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Šport, kultura, društvene dejavnosti ali visoki jubileji. Področja, na
katerih se razvijajo in izpopolnjujejo naši občani ter občanke. Bodisi
gre za posameznike ali društva, vsi so ključni, da je življenje v naši
občini lepše. Zato smo tudi letos podelili priznanja izstopajočim
športnikom, kulturnikom in ostalim posameznikom ter društvom,
ki so zaznamovali Občino Prebold.  

Od leta 2015 Občina Prebold podeljuje dve
vrsti plaket: plaketo dr. Antona Schwaba in
plaketo Janka Kača. Na osrednji proslavi ob
slovenskem kulturnem prazniku  je bila v
letošnjem letu podeljena plaketa dr. Antona
Schwaba, ki se podeli posameznikom ali
organizacijam, ki delujejo v kulturi na
področju glasbe, plesa, baleta, komponiranja
in drugih podobnih dejavnosti. 
Prejel jo je Jožef Rogl, aktivni član Pihalnega
orkestra Prebold in velik ljubitelj glasbe, ki ga
spremlja že od malih nog. Jožef je član
orkestra že 64 let. 

Foto: Ivan Lipičnik 

Izjemni občani in občanke, 
ki so zaznamovali 
našo občino 

Za pomembne tekmovalne dosežke v športu so priznanja prejeli
plavalka Hana Podbregar, odbojkarici Vita Črnila in Brina Kodrun,
rokometašice  Lana Artelj, Maja Kovačič, Hana Galič in Stina
Jazbinšek, atletinji  Barbara Kok in Nastja Kovač, karateist  Maj
Kolšek  ter judoista  Luka Sirše in Primož Muhovec. Priznanja za
vrhunske mednarodne dosežke so prejeli taekwondoista  Ana
Sajtl in Jan Sajtl, judoist Nejc Zorec in rokometaš Gregor Ocvirk. 
Posebno priznanje za izjemen prispevek k razvoju športa je
prejel  Igor Uranjek, ki zadnjih 10 let aktivno sodeluje in kroji
športno dogajanje v našem kraju. Na prireditvi so v okviru                               
20-letnice delovanja Športne zveze Prebold podelili priznanja
dosedanjim predsednikom zveze. 
V zadnjem dejanju sta bili podeljeni še priznanji za najboljšega
športnika in športnico, to sta postala Gregor Ocvirk in Ana Sajtl.

20. marca ni bilo slavnostno le zaradi prireditve Športnik leta 2018, temveč tudi zato, ker v letošnjem letu
Športna zveza Prebold praznuje 20-letnico delovanja. V prvi vrsti so bila podeljena priznanja športnikom
veteranom. Priznanje za pomembne tekmovalne dosežke sta prejela  Zlatko Ulaga na področju lokostrelstva
in Rafael Končina na področju kolesarstva, posebno priznanje za izjemne športne dosežke pa atlet Adi Vidmajer,
lanski svetovni prvak v metu kladiva ter najboljši veteranski atlet Slovenije in Balkana. 
Za pomembne tekmovalne dosežke je priznanje prejela tudi  odbojkarska ekipa Uniforest Prebold  iz
Odbojkarskega kluba Prebold. 
V nadaljevanju so podelili priznanja za obetavne mlade športnike, 
ki so jih prejeli odbojkarica Neža Kodrun ter članica in člana 
KBV Fudoshin Neja Zorec, Vasja Zupanc in Luka Skok.



Foto: Ivan Lipičnik 

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. 
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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Po lanskoletnih lokalnih volitvah smo v začetku decembra
dobili šesti občinski svet s 15 svetnicami oz. svetniki.              
 V šesti mandat je vstopil tudi župan Vinko Debelak.
 

Na volitvah, ki so potekale 18. oktobra, je v naši občini
glasovalo 2373 volivcev (57,77 %). Z 1293 glasovi (54,95 %)
je bil za župana izvoljen Vinko Debelak. 
Občinski svetniki posameznih list so v tem mandatu: 
- SDS (Marjan Golavšek, Brane Verk, Bernard Tratnik 
in Mirko Stojnić), 
- SD (Matija Jager, Matjaž Dolinar in mag. Marko Repnik), 
- DeSUS (Sonja Stergar in Franc Škrabe), 
- Lista Neodvisni za Prebold (Liljana Kač in Miha Fonda), 
- SMC ( mag. Boris Kupec), 
- Lista Ksenije Rozman (Martina Jager) 
- Listja Marjana Šarca (Janja Klančnik), 
- SLS (Karol Lobnikar). 
Predsedniki komisij in odborov so v tem mandatu: 
Franc Škrabe (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja), Matija Jager (Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe), Marjan
Golavšek (Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti), Miha Fonda (Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo), Matjaž Dolinar (Odbor za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu),  Brane Verk  (Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami) in mag.
Boris Kupec (Statutarno pravna komisija). 

Foto: Ivan Lipičnik 

Novi občinski svetniki in svetnice ter
šesti mandat župana Vinka Debelaka

Člani nadzornega odbora so  Petra Kobal
Šorli  (predsednica), Uroš Ledinek in Boris Rodošek.
Podžupani so mag. Boris Kupec za gospodarstvo,
mag. Marko Repnik za negospodarstvo in Franc
Škrabe za zaščito in reševanje. 

Mag. Boris Kupec: "Naloga občine je, da zagotavlja pogoje in
pospešuje razvoj podjetništva, turizma in gostinstva,
kmetijstva in razvoja podeželja. Prizadevali si bomo
za  pridobivanje finančnih sredstev iz kohezijske politike EU za
sofinanciranje investicij javnega pomena. Okrepiti je potrebno
tudi  sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi
ter institucijami s področja razvoja, kar bo zagotovo
prednostna naloga sedanjega vodstva."
 

Mag. Marko Repnik: "Zavzemal se bom predvsem za večji
poudarek raznih socialnih mrež (kultura, šport, turizem) v naši
lokalni skupnosti. Pomembno se mi zdi pridobivanje dodatnih
finančnih sredstev za boljše delovanje naštetih dejavnosti in
ureditev ter obnova primerne infrastrukture. Želel bi, da se
uredi prisotnost pediatra v občini, dodatne kulturne kapacitete
in da se uredi upravljanje s športnimi površinami, predvsem
igrišč in igral za otroke. Na vsak način moramo v občini
obdržati pošto in urediti neskladja v denacionalizacijskih
postopkih."
 

