izpod rok Nataše Lazić, vezni
tekst s projekcijo je bil delo Vesne Kumer, sceno je
prispevala Antonija Ocvirk, Mateja Krajnc pa je poskrbela,
da smo v svet poslali prijetna vabila in koncertne liste.
Poslovilo se je 12 pevk in pevcev, ki so jih s pesmijo Poj z
menoj in Pesem za dober dan v svet pospremili kar vsi
pevci OPZ in MPZ, skupaj z zborovodkinjo Bojano Hrovat,
 vsem skupaj pa se je zahvalil tudi gospod ravnatelj Peter
Žurej.
Ob koncu pa je ponovno zazvenela pesem Prebold pleše, s
katero so sklenili častitljiv jubilej šolstva v Preboldu in se
mu še zadnjič poklonili.
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Tekst in foto: Marjeta Kačič in Nives Kunej

Preboldski petošolci v šoli
v naravi v Žusterni

Že vrsto let hodimo s petošolci v šolo v naravi v
Žusterno pri Kopru. Ko se bliža dan odhoda, smo
vsi nemirni, vznemirjeni, polni pričakovanj, tako
učenci kot učiteljice. Letos smo peljali na morje
48 učencev.
V ŠVN smo večinoma ustaljeni tim. Zadnja leta je naša vodja športna učiteljica gospa Katja Vidmar Lazar, kot
razredničarki pa spremljava učence Nives Kunej in Marjeta Kačič. Smo tim, ki ve, kaj je potrebno storiti na
terenu. Samo  spogledamo se, pa vemo, kako in kaj. Izredno veliko nam pomeni, da gremo v ŠVN učitelji, ki
se razumemo in dihamo kot eno. Učenci in starši to prav dobro čutijo, zato nam vedno zaupajo.
Se pa učitelji na terenu vedno srečamo z novimi dodatnimi odgovornostmi. Letos je morala gospa Katja na
bazenu podpisati izjavo, da prevzema vso odgovornost za učence naše šole. Učitelji se krepko zavedamo
svoje odgovornosti in vsako naše delo sprejmemo odgovorno. Dobro pa bi bilo, da bi začela družba naše
delo spet bolj ceniti.
Ker imamo letos v 5. razredu dva sladkorna bolnika, je z nami odšla spremljevalka za sladkorno bolezen,
gospa Bernarda Medved, ki je tudi sama sladkorna bolnica. Za naša »sladkorčka« je skrbela več kot odlično.
Takoj    je našla vez med nami, takoj smo se ujele ter postale tim 4 odgovornih oseb za naše šolarje. Ob tej
priliki bi se iskreno zahvalili društvu DPM iz Prebolda, ki je v celoti financiral stroške spremljevalke za
sladkorna bolnika.
Na bazenu v Žusterni nas vsako leto pričaka prijazen tim iz društva Neptun na čelu z gospo Jasno, ki poleg
naše športne učiteljice učijo naše učence veščin plavanja.
Na terenu padeš v tempo in uživaš z učenci, ko jih gledaš, kako so zadovoljni, kako uživajo, kako so utrujeni,
potolažiš, ko imajo krizo, pri pouku na terasi hotela izvemo informacije o prvih ljubeznih itd.
Po napornem dnevu zaspijo vsi zviti v klobčiče in ko učiteljice zapremo vrata sob, se nam izpolni še ena
stopnička v našem poklicu.
To je bilo le nekaj naših misli, ki nastanejo ob naših službenih terenskih obveznostih. Naslednjih nekaj
utrinkov pa so prispevali petošolci.
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Okoli 12. ure smo prispeli na morje. Najprej nam je učiteljica Marjeta razdelila ključe sob. Ema, Neja in jaz smo imele sobo
237. Imele smo največjo sobo. Prtljago smo si zložile v omare in se pripravile na kosilo. Po kosilu smo imeli počitek in
večina nas je gledala televizijo. Po počitku smo se pripravili na plavalno preizkušnjo. Po preizkušnji smo se razdelili v

skupine. Po okusni večerji smo odšli na šolsko igrišče nad hotelom. Tam so fantje igrali nogomet, me punce pa navijale.
Kmalu je bil čas za spanje. Oblekli smo pižame in odšli spat.

