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GEOGRAFSKI POGOJI ZA RAZVOJ OBČINE PREBOLD
IZVLEČEK:
Diplomsko delo prikazuje splošne, naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
občine Prebold, ki je nastala leta 1998 in sodi med manjše občine v Sloveniji. Obravnavano
območje je sicer bilo že v preteklosti znano po intenzivnem kmetijstvu, zgodnji
industrializaciji in razviti industriji ter turizmu. Že na začetku samostojnosti se je občina
Prebold soočila z gospodarsko krizo, ki je nastopila zaradi stečaja vodilnih podjetij v občini,
kar je povzročilo stagnacijo na vseh področjih. Delno zaradi vodstva občine in spleta
okoliščin ter vlaganja domačih gospodarstvenikov in dobre prometne lege in dostopnosti
občine, se je gospodarstvo dokaj hitro in uspešno obnovilo, s tem pa so zagotovljeni pogoji za
hitrejši razvoj občine. V diplomskem delu je poudarek na turizmu zaradi pomena le-tega na
tem območju že v preteklosti, zaradi še neizkoriščenih potencialov na tem področju in
pomena turizma v tem tisočletju, ki lahko tudi občini Prebold prinese nova delovna mesta,
nove storitvene dejavnosti in hitrejši razvoj. Glede na naravne danosti, obstoječo turistično
ponudbo in infrastrukturo je občina primerna predvsem za razvijanje izletniškega,
rekreacijskega in kmečkega turizma, ki je vezan na toplejšo polovico leta. V diplomskem delu
je podana tudi ocena geografskih pogojev za razvoj teh oblik turizma v občini in predstavljen
odnos Občine do razvoja turizma ter načrti na tem področju za prihodnost. Podanih je tudi
nekaj predlogov za še pestrejšo turistično ponudbo občine Prebold.
KLJUČNE BESEDE: občina Prebold, kmetijstvo, industrija, turizem, geografski pogoji za
razvoj turizma
GEOGRAPHICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF THE PREBOLD
MUNICIPALITY
ABSTRACT:
The diploma thesis reveals general, natural and social geographical characteristics of the
Prebold municipality which was founded in 1998 and can be categorised under smaller
municipalities in Slovenia. The area discussed has been known for intensive farming, early
industrialization, and well-developed industry and tourism. At the beginning of its
independence, the municipality was faced with an economic depression due to bankruptcy of
the leading companies which caused stagnation on all areas. With the help of the municipality
management, circumstances, investments of the domestic industrialists and good traffic
position and accessibility, the economy soon and successfully recovered which was the reason
for faster municipality development.
The emphasis is placed on the tourism because of its great significance in the past and the new
millennium, and unexploited potential. It offers an opportunity for many a new workplace,
service and faster development. Considering the natural beauty, existing tourist offer and
infrastructure, it is suitable to encourage excursion, relaxation and farm tourism, possible to
carry out during warmer months.
The estimation of the geographic conditions for encouraging the tourism forms proposed and
the municipality’s attitude toward promoting tourism and plans for the future have been
presented in the diploma thesis. Moreover, some suggestions for more diverse tourist offer
have been made.
KEY WORDS: the Prebold municipality, farming, industry, tourism, geographic conditions
for tourism development
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Diplomsko delo
1. UVOD
Občino Prebold sem izbrala kot predmet proučevanja v diplomskem delu, ker prihajam iz te
občine in sem jo zato želela podrobneje spoznati. Poudarek v diplomskem delu je na turizmu,
to je na področju, ki me že od nekdaj zanima. Navdušujoča je misel, da je bila občina Prebold
že po prvi svetovni vojni znana turistična destinacija, predvsem za tuje goste, še večja pa
želja, da bi to ponovno postala. Zato sem poglavju o turizmu namenila še posebno pozornost.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti splošne, naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti občine Prebold.
Za uresničitev tega namena sem si zastavila več ciljev:
- predstaviti geografske značilnosti obravnavanega območja;
- predstaviti glavne značilnosti prebivalstva občine (demografske značilnosti, gibanje
prebivalstva in gostoto poselitve, izobrazbeno sestavo ter aktivnost prebivalstva);