Franc Škrabe: "V tem letu je že bil imenovan novi poveljnik
civilne zaščite naše občine, obeležili smo 20-letnico ustanovitve
GZ Prebold, posodobljeni so bili tudi operativni načrti. V
naslednjem obdobju bo potrebno nadaljevati z
usposabljanjem enot in posodobitvijo gasilske in reševalne
opreme v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti. Glavni
cilj je zagotoviti primerno usposobljenost in opremljenost
prostovoljnih gasilskih enot in štaba CZ na območju občine za
posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah."
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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. 
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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. 



Tekst: Jure Vrhovec / Foto: Ivan Lipičnik 

Bazen Prebold vabi, da se med
poletjem prijetno osvežite 

6|OBČINSKE NOVICE

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. Prav tako morajo 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. 
Rok za prijavo je bil 5. junij, na razpisana mesta pa se je
prijavilo 25 kandidatov in kandidatk. Sprejeti so bili vsi
kandidati, delo bodo opravljali 10 oz. 14 dni, odvisno
od dodeljenega 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. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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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. 



Prebold je občina po meri
invalidov
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Spomladi je bil v Občinski knjižnici Prebold
podpisan dogovor o vključitvi naše občine v
izvajanje projekta za pridobitev listine ZDIS z
nazivom Občina po meri invalidov za leto 2019.
Medobčinsko društvo invalidov Žalec je pred
meseci Občino Prebold predlagalo za
pridobitev tega naziva. Svoj predlog so
utemeljili s pozitivnim odnosom občine do
sprejemanja ukrepov, ki vplivajo na položaj
invalidov v občini. Seveda je tudi občina sama
pripravljena izpolniti pogoje za pridobitev
omenjene listine. Tako  bodo v prihodnosti
urejene sanitarije v ZD Prebold, narejeni
pločniki z znižanimi robovi, urejene klančine
oziroma pločniki pri OŠ Prebold, opravljen zaris
invalidskih parkirišč Na zelenici, izvedeno
kontrastno barvanje obeležij pri znižanih
pločnikih po centru kraja ter pri ZD Prebold in
še marsikaj drugega. V knjižnici je že
nameščena slušna zanka. 
Župan je s podpisom imenoval posebno
delovno skupino, v katero so bili enakopravno
vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki
delujejo na območju občine. Občinski svet je
dal v obravnavo in sprejem Analizo o položaju
invalidov v občini in konkreten akcijski načrt
kot sestavino delovnega programa občinskega
sveta z jasno opredeljenimi cilji in nalogami,
roki in odgovornimi nosilci.
Imenovan je bil tudi Svet za invalide, v katerega
so prav tako enakopravno vključeni
predstavniki invalidskih organizacij preboldske
občine. Svet bo spremljal izvajanje akcijskega
načrta ter obveščal javnost o pravicah,
potrebah in možnostih invalidov. Medobčinsko
društvo invalidov Žalec in Zveza delovnih
invalidov Slovenije bosta spremljala delo, do 15.
oktobra pa bo na podlagi ugotovitev  ZDIS
sprejela sklep o pridobitvi listine Občina po meri
invalidov. slovesna podelitev listine bo v
začetku decembra.

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 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Pri županu novorojenčki,
najuspešnejši učenci in glasbeniki 

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 župan Vinko Debelak in ravnatelj osnovne šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

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 Osnovne
šole Prebold in uspešne preboldske glasbenike, ki
obiskujejo GŠ Risto Savin Žalec. 

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. V tem času se je rodilo
27 otrok, od tega 16 deklic in 11 fantkov. 



V knjižnico tudi poleti
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Skupaj ustavimo čas in odjadrajmo na krilih besed v
poletne dni. Kot vabijo valovi morja, vabijo knjige med
svoje platnice. In kakor pogrejejo sončni žarki, tako naj
dušo poboža vabilo vaše knjižnice: tudi poleti vas
pričakujemo. 
»Notranje podobe so tako pomembne za dušo kot
podobe narave za oči, zato so poezija, romani in filmi
nujen vir,« je le ena izmed misli iz nove knjige Umetnost
preprostosti; za vas jo imajo v Občinski knjižnici Prebold.
Še mnogo drugih knjižnih novosti so pripravili za vaše
poletno branje. Izbirate lahko med najbolj branim
gradivom, se o čem poučite v strokovni literaturi,
prelistate revijo ali časopis, si ogledate film ali
prisluhnete glasbi z zgoščenk. Za vedno je lahko vaša
knjiga iz bukvarne oziroma kotička, kjer knjige menjajo
lastnike. Najmlajši boste reševali poletni knjižni kviz,
izbirali iz bogate zbirke otroške in mladinske literature.
Spomnimo, da je članstvo za otroke do 18. leta
brezplačno, prav tako za brezposelne, ki so prijavljeni na
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Z isto
člansko izkaznico lahko obiščete tudi katerokoli enoto
knjižnične mreže Spodnje Savinjske doline.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poletje je čas za oddih, ko se lahko v miru ozremo nazaj
ali delamo načrte za prihodnje mesece. Načrtov ne
zmanjka niti v Občinski knjižnici Prebold. 

Tekst: Lea Felicijan / Foto: Ivan Lipičnik 

OBČINSKA KNJIŽNICA PREBOLD
Morda se tudi vi udeležujete prireditev, ki praviloma
potekajo ob torkih: tri prireditve na mesec so
namenjene odraslim, zadnji torek v mesecu pa je čas
za otroško pravljično uro s poustvarjanjem.
Datume posameznih prireditev za tekoče leto lahko
spremljate na koledarju Občine Prebold, spletnih
straneh Medobčinske splošne knjižnice Žalec in prek
medijev. Vabijo tudi vse zainteresirane za izvedbo
dogodka v Občinski knjižnici Prebold, da se oglasite v
knjižnici ali posredujete svojo idejo na  elektronski
naslov skprebold@zal.sik.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos so v preboldski knjižnici izvedli 29 dogodkov,
obiskalo jih je 1300 ljudi. Aprila so že šesto leto
zapored zaključili projekt Mali Savinjčani beremo.
Letos je bilo vanj vključenih 72 otrok Vrtca Prebold.
Maja so v Žalcu končali projekt branja za odrasle
Savinjčani beremo, v Preboldu je sodelovalo 58
bralcev. Uspešno sodelujejo tudi s preboldskim
domom starejših občanov z mesečnim literarnim
druženjem. V preboldski knjižnici so zanimive in
prijetne dogodke ustvarjali mnogi domačini: Amalija
Hribar, Staš Žnidar, Prijatelji 6 ŠE, Joži Jerman, Mojca
Hribernik, Nejka Golič, Bernarda Plavec, Katarina
Petač. S KUD Svoboda Prebold so izvedli pomladno
ustvarjalno delavnico. Planinsko društvo Prebold in
Športna zveza Prebold sta soorganizirala predavanje o
alpinistični odpravi v Peru. Patronaža Prebold je
sodelovala pri predavanju o demenci.
Pričakujejo vas in se veselijo druženja z vami v
Občinski knjižnici Prebold, enoti Medobčinske splošne
knjižnice Žalec, vsak torek in sredo med 14. in 18. uro
ter vsak četrtek in soboto med 8. in 12. uro.