Drugi dan sem se zbudila okrog 7.00 ure. Začela sem pospravljati, ker so kasneje učiteljice ocenjevale naše sobe. Po
zajtrku je sledilo še malo počitka oziroma časa za pospravljanje, umivanje zob ter priprava na pouk. Pri pouku smo pisali
kartice našim domačim. Pisala sem štirim sorodnikom. Pri plavanju smo po skupinah nadgrajevali znanje. Na kosilo sem
komaj čakala, saj sem bila lačna. Popoldan na plavanju smo delali na tehniki prsnega plavanja. Jaz sem izredno uživala,
saj prsno izredno rada plavam. Po večerji smo odšli v Koper na slasten sladoled. V mestu smo bili zelo dolgo , zato smo se

morali ob vrnitvi v hotel hitro obleči v pižame in že smo zaspali.
Maša Fajfar, 5. b

Zadnji dan smo odšli na ladjico. Od zunaj je zgledala čisto majhna. Ko smo vstopili na njo, je bila prava velikanka in vsi
smo imeli dovolj prostora. Lahko smo tudi sedeli na kljunu ladje, kjer smo imeli lep razgled.

Ob fantastičnem razgledu nam je pot hitro minevala. Morali smo izstopiti, saj smo že bili v Piranu. Odšli smo najprej v
akvarij, kjer je bilo neskončno število rib, ki so plavale gor in dol, še celo dva morska psa smo videli. Po obisku akvarija pa

nismo pozabili na sladoled. Lahko smo se sami sprehajali po Piranu. Nakupili smo si ogrlic in še drugega nakita. Že od
začetka pa nas je vleklo v čokoladnico. Ob čokoladnici je bila tudi zanimiva trgovinica s soljo. Ob tekanju po Tartinijevem

trgu smo postali žejni, a za pitje ni bilo časa, saj smo si morali ogledati še veliko stvari.
Najboljše pa se mora enkrat končati. Bilo je zelo lepo vreme, a žal smo morali oditi. Ah, le zakaj?

Neja Ropotar, 5. b

Na deževni ponedeljek, 13. 5. 2019, smo se zbrali pred šolo in nestrpno čakali, da se z avtobusom odpeljemo proti morju.
Vožnja je trajala 2 uri in vso pot nas je spremljal dež. Končno smo prispeli do hotela, dobili ključe od sob, nato pa odšli na

kosilo. Popoldan smo imeli preizkus plavanja, zvečer po odlično večerjo. Naslednji dan smo zopet odšli na bazen. Bila sem
v  skupini zelo prijazne učiteljice, gospe Jasne. Učila nas je pravilnega plavanja žabice. Zvečer sva z Zaro gledali Evrovizijo

in zraven kartali. Naslednji dan smo se urili v hrbtnem plavanju. Veliko smo se tudi igrali na igrišču ter se sprehajali. Šli
smo tudi v Koper na sladoled. Zadnji dan smo se z ladjico peljali do Pirana, kjer smo si ogledali akvarij in si na

Tartinijevem trgu kupili spominke.
Domov sem se vrnila z lepimi spomini in upam, de se še kdaj vrnem v Žusterno.

 Neli Leskovar Mužul, 5. a

V ponedeljek, 13. 5. 2019 smo se učenci 5. a in 5. b odpravili v Žusterno. Ob 9.00 smo se zbrali pred šolo, nato spravili
kovčke v avtobus in se vsi nasmejani odpeljali. Po dveh urah vožnje smo prispeli na cilj. Dobili smo ključe od sob, nato pa

smo si prtljago pospravili v omare. Odšli smo na kosilo, se malo spočili in odšli na preverjanje znanja plavanja. Proti
večeru smo odšli na bližnje igrišče, kjer smo igrali nogomet. Ko smo se vrnili v hotel, smo se stuširali, malce pogledali

televizijo, nato pa sladko zaspali. Vse naslednje dni smo veliko plavali, se rekreirali na šolskem igrišču ter sprehajali po
bližnji okolici. Zadnji dan smo šli z ladjico do Pirana, kjer smo obiskali akvarij in si privoščili sladoled na Tartinijevem trgu.

Ob 12.00 smo se vrnili nazaj v Žusterno, se nakosili ter se počasi odpeljali proti Preboldu.
V ŠVN smo se imeli zelo lepo. Hvala učiteljicam, ki so nas prenašale in nas žive in zdrave pripeljale domov.

