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Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je bila
letos ena tistih proslav, na kateri smo lahko zbrani občanke in
občani s skupnim aplavzom nagradili letošnjega kulturnega
nagrajenca. Ne glede na razmere, v katerih smo se znašli
marca, pa so bila kasneje podeljena tudi vsa ostala priznanja, ki
jih sicer v naši občini podelimo vsako leto. 

Organizacijo osrednje proslave ob slovenskem
kulturnem prazniku je letos prevzelo Kulturno
društvo Marija Reka, prijeten program pa je
dopolnil govor slavnostnega govornika prof. dr.
Branka Lobnikarja. Letos je bila podeljena plaketa
Janka Kača, ki jo občina podeli posameznikom ali
organizacijam, ki delujejo v kulturi na področju
gledališča, literature, likovne umetnosti in drugih
podobnih dejavnosti. Letos jo je prejel Janez Pirc,
ki se že 50 let udejstvuje na kulturnem področju.
Janko (Janez) s svojim delom v Kulturno-
umetniškem društvu Svoboda Prebold prispeva k
ugledu in uveljavljanju kulture v Občini Prebold
ter nesebično pomaga pri izvedbi večine
prireditev, ki potekajo pri nas. S svojo energijo in
predanostjo skrbi za ohranjanje in razvoj
slovenske kulture tako v igri kot v besedi. 

Foto: Ivan Lipičnik 
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Janez Pirc prejemnik
letošnje plakete Janka Kača 

Znani najuspešnejši 
športniki Občine 
Prebold 2019

V nasprotju s kulturno je bila letošnja športna prireditev
Športnik leta 2019 v Občini Prebold, ki je bila predvidena v
marcu, odpovedana zaradi epidemije oziroma ukrepov za
zajezitev okužb. Športna zveza Prebold je pred tem že objavila
razpis in izbrala najuspešnejše športnike v preteklem letu.
Priznanja bodo podelili predvidoma jeseni. 

Priznanje za pomembne tekmovalne dosežke v
športu za leto 2019 med veterani prejme
lokostrelec Zlatko Ulaga, za vrhunske mednarodne
dosežke pa kolesar Rafael Končina  in atlet Adi
Vidmajer.
Priznanja za obetavne mlade športnike prejmejo
članica KBV Fudoshin Neja Zorec, atletinja Liza
Kramar, rokometašici Stela Jazbinšek in Stina
Jazbinšek, odbojkarica Staša Jazbinšek, atlet Svit
Zagoričnik, nogometaš Lovro Golič ter  košarkarja
Nejc Tevžič in Tin Nemec. 
Priznanje za najobetavnejšega mladega športnika
prejme Lovro Golič. 
Obetavne mlade ekipe so  NK Prebold U11, NK
Prebold U13, KK Prebold 2014 - U15 in košarkarji OŠ
Prebold - letnik 2006 in mlajši, ki so v preteklem letu
osvojili končno 4. - 6. mesto med vsemi šolskimi
ekipami v Sloveniji.

Posebno priznanje prejme  Samel Šabotić, ki je postal prvi
slovenski eReprezentant v nogometni simulaciji eFootball
PES 2020. 
Kot zmagovalec Tolkec lige v nogometu posebno priznanje
prejme Športno društvo Lokavc, priznanje za pomembne
tekmovalne dosežke kot najboljša ekipa pa članska ekipa
Prebold Vrtine Palir - KK Prebold 2014.  
Priznanja za pomembne tekmovalne dosežke v športu
prejmejo taekwondoistka Ana Sajtl, odbojkarici Vita Črnila
in Brina Kodrun, atletinji Barbara Kok in Nastja Kovač,
Andrej Škorjanc, ki tekmuje v avtoslalomu, karateist Maj
Kolšek ter člana KBV Fudoshin Vasja Zupanc in Luka Sirše. 
Priznanje za najboljšo športnico in športnika leta 2019
prejmeta plavalka Hana Podbregar  in član KBV Fudoshin
Nejc Zorec. Vsem športnicam, športnikom in ekipam iskreno
čestitamo ter jim želimo veliko uspehov tudi v tem letu. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Slavnostna seja ob dnevu državnosti in ob občinskem
prazniku je  potekala  v preboldskem Gaju. 
Župan Vinko Debelak in predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Franc Škrabe sta podelila
letošnja posebna priznanja, ki jih ob prizadevnem delu v
našem kraju prejmejo posamezniki, društva in organizacije. 
Priznanje Občine Prebold so prejele organizacije, ki v tem
letu praznujejo visoke jubileje. PGD Šešče in PGD Prebold -
Dolenja vas - Marija Reka praznujeta 100-letnico delovanja,
PGD Kaplja vas pa 110-letnico delovanja.  
Marija Stanko je predsednica sveta za invalide v občini in je v
zadnjih dveh letih aktivno sodelovala pri pridobitvi listine
ZDIS »Občina po meri invalidov«, ki jo je naša občina prejela
decembra 2019. Priznanje občine je prejela za večletno
aktivno delovanje na invalidskem področju. 
Blanka Bogataj je prejela priznanje za strokovno vodenje
sekcije jutranja telovadba, ki je v društvu upokojencev začela
delovati leta 2016. To ji je uspelo z veliko vnemo in
organizacijskimi sposobnostmi. Za delovanje na gasilskem
področju in preostalih področjih je bronasti grb prejel Marko
Natek. Velik zgled v družbi daje s svojim odnosom do
naravne in kulturne dediščine, nesebično pomaga ljudem in
gasilsko znanje predaja mlajšim generacijam.

Desetina starejših gasilcev PGD Matke je za 30-letno
delovanje prejela srebrni grb naše občine. Z nastopi na
državnih, pokalnih in meddruštvenih tekmovanjih so
ponesli ime in prepoznavnost kraja Matke, GZ Prebold in
Občine Prebold širom po Sloveniji. Še vedno so številčno
obiskana tekmovanja, ki jih organizirajo vsako leto. 

Za večletno uspešno delo in dosežene uspehe trajnejšega
pomena je zlati grb Občine Prebold prejela Emilija Črnila.
Poleg pedagoškega dela je vodila številne šolske in obšolske
dejavnosti, bila pomočnica ravnatelja ter vedno sodelovala z
društvi in lokalno skupnostjo v Preboldu. 
Članica občinskega sveta je bila 16 let, posebno skrb je
vseskozi namenjala prometni varnosti, vzgoji predšolskih in
šolskih otrok, v letih od 2010 do 2014 pa je opravljala tudi
funkcijo podžupanje Občine Prebold. 

Junija podelili letošnja najvišja
priznanja v naši občini 
Foto: Ivan Lipičnik 



Komuniciranje in koordiniranje aktivnosti v Občini
Prebold so v kar največji možni meri omejili na
komunikacijo prek elektronske pošte in telefonov
ter vzpostavili 24-urno mobilno dežurno službo
(klicni center z e-naslovom in mobilno številko), v
nujnih primerih pa so bili izvedeni ad hoc krizni
sestanki v čim manjših skupinah. Prav tako so se z
vsemi ključnimi osebami v občini dogovorili za
vsakodnevne stike in pretok vseh pomembnih
informacij.
Župan je še pred razglasitvijo epidemije obvestil
vsa društva in organizatorje prireditev, da so v naši
občini do nadaljnjega odpovedane vse prireditve. 
V naslednjih dneh je bilo v občini sprejetih še precej
drugih odredb, vse z namenom omejevanja in
preprečevanja okužb s covidom-19. Zaradi hudega
pomanjkanja osebne zaščitne opreme na področju
celotne države so v občini takoj pristopili tudi k
iskanju lastnih možnih virov oz. dobaviteljev. 
Z veliko truda in iznajdljivosti jim je poleg skromnih
dobav s strani države uspelo zagotoviti zadostno
količino zaščitne opreme za vso kritično
infrastrukturo v naši občini. Takoj so začeli z
zapiranjem javnih igral, fitnesa na prostem,
športnih objektov in drugih tovrstnih javnih
površin v občini.

Prav tako so se odločili, da zaradi preprečevanja okužbe
preprečijo sedenje na  javnih klopeh v občini.
V prostorih občine so sejno sobo preuredili v štabne prostore
OŠCZ in začasno skladišče zaščitne opreme. Delo ob epidemiji
covida-19 je potekalo vzorno, saj je vsaka oseba natančno
vedela, kaj so njene naloge in zadolžitve, delo pa je bilo
opravljeno hitro in kvalitetno. Zaposleni na občini so prevzeli
skrb za pridobivanje zaščitne opreme, logistiko in vodenje
evidenc prejete in izdane opreme, župan in poveljnik OŠCZ pa sta
usmerjala aktivnosti pripadnikov CZ in drugih, ki so ob epidemiji
pomagali. V kllicnem centru, v katerem so dežurali 24 ur na dan,
so v povprečju zabeležili 15 do 20 klicev dnevno. 
Vsakodnevno, razen v zadnjih dveh tednih, ko se je epidemija
začela umirjati, je bilo ob epidemiji covida-19 aktivnih od 22 do
36 oseb iz občinske uprave, režijskega obrata občine, gasilskih
enot, Rdečega križa, Karitasa in Štaba CZ Občine Prebold. Poleg
naštetih je bil vsakodnevno aktiven tudi preboldski župnik
Damjan Ratajc, ki je občanom v stiski nudil duhovno pomoč. 
V prvih dneh po razglasitvi epidemije covida-19 so zaščitno
opremo zagotavljali tudi tistim organizacijam, ki so sicer kasneje
potrebe po opremi sporočale pristojnim ministrstvom. Poleg
Zdravstvene postaje Prebold in nekaterih organizacij je bil to
predvsem Dom upokojencev Franca Salamona, enota Prebold
(DSO), kjer so se na začetku spoprijemali s hudim pomanjkanjem. 
Po pridobitvi zadostne količine je občina z zaščitno opremo
(maske, rokavice, razkužila) opremila tudi gasilske enote v občini.
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13. marca je bil v Občini Prebold sklican prvi nujni sestanek
Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ) s ključnimi deležniki v
občini. Na sestanku je bil opravljen pregled načrtov zaščite in
reševanja ter pregled stanja količine zaščitne opreme in načrta
ranljivih skupin. Poveljnik OŠCZ Prebold Peter Petač je sprejel
sklep o aktiviranju celotnega Občinskega štaba Civilne zaščite.Besedilo: Špela Breznikar Kotnik / Foto: Ivan Lipičnik 