Foto: Ivan Lipičnik 
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KUD Svoboda Prebold se vsako leto trudi, da za vse
obiskovalce abonmajskih iger, tako najmlajše kot
nekoliko starejše, pripravi le najboljše gostujoče in
lastne igre. Poletje bodo izkoristili za pripravo novih
svežih idej - obeta se izjemna otroška predstava. 

Igra, smeh, trud in veselje
Foto: Ivan Lipičnik 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA PREBOLD

Društvo  nas vsako leto navdušuje s številnimi
prireditvami. Prisotni so tako rekoč na vseh področjih
kulturnega delovanja v občini, če ne drugače, vsaj z
ozvočenjem in razsvetljavo. Pripravljajo različne
ustvarjalne delavnice v knjižnici in na tržnici, z
veseljem oblikujejo razne prireditve in sodelujejo na
preostalih v obliki pomoči, ki jo organizatorji
potrebujejo. Posebej so ponosni na dva abonmaja,
otroškega in odraslega. 
Na odru so se od januarja dalje odvile izjemne
gledališke igre. Za odrasle je Kulturno društvo Gornji
Grad uprizorilo odlično predstavo Diagnoza: Fotr!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februarja so  v goste povabili KD Pavza, ki so se v
preboldski dvorani predstavili s predstavo Na kmetih.
Že marca se je predstavila Amaterska skupina Vrba
Vrbje s predstavo Ščuke pa ni. Predstava Ščuke pa ni se
ukvarja ravno z značajskimi potezami, ki so značilne za
Slovence. Na ogled so jih postavili v vsem blišču in
bedi ter pripravili odlično nedeljsko popoldne.
V istem mesecu so za gasilke Savinjsko-Šaleške regije
KUD-ovci znova izvedli predstavo Moža je zatajila in do
roba napolnili dvorano. Avgusta z omenjeno predstavo
gostujejo pri gasilcih v Latkovi vasi. Do sedaj so imeli s
predstavo, ki je več kot uspešna, že sedem gostovanj. 
Tudi najmlajši so lahko uživali v otroških igrah. V goste
so povabili Gledališče Kukuc s predstavo Mala Murska
deklica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predstava Žabica Brokolina in polž Sladkosned v
izvedbi Miškinega gledališča je otroke ozavestila o
pomenu zdrave prehrane in gibanja za lepši in bolj
zdrav vsakdan. Otroci so bili navdušeni nad muzikalom
Alica v čudežni deželi v izvedbi skupine Show,  KUD Franc
Kotar Trzin.
Aprila so začeli z vajami za otroško predstavo, v kateri
igrajo otroci iz Osnovne šole Prebold, predstavo pa
režira Marija Petrovec. Jeseni pričnejo z vajami za novo
odraslo predstavo.
Tudi letos bodo od meseca oktobra dalje za vse
ljubitelje gledališča organizirali otroški in odrasli
gledališki abonma. V abonmaju se bo zvrstilo pet
predstav. 
Dve prireditvi, Pozdrav mladosti in Sobivanje in
ustvarjanje v naravi, so prestavili v jesenski čas, saj se v
poletnem času organizira veliko podobnih prireditev in
podvajanje nikakor ni smiselno.  Pozdrav mladosti bodo
imeli 17. septembra, Sobivanje pa konec septembra.
2020 bo za KUD Svoboda Prebold pomembno leto, saj
bodo praznovali 110-letnico društva. Čakajo jih
pomembne naloge in kot sami poudarjajo, jim bo le s
pravimi ljudmi uspelo nadaljevati s poslanstvom 
 društva. Zato v svoje vrste vabijo vse, ki jih zanima in
imajo veselje do igranja, recitiranja, tehnike (luč in
ozvočenje), scenskega dela ter da se pridružijo zavzeti
ekipi KUD Svoboda 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 Kulturnega društva Marija
Reka, ki tudi 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
velike 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.



Foto: Ivan Lipičnik 
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12 let v Šeščah spremljamo izjemno zgodbo, ki jo vodi
KUD Šmrkl Šešče. Rock žur Šešče je tista stvar, ki je
vsako leto boljša, bolj intenziva, obiskovalci pa so nad
organizacijo vsako leto bolj in bolj navdušeni.
Prav tako je tudi s Šešče River Race, ki so ga letos
organizirali 29. junija. 
Pred 12. leti, ko se je Rock žur Šešče rodil, so bili vsi
nastopajoči iz Šešč in ožje okolice, nikakor pa si niso
predstavljali, da bodo nekoč gostili največja imena
slovenske rock scene. Predvsem pa si niso
predstavljali, da bo Rock žur Šešče postala tako zelo
tradicionalna prireditev. Letos jih je najbolj
presenetilo, kako hitro se je dvorana začela polniti.
Veselilo jih je, da je že prva skupina nastopala pred
precej polno dvorano, kar ni v navadi na podobnih
koncertih. Letos so rock žur otvorili s skupino Quad
Damage, sledili sta skupini Lumberjack in BO!, ob 23.
uri je oder stresel Pero Lovšin s Španskimi Borci,
sledila pa je še skupina Pigs Parlament. Po odzivu
obiskovalcev so izbrali prave nastopajoče, saj so bile
skupine med seboj precej različne, tako da se je
našlo za vsakogar nekaj. Verjetno je to pripomoglo
tudi k odlični obiskanosti, saj je bilo letos v Šeščah
krepko preko 300 obiskovalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlično so se imeli tudi na letošnjem Šešče River
Race, ko so se najbolj pogumni in izvirni po Savinji
spustili z doma narejenimi plovili. Če jih je v začetku
junija presenetilo slabo vreme, so imeli tokrat na
voljo obilico sončne energije. 