Gašper Kramar, 5. a

Maša je takole zaključila svoje dogodivščine na morju:
Avtobus  je kmalu odpeljal. Gospa Bernarda je med potjo izstopila. Ko smo prišli v Prebold, so nas čakali starši.
Komaj sem čakala, da jima vse povem. Tako se je naša šola v naravi zaključila zelo hitro, ampak lepo.
Ob takšnih besedah smo učiteljice pomirjene, vesele in zadovoljne, vendar pa zelo utrujene po tednu
odsotnosti odhitimo domov k svojim družinskim članom.
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Tekst: Mojca Štruc / Foto: Ivan Lipičnik in Mojca Š. 

S Treningom družin zapisali
čudovito zgodbo 

Pri organizaciji dogodka, ki se ga je udeležilo okrog 200 ljudi iz 40 družin, so jim požrtvovalno pomagali
Občina Prebold, Skavti Polzela-Prebold, Gasilsko društvo Prebold, Policijska uprava Celje, Pihalni orkester
Prebold, krajevna organizacija Območnega združenja Rdečega križa Žalec, Center za krepitev zdravja Spodnje
Savinjske doline in Maja iz Mgym. Dogodek so ob sofinanciranju Občine Prebold omogočili tudi številni
donatorji, ki so jim v društvu neizmerno hvaležni. 
Z njihovo pomočjo so vse otroke po Lumpi teku pričakale medalje, vse sodelujoče je razveselila kepica
sladoleda, okrepčati se je bilo mogoče z vodami, jabolki, vsi tekači do Šmiglove zidanice ter pet najhitrejših
in pet skupno najstarejših družin na Teku družin pa je prejelo nagrade. »Najbolj smo veseli, da smo dosegli
oba zastavljena cilja: aktivirati tukajšnje družine h gibanju in nas hkrati medsebojno povezati,« je poudarila
predsednica DPM Prebold, Mojca Štruc. Kot je še dodala, je bilo vzdušje ves čas dogajanja neverjetno, zato se
v društvu že veselijo organizacije Treninga družin 2020.

V Društvu prijateljev mladine (DPM) Prebold so v
nedeljo, 16. junija, v preboldskem gaju organizirali
Trening družin. V sodelovanju z ambasadorjem
teka Urbanom Praprotnikom in njegovo družino so
izvedli Lumpi tek, Tek družin, tek do Šmiglove
zidanice in pohod do lojtre. 

Foto: Ivan Lipičnik 



D P M  P R E B O L D J U L I J  2 0 1 9

S T R A N  2 3

Tekst: Mojca Štruc / Foto: Darko Naraglav

Prvi Cowboy camp 
v Preboldu navdušil

Skupaj z njimi je od ponedeljka od petka, vsak dan od 9. do 12. ure, za točno 50 otrok skrbelo še 17 drugih
Američanov, ki so prišli v Slovenijo (večina prvič) na povabilo prijateljev. 
Program se je vsak dopoldne pričel z angleškimi pesmimi, ki so zbrane dobro ogrele. V nadaljevanju se je
dogajanje razdelilo po skupinah; nekateri so začeli s poukom angleškega jezika, drugi z igrami, tretji pa z
ustvarjanjem. Do konca vsakega dne so vsi otroci sodelovali pri vseh dejavnostih, vmes pa še malicali in se
naučili pravega kavbojskega plesa. Imeli so celo čas, da so gostujoče Američane naučili nekaj slovenskih
besed. »Tovrstni poskusi so se v glavnem končali z obilico smeha, ki ga na Cowboy campu tudi sicer ni
primanjkovalo,« je povedala predsednica DPM Prebold, Mojca Štruc. Kot je dodala, je bilo vzdušje res
neverjetno, najbolj pa jo veseli, da so Američani otrokom približali tako sebe kot svoj jezik. »Mislim, da se je
vsak naučil vsaj nekaj angleščine, najpomembnejše pa je, da smo jim jezik približali na tak način, da se ga
bodo lažje in raje učili tudi v bodoče,« je še dejala Mojca Štruc.
Celotedensko dogajanje se je zaključilo s prireditvijo za starše, na kateri so otroci prikazali nekaj osvojenega
znanja ter prejeli certifikate za opravljen Cowboy camp. V znak hvaležnosti in navdušenja so starši
udeležencev Američane prijetno presenetili in razveselili s tradicionalno slovenskimi dobrotami.

V delovnih dneh prvega julijskega tedna je v
Aninem domu potekal angleški tabor, imenovan
Cowboy camp. V sodelovanju z Društvom
prijateljev mladine Prebold so za organizacijo
poskrbeli štirje Američani, ki živijo v Sloveniji:
Randy in Joan Bell ter Ryan in Sarah Pursley.