- analizirati stanje na področju kmetijstva (opredeliti pogoje za razvoj, predstaviti oblike
kmetijstva, rabo tal, poljsko razdelitev in družinske kmetije);
- predstaviti industrijski razvoj občine od začetka industrializacije do stečaja vodilnih
podjetij na začetku 21. stoletja ter analizirati stanje po obnovi industrije;
- analizirati stanje na področju turizma (prikazati razvoj turizma v preteklosti,
predstaviti trenutno stanje na področju turizma, opredeliti oblike turizma, oceniti
geografske pogoje za razvoj turizma ter predstaviti in analizirati razvojne načrte
občine s poudarkom na področju turizma). Na koncu bom podala nekaj predlogov za
popestritev turistične ponudbe občine.
1.2. METODE IN POTEK DELA
Za izdelavo diplomskega dela sem uporabila različne metode dela. Najprej kabinetno metodo,
saj je bilo potrebno pregledati obstoječo literaturo, ki se nanaša na obravnavano območje, ter
zbrati ustrezne podatke. Literature o sami občini Prebold je zelo malo, nekaj člankov sem
dobila na Občini, pomagala sem si tudi s tematskimi kartami, internetnimi viri in še posebno s
članki iz lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline, ki izhaja mesečno in posreduje vse
pomembne aktualne dogodke in informacije iz vseh šestih spodnjesavinjskih občin.
O obravnavanem območju sta že napisani dve diplomski nalogi, in sicer leta 2002 je Anja
Rajh pisala o odpadkih v občini Prebold, leta 1974 pa je Tone Žagar napisal regionalno
geografski pregled Prebolda, a je to delo že zelo staro, poleg tega ne obravnava celotnega
ozemlja današnje občine Prebold. O posameznih naseljih v občini Prebold je pisal domačin dr.
Ivan Dolinar, a so njegova dela predvsem zgodovinska. Območje današnje občine Prebold je
sicer obravnavano v raznih delih, vendar le kot del nekdanje občine Žalec.
Delo sem nadaljevala s terensko metodo, ki je obsegala pregled obravnavanega območja za
potrebe naravnogeografskega opisa in predstavitve turistične ponudbe občine. Rezultat
terenskega dela so številne fotografije, ki vsekakor povečajo nazornost napisanega. Opravila
sem nekaj krajših intervjujev oziroma razgovorov na Občini (o razvojnih načrtih Občine, o
splošnih značilnostih občine) in s posameznimi turističnimi ponudniki (lastniki kampov,
receptorko, na Turistično – informacijskem centru). Nekatere podatke sem za večjo nazornost
prikazala na kartah, grafih in v obliki preglednic.
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Diplomsko delo je razdeljeno v 6 glavnih poglavij. Najprej so prikazane splošne značilnosti
občine in opredeljen njen prometno – strateški vidik od preteklosti do danes. V naslednjem
poglavju so podrobneje prikazane naravnogeografske značilnosti in opredeljen njihov pomen
za razvoj posameznih dejavnosti ter izdvojena dva pokrajinska tipa, ki pogojujeta praktično
vse dejavnosti v občini (rabo tal, oblike kmetijstva, poselitev, procese urbanizacije,
izseljevanja, ogozdovanja, obliko rekreacije). Sledi predstavitev glavnih značilnosti
prebivalstva občine, nato predstavitev kmetijstva, kjer je posebna pozornost namenjena
obravnavi nosilcev kmetijstva v občini, to je družinskim kmetijam. Naslednje poglavje
prikazuje industrijski razvoj oziroma zgodovino dveh vodilnih podjetij v občini od nastanka
do propada oziroma stečaja ter današnje stanje na področju industrije. Najobsežnejše pa je
zadnje poglavje o turizmu. Najprej je prikazan razvoj turizma na območju občine Prebold v
preteklosti, nato je podrobno predstavljena turistična ponudba občine danes. Na osnovi
geografskih značilnosti, obstoječe turistične ponudbe in infrastrukture so opredeljene oblike
turizma za razvoj katerih je občina Prebold najbolj primerna, nato pa še podana ocena
geografskih pogojev za razvoj turizma. Predstavljen je odnos Občine do razvoja turizma in
načrti za prihodnost. V sklepu so podani tudi moji predlogi za še boljšo in pestrejšo turistično
ponudbo.
2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBČINE
Občina Prebold je od 22. 11. 1998 samostojna občina, pred tem je bila del občine Žalec. Po
površini meri 40,75 km2 1 in šteje 4586 prebivalcev (31.12.2005), kar jo uvršča med manjše
občine v Sloveniji. Svojo prepoznavnost izkazuje s spodaj prikazanim grbom, ki ga je
občinski svet občine Prebold sprejel na 8. redni seji dne 30. 9. 1999.
Slika 1: Grb občine Prebold