Nepozabni Rock Žur Šešče, pred
kratkim tudi River Race Šešče 
Foto: Ivan Lipičnik 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMRKL ŠEŠČE 

Ponosni na svoje glasbeno delo,
ki ga opravljajo 
Tekst: Lea Felicijan / Foto: Ivan Lipičnik 

DRUŠTVO PRIJATELJI 6 ŠE

Med najbolj zahtevnimi dogodki, ki jih pripravlja
Društvo Prijatelji 6 ŠE, je prav zagotovo organizacija
koncerta Nocoj bo pa en lep večer.
Že četrto leto zapored je meseca januarja v Dvorani
Prebold potekala 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.
Do sedaj so Prijatelji 6 ŠE izdali že sedem zgoščenk,
zadnjo pa so predstavili na letošnji prireditvi.
Da delo in organizacija dogodkov poteka  tako dobro, so
zaslužni člani ter vsi podporniki, ki razumejo, kako
pomembno je ohranjanje slovenske glasbe. 
Prijatelji 6 ŠE so več kot zagotovo 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 naši prijatelji,
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.



Po božičnem koncertu ni premora
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Ko Pihalni orkester Prebold na božični večer odigra
zadnjo skladbo, vedo, da konec leta ne prinaša tudi
konca glasbenega ustvarjanja. 
Ne glede na to, kakšen koncert jih čaka, se nanj vedno
pripravijo stoodstotno. Letos so v prvi polovici leta
veliko energije namenili organizaciji kulturne prireditve
ob osrednjem kulturnem prazniku, znova so združili
moči z orkestrom Glasbene šole Risto Savin Žalec in
mamicam pričarali čudovit Dan žena. Kot pustne šeme
so se tudi letos odpravili na pustovanje na Vransko,
zelo zgodaj pa so na 1. maj prebudili vse vasi naše
občine. Ob letnem koncertu, ki so ga imeli konec maja,
so s sproščeno energijo očarali vse poslušalce in
poslušalke. Po junijskih nastopih se sedaj odpravljajo
na krajši oddih, a obljubljajo, da bo 2019 še precej
pestro leto. Le kaj nam bodo torej ušpičili tokrat? 

Foto: Ivan Lipičnik 

PIHALNI ORKESTER PREBOLD 

Foto utrinki junijskih dogodkov
Foto: Ivan Lipičnik 

KD ANTONA SCHWABA in KPD ŠEŠČE 

V mesecu juniju sta v naši občini potekala dva pomembna
kulturna dogodka - 1. junija je kulturno društvo Antona
Schwaba organiziralo koncertni večer 2. mednarodnega
srečanja amaterskih pevcev opere, operete in muzikala,
v Šeščah pa je KPD Šešče otvorilo in na ogled postavilo
razstavo ročnih del.
 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Planinsko društvo je leto otvorilo s pohodom po poteh
Pohorskega bataljona, že kar naslednji dan pa so se
odpravili na 42. Zimski pohod v Marijo Reko. A leto se je s
tem šele začelo. 
Zimski pohod v Marijo Reko je bil več kot odlično
obiskan, saj se ga je udeležilo približno 400 pohodnikov.
Dobro udeležbo so beležili tudi na 16. Zimskem pohodu
na Mrzlico, ki ga društvo vsako leto organizira na
kulturni praznik 8. februarja. Med obema zimskima
pohodoma je društvo v sodelovanju z Občinsko knjižnico
Prebold pripravilo predavanje o alpinistični odpravi
PERU 2018, hkrati pa so se začele tudi priprave na občni
zbor, ki vsako leto poteka v Planinskem domu pod
Reško planino. 
Do junija so izvedli še naslednje pohode: udeležili so se
pohoda mučenikov na Bukovico, Zimskega pohoda na
Raduho, Pohoda po vrhovih Občine Prebold in njegovi
okolici, Pohoda po Strunjanski poti - Pot za srce,
udeležili so se Velikonočnega pohoda po obronkih
Kaplje vasi v organizaciji ŠD Kaplja vas, Pohoda po
Slakovi poti, Pohoda na Blegoš in Pohoda na Travnik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoštljivi do narave, ki nam daje
neprecenljive trenutke  
Tekst in foto: Matic Pečovnik 

PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD
Mladinski odsek je od januarja do junija izvedel Pohod
na Bukovico, Pohod na Blažev bivak na Golavi, Pohod
na Tolsti vrh ter Pohod na Resevno. Pohodov
mladinskega odseka se udeležuje od 15 do 30 otrok od
1. do 9. razreda osnovne šole.
Odsek za planinske poti se je v prvi polovici leta 2019
lotil urejanja planinske poti od Planinskega doma pod
Reško planino do vrha Reške planine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ta namen so izvedli dve delovni akciji v mesecu
marcu. Sledila je delovna akcija urejanja Andrejeve
poti in stopnic ter  popis za izdelavo smernih tabel na
planinski poti Grajska vas – Planinski dom pod Reško
planino. Kar nekaj ur so markacisti namenili
markiranju in čiščenju planinskih poti, ki jih je skupno
več kot 50 kilometrov. 
Pred kratkim so izvedli uspešno prireditev Osvojimo
Blažev bivak na Golavi s pohodom in tekom, v
programu je še več pohodov, med drugimi Dvodnevni
pohod na Krn, Pohod na Planjavo in Prečenje Konja,
leto pa bodo tradicionalno zaključili s silvestrskim
srečanjem planincev na Golavi. 
Mladinski odsek čaka izvedba 7-dnevnega planinskega
tabora v Čezsoči, z novim šolskim letom že načrtujejo
pohode na Žvajgo, Brnico, Mrzlico, ipd. Odsek za
planinske poti se bo v drugi polovici leta lotil še dveh
delovnih akcij, postavitve smernih tabel in urejanja
okolice Planinskega doma pod Reško planino.