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

V mesecu juniju so v medgeneracijskem centru zaradi vročine in pričetka počitnic določene aktivnosti
prestavili na jesensko obdobje, a hkrati nadaljevali s številnimi dejavnostmi. 
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Ob ponedeljkih so se še vedno posvečali opravilom
na vrtu, čeprav so zaradi vročine vrtnarjenje včasih
prestavili na popoldanske ure, Nova zelišča in rože
se sedaj že bohotijo na vrtu in okolici, obiskali so
tudi Benovo njivo in vrt v Žalcu, kjer so se spoznali s
permakulturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob torkih je sledila telovadba, pri kateri so tudi
tokrat s prostovoljko Simono izvajali vaje za
hrbtenico. Zaradi lepega vremena so vaje izvajali
tudi v naravi. Ker so si obiskovalke zaželele oddiha
med poletnimi počitnicami, so imeli zadnjo
telovadbo v letošnjem "šolskem" letu v torek, 18.
junija. V juniju je prav tako potekala učna pomoč z
osnovami računalnika in pametnih telefonov, kjer so
spoznavali področja, kot so prodaja na Bolhi,
uporaba pametnega telefona, fotokopiranje,
shranjevanje novih stikov, pošiljanje fotografij preko
telefona ipd. 
Srede so že tradicionalno rezervirane za sprehod ali
pohod, izmenjavo izdelkov, šiviljsko delavnico in
delavnico ročnih spretnosti. Še vedno je bila
aktualna izdelava torb iz kavbojk, obiskovalke pa so
si izdelale tudi vrečke za v trgovino. 
Četrtkove kuharske delavnice so bile tudi v juniju
zelo dobro obiskane. 
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V mesecu juniju obiskali Žalec in Maribor 
Tekst in foto: Klavdija Jelen

V  tem času so si privoščili pečen krompir, domačo
solato, hrenovke in puding, naslednjič palačinke in
zeljno solato s krompirjem, najbolj pa so se veselili
obiska veganske restavracije Bena Boriška, kamor so
se odpravili 20. junija. Pri Benu so pojedli kosilo, se
sprehodili do treh jezer v Mariboru in se proti večeru
odpravili domov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnji četrtek so namenili pikniku ob zaključku.
Čeprav jih je pričakal vroč dan, so imeli piknik na
prostem pod velikimi drevesi pri Mojci Sirše, pekel pa
je slavni kuhar Stanko, seveda so mu na pomoč
priskočili tudi vsi ostali. 
Petke so namenili bralnemu krožku in fitnesu na
prostem. Še posebej zanimivo je bilo, kadar se je
katera izmed udeleženk odločila, da naredi obnovo
njene priljubljene knjige in jo tako priporoči tudi
ostalim. 
V soboto, 15. junija, so se odpravili še na en piknik, ki
ga je organizirala Hiša Sadeži družbe Žalec.
Preboldske udeležence so na piknik povabili ob
zaključku kuharske delavnice, pričakala pa jih je
pogostitev s tortvo, ledeno kavo, pijačo in odličnim
jedilnikom - mesom na žaru in prebrancom. 
 
 



U P O K O J E N C I  

Upokojenci Društva upokojencev Prebold se ob
obeležitvi praznika Občine Prebold vsako leto
odzovejo s športnim tekmovanjem. 
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Letos so na tekmovanje povabili DU Šempeter in DU
Vransko ter s tem priredili zanimiv troboj. Tekmovali
so v balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici, metanju
krogov, pikadu in šahu. Pripravili so res zanimive
boje, a na koncu so bili vsi zmagovalci, razlikovali so
se le v barvi in velikosti pokalov. Najžlahtnejši pokal
so si pridobili domačini, sledilo je DU Šempeter,
tretje mesto pa je zasedlo DU Vransko. V imenu
občine je tekmovalce pozdravil podžupan Franci
Škrabe, ki je povabljenima društvoma podelil
spominsko darilo in jim zaželel obilico športne sreče. 
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Tekst in foto: Marta Praprotnik / Foto: Ivan Lipičnik 

V juniju so praznovali ob občinskem
prazniku 

Po podelitvi pokalov so udeleženci prejeli zasluženo
malico in se še v nadaljevanju družili v prijetnem
okolju preboldskega Gaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druga večja aktivnost društva v juniju je bil pohod in
nabiranje zdravilnih zelišč po Golteh. To je že
tradicionalna akcija, ki se je vsako leto udeležijo isti
navdušenci lepe narave, ki se je tudi pozimi
spomnijo ob kakšnem zdravilnem lončku čaja.
Proti koncu meseca junija je 29 članov društva
letovalo v Vodicah pri Šibeniku. "V nekih drugih
časih" je prav v Šibeniku letovalo okrog 100 članov,
letos pa so bili zelo zadovoljni, da je uspelo vsaj 29
uživati lepote in darove Dalmacije.