Vir: Občina Prebold
Grb predstavlja bel dvorec z dvema stolpoma, kar simbolizira Prebold; dvorec stoji na
zelenem polju, kar simbolizira čistost in bogastvo naravnega okolja; moder trak pa simbolizira
potok Bolsko in ostale vodotoke v občini. (Občina Prebold)

1

Ob ustanovitvi je občina Prebold merila 40,95 km2, januarja 2005 pa se je iz občine Prebold izločil del naselja
Marija Reka (skrajni JZ del občine) in se priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Vzrok te spremembe je
bilo neujemanje meja statističnih regij, saj se omenjeni občini nahajata na meji dveh statističnih regij, in sicer
zasavske in savinjske. Ker gre za zelo majhno neujemanje (0,2 km2, 3 hišne številke, 6 državljanov), je SURS
odločil, da se meje v tem primeru uskladijo. (Vir: Katalog regionalnih delitev – metodološka pojasnila)
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2.1. LEGA OBČINE PREBOLD
Po novi naravnogeografski regionalizaciji Slovenije2, ki je nastajala med letoma 1993 in
1995, sodi severni del občine Prebold v mezoregijo Savinjska ravan3, njen južni del pa v
največjo slovensko pokrajino Posavsko hribovje. Občina torej leži na južnem delu Savinjske
ravni, kjer ravan prehaja v predalpsko Posavsko hribovje. Na severu jo omejuje reka Savinja,
na jugu pa sega do razvodnih slemen Mrzliškega hribovja ali pogorja. (Slovenija…, 1999, str.
26 – 29; Natek, str. 1)
Občina leži 7 km JZ od Žalca, političnega, gospodarskega in kulturnega središča Spodnje
Savinjske doline, in 15 km zahodno od Celja, tretjega največjega mesta v Sloveniji. Od
glavnega mesta Ljubljane na zahodu je oddaljena približno 60 km, od štajerske prestolnice
Maribora na vzhodu pa okrog 75 km.
Slika 2: Lega občine Prebold

Vir: Občina Prebold
Občina Prebold sodi v Savinjsko statistično regijo, na jugu pa meji na Zasavsko statistično
regijo. Pripada upravni enoti Žalec. Na jugu meji na občino Trbovlje, z ostalih strani pa jo
obdajajo novonastale občine iz nekdanje občine Žalec: na zahodu občina Tabor, na
severozahodu občina Braslovče, na severu se dotika občine Polzela, na vzhodu pa jo obdaja
nova občina Žalec. (glej Karta 1)
2.2. KATASTRSKE OBČINE IN NASELJA V OBČINI PREBOLD
Občino sestavljata 2 krajevni skupnosti, 5 katastrskih občin4 in 8 po velikosti in funkcijski
opremljenosti zelo različnih naselij.