V slovenski ligi tekmovali s petimi
selekcijami
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Košarkarski klub Prebold 2014 je končal svojo četrto
tekmovalno sezono 2018/2019. Po klubskem pikniku so se
mladi košarkarji odpravili na mednarodni košarkarski
kamp na Zlatibor.
V sezoni 2018/2019 je KK Prebold 2014 v slovenski
košarkarski ligi prvič tekmoval s petimi selekcijami.
Generacija fantov U13 je bila zelo uspešna 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.
Veseli so, da med sezono ni bilo večjih poškodb igralcev.
Članska ekipa je ponovno nastopala v 4. SKL in se
uvrstila v ligo za prvaka. Vseh ligaških tekem je bilo
preko 134, kar je bilo izredno naporno za strokovni štab,
ki skoraj ni imel prostega vikenda. 
Zadovoljni so z obiskom tekem in navijaškim vzdušjem,
dobro pa so se odrezali tudi pri organizaciji domačih
tekem. Klub čaka še ena naporna sezona s petimi
oziroma verjetno šestimi tekmovalnimi selekcijami. Cilj
za člansko ekipo je uvrstitev v višji rang tekmovanja. 
Ob tem bi se še enkrat radi zahvalili  glavnemu
sponzorju Vrtinam Palir.  
V tednu od 26. do 30. avgusta organizirajo 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

Vse preboldske ekipe že pridno
nabirajo znanja in izkušnje
Tekst in foto: Rok Kodrun
 

ODBOJKARSKI KLUB PREBOLD

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. 
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.



Foto: Ivan Lipičnik 
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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. 
 



Tradicionalni, a hkrati inovativni
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Člani in članice ŠD Latkova vas so v letošnjem letu
organizirali dva večja dogodka - še "svežo"
Vampijado in tradicionalni Turnir generacij v malem
nogometu. 
Vampijado, ki je potekala konec maja, so
organizirali drugič, v kuhanju vampov pa se je
pomerilo 6 ekip. 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. 

Foto: Ivan Lipičnik 

ŠPORTNO DRUŠTVO LATKOVA VAS

S športniki po mejah Kaplje vasi
Foto: Jernej Podkrajšek 

ŠPORTNO DRUŠTVO KAPLJA VAS 

ŠD Kaplja vas se je aprila z 92 pohodniki odpravilo na
pohod po mejah Kaplje vasi. 
Že 11. leto zapored so se  z igrišča ob Bolski v Kaplji
vasi odpravili po gozdni poti za bivšo tekstilno
tovarno mimo Globačnika in Rovšnika na najvišjo
točko - Tolski vrh. Pot so nadaljevali do Lobnikarjeve
domačije, se okrepčali, krenili mimo Šmiglove
zidanice in pohod zaključili na igrišču v vasi.
Organizatorji so na zbirnem mestu pripravili
pogostitev in jih presenetili z velikonočno pisanko.
 

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, kar kaže na to, da je v
tekmah mogoče razbrati tudi kanček 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. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Sv. Mati Terezija je dejala:  "Dobro vemo, da to, kar
delamo, ni drugega, kakor kapljica v morje. A če ne bi
bilo te kapljice, tudi morja ne bi bilo." Od januarja do
junija je bilo v  župnijah kar nekaj kapljic, ki so
zaznamovale življenja vernikov in drugih. 

Kapljice lepih trenutkov in spominov 
Tekst: Damjan Ratajc / Foto: Damjan Ratajc in Darko Naraglav

ŽUPNIJA SV. PAVEL - PREBOLD

Foto: Ivan Lipičnik 

Že na samem začetku leta so prvič pripravili duhovne vaje za mlade, ki so potekale v Aninem domu. Teh duhovnih
vaj se niso udeležili samo mladi iz naše župnije, temveč tudi mladi iz Šoštanja in Ponikve pri Žalcu. 
Konec meseca januarja so obhajali Pavlovo nedeljo.
Naša župnijska cerkev je namreč posvečena
spreobrnitvi apostola Pavla. Dogodka, ko je Savel, ki
je preganjal kristjane, na poti v Damask doživel božji
dotik in se spreobrnil v pričevalca in oznanjevalca
Jezusa Kristusa, pa se spominjamo 25. januarja. 
27. januarja so imeli slovesno sv. mašo v čast
spreobrnitvi apostola Pavla. Slovesnost je vodil
upokojeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. 
Marca so organizirali 13. dobrodelni koncert Pesem
staršem. Vsa zbrana sredstva so  namenjena za nove
orgle. Nastopili so vokalna skupina IL Divji ter
ansambli Naveza, Juhej, Stil, Dar in Zeme. Program je
povezovala domačinka Mojca Štruc. 

Konec meseca marca so imeli v Aninem domu  duhovne vaje za  veroučence 7. in 8. razreda, ki bodo prihodnjo
leto v mesecu maju prejeli zakrament sv. birme. Kmalu zatem so obhajali največji krščanski praznik, po njem so
mesec maj zaznamovali z šmarnicami, 26. maja pa pri slovesnosti prvega svetega obhajila 25 tretješolcev prvič
pospremili k Jezusu. 
Vsako leto se odpravijo tudi 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.
Tretji 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. 
To je seveda samo nekaj kapljic, ki
so obogatile župnijsko življenje v
prvem polletju koledarskega leta. 
Če bi radi doživeli "morje", vabljeni,
da se jim pridružite.



Praznovali 20 let zveze 
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Prostovoljno gasilstvo ima v Preboldu 145-letno tradicijo,
naloga posameznih gasilskih društev pa je že dolgo časa
veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov.
V vseh teh letih so ljudje v gasilcih našli socialno oporo
in solidarno ter predvsem nesebično pomoč ob vsakršni
nesreči. Ko se je leta 1998 ustanovila Občina Prebold, je
nastala ideja, da bi gasilci v občini imeli svojo gasilsko
zvezo. Pobudnika sta bila župan Vinko Debelak in Jože
Veber. Gasilska zveza je bila tako ustanovljena na
občnem zboru marca 1999, letos pa so praznovali 20 let
od ustanovitve. 
V ta namen so 17. maja pripravili prav posebno
slavnostno akademijo, katere so se udeležili tudi številni
visoki gasilski in drugi predstavniki. Zbrane so
nagovorili predsednik GZ Prebold Brane Verk, župan
občine Vinko Debelak, predsednik GZ Slovenije Janko
Cerkvenik in generalni direktor Uprave RS za zaščito in
reševanje Darko But.  Brane Verk je ob tem izpostavil, da
je zveza vedno poudarjala pomen izobraževanja, saj se
zavedajo, da je le najbolje usposobljen gasilec kos tudi 
najtežjim oblikam posredovanj. 