U P O K O J E N C I

V  Enoti Prebold ni nikoli dolgčas, zato dobro
prenašajo tudi tople dni, saj hitro najdejo senco in se
zamotijo z vsemi aktivnostmi, ki se dogajajo v domu. 
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Tudi v juniju so imeli kosmate obiske, saj so jih
obiskali mali prijatelji iz društva Tačke
pomagačke. Trenutno stanovalce obiskujejo trije
terapevtski pari, pridružila pa se je tudi Nina s
svojo psičko Catano, ki je še pripravnica. 
Ker so bile junija pred vrati počitnice, so se
poslovili od prostovoljcev iz Osnovne šole Prebold.
Končali so tudi s kognitivno delavnico, pri kateri so
sodelovali z  Zdravstveno fakulteto Ljubljana,
Univerzo na Primorskem in Silway-jem. 
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Besedilo in foto: Meta Rojšek Breznik  

V domu dobro prenašajo tudi tople dni 

Ob četrtkih sta jih obiskali skupini Ubrane strune in
Arclinski fantje, ki sta jim s svojim petjem polepšali
dan. Eno četrtkovo popoldne so preživeli tudi v
družbi društva Spominčica, ki je organiziralo
Alzheimer cafe, tema srečanja pa je bila zaščita
ranljivih skupin. Srečanje je vodila Tamara Mijatovič
V  petek, 14. junija, se je skupina stanovalcev
odpravila v Trbovlje, kjer so se udeležili 40. obletnice
doma, dramska skupina pa je sodelovala tudi v
kulturnem programu. Pripravili so kratko igro z
naslovom Življenje v domu, nasmejali vse zbrane,
hkrati pa uživali ob prijetni glasbi ter napolnili
trebuščke z dobrotami. 



G A S I L C I

V Kaplji vasi so v juniju oživele stare in ročne gasilske brizgalne. S tem tekmovanjem se je začelo tudi letošnje
ligaško tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalnimi za pokal Savinjsko-Šaleške regije. 
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Na tekmovanju so se pomerili gasilci iz Kaplje vasi, Vranskega, Kaple - Pondorja, Braslovč, Letuša, Gotovelj,
Topolšice, Šoštanja, Paške vasi, Gornjega Grada in Markovcev iz Prekmurja. 
Pri prvem tekmovanju z motorno brizgalno iz leta 1932 so zmagali gasilci iz PGD Topolšica, tudi pri ženskah
so bile najboljše gasilke iz Topolšice. Pri tekmovanju z ročnimi brizgalnimi pa je prvo mesto zasedla
Požarna bramba Vransko, ki je tekmovala z najstarejšo ročno brizgalno, narejeno leta 1888. 
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Foto: PGD Kaplja vas 

V Kaplji vasi stare in ročne gasilske brizgalne 

Foto: Ivan Lipičnik  

Le teden za tem tudi tekmovanje v Latkovi vasi

Le teden dni za tekmovanjem v Kaplji vasi so v športnem centru v Latkovi vasi potekala tri tekmovanja:
tekmovanje mladine GZ Prebold, prva ligaška tekma mladine Savinjsko-Šaleške regije v letu 2019 in
tekmovanje članskih enot GZ Prebold in veteranov. 
V tekmovanju GZ Prebold je pri pionirjih zmagala PGD
Latkova vas, pri mladincih PGD Prebold-Dolenja vas-
Marija Reka, pri mladinkih pa je brez konkurence pokal
osvojila ekipa Kaplje vasi. Vse skupaj nje nastopilo 50
desetin, kar je 500 mladih gasilcev v kategoriji pionirjev
in mladincev. 
V nedeljo je pri članih A zmagala ekipa Latkove vasi, pri
članicah A PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, pri
članih B preboldski gasilci in pri članicah B PGD Šešče. V
tekmovanju starejših je zmagala ekipa iz Matk, pri
članicah so brez konkurence zmagale  Preboldčanke. 