Občani in občanke z razumevanjem
spremljali ukrepe ter se jih v 
veliki večini držali



Za otroke, ki so se šolali od doma in niso imeli primerne
računalniške opreme, so zagotovili 14 kompletov
računalniške opreme. 
Tri računalnike z vso pripadajočo opremo je doniralo
podjetje Elektro Celje, d. d., en prenosnik je doniral Matevž
Weber in dve računalniški škatli brez diskov podjetje Ograje
Kočevar, d. o. o.
Občinski svet Občine Prebold je na 15. redni seji, ki je
potekala 18. junija, sprejel sklep, da družinam oz. otrokom
ni potrebno vračati prejetih računalnikov. Tako bo otrokom
tudi v prihodnje omogočen lažji dostop do številnih
podatkov, ki jih najdemo na spletu.
Na podlagi večjega povpraševanja občanov, ki so se znašli v
krizi, je župan imenoval strokovno komisijo za razdelitev
humanitarne pomoči, sestavljeno iz predstavnikov Občine
Prebold, Rdečega križa, Karitasa, CSD Žalec in OŠ Prebold. 
Do 30. maja je Občina Prebold na podlagi prejetih vlog
razdelila 22 prehranskih in higienskih paketov, za veliko noč
pa so posebej razdelili še 25 paketov.  Prejeli in razdelili so
tudi 10 humanitarnih paketov, ki jih je doniral podžupan
Marko Repnik.
Devet prostovoljk in prostovoljcev, to so Manca Terpin,
Marjan Krajnc, Nuša Strgar, Maja Vedenik, Polona Kralj, Vera
Šibila, Mateja Oblak, Bojana Rihter in Andreja Holobar,  je
sešilo 2000 pralnih mask. 
Prvi teden aprila, preden je dobaviteljem uspelo dobaviti
naročene kirurške maske, so prostovoljci že naredili nekaj
pralnih mask, ki so jih takoj razdelili najbolj rizičnim
prebivalcem Občine Prebold. 
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Ko so zagotovili zadostno število mask, tako pralnih kot
kirurških, so jih začeli razdeljevati tudi drugim
občankam in občanom. Vsako prijavljeno
gospodinjstvo v občini je prejelo najmanj en komplet
kirurške in zaščitne maske. Bolnikom pa so poleg
pralne maske razdelili tudi večje število kirurških mask. 
Občanke in občane so v času od 8. aprila do 17. aprila
glede razdeljevanja mask obveščali prek spletne strani
in na Facebook straneh Občine Prebold in Civilne
zaščite ter z nalepljenimi obvestili po vsej občini.
Občanke in občane so prosili, da se predhodno prijavijo
na elektronski naslov maske@prebold.si, ki so ga
kreirali posebej za to, prav tako pa je delovala tudi
dežurna telefonska številka. Skupno so prejeli 331
prijav gospodinjstev. Maske so razdeljevali prostovoljci
gasilskih društev pri gasilskih domovih, 40
gospodinjstvom pa so maske poslali po pošti na dom.
Vsi ostali so ponje prišli na sedež občine. 
Tako je do 10. maja 1044 gospodinjstev v naši občini
prejelo pralne maske za večkratno uporabo z navodili,
hkrati pa so bile razdeljene še 1003 kirurške maske za
enkratno uporabo.
Vsa obvestila v zvezi s covidom-19 so bila ažurno
objavljena, med drugim na spletni strani Občine
Prebold www.prebold.si, na javnih površinah (plakatna
mesta, občinska stavba, gasilski domovi ipd.) ter na
Facebook straneh Občine Prebold in Civilne zaščite
Občine Prebold. Poleg naštetega so informacije v zvezi
s preprečevanjem okužb s covidom-19 občanom
posredovali tudi po pošti z letaki, ki so jih prejeli v
poštne nabiralnike ter prek plakatov.
Občani in občanke so z razumevanjem sprejemali vse
ukrepe in se jih v veliki večini tudi držali. Razen težav v
Gaju in v centru našega kraja večjih odstopanj ali
kršitev v okviru delovanja niso zaznali. 
Glede na to, da smo imeli v naši občini le eno potrjeno
okužbo s covidom-19 in da smo dom starejših občanov
s pomočjo zaposlenih in stanovalcev pred okužbami
uspešno obranili, smo z delom vseh vpletenih ob
epidemiji lahko zelo zadovoljni. Podrobnejše poročilo
je objavljeno na spletni strani Občine Prebold. 
Občanke in občane še vedno prosimo za strpnost ter
upoštevanje vseh nadaljnjih ukrepov za preprečevanje
novih okužb.



Gospod Petač, kdo ste, kadar
niste poveljnik CZ Prebold? 
V  resnici živim precej
dolgočasno življenje - sem
navaden državljan, oče, mož,
zaposlen na ministrstvu za
obrambo in prostovoljni
gasilec PGD Sv. Lovrenc. Že 14
let sem doma na Štajerskem,
10 let v Preboldu. Poveljnik
civilne zaščite sem od lanskega
marca in moja naloga je, da v
primeru izrednih razmer in
večjih intervencij, kot so požari,
potresi in poplave, skupaj s
štabom CZ poskrbim za
organizacijo in če je to
potrebno, tudi za vodenje. 

Kaj pa zapleti, so se pojavili?
Tudi zapleti so del vsake zgodbe, pozitivne ali
negativne. Na začetku je prišlo do nesporazuma,
saj je minister za gospodarstvo z javnostjo
komuniciral, da bomo mi zagotavljali zaščitno
opremo tudi za gospodarstvo, torej za podjetja.
Prejeli smo ogromno klicev in elektronskih
sporočil, posledično je sledila slaba volja, saj mi
nismo imeli dovolj zaščitne opreme niti za prvo
bojno linijo, kaj šele za ostale. Največji izziv nam
je predstavljala pridobitev zaščitne opreme,
zagotovo.
Kako so se na  navodila in priporočila odzvali
občani in občanke? 
V večini so bili zelo strpni in razumevajoči, praktično
nismo imeli nobenih težav. Vseeno pa moram
izpostaviti posameznika, ki nam je stalno uničeval
zaščito na otroških igralih in fitnesu na prostem v
preboldskem Gaju. Tega nismo razumeli in ne bomo
nikdar. Sicer pa so nas občani vsakič, ko so nas videli
na terenu, da lepimo zaščitne znake ali obvestila,
pozitivno sprejeli in nas pri tem spodbujali. Razumeli
so, da delamo zgolj in samo v dobro vseh občanov in
občank. 
Prejeli ste veliko vsakodnevnih klicev glede
epidemije. Kaj je ljudi najbolj zanimalo?
Ogromno je bilo vsakodnevnih vprašanj, kot so:
»Kaj lahko počnemo? Ali lahko gremo v
trgovino? Kako je s prehodom med občinami?«
Popolnoma razumljiva vprašanja, moram
priznati, kajti na trenutke s strani države niso
prišla dovolj jasna navodila, zato smo se po
najboljših močeh trudili, da smo bili v pomoč mi. 
Kakšen je vaš nasvet občankam in občanom? 
Še vedno moramo biti previdni, umivajmo si roke in
držimo fizično, ne pa tudi socialne distance. Virus je
še vedno prisoten, zato vas prosim, da v prihodnosti
upoštevate vsa navodila in priporočila, ki bodo
podana. 

Peter Petač, poveljnik Civilne zaščite Občine Prebold: 
»V našem okolju smo se na epidemijo 
dobro odzvali.«
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Peter Petač je poveljnik Civilne zaščite Občine
Prebold. Če zanj do zdaj še niste slišali, se je v
preteklih tednih njegovo ime v našem kraju
pogosto pojavilo. Kot poveljnik je pričakoval
različne intervencije, epidemije nikoli. Foto: Darko Naraglav 

Kakšne so bile vaše misli, ko se je v svetu pojavil novi virus, ki se je
tako hitro širil? 
Kot poveljnik Civilne zaščite sem pričakoval vse, samo epidemije ne.
Ko se je virus pojavil v sosednji Italiji, sem vedel, da nas ne čaka nič
dobrega. Zelo kmalu po tem smo že začeli s prvimi pogovori na
občini, zato me ni bilo strah trenutka, ko bo virus prišel tudi čez
mejo z Italijo. Sestanek smo imeli že pred razglasitvijo epidemije in
štab aktivirali nekaj ur pred tem, ko je bila aktivacija vseh lokalnih
štabov tudi uradna. 
Kako danes gledate na sodelovanje med vsemi akterji?
Vse sodelujoče lahko samo pohvalim. Pozitivno presenečen sem bil
tako nad organizacijami kot posamezniki. Z županom Vinkom
Debelakom in Špelo Breznikar Kotnik, ki je zaposlena na občini, smo
v tem času vzpostavili prav poseben odnos, saj smo bili ves čas v
kontaktu. Enako velja tudi za gasilce, zdravstveni dom in dom
starejših občanov, kjer smo odlično sodelovali z gospo Slavico Golež.
Ves čas smo se trudili, da virus nikakor ne bi prodrl v prostore doma.
Zavedali smo se, da moramo biti previdni na vsakem koraku.
Priznati moram, da se naše okolje na takšen pojav odziva drugače,
kot se odzivajo v večjih mestih. Vesel sem, da sem bil prisoten tu, v
Preboldu, kjer sta bili organizacija in komunikacija resnično lažji.  