Foto: Ivan Lipičnik 

GASILSKA ZVEZA PREBOLD OK PREBOLD
Dodal je, da je ponosen na delo vseh, ki so aktivni v
zvezi ter da so v letošnjem letu še toliko bolj dokazali,
da je bila odločitev pred 20 leti pravilna. 
V spremljevalnem kulturnem programu so nastopili PO
Prebold, MPZ Svoboda in Kvartet trobil slovenskega
Policijskega orkestra. V nadaljevanju prireditve so
podelili gasilsko plamenico, ki se podeljuje za delo na
področju operative. Odlikovanje je prejel Marko Natek,
ki je s svojim delom odločno pripomogel k napredku in
ugledu gasilstva, krepitvi gasilske organizacije,
njegovo delo na področju preventive, operative,
vzgoje, usposabljanja, dela z mladimi in na drugih
področjih pa prispeva k uspešnejšemu razvoju in
napredku gasilstva v Sloveniji. 
Gasilska zveza Prebold je ob tem jubileju podelila
plakete vsem, ki so pomagali organizaciji na 20-letni
poti. Prav tako so plakete podelili tistim, ki so pred
dvajsetimi leti stopili na novo pot Gasilske zveze
Prebold ter sedanjim članom upravnega odbora,
poveljstva in nadzornega odbora. Ob koncu so se
zahvalili tudi donatorjem, ki so podprli izdajo zbornika
in slavnostno akademijo. Ob  jubileju so namreč  izdali
zbornik, v katerem so povezali delovanje vseh osmih
prostovoljnih gasilskih društev in zveze, to so PGD
Groblja, PGD Kaplja vas, PGD Latkova vas, PGD Matke,
PGD Prebold - Dolenja vas - Marija Reka, PGD Sv.
Lovrenc, PGD Šešče in PIGD Odelo. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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V Društvu prijateljev mladine (DPM) Prebold so se
ob ustanovitvi v lanskem letu odločili, da bodo
vedno delali v dobro otrok, mladine in družin v
našem kraju. Tako tudi letos s svojim delovanjem v
Preboldu pišejo čudovite zgodbe. 
 

Z začetkom koledarskega leta so nadaljevali s
programom FunEnglish. Gre za tedenski
izobraževalni program za osnovnošolce. 
V prostorih OŠ Prebold se je v dveh šolskih urah
že od septembra dalje redno zbiralo skupno 67
učencev, ki so utrjevali in poglabljali svoje znanje
angleškega jezika ter se izmenično vsaka dva
tedna srečevali z rodnimi govorci iz ZDA. 
V prvi polovici koledarskega leta 2019 so bili v
DPM Prebold aktivni tudi na socialno-
humanitarnem področju. Odobrili so osem vlog
za finančno pomoč za namene kritja stroškov
dejavnosti za osnovnošolske otroke. 

Društvo, ki je prijatelj naše mladine 
Tekst: Mojca Štruc / Foto: Ivan Lipičnik in Mojca Štruc

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE PREBOLD

Foto: Ivan Lipičnik 

V nedeljo, 16. junija, pa so v DPM Prebold 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.
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. 
V društvu se zahvaljujejo njim in vsem donatorjem, ki so
omogočili dogodek, dodajajo pa, da so posebej veseli
pripravljenosti na aktivnost in na povezovanje prisotnih. 



2100 iskrenih obiskov in nasmejanih ljudi
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Pred nekaj leti je Klavdija Jelen, danes koordinatorka MC
Prebold, dobila  priložnost soustvarjati program z
namenom boljšega in kakovostnega življenja vseh
posameznikov na našem planetu. In prav takrat se je v
njej prebudila želja po dajanju, druženju, podpori in
medsebojni povezanosti v takrat navidezno praznem
Preboldu. 
Z lastnim projektom in vizijo je obiskala našega župana
z besedami: "To priložnost lahko razvijemo skupaj,
točno to potrebuje vsakdo izmed nas!"
Župan se je strinjal in počasi je začelo nastajati  nekaj
novega, izjemnega. Kaj kmalu so pobudniki dobili
prenovljen prostor, vso podporo s strani občine,
neomejen čas in preprost, a zanimiv mesečni program,
ki z vsebino pomaga pri vsakodnevnih opravilih doma
ali v službi. Projektu so se pridružili tudi pomembni
partnerji, Rdeči Križ Slovenije - OZ Žalec, Lekarna Cvetka
Prebold in DU Prebold. Na začetku so delavnice
obiskovali otroci in njihovi straši. To je bilo v času
krompirjevih počitnic, buč in čarovnic, kar  je
organizatorjem dalo zagon po ustvarjanju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuharske recepte so sprva oblikovali  zgolj po lastnih
zmožnostih.  Samo začetna delavnica ni imela obiska,
na meniju je bil namreč jogurtni biskvit. "Mogoče ga pa
ne obožujejo vsi, a nič zato," je rekla Klavdija in
nadaljevala. Ni bilo dolgo, ko so se začeli dogajati
presenetljivi odzivi vseh vas, ki danes obiskujete center. 
 

Tekst: Klavdija Jelen / Foto: Ivan Lipičnik 

MEDGENERACIJSKI CENTER PREBOLD

Povezovanja z društvi, posamezniki, okolico in
ostalimi so dosegla nepričakovano.
Medgeneracijski center je dobil vrt, na katerem rastejo
pridelki za izmenjavo in kuhanje, z določenimi
delavnicami so privarčevali in se približali modnim
trendom s preoblikovanjem oblačil in z izdelavo
nakita. Osnove računalništva so omogočale osveščen
korak z napredno tehnologijo, po drugi strani pa so z
vajami za hrbtenico, sprehodi in uporabo fitnes naprav
na zabaven način vzpodbujali k ohranjanju vitalnosti.
Naredili so pehtranovo potico in zanjo dobili zlato
priznanje na Festivalu potic. Lotili so se ozaveščanja o
veganski prehrani, pekli kruh v krušni peči, šivali
izdelke, šli na izlete, obiske, piknike, vožnjo z vlakom.
Veselili so se  pogovorov, bralnih krožkov, izmenjave
oblačil, angleščine in še bi lahko naštevali. Postali so
prijatelji, zaupniki, družina z neizmernimi željami po
ustvarjanju in razvijanju idej za naslednje delavnice.
Ponosni so, da danes medgeneracijski center šteje
preko 275 udeležencev, ki s svojo vnemo in prostim
časom ustvarjajo novo zgodovino. 
Ta šteje 2100 obiskov na različnih delavnicah, 530
prostovoljnih ur vseh prisotnih otrok, mladostnikov,
staršev, upokojencev in tistih sramežljivih, ki se bodo
medgeneracijskemu centru pridružili v prihodnje. 
Kot zaključuje  Klavdija: "Ne samo, da postajamo
najboljša občina, postanimo nerazdružljivi v celem
vesolju, saj samo mi lahko poskrbimo, da bo življenje
vredno živeti v največji možni razsežnosti
posameznika in samo mi vemo, kaj je najboljše za nas.
Hvala vsem, ki omogočate uresničitev teh majcenih
dobrin, ki nas izpopolnjujejo."