R A Z N O

Že drugo leto zapored je ŠD Latkova vas
pripravilo kulinarično prireditev, ki so jo
poimenovali vampijada. V kuhanju vampov se je
tokrat pomerilo šest ekip. 
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Društvo je priskrbelo 1 kg vampov in čebulo za vsako ekipo, ostale sestavine pa so tekmovalci izbrali sami.
Tekmovanje in pokušina vampov je privabila številne obiskovalce, strokovna komisija pa je najboljše
tekmovalce nagradila s pokali in simboličnimi nagradami. Komisijo sta sestavljala predsednik ŠD Latkova
vas Aleš Golič in kuharski mojster Jernej Fonda. Po ocenitvi je zmagala ekipa Šeška poba, kjer sta bila
glavna oče Marjan in sin Rok Sitar, na drugo mesto so se uvrstili člani Ribiške družine Šempeter - oče Aljaž
Zupanc, mama Anita in sin Maj, na tretje pa  Miha Fonda in Sašo Reberšek, člana ekipa FDLV team. 
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Foto: Ivan Lipičnik 
V Latkovi vasi so kuhali vampe 
ŠD LATKOVA VAS

Vsako leto se romarji naše župnije odpravijo na
večdnevno župnijsko romanje. Letos so od 6. do
9. junija romali po francoski alpski poti. 
Prvi dan romanja jih je pot vodila do
benediktinskega samostana Sacra di San
Michele. Začetki samostana, ki spada med
najznamenitejše v severni Italiji, segajo v 10.
stoletje. 
Drugi dan so se povzpeli do Marijinega svetišča
La Salette, ki leži na 1800 metrih nadmorske
višine. Gre za kraj, kjer se je Marija leta 1846
prikazala dvema pastirčkoma. 
retji dan so se ustavili v mestu Voiron, kjer so
obiskali znano destilarno in veliko klet likerjev.
Zadnji dan so z gondolo potovali iz Chamonixa
na vrh Aiguille du Midi – Mont Blanc. 
 

Foto: Damjan Ratajc
Odpravili so se na romanje
ŽUPNIJA SV. PAVEL - PREBOLD
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Foto: Boža Verdev 

Tudi ko je toplo, ni časa za počitek
ZB NOB KO PREBOLD

Čebelarsko društvo Prebold je junija za vse, ki jih zanima čebelarstvo, pripravilo dan odprtih vrat. Predstavili
so svoje delo, opremo za čebelarjenje, čebelje pridelke in vse ostalo, kar je povezano z delom njihovega
društva. 
V kulturnem programu, ki ga je povezoval Gašper Hriberšek, so nastopili otroci preboldskega vrtca. Zbrane je
nagovoril tudi predsednik društva Branko Valenčak, ki je v govoru omenil, da se čebelarji bližajo 120-letnici
savinjskega čebelarstva, kar pomeni, da bo v času, ki prihaja, pri čebelarjih še toliko bolj veselo. 
 

Foto: Ivan Lipičnik 

Na dnevu odprtih vrat so predstavili svoje delo
ČEBELARSKO DRUŠTVO 

Naša zveza borcev NOB KO
Prebold tudi v maju in juniju ni
počivala. 
25. maja je 40 udeležencev
obeležilo dan mladosti v
Kumrovcu. Na letošnji 15.
proslavi Dan mladosti – radosti
v Kumrovcu na Hrvaškem se je
zbralo več kot 10.000 ljudi, kar
je največ do zdaj, so ocenili
organizatorji iz Zveze društev
Josip Broz - Tito.
3. junija so se udeležili proslave
na Ljubelju. Ogledali so si tudi
muzej v Tržiču in se v
popoldanskih urah odpravili
nazaj proti Preboldu. 
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Foto: Ivan Lipičnik  

Kako do zdravega življenjskega 
sloga?

ZELENI BISER IN OBČINA PREBOLD

Kako do zdravega življenjskega sloga je vprašanja
oziroma rdeča nit štirih aktivnosti, ki potekajo na
Kmečki tržnici Prebold v sodelovanju občine in
Zelenega bisera.
Junija so organizirali delavnico in predavanje v
sodelovanju z Matevžem Jeranom, kjer so spoznali
novo trajnostno prehransko politiko, na predavanju
in meritvah z Marušo Modrijan pa so govorili o
prehrani sedanjosti in prihodnosti z vidika
posameznika. 
V prvem delu aktivnosti so spoznali globji pomen
zdravja in hrano. Za prvo velja, da mora biti več kot
pomembna vrednota vsakega posameznika. 
Je namrče dinamično ravnovesje telesnih, duševnih,
čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se
kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij
in prilagajanja okolju.