Tjaša, s 1. 4. 2020 ste sprejeli novo delovno mesto v
občinski upravi. Kaj je botrovalo k tej odločitvi?
Pravijo, da je treba vsakih 10 let zamenjati službo ali
delovno mesto, da človek ne stagnira. Na občini sem
zaposlena od leta 2007, sprva sem nadomeščala
sodelavko v tajništvu, nato sem bila višja svetovalka za
negospodarstvo in javne službe. Ker se je pojavila
priložnost, sem se odločila, da sprejmem nov izziv.
 Kaj so vaše nove glavne naloge? 
Kot direktorica občinske uprave koordiniram in vodim
delo vseh ostalih sodelavcev ter skrbim za zakonitost
delovanja občinske uprave. Kadar se pojavijo dodatne
naloge, jih dodelim sodelavcem, ki opravljajo najbolj
sorodne naloge. K mojim obveznostim spada  iskanje
možnosti optimizacije občinskih stroškov ter
pridobivanje nepovratnih in evropskih sredstev. Pri
delu se držim načela, da je treba hitro in vnaprej, če je
le mogoče, prepoznati težave, ki bi lahko nastale na
različnih ravneh delovanja občine. Te poskušam
učinkovito reševati v dialogu z občani in svojimi
sodelavci. Včasih pa se moramo enostavno zavedati,
da je v javni upravi še vedno ogromno birokracije, kar
dodatno otežuje čim hitrejše reševanje vlog občanov. 
Kaj so vaše prioritetne naloge v tem trenutku?
Prva naloga je, da najdemo primernega sodelavca oz.
sodelavko za splošne pravne zadeve in
negospodarstvo. Za tem sledi urejanje področja
varstva osebnih podatkov, ureditev inšpekcijske
službe, preveriti bo treba notranja pravila in navodila
ter se lotiti posodobitve spletne strani občine.
Nenačrtovano ste se znašli tudi pred izjemno velikim
izzivom - epidemijo covida-19. Kako se je po vašem
mnenju na to odzvala naša občina?
Menim, da se je občina odzvala dobro in pravočasno.
Največ težav nam je povzročala dobava zaščitnih
sredstev, ki so jih najbolj nujno potrebovali v domu
starejših občanov in v preboldskem zdravstvenem
domu. Kasneje so nam na pomoč priskočili še
prostovoljci, ki so maske šivali doma. 

Zagotovili smo pakete živil ter higienske pakete za najbolj
ogrožene občane ter zagotovili računalnike tistim otrokom, ki
te možnosti niso imeli. Posebej bi se rada zahvalila poveljniku
CZ Petru Petaču in sodelavki Špeli Breznikar Kotnik, ki je bila v
tem času zadolžena za naloge na področju civilne zaščite, prav
tako pa tudi vsem donatorjem zaščitnih sredstev, računalnikov
ter pomoči v obliki živilskih paketov za naše občane.  
Kako  so se na to obdobje po vašem mnenju odzvali naši
občani in občanke?
Z razumevanjem so sprejemali protivirusne ukrepe, v veliki
večini upoštevali vsa navodila ter bili zelo strpni. Seveda pa
nam je bila v pomoč tudi naša raznolika zelena pokrajina, saj
smo se na številnih pohodnih in gozdnih poteh lahko
vsakodnevno sproščali. V tem obdobju smo dokazali, da skupaj
zmoremo marsikaj. Čeprav je epidemija končana, pa to ne
pomeni, da virusa ni več. Zato je treba še naprej upoštevati
navodila in priporočila stroke.
Kako ste vi osebno doživljali to obdobje? 
V času korone je bilo v  službi veliko dela, ne samo specifičnega,
temveč tudi rednega. V popoldanskem času smo doma
predelali učno snov, za sprostitev pa smo se z družino podali na
Žvajgo, Hom ali pa na krajši sprehod v »latkovsko gmajno«.
Kaj želite sporočiti občanom in občankam ob tem precej
specifičnem letu 2020 - kakšno naj bo njihovo poletje?
Predvsem si želim, da vsi ostanemo zdravi ter da bo naše
poletje sproščeno in toplo. 

Foto: Ivan Lipičnik 
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Tjaša Skočaj Klančnik, direktorica
občinske uprave: »Pomembno je, da
občina dobro sodeluje z občani.«

Vodenje občinske uprave je aprila letos prevzela
Tjaša Skočaj Klančnik, pred tem višja svetovalka za
negospodarstvo in javne službe Občine Prebold. O
tem, kako se počuti na novem delovnem mestu, smo
se z njo pogovarjali pred junijsko slavnostno sejo. Foto: Ivan Lipičnik



Foto: Matej Maček

Hkrati je bila podpisana tudi pogodba za izvajanje gradbenega nadzora nad prej navedenimi deli, in sicer z izvajalcem
Uniprojekt, d.o.o., s Polzele. Pogodbo sta podpisala župan Vinko Debelak in direktor podjetja Jože Grobelnik. Vrednost del je
15.580,28 EUR (z DDV).
I. faza navedenega projekta zajema izgradnjo nove kuhinje, jedilnice in večnamenskega prostora, predprostora knjižnice,
prostora za računovodstvo in svetovalnega delavca. Prav tako tudi izgradnjo kabineta, prostora za čistila, sanitarij za invalide,
garaže z nadstreškom; prenovo garderob v kletnih prostorih, vhodnega predprostora, matične učilnice v pritličju, zamenjavo
salonitne strešne kritine na traktu 2 osnovne šole in zunanjo ureditev obravnavanega območja. V postopku izbora izvajalca
oziroma postopku podpisa pogodbe sta za navedeno II. fazo delne rekonstrukcije in dozidave OŠ Prebold še sklop 2 (dobava
kuhinjske opreme) in sklop 3 (dobava notranje pohištvene opreme). Skupna ocena vrednosti je 280.000,00 EUR (z DDV). 
Prav tako je v fazi izdelave PZI projekt etape B II. faze delne rekonstrukcije in dozidave OŠ Prebold – gre za nadzidavo nad novo
jedilnico, ki bo obsegala dve novi učilnici s spremljajočimi prostori in bo v nadstropju povezala stari del šole (trakt 2) s traktom 3
obstoječe šole. Ocena vrednosti del etape B znaša 400.000,00 EUR (z DDV). Etapa B bo prav tako izvedena v letu 2020.
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Besedilo: Metka Šribar/ Foto: Ivan Lipičnik 

Projekt: Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ
Prebold - II. faza ter aktualni projekti občine 

4. junija je bila v prostorih Občine Prebold podpisana gradbena
pogodba za izgradnjo II. faze delne rekonstrukcije in dozidave OŠ
Prebold - sklop 1, kamor spadajo gradbeno-obrtniška  dela in
inštalacije. Za Občino Prebold je pogodbo podpisal župan Vinko
Debelak, za izvajalca pa Boštjan Mencinger, direktor Lesnina MG
oprema, d. d., Ljubljana. Vrednost del je 1.157.012,55 EUR z DDV.

Kljub epidemiji so v naši občini od začetka leta izvedli številne projekte, nekateri pa še vedno potekajo. 

Januarja je v Preboldu začel delovati otroški dispanzer, od
marca je na voljo brezplačno wifi omrežje, ki deluje na prostem
prek brezplačnih wifi točk na javnih mestih. Izgradnja sistema je
bila sofinancirana s strani Evropske komisije za sofinanciranje
izgradnje omrežja v višini 14.999,90 EUR (z DDV). Namestitev je
izvedel izbrani najugodnejši ponudnik, podjetje T-2. Stroški
potrebnih internetnih priključkov za obdobje treh let v višini
5.178,17 EUR (z DDV) pa gredo v breme občinskega proračuna.
Lokacije brezplačnega dostopa so: Muzejska zbirka - TIC in
tržnica, dvorana v KZ Prebold, Bazen Prebold (pri blagajni),
Društvo upokojencev in Gaj, parkirišče za avtodome (pri
bazenu), telovadnica OŠ in igrišče, center Prebolda (pri
avtobusni postaji), Anin dom, Medgeneracijski center Prebold in
igrišče v Latkovi vasi. Verjamemo, da bodo občani omrežje s
pridom uporabljali. Zagotovo pa bodo nad novo pridobitvijo
navdušeni turisti. 
V teku je izgradnja krožišča v Dolenji vasi, izvajalec projekta je
VOC Celje, d. o. o. Vrednost celotne investicije je 241.150,00 EUR
(z DDV), občina financira investicijo v vrednosti 80.000,00 EUR  
 (z DDV). Zaključek del je predviden 31. 8. 2020.

V teku je  projekt izgradnje vodovoda Burkeljčev hrib - II. faza,
izvajalec del je Tomgrad, d. o. o., iz Podčetrtka. Vrednost
investicije je 112.700,00 EUR (z DDV), 85.472,00 EUR (z DDV) je
sofinancirano s strani ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Zaključek del je predviden 31. 7. 2020. 
Na parkirišču pri OŠ Prebold je postavljena nova električna
polnilna postaja. V okviru projektov v proračunu so dogradili še
en manjkajoči vodovodni odsek na hribovitem območju Matk
ter obnovili nekaj cest. 



Foto: Ivan Lipičnik 
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Foto: Ivan Lipičnik 

Vabljeni na preboldski bazen
Tudi letos smo težko pričakali dan, ko je vrata odprl
preboldski bazen. Odprl se je prvi teden julija, kot je
povedal župan občine Vinko Debelak, pa bodo v okviru
občine vseskozi spremljali situacijo glede virusa covid-19
ter se prilagajali aktualnim razmeram. 