Foto: Ivan Lipičnik 
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Pohodi, izleti, tekmovanja, izobraževanje, šport in še bi lahko
naštevali. Vse to in še več je gorivo, ki poganja kri po žilah
našemu upokojenskemu društvu.  Aktivni so v vsakem letnem
času, pa tudi zgodnja ali pozna ura jim ne predstavljata
nobene ovire.
 

Z izletniško dejavnostjo so tradicionalno začeli na kulturni
dan, saj se s tem želijo pokloniti našemu največjemu
pesniku Francetu Prešernu. Za letošnji izlet so izbrali
Ljubljano, kjer so si ogledali pravoslavno cerkev, razstavo
Ivane Kobilice v Narodni galeriji ter razstavo zlata v
Narodnem muzeju Slovenije. Pred Prešernovim
spomenikom so poslušali recitacije slovenskih kulturnikov
ter se odpravili na ogled stare Ljubljane in gradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V marcu so imeli zbor članov društva, kjer so se v spominu
vrnili v leto 2018, a se hkrati že ozrli daleč naprej. 
Vseskozi so aktivni na jutranji telovadbi, sekcija Jutranja
telovadba na prostem 1000 gibov namreč v Preboldu deluje
že tri leta. V lanskem letu je Ida Drog na pobudo krajanov v
Latkovi vasi poskusno organizirala vadbo dvakrat na teden,
ki jo sedaj že več kot eno leto izvajajo v Športnem centru
Latkova vas. Spomladi so izkoristili prve sončne žarke ter
organizirali čistilno akcijo svoje posesti. Odbojkarji in
balinarji so se posvetili vsak svojemu igrišču, očistili pa so
tudi prostor za jutranjo telovadbo. 
Spomladnega izleta na Madžarsko, ki je še vedno zelo
zanimiv, se je udeležilo 30 članov. Prav takšno število članov
se je maja udeležilo organiziranega izleta v Moravško dolino.
Čeprav gre za precej bližnjo destinacijo, so se v dolino
številni izletniki odpravili prvič. 

Pomembno je izkoristiti možnosti
za zdravo in vitalno življenje 
Foto: Marta Praprotnik 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PREBOLD 

V maju so otvorili  tekmovalni duh društva. Šahisti
šahovske sekcije so se udeležili tekmovanja v
Mozirju in od devetih ekip dosegli   6. mesto.
Preboldski upokojenci so med drugim organizirali
tekmo v balinanju, ki jo razpiše Pokrajinska zveza
društev upokojencev Celje. Za društvo je to
predstavljajo velik zalogaj, a se je na koncu vse
dobro izteklo. 
S športnim tekmovanjem so se odzvali tudi na
obeležitev praznika Občine Prebold. K troboju so
povabili še DU Šempeter in DU Vransko. Tekmovali
so v balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici,
metanju krogov, pikadu in šahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najžlahtnejši pokal si je priborilo ravno naše
upokojensko društvo, na kar so zelo ponosni. 
V juniju so se navdušenci narave odpravili na
pohod in nabiranje zdravilnih zelišč na Golte.
Proti koncu junija pa je 29 članov društva letovalo
v Vodicah pri Šibeniku. V nekih drugih časih je
poleti tam letovalo kar 100 članov našega
društva, letos pa so bili zadovoljni, da jih je vsaj
nekaj uspelo uživati v lepoti Dalmacije. 



To je dom, kjer dolgčasa ne poznajo 
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V domu Na zelenici ni nikoli dolgčas. Vsak najde nekaj
zabavnega za sebe, vedno pa se lahko obrnejo na nekoga, s
katerim poklepetajo ali spijejo dobro kavico v domskem
baru. Osebje doma se  trudi, da bi  jesenske dni življenja
stanovalci preživeli najlepše.
Vsak mesec igrajo tombolo, ki jo vedno težko pričakajo.
Prostovoljka Nada iz društva Hospic  pripravlja pogovorne
urice z različnimi temami. Prav tako je tudi s knjižničarko
Leo, ki za bralce pripravlja dopoldneve ob knjigi in jim
predstavi najbolj brana in priljubljena čtiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikoli ne pozabijo na slavljence meseca, ki jim pripravijo
skromno praznovanje, program pa obogatijo in z iskrenimi
nasmehi polepšajo otroci iz Vrtca Prebold. Stanovalci
otrokom uslugo vrnejo vsak mesec, ko jim pripravijo
pravljično urico. Obiskov pa ni in ni konca, saj jih vsak
ponedeljek obiščejo prostovoljci iz Osnovne šole Prebold,
mesečno pa tudi gospod župnik.
Seveda ne pozabijo obujati starih običajev in praznovati
različnih praznikov. Pripravili so proslavo ob slovenskem
kulturnem prazniku, ob pustu so se namaskirali in rajali s
skupino  Duo Evergreen. Obiskale so jih tudi maškare iz
šole in vrtca. Ob dnevu žena so stanovalke prejele rožice.
Ponovno so sodelovali tudi na Festivalu potic, kjer so med
drugimi prejeli zlato priznanje. Pletli so butare in barvali
pirhe. Mladinski pevski zbor OŠ Prebold in dramska skupina
sta pripravila proslavo ob 27. aprilu, Pihalni orkester
Prebold  pa je poskrbel za prvomajsko budnico. Pripravili
so tudi proslavo ob dnevu državnosti.