Turistično društvo vabi na 
letošnji Žur pod Žvajgo!

V soboto, 24. avgusta ob 20. uri bo Prebold že šesto
leto zapored tresel  ŽUR  POD  ŽVAJGO!  Poskrbljeno
bo za okusno hrano in pijačo, nepozabno vzdušje pa
bodo pričarali skupaj ter v dobri družbi in ob odlični
glasbi kot vsako leto žurali pozno v noč.
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Foto: Ivan Lipičnik  

Šešče River Race 2019 - izvirni 
in hitri

KD ŠMRKL ŠEŠČE 

Vsako leto težko pričakamo Šešče River Race, ki ga
že nekaj let zapored organizira KUD ŠMRKL Šešče.  
Letos je na tekmi sodelovalo 11 različnih plovil, vsa
plovila so bila na nek način posebna, a na koncu so
vseeno določili tri zmagovalce v kategoriji izvirnosti
in tri po hitrosti. V izvirnosti je zmagalo plovilo
Politično sranje, ki ga je vodil Janko Volmut, sledilo
je plovilo GT in vodja Miha Grenko, na tretje mesto se
je uvrstilo plovilo Žar na vodi z vodjo Gašperjem
Sopotnikom. Pri hitrosti je na prvem mestu pristalo
plovilo GT (vodja Miha Grenko), na drugem Mihi
panks in vodja Miha Dolar ter na tretjem Mejhn pjeb
in vodja Anže Dolar. 

Inovator leta Spodnje 
Savinjske 2018

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila
tokrat organizirana v prostorih podjetja
KORNOTERM d.o.o. na Gomilskem,  je bil zaključen
razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2018«. Tekst: RA Savinja / Foto: T. Tavčar 

Na podelitvi so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno
pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja petim najboljšim inovacijam lokalnega okolja za
preteklo  leto. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je podelil priznanja petim
zmagovalnim inovacijam, je ob tej priložnosti čestital vsem prijavljenim inovatorjem in še posebej
nagrajencem: »Prav vaš pogum, ideje in razmišljanje zunaj okvirjev oz. 'out of the box', prinaša v naše življenje
številne rešitve. Te nam lajšajo vsakodnevna opravila ali pa izboljšujejo konkurenčnost podjetij in nenazadnje
slovenskega gospodarstva.« Na aktualnem razpisu je sodelovalo 16 inovacij, od katerih jih je bilo 9 skupinskih,
tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 
36 inovatorjev. Inovacijska priznanja in nagrade, 
ki jih podeljuje Območni svet Območnega razvojnega 
partnerstva Spodnje Savinjske doline imajo namen 
dati neposredno vzpodbudo inovatorjem na lokalnem 
področju in promovirati njihove inovacijske rezultate, 
hkrati pa je to tudi posredna pomoč gospodarstvu.
Sredstva za nagrade prispeva šest občin Spodnje 
Savinjske doline, med drugimi tudi Občina Prebold. 
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vsako
SOB
od

8.00
do

10.30 

SOB
20. 7. 

SOB
13. 7. 

SRE
17. 7.

od
18.00 

do
20.00 

NED
21. 7.

ob
10.00 

SOB
20. 7.

ob
16.00

PET
26. 7.

od 16.00 
do

20.00 

NED
28. 7.

ob
6.00 

KMEČKA TRŽNICA
Pri Poslovnem centru
Dolenja vas

POHOD NA
STEGOVNIK
Zbor: pred OŠ Prebold

ČEBELARSKO 
DRUŽENJE 
Pred Aninim domom

IGRIŠE - 76. OBL.TRAGEDIJE

NA HRIBARJEVI DOMAČIJI

Zbor: pred OŠ Prebold

HITROSTNO TEKMOVANJE ZA
MEMORIAL BORUTA LEBRA 
IN GASILSKA NOČ NA VASI

V Športnem centru Matke 

MAGDALENINA
NEDELJA 
Pri cerkvi Sv. Marije 
Magdalene na Homu

LOVSKO STRELSKO
TEKMOVANJE
Pri Lovskem domu Golava

PRIPRAVA IN PEKA KRUHA
PRI STANKU KRAŠOVCU 

Zbor: pred MC Prebold

POHOD IN OBISK V
PLANINSKEM TABORU
Zbor: pred OŠ Prebold

ANINA 
NEDELJA
V cerkvi Sv. Pavla v Preboldu

Občina in TD Prebold PD Prebold MC Prebold KO ZB NOB Prebold

PGD Matke Župnija Sv. Pavel-Prebold LD Prebold MC Prebold

PD Prebold

NED
21. 7.