2

Avtorji te naravnogeografske regionalizacije Slovenije so Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič, Miha
Pavšek, Drago Perko in Maja Topole z Geografskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
akademije znanosti in umetnosti ter Drago Kladnik z Inštituta za geografijo. (Slovenija…, 1999, str. 26)
3
V literaturi se za ta predel uporabljata tudi izraza Spodnja Savinjska dolina ali (kar) Celjska kotlina. Ker je med
domačini najbolj uporabljen oz. poznan izraz Spodnja Savinjska dolina, sem ga kot domačinka tudi sama bolj ali
manj uporabljala v diplomski nalogi.
4
»Katastrska občina praviloma obsega eno ali več naselij in pripadajoče zaselke, skupaj z zemljišči, ki so
večinoma v lasti prebivalcev teh naselij.« (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 31)
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Preglednica 1: Katastrske občine in naselja v občini Prebold
KRAJEVNA SKUPNOST
KATASTRSKA OBČINA
Prebold
Prebold

Latkova vas

Šešče pri Preboldu

Marija Reka
Gornja vas
Gornja vas
Matke

NASELJE
Prebold
Dolenja vas
Latkova vas
Kaplja vas
Marija Reka
Sveti Lovrenc
Šešče pri Preboldu
Matke

Vir: Škrabe, oktober 2006
Prebold kot največje naselje je obkrožen s sedmimi naselji: Šešče pri Preboldu in Sv. Lovrenc
na vzhodu, Kaplja vas na zahodu, Dolenja in Latkova vas na severu, na jugu pa sta med
hribovji ugnezdeni naselji Matke in Marija Reka.
Karta 1: Naselja v občini Prebold
Občina Polzela

Občina
Braslovče

Občina Žalec
Občina
Tabor

Občina
Trbovlje

Avtor: Simona Brglez
Podlaga: Topografska karta 1: 50.000, 1981
Prebold
Je staro industrijsko naselje na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline, jugozahodno od
Žalca. Leži na pleistocenski terasi nad desnim bregom Bolske pod hribom Žvajga (626 m), v
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osrčju občine. Do leta 1952 se je naselje imenovalo Sv. Pavel pri Preboldu5. Domačini mu
pravimo tudi Šempau, Šampau ali Šentpavel, po zavetniku svetemu Pavlu.
»Sv. Pavel – Prebold se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1302.« (Natek, str. 2) Razvoj
naselja je bil tesno povezan z zgodovino cerkve Sv. Pavla in graščinske posesti. Stara tržna
vas, ki si tržnih pravic in privilegijev ni nikoli znala pridobiti, se je razvila pod gradom
Liebenstein, ki je stal pod pobočjem Tolstega vrha. Bil je stara alodialna6 posest Žovneških
gospodov in se prvič omenja leta 1288. Kasneje je grad propadel, vendar razvoja naselja ni
zaustavil. Njegovo mesto je prevzela graščina Prebold, ki še danes stoji na robu pleistocenske
terase na zahodu naselja. Za nadaljnji razvoj oziroma razcvet Prebolda gredo zasluge
predvsem leta 1842 postavljeni tekstilni tovarni, ki je kraj v toku stoletja in pol močno
industrializirala.
Prebold je danes največje naselje in hkrati občinsko središče. Je centralno naselje druge
stopnje, kar pomeni, da je oskrbovalno središče za bližnje okoliške vasi, centralno funkcijo pa
mu dajejo trgovine, banka, pošta, osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom in lekarna ter številna
kulturna in ostala društva. V kraju je tudi hotel in kamp »Gaj«. (Spodnja…, 1994, str. 98 –
100; Orožen Adamič et al, 1996, str. 241)
Fotografija 1: Pogled na občinsko središče Prebold z okolico