Bazen Prebold bo predvidoma odprt do konca avgusta. Ob
lepem vremenu bo odprt vsak dan med 9. in 19. uro, če pa
bo vreme slabo, bo zaprt. Deloval bo v skladu s priporočili
NIJZ. Ta za obiskovalce, ki niso v družinskem razmerju,
priporoča minimalno razdaljo 1,5 metra na kopališču ter
minimalno razdaljo 2 metra v bazenu. 
Za družinske člane pravila niso strogo določena. Na voljo
bodo plastični ležalniki, ki jih bodo zaposleni na bazenu
primerno razkuževali. Na bazenu bo tudi letos deloval
gostinski obrat Pr' pultu. 

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. leta svojo
starost dokazati z osebnim dokumentom, upokojenci
svoj status s kartico upokojenca ali odrezkom ZPIZ,
študenti pa z veljavno študentsko izkaznico.  

Foto: Ivan Lipičnik

Vrata odpira TIC Prebold 
Svoja vrata je odprl tudi TIC Prebold, tokrat v
prenovljenih prostorih na naslovu v Dolenji vasi 47,
poleg pokrite tržnice Prebold in Muzejske zbirke
Prebold. 

Delovni čas TIC Prebold od 1. julija do 31. avgusta je vsak
delovni dan od 10. do 12. ure ter od 13. do 17. ure, ob
sobotah od 8. do 13. ure. Ob nedeljah bo TIC zaprt. 
V  centru bo mogoče kupiti spominke, izdelke lokalnih
proizvajalcev, pridobili boste lahko turistične informacije
in najeli voden ogled Muzejske zbirke Prebold skozi čas ali
Prebolda z okolico ob predhodni najavi.  Več informacij:
osebno, na telefonski številki 03/705 35 35 in 031 722 250
ali na elektronskem naslovu tic@prebold.si. Dobrodošli! 

Novorojenčkom v dar darilni bon
v vrednosti 150 evrov 

Zaradi letošnjih razmer župan občine Vinko Debelak ni
organiziral sprejema novorojenčkov, ki so se rodili v
obdobju med 1. novembrom 2019 in 30. aprilom 2020.
Kljub temu so vsi novorojenčki na dom prejeli darilno
kartico v vrednosti 150 evrov. 

V omenjenem obdobju se je v naši občini rodilo 20 otrok, od tega 11 dečkov in 9 deklic. V enakem obdobju se je v
lanskem letu rodilo 27 otrok, od tega 16 deklic in 11 dečkov. 



O čem
razmišljajo

Člani in članice Pihalnega orkestra Prebold so med epidemijo
najbolj pogrešali redne tedenske vaje, na katerih se imajo vedno
lepo. Tradicionalno prvomajsko budnico so ob upoštevanju
navodil določeni posamezniki izpeljali po vaseh, letni koncert pa so
nadomestili z vajo na prostem, ki so jo v juniju pripravili za
stanovalce doma starejših občanov v Preboldu. Nastopili so tudi na
slavnostni seji v preboldskem Gaju, upajo pa, da se bodo
novembra lahko udeležili Tekmovanja godb Slovenije v zabavnem
programu za pokal Vinka Štrucla ter da nas bodo lahko razvajali na
tradicionalnem božično-novoletnem koncertu. 

Klekljarice iz Šešč so ponovno aktivne. Kot nam je povedala
predsednica Milena Klasič, so klekljale ves čas, le da so
aktivnosti izvajale vsaka na svojem domu. Čeprav so vse
razstave, ki so jih načrtovale, odpadle, se že aktivno
pripravljajo na 30-letnico njihovega krožka. Prihodnje leto bo
praznično, mi pa se veselimo njihovih razstav. 
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»Glasba je prijateljica, ki ne pozna ovir. 
Zelo smo bili srečni, ko smo se znovasrečali in zaigrali skupaj.«PIHALNI ORKESTER PREBOLD

»Veseli smo, da smo 
februarja izpeljali Rock žur. 

Seveda že aktivno razmišljamo o 2021!«KUD ŠMRKL ŠEŠČE

10|KULTURA



naši
kulturniki?
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»V pomladnem delu smo izpeljali 
vse predvidene aktivnosti, 

z izjemo enega otroškega abonmaja. 
Za jesenski del že pripravljamo 

aktivnosti, tudi slavnostno sejo.«KUD SVOBODA PREBOLD

Društveniki KUD Svoboda Prebold so se že
lani začeli aktivno pripravljati na
praznovanje 110-letnice delovanja društva.
Veseli so, ker jim je še pred epidemijo
uspelo zaključiti odrasli in otroški abonma -
z izjemo ene otroške predstave. Prav tako
so februarja na oder postavili novo
gledališko predstavo Zakonci stavkajo.  

Srečanje neformalno združenih amaterskih gledaliških
skupin so izvedli konec junija, ko je Prebold obiskalo
več kot 15 društev iz Savinjske doline, Koroške in
Štajerske. V okviru 110-letnice delovanja društva so si v
sodelovanju z ZND Prebold ogledali pomembnejše
znamenitosti našega kraja. Veselijo se priprav na
slavnostno sejo, za katero upajo, da jo bodo lahko
organizirali v drugem delu leta. 
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KD Marija Reka letos ni organiziralo
prireditve Pod Reško planino veselo
živimo, a so med epidemijo ostali
povezani prek digitalnih medijev ter
s tem v svojih domovih ohranjali
kulturni duh. 
Ta je bil še toliko bolj svež, saj so
društevniki organizirali enega izmed
zadnjih večjih dogodkov v Preboldu,  
osrednjo prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku. 

»Želimo

praznovati 

100 let delovanja.

O podrobnostih

bomo govorili, 

ko se razmere

umirijo.«

MPZ 

PREBOLD

Foto: Ivan Lipičnik 



Foto: Matej Maček

Knjižne police Občinske knjižnice Prebold tudi v
prihajajočih mesecih vabijo, da izberete svojo najljubšo
zgodbo: poletno, lahkotno, zanimivo, popolno,
nepozabno. Za lažje izbiranje predstavljamo nekaj
knjižnih novosti.

Vabljeni ste ob torkih in sredah med 14. in 18. uro ter ob četrtkih in sobotah med 8. in 12. uro. Prosimo vas, da ob vstopu v
knjižnico upoštevate navodila v zvezi z aktualnimi razmerami glede koronavirusa.

Julian Gough: Zajec in Medvedka.
Zajec kosmat, grdih navad
»Imejva piknik v mesečini, da
proslaviva!« je predlagala Medvedka.
»Saj itak ne maraš biti Zajec. Zakaj ne bi
bil medved in bival pri meni v brlogu?«
Igriva, topla in prisrčna zgodbica dveh
živalskih junakov, ob kateri boste počili
od smeha. In to je šele prvi del …

Emmanuelle Kecir-Lepetit: 
Gradbeni stroji
Novost v zbirki Zvedavčki z odgovori
na vprašanja, ki si jih otroci zastavljajo
že od najzgodnejših let. Jedrnato
besedilo spremljajo izvirne ilustracije
in fotografije.

Kamenko Kesar: Če bi moški vedeli
»Če bi vse to vedel, bi živel popolno
življenje.« Po knjigah Mene ne bo
noben jebo in Žena ima vedno prav so
pred nami nove zabavne zgodbe o
fantu, ki se je skozi lastne izkušnje in iz
izkušenj drugih učil, da bi postal pravi
moški in da bi razumel ženske.

Kilian Jornet: Nič ni nemogoče
»Najboljši trenutek je vedno zdaj in
najboljši spomin je jutrišnji.« Zgodba o
Everestu s hitrim tempom popelje v
vsakdan vrhunskega športnika,
poglobljena razmišljanja pa odstirajo
pogled v njegovo notranjost, ki jo
prežema predvsem rahločutna
povezanost z gorami, stkana v otroštvu.

Vlado Vrbič: Prestreljene sanje
Osupljiv fiktivni roman o življenju pesnika,
ljubimca, partizana in narodnega heroja
Karla Destovnika - Kajuha nas na podlagi
zgodovinskih dejstev, ohranjene
zapuščine in spoznanj prejšnjih
preučevalcev popelje v čas grozljivega
krča druge svetovne vojne. Zadnji odsev
nasmeha daleč v nebo, prestreljene sanje
lebdijo na krilih samotne kanje, ki ji v
Destovnikovih krajih pravijo kajuh …

Amy Harmon: Kar veter ve
»Veter, ki ga slišiš, je enak veter, ki je enak
od vselej. Dež, ki pada, je vselej enak.
Toda veter in voda poznata vse zemeljske
skrivnosti. O milijonih in milijonih življenj.
Veter in voda že vesta.« Ganljiva
ljubezenska zgodba, ki se odvija skozi čas,
sega čez oceane ter oživlja tragično in
zanimivo obdobje irske zgodovine.
Izvemo, kako lahko nemogoče potovanje
ženske skozi čas spremeni vse.  Čarobno,
razpoloženjsko, zanimivo branje.
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Besedilo: Lea Felicijan

Poletno branje za oddih 
v Občinski knjižnici Prebold 

PRIPOROČILA OB OBISKU KNJIŽNICE: 
- V knjižnico vstopajte le, če ste zdravi. 
- Ob vstopu si razkužite roke. 
- Vstopajte posamično in upoštevajte omejitve 
gibanja  v knjižnici. 
- Ohranjajte razdaljo 1,5 m. 
- Poskrbite za higieno kihanja in kašlja. 



Foto: Matej Maček

8.15 - 8.40 (hoja): od izhodišče točke se po Preboldu odpravimo proti Kaplji vasi (lahko tudi mimo
tovarne Odelo ob reki Bolski) ter mimo športnega igrišča v Kaplji vasi pot nadaljujemo proti Gorici.
Informativno tablo najdemo pod Gorico na levi strani (pred vzponom). 