Tekst: Meta Rojšek Breznik / Foto: Meta Rojšek Breznik in 
Simona Žvikart Repnik 

DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON - ENOTA PREBOLD

Letos so stanovalce pred veliko nočjo obiskale
članice Župnijskega Karitas Prebold, ki so vse
stanovalce obdarile s paketom dobrot. 
V sodelovanju z ljubljansko zdravstveno fakulteto,
Univerzo na Primorskem ter Silway so izvedli projekt
Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri osebah s
kognitivnim upadom in demenco. 
Ob četrtkih stanovalce obiščejo različne skupine in
jim polepšajo popoldneve. Obiskali so jih Oktet
Zavodnje, skupina Pesmca, ljudske pevke Pušeljc,
ansambel Ultima, Folklorna skupina Kobula,
Maltežanke, Moški pevski zbor KUD Franceta Prešerna
Vojnik, Folklorna skupina Blagovna, Knapovske
punce, KUD Jesensko cvetje, plesna skupina Zasavke,
MePZ Štore, skupina Ubrane strune, Arclinski fantje in
Fantje z vasi. Redno jih obiščejo kosmati prijatelji in
njihove lastnice iz društva Tačke pomagačke. 
Radi odidejo tudi kam drugam. Tako so se npr.
podali na nakupovalni izlet, obiskali dom v Šentjurju
in se kopali v DUFS Trbovlje.  Udeležili so se
tradicionalnega srečanje domov celjske regije, ki ga
je letos organiziral Dom Sv. Jožefa Celje.
Tesno sodelujejo  z Društvom Spominčica. V tem času
so organizirali tri dogodke Alzheimer Cafe. 
Enota Prebold je podružnica Doma upokojencev
Franca Salamona Trbovlje, ki  je v mesecu juniju
praznoval 40 let delovanja. Obletnico so proslavili s
proslavo, ki so se je udeležili tudi stanovalci
preboldskega doma. Preboldska dramska skupina je  
popestrila progam s svojo igro.
Če srečate stanovalce doma v Preboldu, bodo veseli
vašega pozdrava, prijazne besede ali krajšega
pogovora, s še večjim veseljem pa vam bodo zaupali,
kaj vse dobrega se jim je že pripetilo. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Zgodovinsko in narodopisno društvo je kljub obetu
slabega vremena v soboto, 18. maja izpeljalo že 15.
pohod po grajskih poteh,  na katerem se je zbralo skoraj
30 pohodnikov. 
Letošnji pohod se je pričel pred zahodnim traktom
Graščine Prebold in je bil prilagojen razmočenosti
terena in različni starosti pohodnic in pohodnikov. Pot
jih je peljala mimo poslopij nekdanje tekstilne tovarne
proti Kaplji vasi, kjer je še v 20. stoletju stal dvorec
Gorica. Nato so se po gozdu sprehodili in povzpeli na
lokacijo nekdanjega žovneškega Libenštajna, ki je
dominiral v teh krajih, dokler ni bil zgrajena
preboldska graščina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz Libenštajna so se vrnili v Prebold na trg pri cerkvi Sv.
Pavla, kjer se je prvi del pohoda končal in so se
nekateri poslovili, spet drugi so se priključili na
drugem delu pohoda. Preboldski trg je zanimiv zaradi
zgodovine stavb, ki ga obkrožajo in zaradi tabel,
vzidanih v severno steno cerkve. Te pričajo o antičnem
in srednjeveškem dogajanju v preboldski okolici. 

15. pohod po grajskih poteh 
Tekst in foto: Uroš Herman 

ZGODOVINSKO IN NARODOPISNO DRUŠTVO PREBOLD

Pohod je nato krenil v vas Sv. Lovrenc, kjer so si
ogledali cerkev in se spomnili na bližnji štok/pristavo
gradu Žaženberk, ki je stala nasproti cerkve. Obiska
razvalin Žaženberka, najstarejšega gradu v občini, tudi
letos zaradi obnovitvenih del na dostopu do gradu
niso mogli vključiti v program. 
Pohod so tako nadaljevali v Šešče, kjer so na poti od
daleč opazovali lokacijo Žaženberka na Burkeljčevem
hribu in si nato ogledali nekaj gomil v Šeščah. Te so
priče prazgodovinske poselitve na območju in so
povezane z naselbino iz istega obdobja na Homu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnja točka pohoda je že nekaj let lokacija dvorca
Šenpihl v Šeščah, kjer zbrane domačini vedno prijazno
pogostijo. Letos so  pohodnike šentlovrenški gasilci s
kombijem odpeljali do Muzejske zbirke v Dolenji vasi
in jim s tem olajšali povratek, saj je zbrane v prostorih
zbirke že čakala pogostitev ob zaključku pohoda.  Za
izbiro trase pohoda je tudi letos poskrbel Janko
Napotnik, za strokovno razlago na posameznih točkah
pa Uroš Herman. 



Letos na festivalu kar 79 različnih potic

26|TURIZEM

V Dvorani Prebold je aprila potekal 16. Festival potic
Prebold, organizacijo pa sta tudi v letošnjem letu
prevzela Turistično društvo Prebold in Občina Prebold.
V petek je med 8. in 11.30 uro v Dvorano Prebold na
ocenjevanje prispelo 79 potic, tudi v letošnjem letu so
prevladovale orehove potice. Prav tako so udeleženci in
udeleženke prinesli kar nekaj potic v preostalih treh
kategorijah, to so orehovi kolači, potice z dodatki in v
kategoriji, kamor spadajo vse ostale potice. Med prispelimi
79 poticami je bilo v letošnjem letu kar 50 ovrednotenih z
zlatim priznanjem, posebne plakete pa letos niso podelili. 
V kulturnem programu so na citrah in s petjem sodelovali
Maša Strmec, Jan Strmec, Zala Kuhar in mentorica Irena
Tepej iz Glasbene šole Risto Savin Žalec, nastopila je
Folklorna skupina Grifon, s komičnim vložkom v družbi
voditelja Tomaža Pančurja pa nas je zabavala Marjeta
Volmut iz KUD Svoboda Prebold. Ob začetku in zaključku
prireditve je s harmoniko in petjem zbrane zabaval Andrej
Stergar. Obiskovalce je z obiskom in govorom počastila
evropska poslanka Romana Tomc, prav tako pa sta zbrane
nagovorila tudi župan občine Vinko Debelak in predstavnica
preboldske enote Doma upokojencev Meta Rojšek Breznik. 

Foto: Ivan Lipičnik 

TURISTIČNO DRUŠTVO PREBOLD 

Prireditev je obiskala Mirjam Kavčič iz podjetja
Bonopan, dobrotne “kraljice”pa  je tradicionalno
blagoslovil  preboldski župnik Damjan Ratajc.
Zbrani so se po podelitvi zadržali še na prijetnem
druženju v avli preboldske dvorane ter v dvorani
sami, kjer je potekala pokušina letošnjih potic. Po
sobotni razstavi so preostale potice raznosili po
okoliških domovih za starejše.
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V  P R E B O L D U  D O G A J A :  
K O L E D A R  D O G O D K O V  V  J U L I J U  I N  A V G U S T U

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