Vir: Občina Prebold
Dolenja vas
V zapisih je vas prvič omenjena leta 1475. (Prebold skozi čas, 2004, str. 6) Je razvlečeno
obcesno naselje na levem bregu Bolske, severno od Prebolda. Kmečko jedro z vzporednimi
domovi je na vzhodu ob cesti proti Sv. Lovrencu, kjer je tudi zaselek Lapurje, nekmečki del
pa na zahodu, ob cesti proti Kaplji vasi. V kraju je zasebni (avto)kamp »Dolina« z bazenom in
od leta 1994 radijska postaja – Radio Goldi. (Orožen Adamič et al, 1996, str. 90)
Latkova vas
Je razpotegnjeno, v jedru gručasto naselje na ravnini severno od Prebolda. Jedro vasi je
nastalo na desni strani Savinje, prav tako zaselki Groblja, Hrastje in Trapeče, a le – ti ležijo ob
magistralni cesti Ljubljana – Celje. V vasi je nekaj večjih kmetij, (avto)kamp »Park« in
industrijski coni. (ibid, str. 164)
5

V času utrjevanja socialistične oblasti so večini krajev, ki so jim naši predniki dali ime po cerkvenih zavetnikih,
dodelili druga imena. Primeri sprememb na območju občine Prebold: »kraj z najmanj 650 – letnim imenom Sv.
Pavel so preimenovali v Prebold po graščini oz. gospoščini Prebold (Pragwald)« (Dolinar, 2004, str. 62), kraj Sv.
Lovrenc so preimenovali v Gornjo vas, kraj Sv. Magdalena pri Preboldu pa v Matke.
6
Svobodna posest, ki se lahko podeduje ali proda. Je v nasprotju z neprodajnim dednim rodbinskim posestvom
(lat. fidejkomis). (Bunc, 1998, str. 28 in 140)
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Najstarejša do sedaj znana omemba Latkove vasi po navedbah dr. Dolinarja sega v leto 13657.
Takrat se je naselje imenovalo Lacken. Ohranjene listine, ki omenjajo vas, nam pričajo, da se
je njeno ime skozi zgodovino le za spoznanje spremenilo. Današnja oblika toponima Latkova
vas (nem. Lackendorf) se je ustalila v prvi polovici 19. stoletja. Naselje je stalo ob poplavnem
in zamočvirjenem območju, loki, logu (nem. die Lacke), saj je Savinja na tem območju (med
Grobljo in Sv. Lovrencem) do regulacije tekla po štirih rokavih in pogosto poplavljala. Zato
dr. Dolinar domneva, da krajevno ime Latkova vas govori o vasi, ki je nastala ob loki.
(Dolinar, 2004, str. 16 – 22)
Kaplja vas
Je po večini ravninsko obcestno naselje na terasi pod sotočjem potokov Trnavice in Bolske,
zahodno od Prebolda. Vas se prvič omenja ob graščini Gorica leta 1586. Zaselka Gorica in
Tolsti Vrh (426 m) sta že na severnih pobočjih Posavskega hribovja. (Orožen Adamič et al,
1996, str. 143)
Sv. Lovrenc
Je razloženo naselje s starim kmečkim gručastim jedrom okrog cerkve Sv. Lovrenca, vzhodno
od Prebolda. Vaško ozemlje sega od Bolske in Savinje (t.i. Kotov) na severu do severnih
pobočij Goljave (836 m) in Burkeljčevega hriba (469 m) na jugu, kjer je tudi nekaj večjih
samotnih kmetij. Sestavljajo ga zaselki Burkeljčev Hrib, Gmajna, Lokavec in Zgornji
Štleranc.
Najstarejša do sedaj znana listina o vasi, ki je ime dobila po patronu tamkajšnje cerkve,
svetemu Lovrencu, je bila napisana v letu 1247. Vas je po navajanjih dr. Dolinarja najstarejša
v preboldski (šentpavelski) fari. Leta 1955 je bila preimenovana v Gornjo vas pri Preboldu, a
so jo domačini leta 1991 ponovno, tokrat prostovoljno, preimenovali nazaj v Sv. Lovrenc.
Domačini ji pravimo tudi Šentloranc, Šentlovrenc, Štleranc ali Štlaranc. (ibid, str. 296;
Prebold skozi čas, 2004, str. 6)
Šešče pri Preboldu
So v jedru obcestno naselje z razloženimi zaselki Gmajna, Ladja in Šembihel, vzhodno od
Prebolda. Ležijo na desnem bregu Savinje in segajo do vznožja Homa (607 m).
Kraj se prvič omenja v Otokarjevem urbarju že v letih 1265 in 1267, ko je bila ena kmetija
podložna žalskemu uradu. (Prebold skozi čas, 2004, str. 5) Leta 1952 je kraj dobil pristavek
Šešče pri Preboldu, prej se je imenoval Šešče. (ibid, str. 301 – 302)
Matke
Ležijo 6 km jugovzhodno od Prebolda na nadmorski višini med 300 in 750 m. So široko
razloženo naselje ob srednjem toku in v povirju potoka Kolje. Naselje sestavljajo razloženi
zaselki Brda, Hom, Zahom, Goljava, Podmrzlica ter obcestni zaselek Matke. Prevladujejo
gručasti kmečki domovi, med njimi pa so hiše nekmetov. Do leta 1955 se je kraj imenoval Sv.
Magdalena pri Preboldu (po cerkvi Sv. Magdalene na Homu). (ibid, str. 195)
Marija Reka
Je razloženo hribovsko naselje v severnem delu Posavskega hribovja, južno od Prebolda.
Sestavljajo ga zaselki Mala Reka, Velika Reka in Jelence ob istoimenskih potokih. Sicer pa
7