11.05 - 11.25 (hoja): na poti od Sv. Lovrenca do Šešč prečimo Lokavško polje med vasema. Potem ko prečkamo cestno
grbino, na ostrem ovinku v levo zavijemo na manjši hrib in nadaljujemo pot do domačije, pred katero je informativna tabla. 

11.50 - 12.20 (hoja): iz Šešč se vrnemo nazaj do Sv. Lovrenca, naš novi cilj je
Burkeljčev hrib. Tu imamo dve možnosti - od daleč lahko opazujemo lego gradu, ki
je stal na hribu, ali pa nadaljujemo z zadnjim vzponom na hrib. 

8.40 - 8.50 (graščina Gorica): predstavljamo si, da stojimo pred graščino, ki je nastala v 14. stoletju kot
majhna pravokotna stavba z dvema stolpoma. Leta 1721 je pogorela, a so jo obnovili. Menjavala je
številne lastnike, stavba pa je propadla v drugi polovici 20. stoletja. Ohranjeno je več upodobitev. 

9.20 - 9.35 (grad Libenštajn): grad je verjetno nastal že v 11. stoletju, čeprav se prvič omenja v 13. stoletju. 
 Sprva je bil le utrdba - stolp z obzidjem, ki je bil vseskozi del žovneške posesti, menjal pa je več najemnikov.
Grad je bil verjetno uničen v vojni za celjsko dediščino. Njegovo vlogo je prevzel dvorec Prebold. 
9.35 - 10.00 (hoja): Od Libenštajna se odpravimo proti trgu Sv. Pavla. Tja se lahko spustimo ob smučišču
ali se vrnemo po poti, po kateri smo prišli. 

10.00 - 10.25 (čas za malico): na trgu Sv. Pavla imamo krajši postanek za malico iz nahrbtnika. 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. 
10.25 - 10.50 (hoja): ob cerkvi Sv. Pavla po stari občinski poti nadaljujemo pot proti Sv. Lovrencu, kjer se ustavimo pri cerkvi.
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Besedilo: Uroš Herman / Foto: Arhiv ZND Prebold

Namig za izlet: 
pohod po grajskih poteh

Prebudite se v sončno jutro in ker je pred vami prost
dan, se odpravite na pohod po grajskih poteh, ki ga
sicer vsako leto organizira ZND Prebold. Vse, kar
potrebujete, je prosto dopoldne, športna obutev ter
hrana in pijača iz nahrbtnika. Predlagamo, da se pri
preboldski graščini zberete ob 8. uri zjutraj.

8.00 - 8.15 (dvorec Prebold oz. preboldska graščina): dvorec Prebold je verjetno nastal v  15. stoletju in je bil
postavljen v skoraj kvadratnem tlorisu, s štirimi vogalnimi stolpi. Vzhodno stranico je opredeljeval le zid,
bivalni prostori so bili v severnem in zahodnem traktu, v južnem je bilo gospodarsko poslopje. Dvorec je imel
proti zahodu park in pristave, na vzhod je proti Sv. Pavlu peljal drevored. Dvorec ima še danes ohranjeno
reprezentančno dvorano, sedanjo obliko pa je dobil v 17. stoletju. 

8.50 - 9.20 (hoja): na vrhu Gorice zavijemo levo proti hotelu za hišne ljubljenčke Canis, mimo katerega vodi
gozdna pot vse do asfaltne poti za nekdanjo tekstilno tovarno. Začnemo se vzpenjati po asfaltni poti, po 200
metrih na desni strani zavijemo na makadamsko pot. Na koncu poti zavijemo levo v gozd in po 500 metrih
zagledamo informativno tablo. 

10.50 - 11.05 (dvorec Šentlovrenc): dvorec (štok) Šentlovrenc je stal nasproti cerkve v Sv. Lovrencu in je bil v funkciji med     
 14. in 17. stoletjem. Dvorec je verjetno propadel v 19. stoletju, danes pa na njegovem mestu stoji kmetija.  

11.25 - 11.50 (dvorec Šešče): dvorec je stal v istoimenski vasi, zgrajen je bil okoli leta 1600. Zgrajen je
bil v renesančnem stilu v pravokotnem tlorisu in je imel dve nadstropji s štirimi okroglimi vogalnimi
stolpi, brez notranjega dvorišča. Leta 1635 so ga oplenili kmetje. Propadel je v 19. stoletju, danes je na
njegovem mestu hiša, ki stoji na ostanku kleti dvorca. 

12.20 - 12.45 (grad Žaženberg): verjetno je nastal že v 11. stoletju, saj ima zasnovo starejše utrdbe,
pozidan je bil v večnadstropni okrogel stolp z obzidjem. 
12.45: KONEC POHODA PO GRAJSKIH POTEH



O čem
razmišljajo

Ker preboldski košarkarji nikoli ne počivajo, so že kmalu po rahljanju
ukrepov začeli izvajati pohode na okoliške hribe. Treningi so bili junija
organizirani trikrat na teden, potekala je tudi Šola košarke, in sicer po
priporočilih NIJZ. Trenerji so razkuževali žoge prej in potem, otroci so v
dvorano vstopili z maskami, na voljo je bilo razkužilo, garderobe so bile
zaprte. Otroci so močno pogrešali treninge, zato so bili ob ponovnem
odprtju še toliko bolj pridni in zagreti za delo. Ob koncu poletja bo klub
organiziral priprave za svoje selekcije, kjer bodo prisotni tudi dodatni
trenerji. V kvalifikacije, ki bodo potekale septembra, so namreč letos
prijavili kar tri selekcije - U13, U15 in U17. 

V sodelovanju s ŠD Partizan Prebold je
Otroška nogometna šola Savinjska od
četrtka, 25., do nedelje, 28. junija, v
Preboldu organizirala že tradicionalni
Nogometni avtobus. Udeležilo se ga je
približno 50 otrok iz Prebolda, Braslovč,
Trnave, Tabora in z Vranskega. 

»Članska ekipa Vrtine Palir je v rednem
delu vseh 14 tekem edina odigrala brez

poraza ter je tako prvouvrščena v 3. SKL.«KK PREBOLD 2014

»Ob koncu poletja želimo
organizirati Šport pod Žvajgo,
ki je v našem kraju postal 

precej priljubljen!«ŠD PARTIZAN PREBOLD 
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Foto: Nogometni avtobus 

Foto: KK Prebold

Foto: Ivan Lipičnik



naši
športniki?

Marca so se treningi in tekme prekinili tudi
za preboldske odbojkarice. V tem času jim
je trener vseskozi pošiljal navodila za vaje,
da so lahko različne treninge izvajale
doma, ob ponovnem odprtju pa so se
osredotočile na igranje odbojke na mivki. 
V dvorano se še niso vrnile, bodo pa
letošnje poletje odbojkarice zagotovo
izkoristile za treninge na preboldskem
igrišču na mivki.
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ŠD Kaplja vas je konec januarja izvedlo
turnir v namiznem tenisu, velikonočni
pohod pa se jim je žal izmuznil iz rok.
Vseeno so jih člani društva in ostali
vaščani razveselili  s fotografijami družin,
ki so se na ta dan vseeno odpravile po
obronkih Kaplje vasi. 

»Člani so se 

na pohod po

obronkih 

Kaplje vasi

odpravili sami,

kar nas je zelo

razveselilo.«

ŠD KAPLJA VAS 
Foto: ŠD Kaplja vas 

Foto: OK Prebold

»Treningi so zdaj veliko boljsproščeni, v dvorano pa se šenismo vrnili.«OK PREBOLD

»Izkoristite prosti čas in se odpravite na okoliške hribe. Obljubimo, ne bo vam žal.«PD Prebold

Preboldski planinci so takoj, ko je bilo dovoljeno, začeli z
manjšimi delovnimi akcijami. Tako vas bodo npr. na Žvajgi in
Golavi presenetile nove klopce, hkrati pa so bili pridni tudi pri
urejanju pohodniških poti. 

Vabijo vas, da se večkrat odpravite na
okoliške hribe. Že naslednjič se lahko
odpravite na pohod do Planinskega
doma pod Reško planino. Pot iz Prebolda
vam bo vzela približno 2 uri. 

Foto: PD Prebold



V vrtcu so ob razglasitvi epidemije pripravili takojšnji
protokol ukrepov skladno s priporočili MIZŠ, NIJZ, CZ
Prebold in Občine Prebold. Ves ta izredni čas so bili
predstavniki institucij zelo povezani in v stalni
pripravljenosti. Ker vrtec ni posloval, so vzpostavljali stik
s starši in otroki prek e-pošte oz. e-Asistenta. Strokovni
delavci so pisno pripravili dejavnosti za otroke in jih
predlagali staršem. V tem času so zaposleni s starši
komunicirali s telefonskimi klici, videokonferencami in
prek e-pošte. 
Po dolgi odsotnosti je bil ponoven vstop v vrtec za
otroke, starše in zaposlene poseben izziv, hkrati kot del
ponovnega uvajanja, a z večjimi in drugačnimi
omejitvami.
V vrtcu še vedno sledijo priporočilom NIJZ. Izredne
razmere so pri marsikom pustile dvome in stres. Ob
ponovnem vstopu v vrtec so zaposleni otrokom in
staršem suvereno in s pozitivno energijo pomagali.
Strokovno delo je bilo še posebej naravnano na prijeten
ter mehak sprejem otrok, ki je potekal brez večjih
stresnih situacij. Otroci so prišli v vrtec polni energije in
želje po druženju ter novih doživetjih. 
Ker se morajo v vrtcu držati številnih omejitev, so bili
otroci navdušeni nad tem, da je obisk narave postal
stalnica. Vsak dan se je skupina otrok s strokovnimi
delavci odpravila v naravo, v gozd. Možnost gibanja na
svežem zraku, še posebej v gozdičku, je za otroke
čudovita izkušnja, ki prispeva k zdravju in dodani
vrednosti celostnega razvoja otrok. 
V tem šolskem - vrtčevskem letu so gradili oz. razvijali
prednostno nalogo, ki je temeljila na odnosih   v vseh
smereh: vzgojitelj – otrok, vzgojitelj – starši ter odnos
med zaposlenimi. 
Z vnašanjem pozitivne miselnosti in naravnanostjo želijo
vzpostavljati, graditi in ohranjati prijeten socialni stik ter
sprotno reševati morebitne problemske situacije. Trendi
sodobnega časa tehnologije nam seveda vsem vzamejo
nekoliko več osebnega stika. Po drugi strani pa smo vsi,
ne le v vrtcu, s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije v tem izrednem obdobju ohranjali
pomembne socialne stike.