ob
8.00

NED
28. 7.

ob
10.00 Župnija Sv. Pavel-Prebold

od PON 
do PET

med
18.00

in
20.00 

VRTNARJENJE
Dolenja vas - vrt pri
Bojani

RAZLIČNE AKTIVNOSTI
PO PROGRAMU 
V Gaju ali 
 prostorih MC Prebold

KLEPET OB KAVI - 

KAJ DOGAJA?

V prostorih MC Prebold

MC Prebold MC Prebold MC Prebold

vsak
PON

od
17.00

do
20.00

vsak
TOR

od
18.00

do
20.00

od TOR 
do PET

med
9.00

in
11.00 MC Prebold

USTVARJANJE
V prostorih 
MC Prebold

ČET
15. 8. 

ŠIPEK NAD BLAGOVICO - 
76. OBL. USTANOVITVE
ŠLANDROVE BRIGADE

Zbor: pred OŠ Prebold

TEKMA KOSCEV,
 GRABLJIC 
IN ŠTANGARJEV
Sv. Lovrenc 

SREČANJE ČLANOV
DU PREBOLD
Gaj Prebold

6. MEDDRUŠTVENO TEKM. 
 STAREJŠIH GASILCEV IN
GASILK ZA PREHODNI POKAL
LATKOVE VASI

Šp. park Latkova vas

LOVRENŠKA 
NEDELJA
Pred cerkvijo Sv. Lovrenca

TURNIR V
ODBOJKI
ŠD Marija Reka 

KO ZB NOB Prebold PGD SV. Lovrenc

DU PreboldPGD Latkova vas PGD Latkova vas KPD Šešče 

Župnija Sv. Pavel-Prebold Župnija Marija Reka ŠD Latkova vas

NED
11. 8.

ob
10.00

ČET
15. 8. 

ŠD Marija Reka

PD Prebold

DVODNEVNI
POHOD NA KRN 
PD Prebold 

SOB
24. 8.

od
20.00

POKALNO OBČINE 
V AVTO MODELIH
Steza ob Strugi

15. GASILSKO TEKMOVANJE
ZA PREHODNI POKAL PGD
GROBLJA

Šp. p. Latkova vas

ŠPORT POD 
ŽVAJGO
Igrišča pri bazenu

Društvo Modelar

PGD Groblja TD in Občina Prebold ŠD Partizan Prebold

SOB
31. 8.

od
8.00

NED
4. 8. 
ob 

8.00

NED
4. 8. 
ob 

15.00

SOB
10. 8.

od
10.00

SOB
10. 8.

SOB
10. 8.

XXI. MEMORIAL 
DRAGA GAJŠKA 
Šp. park Latkova vas

SOB
10. 8.

in 
NED
11. 8.  

FESTIVAL
KLEKLJANE ČIPKE 
Hotel Prebold

ČET
15. 8.

ob 
7.45 

PEŠ ROMANJE IZ
PREBOLDA V MR
Zbor: v Preboldu

KOLESARJENJE V
LOGARSKO DOLINO 
Zbor: igrišče Latkova v. 

NOGOMETNI
TURNIR
Nogometno igrišče Žabjek 

SOB
17. 8. 

ŠD Partizan Prebold

SOB
17. 8. 

in 
NED
18. 8. 

NED
18. 8.

ob 
9.00 

SOB
24. 8. 

SOB
17. 8.

ob 
7.00 KO ZB NOB Prebold

GRAŠKA GORA - 75. 
OBL. XIV. DIVIZIJE
Zbor: pred OŠ Prebold

ŽUR POD ŽVAJGO - ALYA,
KOBRA ROCKSHOW IN
VUDU
Gaj Prebold

od 
26. 8. 

do 
30. 8. 

med 8.00
in 14.30

POLETNI
KOŠARKARSKI KAMP
Športna dvorana OŠ P. 

KK Prebold 2014