16. 6. 1365 so Celjski grofje, nekdanji Žovneški gospodje, ki so nam znani od l. 1130 kot gospodarji skoraj vse
zahodne polovice Spodnje Savinjske doline, podelili dvorec v vasi Frideriku Širskemu, graščaku iz Širja pri
Zidanem Mostu. Širski so imeli posesti tudi v Kaplji vasi, v njihovi lasti je bil med drugim grad Liebenstein, ki
se prvič omenja l. 1288, zadnjič pa l. 1461. (Dolinar, 2004, str. 16, 61 - 63)
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prevladujejo samotne kmetije in domačije, ki so prislonjene na prisojna pobočja in ležijo na
nadmorski višini med 300 in 800 m. Območje je reliefno zelo razgibano ter zaradi prepišnosti
čisto in dobro osončeno. Predstavlja ga predvsem hribovit svet s ponekod zelo strmimi
pobočji, hudourniškimi dolinami in grapami. (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 248 –
249; Prebold skozi čas, 2004, str. 3 – 4)
2.3. PROMETNO – STRATEŠKI VIDIK OBČINE PREBOLD
S prometno – strateškega vidika ima Spodnja Savinjska dolina in s tem tudi občina Prebold
izreden pomen. Na tem območju se prepletajo in križajo prometnice različnih stopenj.
Na severu, v Latkovi vasi, se občine dotika daljnovodna prometnica, t.i. bela cesta, ki že od
nekdaj povezuje severnoitalijansko nižavje s panonskimi pokrajinami. V 18. stoletju je postala
pomembna trgovsko – prometna žila med Dunajem in Trstom, ko je avstrijski cesar Karel VI.
(1685 – 1740) proglasil Trst za svobodno pristanišče in odredil posodobitev ceste Dunaj –
Trst8. Še v 19. stoletju je bila ta cesta hrbtenica prevozništvu – glavna poštna in komercialna
cesta in je nemalo vplivala na utrip in spremembe v načinu vsakdanjega življenja ljudi, ki so
živeli z njo ali ob njej9. Bela cesta je predstavljala enega od lokacijskih dejavnikov za
izgradnjo Tekstilne tovarne Prebold, ki je začela obratovati leta 1842, ko še ni bilo t.i. južne
železnice. Po njej so prevažali bombaž, ki so ga nabavljali v Trstu, kamor so ga uvažali iz
Amerike, Indije ali Egipta. (Natek, str. 1)
O pomenu te ceste10 priča podatek, da so leta 1837 z Dunaja v Trst na tovornih vozovih,
imenovanih parizarji, prepeljali 34.500 ton tovora. Težko obložene vozove je vleklo do sedem
konj. Po železniški povezavi, ki je Dunaj povezala s Celjem leta 1846, z Ljubljano leta 1849
in s Trstom leta 1857, se je pomen cestnega prometa skozi Spodnjo Savinjsko dolino zmanjšal
in posledično so propadale obcestne gostilne in poštne postaje. (Dolinar, 2004, str. 27)
Po njeni trasi danes poteka magistralna cesta Maribor – Celje – Ljubljana, severno od nje pa
tudi avtocesta. Po izgradnji odseka Arja vas – Vransko leta 1997, se je zmanjšal predvsem
tovorni promet skozi latkovski zaselek Groblja. (ibid, str. 28) Občina Prebold je z avtocestno
povezavo Maribor – Koper povazana s priključkom v Šempetru in v Šentrupertu. Oba
priključka sta od občine oddaljena le kilometer oziroma dva kilometra od občinskega središča
Prebold.