V vrtcu čutijo prijeten odziv otrok in staršev, kar jim veliko pomeni in to
zelo cenijo. Ob tej priložnosti se želijo zahvaliti za sodelovanje ter
pozitivno rast vrtca vsem otrokom, zaposlenim, staršem, ravnatelju Petru
Žureju, županu Vinku Debelaku in celotni občinski upravi. Prav tako tudi
Svetu zavoda s predsednikom Marjanom Golavškom, Svetu staršev s
predsednico Aleksandro Tisom, Skladu vrtca s predsednico Nio Jakop,
predsedniku CZ Prebold Petru Petaču, Lei Felicijan iz Občinske knjižnice
Prebold, Domu starejših občanov Prebold,  Čebelarskemu društvu
Prebold ter vsem preostalim društvom in posameznikom, ki vrtcu
pomagate rasti. 
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Čas izrednih razmer ob epidemiji covida-19 je v preteklih
mesecih od vseh nas zahteval nenadne spremembe in hitro
odzivnost. Tako je bilo tudi v preboldskem vrtcu, kjer so bili in
so še vedno v stalni pripravljenosti. Besedilo: Mateja Matko

Otroci so v vrtec prišli polni
energije in željni druženja

Vsi iz vrtca želimo vsem, 
malim in velikim, 

veliko sproščenosti, veselja, dobre družbe,
zdravja in še posebej prijetnih doživetij 

med poletnimi počitnicami. 

Tistim otrokom, ki bodo poleti 
z nami v vrtcu, 

želimo prijetno druženje.

Otrokom, ki bodo 
septembra stopili v 1. razred,

pa želimo pogumen korak v šolo 
in da nas še

kdaj obiščejo v vrtcu.

IMEJ ZVEZDE ZA SREČO,

SONCE ZA MOČ,

OBLAK DOMIŠLJIJE

S SRCEM POJOČ.

IN KAMOR VODILE

TE BODO NOGE,

NAJ STOPAJO LAHNO,

KOT PTICE LETE.

(Avtorica: Manja Petrovec)



Foto: Ivan Lipičnik 

Dolg sprehod 
Zdaj, ko smo v prisilni karanteni,

počasi minevajo nam mučni dnevi.
Pa sem se odločil za sprehod,

v gozdu zagledal sem debeli hlod. 

Usedel sem se nanj,
zasanjan kot iz sanj.

Ptice pojejo kot nore,
čivkajo do sončne zore. 

K meni prihiti moj rjavi labradorec,
zadihan je kot sosedov norec.

Zdaj zagledam veverico
in že bi jedel orehovo potico. 

Brž domov se odpravim
in vse obetavne ideje o pesmi zapravim. 

Maks Jager, 6. a

Učence je nagovoril ravnatelj Peter Žurej. Z razredničarko
Metko Leskovšek in sorazredničarko Tino Vidali so podelili
zaključna spričevala, pohvale in priznanja s knjižnimi
nagradami. 
Župan Občine Prebold Vinko Debelak je najboljšemu
učencu Vidu Jermanu čestital in mu izročil posebno
priznanje z nagrado, vsi pa so prejeli knjigo Janka Kača
Moloh in brezplačno vstopnico za preboldski bazen. 
Ker je letos odpadel tradicionalni letni koncert pevskih
zborov, se je vsem pevcem z majhno pozornostjo
zahvalila tudi zborovodkinja Bojana Hrovat. Nekaj
učencev je pripravilo kratek kulturni program, nato pa je
sledila sladka pogostitev. 
Dragi devetošolci, vse dobro na nadaljnji poti. 

Sprehod 

Od dolgčasa na sončen dan
odšel sem malo stran. 
Stran od hrupa in ljudi,
kjer narava vsa cveti. 

Odpravil v gozd sem bližnji se,
ptičje petje spremljalo me je.

Napolnil sem se z energijo
kot mobitel svojo baterijo.

 
Poln energije sem vrnil se domov,

se usedel na stol
in ves resen 

napisal to pesem. 

Domen Borinc, 6. b

Dolgčas 

Zunaj je vse tiho,
nič ne ropota,

vsa vozila počivajo,
kot da jih ni doma. 

Vsi smo v tišini,
kdo nas lovi?

Kdo bo na vrsti?
Morda si pa ti! 

V zraku je virus,
za nami leti,

je to regratova lučka?
Ne, to ne drži! 

Boji se vse družbe,
pred vodo beži.

Veseli se narava,
ker lažje živi,

zrak je čistejši in voda blešči. 

Ni nam dolgčas,
saj se učimo stvari,
ki bile so neznane,

to spoznali smo vsi! 

Lucija Jelen, 9. a

V ponedeljek, 15. junija, so se na osnovni šoli poslovili od
devetošolcev. Vsem je bilo žal, da niso doživeli
tradicionalne valete s plesnim venčkom in slovesa s
pesmijo ter objemom s solzo v očeh. Zaradi epidemije je
bil njihov zaključek drugačen, pa vendar nepozaben. 
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Besedilo: Vesna Kumer / Foto: Ivan Lipičnik 

Zaključek devetošolcev OŠ Prebold in
uspehi na pesniškem natečaju 

Kljub neljubi situaciji so bili učenci OŠ Prebold v času epidemije tudi ustvarjalni. Med drugim so pisali pesmi na temo
dolgčasa. Njihove pesmi so poslali na natečaj Mali pranger ELA in kar trije mladi pesniki so dobili priznanja za najboljšo
pesem. Predstavljamo vam jih tudi mi, mladim nagrajencem pa čestitamo. 



Člani in članice preboldskega društva upokojencev so bili
ob prehodu v leto 2020 prepričani, da jih čaka praznično
leto, polno zanimivih dogodivščin. Na začetku je vse
potekalo v pravi smeri, a kmalu jih je, tako kot vse nas,
presenetila nova realnost.  
Prva dva meseca sta potekala delovno in po ustaljenem
načrtu. V januarju in februarju so pri skoraj 800 članih
pobirali članarino, kar je predstavljalo veliko dela. 

V okviru slovenskega kulturnega praznika se je 49
društvenikov odpravilo na ogled kulturnih in naravnih
znamenitosti Kamnika. Krajevna vodička jim je
predstavila nekdaj vodilno mesto dežele Kranjske, ki
skriva veliko zanimivosti, zato si je za odkrivanje teh treba
vzeti nekaj uric časa. 
Tudi začetek marca je bil obetaven. Nekaj članov se je ob
dnevu žena odpravilo v Opatijo, v zadnjem hipu pa jim je
uspelo izpeljati še zbor članov. Na zboru so zaslužni člani
prejeli priznanja in plakete Pokrajinske zveze društev
upokojencev Celje in Zveze društev upokojencev
Slovenije. Potrdili so tudi izvolitev novega, po večini
starega upravnega odbora in drugih organov.
Kmalu za tem je sledila razglasitev epidemije, stanje pa
Marta Praprotnik opisuje z naslednjimi besedami: »Na
televiziji so kar bruhale vesti o prepovedi združevanja,
delovanja in sploh običajnega življenja. Naša populacija
je to najprej občutila pri režimu, kako do zdravnika. Bilo
je veliko nejasnosti. Na zaprtih vratih zdravstvenega
doma je vsak dan visel kakšen dodaten list z obvestili.
Starejši, ki niso imeli očal in prenosnega telefona ali ga
sploh nimajo, so bili povsem nemočni.

Normalnega življenja ni bilo. V trgovino in na pošto
smo morali z maskami, ki jih na začetku ni bilo na
zalogi, tudi elektronska banka je za večino starejših
velika težava, s katero so se morali spoprijeti.« 
V društvu so dosledno odpovedovali vse dejavnosti -
športne aktivnosti, jutranjo telovadbo na prostem,
igre s kartami in šahom. Poverjeniki po vaseh so
dobili nalogo, da spremljajo situacijo na svojem
območju, če npr. kakšen izmed članov potrebuje
pomoč. Izkazalo se je, da je največ vredna in najbolj
učinkovita sosedska pomoč, ki jo moramo vsi še
naprej gojiti in negovati. 
Ko so se ukrepi začeli sproščati in bi lahko v društvu
končno začeli izvajati dejavnosti na prostem, je
predsednik Miran Borišek društvo obvestil, da
odstopa iz osebnih razlogov. Na seji upravnega
odbora je Boža Kosu, aktualna podpredsednica
društva, pristala, da bo začasno vodila društvo kot
predsednica, vsi pa so obljubili, da bodo ob tem
delovali konstruktivno. Zavedajo se namreč, da
živijo v družbi, kjer se morajo kot ranljiva skupina
boriti za pravice, ki jih lahko dosežejo le povezani.
V juniju so v manjšem obsegu izvedli medobčinsko
tekmovanje Društva upokojencev Prebold ob
prazniku naše občine. Iz občin Tabor in Vransko so v
Prebold prišli balinarji in se pomerili z našimi
upokojenci. Prvo mesto so zasedli domači balinarji,
drugo DU Tabor in tretje DU Vransko. Naši člani so v
nadaljevanju tekmovali tudi v kegljanju z vrvico,
metanju krogov in v šahu. Bilo je zabavno,
društveniki pa so bili predvsem veseli, da so se lahko
znova podružili. 