8

»Cesto so obnovili med letoma 1720 in 1727 in jo poimenovali Triester Commercialstrasse (tržaška trgovska
cesta). Leta 1728 si jo je ogledal sam »presvitli« cesar Karel VI. Na obeh straneh ceste, ki so jo predniki
poimenovali bela velika cesarska cesta, so posadili sadno drevje, ki je potnikom nudilo senco.« Ob cesti so na
razdalji ene milje (sedaj 7890 m) postavili okrogle 180 cm visoke miljske kamne, na katerih je bila oznaka
oddaljenosti od Dunaja. (ibid, str. 25 – 26)
9
Zaradi povečanega prometa so ob cesti odpirali vozniške oz. furmanske gostilne, med njimi tudi Borštnarjevo
na Groblji. Za vzdrževanje ceste so morali podložniki letno opraviti pet dni vozne tlake, lahko so jo tudi
odplačali. Leta 1731 je bil v promet vključen prvi leseni grobeljski most (158 m dolg in 6,6 m širok), ki je
premostil tri rokave Savinje. Pred tem je bil prehod preko Savinje možen le z brodom. (ibid, str. 26)
10
Na prehodu iz 18. v 19. stoletje, v času bitk med avstrijsko in Napoleonovo – francosko vojsko v severni
Italiji, so se skozi Grobljo večkrat pomikale vojaške kolone. »Po ustnem izročilu, bi naj cesar Napoleon v tem
obdobju prespal v nekdanji Kolenčevi hiši (leta 1937 so jo podrli) na Groblji, kar pa zgodovinsko ni dokazano.
Skozi Grobljo je leta 1844 potoval avstrijski cesar Ferdinand I. z ženo Ano Marijo, leta 1920 pa
prestolonaslednik Aleksander Karadjordjević, kasnejši jugoslovanski kralj.« (ibid, str. 27)
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Slika 3: Dostopnost občine do AC