Največ je vredna in učinkovita 
sosedska pomoč 
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Besedilo: Marta Praprotnik/ Foto: DU in Ivan Lipičnik 



Foto: Osnovna šola Prebold 

Ob prvih direktivah s strani ministrstva so zaprli vrata doma ter začeli trimesečni boj in zaščito najranljivejše
skupine. Tudi stanovalci so se vseskozi držali načela »Ostanite doma«. Ostali so v svojih sobah, držali
varnostno razdaljo, obroke so dobivali v  sobe. Najbolj so bili veseli, ko so jim prinesli kavico in kakšno sladko
razvado iz domskega bifeja. Med stanovalci so tudi takšni, ki so preživeli marsikaj. To je generacija, ki je
preživela vojno in ne more verjeti, kako je en sam virus spremenil svet. V domu so se sicer počutili varne,
ampak vseskozi ni bilo lahko, saj so bili od zunanjega sveta ločeni kar nekaj časa. 
Nova tehnologija je omogočila novo obliko komuniciranja. Zelo kmalu so jim v domu omogočili videoklice in
tako so lahko klepetali s svojimi domačimi. Nekateri so jih prišli obiskat pod balkone. Prvi stiki so bili
omogočeni v maju in so bili izjemno ganljivi. Zaposleni so bili namreč v dveh mesecih edini, s katerimi so se
lahko družili. Zato so se vsekozi trudili, da so si vzeli vsaj nekaj časa za pogovor in aktivnosti, s katerimi so se
stanovalci lahko zamotili. Prostovoljci so jim pošiljali pisma, kulturniki pa so jim pripravili prireditev pod
balkoni.  To so bile razmere, za katere nihče ne želi, da se vrnejo v naš kraj in širše okolje. Stanovalec Filip je v
tem času napisal prav posebno pesnitev, ki je dokaz, da je virus spremenil način razmišljanja in življenja. 

KORONAVIRUS
Koronavirus nas je obšel,

šel je nazaj, od koder je prišel. 
Stanovalci doma pa smo veseli,
da zaradi njega nismo zboleli.

Osebje doma se je trudilo,
da ne bi okužbe od zunaj dobilo.

V sobah bili smo zaprti tako,
da nam je bilo občasno »slabo«. 

So sestre si brundale »STROGO«,
da na hodnikih nikogar naj ne bo. 

Zato smo se v sobo zaklenili,
hrano in kavo pa na mizo dobili. 

Občutek se nam je takšen zdel,
kot bi kaznjenec za rešetkami sedel.
Pa smo vsi vedeli, da tako mora biti,

če se hočemo te nadloge znebiti. 

Počasi, zelo počasi se vračamo nazaj,
na tirnice, kot so bile nekdaj,

apel vodilnim pa sledi,
da omogočijo nam lepše dni. 

Velika hvala vsemu osebju,
vodilnemu, zdravstvenemu in strežnemu,

da naš dom ostal je takšen, kot je,
brez virusa, udoben za nas vse.

Stanovalec Filip 
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Drugačna pomlad v preboldskem 
domu starejših občanov 
Besedilo in foto: Meta Rojšek Breznik 

Stanovalkam, stanovalcem in zaposlenim v
preboldskem domu se niti sanjalo ni, kaj bo prinesel
marec. Najstarejša stanovalka v domu je med
epidemijo velikokrat rekla: »Nisem si predstavljala,
da  bom v svoji starosti dočakala kaj takega.«
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»Kljub razmeram smo še vedno 
velika in izzivov željna družina.«
Besedilo: Klavdija Jelen/ Foto: Arhiv MC Prebold

Tudi Medgeneracijskemu centru Prebold je ponovno
odprtje prineslo nove izzive. Po nekaj mesecih so se
morali prilagoditi novim razmeram, za katere pa so
prepričani, da jim bodo kos - saj več glav različnih
generacij več ve. 

Medgeneracijski center, tako udeležence in prostovoljce kot
tudi vodjo Klavdijo, čaka poletje, polno aktivnosti. Zelo radi pa
se spominjajo prvih treh mesecev v tem letu, ko je bilo
dogajanje še toliko bolj pestro. Medgeneracijski center je
takrat pokal po šivih, kar si želijo tudi v prihodnosti. 
Na delavnicah fotografiranja so se učili, na kaj vse morajo biti
pri fotografiranju pozorni, da nastane resnično dobra
fotografija. Poleg osnov fotografiranja so se lotili še osnov
računalnika in pametnih telefonov, kjer so se uporabniki
naučili, kako preprosto uporabljati elektronske naprave. 
Pri ročnih spretnostih so se posvetili ustvarjanju različnih
izdelkov. V ospredju je bila zagotovo izdelava rož iz krep
papirja, saj je vsaka, ki je nastala, bila posebna. 
Veliko energije in časa so namenili glasbi, tako petju kot plesu.
Plesna delavnica je bila kljub pomanjkanju moških zelo
obiskana, učitelj je vsakič pokazal kakšne nove plesne gibe in
plesal z vsako obiskovalko, dokler ni osvojila koreografije. 
Pri vajah za hrbtenico so krepili in ohranjali vitalnost, pri jogi
preizkušali različne dihalne vaje ter meditirali ob glasbi. 
Ob sredah so obiskovali dom starejših občanov, kjer so peli,
pekli miške, kuhali čežano, se pogovarjali ... Bilo je lepo in
verjamejo, da še bo, ko bodo ukrepi dokončno sproščeni. 

Med delavnicami po udeležbi še vedno izstopa kuharska
delavnica. Tako so v prvih mesecih tega leta kuhali
makarone, kurjo obaro, zelenjavno juho; spekli so lazanjo,
palačinke in fižolovo torto. Ste vedeli, da je fižol
nadomestek moke in da je ta torta primerna za vse, ki ne
prenesejo glutena? Torto so lepo okrasili in zanimiv okus je
izboljšal že tako dobro torto. Obiskal jih je tudi Birman, ki
jim je pokazal, kako kuhajo v Nepalu, za dobro voljo pa je
poskrbel Samo iz Maribora, ki je igral na piščal in na flavto.
Skupaj so skuhali riž in zelenjavno omako z dodanimi
zelišči. Na zadnji kuharski delavnici so zamesili testo za
krhke flance, olupili krompir, skuhali makarone in pripravili
prav posebno jed. Med pripravo so peli in igrali na
harmoniko, po končanem obroku pa so se poslovili in za
dobre tri mesece zaprli vrata medgeneracijskega centra. 
Toda Klavdija Jelen, vodja centra, je optimistična: »Vse, kar
se dogaja v naših prostorih, je trud vsakogar izmed nas.
Imamo veliko družino in posledično vse, kar si želimo.
Obiščite nas med poletjem, prijetno bo tako za najmlajše
kot starejše, za jesenske in zimske mesece pa pripravljamo
nove projekte in obuditev tistih, ki so v času korone
izzveneli. Vedno se najde pravi čas za obisk, zato vabljeni!« 

V poletnem času v medgeneracijski center posebej lepo vabljeni tudi otroci - za vas so pripravili različne 
brezplačne ustvarjalne delavnice vsak dan v tednu med 18. in 19. uro. Vabljeni! 



Kot so ljudje povedali, so se v družinah večkrat zbrali in
spremljali sveto mašo prek tega ali drugega medija. Še
posebej močno navzoče je to bilo na veliko soboto ob
blagoslovu velikonočnih jedil. Mnogi so košaro z
velikonočnimi jedili postavili pred televizijo, molili in z
blagoslovljeno vodo pokropili velikonočna jedila.
V času karantene je bilo naše življenje prav zares
drugačno. Lahko bi rekli, da se je ustavilo; če smo prej
hiteli z dogodka na dogodek, smo v obdobju izrednih
razmer še kako opazili, da   dogodkov sploh ni bilo.
Gotovo se je komu zdelo, da je časa naenkrat preveč,
gotovo se je kdo znašel v stiski osamljenosti, gotovo smo
vsi začutili osebno in družbeno ranljivost. 
Za župnika Damjana Ratajca je bil ta čas blagoslovljen
čas:  »Našel sem čas zase, za molitev, branje, delo. Veselil
sem se slehernika, ki se je v teh razmerah spomnil name,
me vprašal, kako sem, in tako pokazal, da je Cerkev res
mnogo več kot le stavba, v katero prihajamo enako
verujoči. Cerkev smo vsi kristjani in epidemija nam je
ponudila priložnost, da se še globlje povežemo! V
ponedeljek, 4. maja, so se ponovno odprla vrata zidane
cerkve. Bil je neopisljivo prijeten občutek, ko sem spet
lahko maševal ob navzočnosti vernikov!«
Takoj pa je bilo opaziti, da je čas karantene naredil svoje
in da je v ljudeh ostal določen strah. Za marsikaterega
vernika je bilo navodilo o obvezni nošnji obrazne maske
prevelika ovira. Prvo nedeljo je prišlo k sveti maši le
okrog 30 % nedeljnikov. Ko je s 1. junijem naposled le
prišlo do obsežnejše sprostitve omejitev, se je stanje
izboljšalo.
V Cerkvi seveda še naprej ohranjajo določena pravila: pri
vstopu in izstopu iz cerkve si razkužijo roke, ohranjajo
razdaljo, med sveto mašo si pred svetim obhajilom ne
podajajo rok, sveto obhajilo verniki prejmejo samo na
roko, delivec obhajila si pred obhajilom razkuži roke …
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»Dobili smo priložnost, da se 
še globlje povežemo!«
Besedilo: Damjan Ratajc, dekan / Foto: Ivan Lipičnik 

Letošnje praznovanje največjega krščanskega praznika je
bilo res »nekaj posebnega«, saj so morali verniki zaradi
epidemije covida-19 ostati doma. Cerkev je bila prazna.
Toda čeprav ljudje niso smeli prihajati k obredom in
svetim mašam, krščansko življenje ni obstalo – Cerkev je
živela v družinah in njihovih domovih.

Vse to zato, ker v Cerkvi spoštujejo človeško življenje
in se zavedajo, da je edino odgovorno upoštevati
potrebne omejitve. Ljudje smo si lahko blizu tudi na
ta način. Preboldski župnik dodaja: »Da smo si med
seboj in z Bogom blizu, posebej čutim tudi v teh
dneh, ko smo začeli gradbena dela v pripravi kora na
nove orgle. Vsa dela potekajo hitro, eno za drugim.
Konec  maja so mojstri demontirali stare orgle in jih
odpeljali v župnijo Sv. Andraža v Slovenskih goricah.
Takoj zatem, na začetku junija, smo v lastni režiji s
kora odstranili klopi in lesen pod, trenutno pa že
poteka sanacija stropa. Prav res: ko so ljudje
pripravljeni na sodelovanje in ko je pri delu navzoč
božji blagoslov, se dá narediti marsikaj.«
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Festival potic, kolesarjenje po
občini in bližnji okolici, prireditev
Naš kraj lep in urejen.  Vse to so
dogodki, ki bi jih v tem letu moralo
organizirati turistično društvo, a so
zagotovo odpovedani. Zadnji
dogodek društva je bilo turistično
vodenje po Preboldu, ki je
društvenikom in prisotnim odprlo
oči in jim pokazalo nove priložnosti
in za predstavitev našega kraja in
okolice. Predstavniki društva so
čas epidemije že izkoristili za
razmislek o novih   turističnih
zmožnostih, ki jih naš kraj
premore.  Prebold si želijo postaviti
na turistični zemljevid Slovenije. 

TURISTI 

PRIJATELJI MLADINE

Na začetku leta je društvo začrtalo
številne redne aktivnosti in
izstopajoče dejavnosti. Odpovedali
so skoraj vse, še posebej težko jim
je bilo ob odpovedi Treninga
družin. Trenutno ostaja upanje, da
bodo Cowboy Camp organizirali v
času jesenskih počitnic, a se bodo
o tem odločali kasneje. 
Humanitarno področje je bilo v
tem času precej aktivno. Stiska se
je pri nekaterih posameznikih in
družinah povečala, zato so jim
pomagali z donacijami ter boni za
hrano v vrednosti 100 EUR. 
Društvo je  v takšnih primerih vez
med posamezniki oz. družinami in
donatorji, ker lahko zagotovijo
popolno anonimnost. 
Če se znajdete v stiski, ne oklevajte
in jih pokličite  na telefonsko
številko 030 731 144. 

LOVCI

Lovsko društvo v naši občini
nikoli ne počiva, v tem času so
imeli veliko delovnih akcij, a so
upoštevali vsa priporočila. Zato
so delovne akcije potekale bolj
ali manj individualno. Veselijo se
tradicionalnih srečanj, ko bodo
ta mogoča. 

GASILCI

Prestopniško leto 

Gasilska zveza Prebold in vsa
prostovoljna gasilska društva so
v času epidemije priskočila na
pomoč  Civilni zaščiti in bila
vseskozi v stalni pripravljenosti,
da pomagajo občanom in
občankam na vsakem koraku. 

ČEBELARJI 

Preboldski čebelarji so ves čas
skrbeli za čebele v našem kraju.
Upajo, da bodo ob jesenski
vrnitvi v vrtec in šolo lahko bili
prisotni na slovenskem
tradicionalnem zajtrku. V teh
dneh so preboldskemu Karitasu
donirali kozarce medu. 

BORCI 

KO ZB NOB Prebold člane
obvešča, da so vse aktivnosti
zaradi varnosti in vašega zdravja
odpovedane, v primeru
sprememb pa vas bodo o tem
pravočasno obvestili. 

JAMARJI

Jamarji Črnega galeba iz Prebolda
so v teh dneh še toliko bolj
ponosni, saj praznujejo 30 let,
odkar je turistično poslanstvo
začela opravljati Snežna jama v
nedrjih 2.062 metrov visoke
Raduhe nad Lučami. Jamarji so
jamo našli, raziskali in uredili za
turistične oglede. Pred tem je bilo
treba opraviti veliko prostovoljnih
delovnih ur, od jeseni 1989, preko
zime in vse do sobote, 14. julija
1990, ko so jamo tudi slovesno
predali v turistične namene. Lani,
ko so praznovali 50-letnico
delovanja, so se sicer spoprijemali
s pomanjkanjem vodnikov,
organizacijskimi in tehničnimi
težavami, a so vseeno sprejeli izziv
in se tudi letos lotili številnih
sanacijskih del. 

MODELARJI

Ko je bilo mogoče, so preboldski
modelarji imeli dve delovni akciji
na stezi Struga v Kaplji vasi, kjer so
pripravili teren za prihajajoče
tekme. Takoj, ko so se odprle meje,
so prišli na trening ljudje iz vse
Slovenije z namenom, da se
pripravijo na tekmovalno sezono.
Trenutno se aktivno pripravljajo na
2. avgust, ko bo v Kaplji vasi
potekalo Piknik prvenstvo, konec
septembra pa je rezerivan za dirko
za državno prvenstvo. Dve tekmi
sta že odpadli, zato upajo, da bodo
njihovo, zadnjo od treh, lahko
izvedli, saj bo v tem primeru v
našem kraju potekala tudi skupna
podelitev. 
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Poletno križanko sta pripravila Franc Slokan in njegov vnuk Jakob, za kar se jima najlepše zahvaljujemo!
Rešeno križanko (celotno stran) nam do 31. avgusta 2020 pošljite na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold in

pripišite svoje kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka). 
Med vsemi prejetimi križankami bomo izžrebali tri nagrajence/-ke, ki bodo prejeli komplet knjig Janka Kača. 
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D O G O D K I  V  J U L I J U  I N  A V G U S T U
vsako

SOB
od

8.00
do 

10.30

KMEČKA
TRŽNICA
Družabni center Marof

Občina in TD Prebold

NED
19. 7. 

MAGDALENINA
NEDELJA
Pri cerkvi Sv. Marije Magdalene 
na Homu

Župnija Sv. Pavel-Prebold

NED
19. 7.

od 
8.00
dalje

LOVSKO STRELSKO
TEKMOVANJE
Pri Lovskem domu Golava

LD Prebold

NED
26. 7. 

ANINA
NEDELJA
V cerkvi Sv. Pavla v Preboldu

Župnija Sv. Pavel-Prebold

od 
3. 8. 
do 

7. 8.

ŠPORTNA SREČANJA
ČLANOV DU
Gaj Prebold

DU Prebold

NED
9. 8.

LOVRENŠKA
NEDELJA
Pred cerkvijo Sv. Lovrenca

Župnija Sv. Pavel-Prebold

SOB
15. 8. 

PEŠ ROMANJE IZ
PREBOLDA V MR
Zbor: pri Aninem domu 

Župnija Sv. Pavel-Prebold

od 
24.8.
 do 

30. 8.
med

9.00 in
16.00

ORATORIJ
Anin dom

Župnija Sv. Pavel-Prebold

SOB
29. 8.

od 
8.00
dalje

ŠPORT POD 
ŽVAJGO
Igrišča pri bazenu

ŠD Partizan Prebold

DOGODKI V MEDGENERACIJSKEM CENTRU PREBOLD 
O B  P O N E D E L J K I H

od 9.00 do 13.00
DELO NA VRTU

od 18.00 do 19.00 
USTVARJALNA URICA 

ZA OTROKE
od 19.30 do 20.30

POTEPANJE 
S KOLESOM

O B  T O R K I H
od 8.00 do 10.00

SPREHOD ALI POHOD / 
DEŽ: ENOURNA TELOVADBA

od 18.00 do 19.00 
USTVARJALNA URICA 

ZA OTROKE
od 19.30 do 20.30

ŠIVANJE IN POPRAVILO OBLAČIL

O B  S R E D A H

od 8.00 do 10.00
SPREHOD ALI POHOD / 

DEŽ: ENOURNA TELOVADBA
od 10.30 do 12.30

DRUŽENJE Z VAROVANCI 
PRED DOMOM

od 18.00 do 19.00 
USTVARJALNA URICA  ZA OTROKE

O B  Č E T R T K I H

od 9.00 do 13.00
KUHARSKE DOBROTE

od 18.00 do 19.00 
USTVARJALNA URICA 

ZA OTROKE
od 19.00 do 20.30

VEČERNI OBISK NA VRTU

od 8.00 do 10.00
SPREHOD ALI POHOD /

DEŽ: ENOURNA TELOVADBA
od 10.30 do 12.00

USTVARJANJE IZ BLAGA - DROBNI
TEKSTILNI MATERIALI

od 18.00 do 19.00 
USTVARJALNA URICA ZA OTROKE

O B  P E T K I H Drage obiskovalke, 
dragi obiskovalci,
 obveščamo vas, 

da bo Medgeneracijski 
center Prebold od 20. julija 

do 7. avgusta zaprt 
zaradi letnega dopusta. 
Hvala za razumevanje. 

KMEČKA 
TRŽNICA

REDNI IN OBČASNI PONUDNIKI KMEČKE TRŽNICE VAS VABIJO, DA SE
VSAKO SOBOTO V MESECU MED 8.00 IN 10.30  OGLASITE V DRUŽABNEM
CENTRU MAROF IN PREVERITE NJIHOVO SVEŽO PONUDBO. VABLJENI! 

Dolenja vas 53, 3312 Prebold / 051 344 255 / mc.prebold.si / Facebook stran: Medgeneracijski center Prebold