Vir: Prebold…, 2006, str. 4
Naslednja pomembna prometnica, ki poteka čez ozemlje občine Prebold, je t. i. južna
savinjska cesta. Speljana je po desnem bregu Savinje in povezuje naslednja krajevna središča:
Šentrupert – Kaplja vas – Dolenja vas – Sv. Lovrenc – Šešče – Griže – Migojnice – Kasaze –
Petrovče. S hribovja se nanjo steka razmeroma gosto prometno omrežje, hkrati pa je s tremi
mostovi11 preko Savinje povezana z osrednim delom Spodnje Savinjske doline in s
tamkajšnjo magistralno cesto. (Natek, str. 2)
Skozi občino Prebold pelje regionalna cesta, ki je hkrati najkrajša cestna povezava med
Spodnjo Savinjsko dolino in Zasavjem (razdalja Prebold - Trbovlje znaša 18 km). V 19.
stoletju so to povezovalno pot imenovali trboveljska deželna pot oziroma cesta: Latkova vas –
Prebold – preval Vrhe – Trbovlje – Zagorje – Medija. Preval Vrhe (724 m) je najnižji cestni
prehod preko Mrzliškega pogorja. Njemu gre zahvala, da Mrzliško pogorje, ki se vzpenja nad
1000 m visoko, ni nikdar predstavljalo prometnim tokovom večjih ovir, prav tako ne ločnice
med ljudmi, ki živijo na obeh straneh pod njim. (ibid, str. 2) Na tem mestu pa je potebno
omeniti, da taka povezovalna cesta, ki preseka naselje, ki je v tem primeru tudi občinsko
središče, v dva dela, ki se funkcionalno povezujeta in dopolnjujeta, danes ne sodi več v
naselje, ampak izven strnjeno zazidanega območja. »Tudi z najbolj drastičnimi omejitvami
prometa skozi naselje ni mogoče med obema deloma, ki ju razmejuje tranzitna cesta,
vzpostaviti neoviranega in usklajenega razvoja.« Takšna cesta je v nasprotju z zahtevami po
kvalitetnem življenjskem okolju, poleg tega pa predstavlja oviro za spontan in usmerjen
urbanističen razvoj naselja12. (ibid, str. 30) Na srečo danes ni zelo obremenjena, saj poteka
večina prometa iz Savinjske doline v Zasavje po magistralni cesti ali avtocesti do Trojan in
mimo Izlak ali pa po magistralni cesti Celje – Zidani Most proti Zasavju. Cesta čez Mrzliško
pogorje je precej vijugasta, zato pa žal zanimiva za turiste13.

11

Mostovi čez Savinjo so v Šeščah pri Preboldu, v Grižah in v smeri od Kasaz proti Petrovčam.
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na
povprečen dan v letu. Leta 2005 je na odseku Latkova vas – Prebold znašal PLDP 3000 vozil (12 motorjev, 2664
osebnih vozil, 16 avtobusov, 124 lahkih tovornjakov (pod 3,5 t), 112 srednjih tovornjakov (od 3,5 do 7 t), 48
težkih tovornjakov (nad 7 t), 24 tovornjakov s prikolicami. Na odseku Prebold – Spodnje Gabrsko (števno mesto
Podmeja) je znašal PLDP 1062 vozil (23 motorjev, 902 osebni vozili, 1 avtobus, 102 lahka tovornjaka, 16
srednjih tovornjakov, 15 težkih tovornjakov, 3 tovornjaki s prikolicami). (Promet 2005)
13
Izdelana je bila študija Varnost na regionalni cesti Latkova vas – Trbovlje, ki obsega 4,5 km dolg nevaren
odsek v Mariji Reki od vznožja hriba do Podmeje. Iz študije je razvidna predvsem problematika motoristov do
avtomobilov - dirkanje z motorji in hrup kot posledica tega. Predlagani so kratkoročni ukrepi, kot so redno
vzdrževanje cestišča, omejitev hitrosti na 50 km, namestitev dodatnih varnostnih ograj in smernih oznak na
ovinkih ter poostren nadzor policije. Dolgoročno pa namestitev hitrostnih ovir in varnostnih lamel. Proučujejo se
tudi ukrepi za zmanjševanje hrupa. (Škrabe, 2007)
12
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V preteklosti je bilo širše preboldsko območje povezano tudi z vodnim prometom. Še nekaj
let po drugi svetovni vojni so pluli splavi po Savinji14.
Karta 2: Cestno omrežje
Regionalna cesta proti Zg. Savinjski in Šaleški dolini

Magistralna cesta proti Šaleški dolini

Avtor: Simona Brglez
Podlaga: Interaktivni atlas Slovenije 1: 50.000, 1998
V prid dobri prometni dostopnosti govori tudi dejstvo, da leži občina ob odcepu regionalne
ceste proti Zgornji Savinjski dolini in Šaleški dolini. Žal pa ozemlja občine ne doseže
železnica. Glavna železniška postaja je v Celju (15 km vzhodno od občine), stranska
železniška proga Celje – Žalec – Velenje, pa je s postajo v Šempetru oddaljena od občine 2
km. V Levcu (pred Celjem) je tudi športno letališče.
Občina Prebold je prometno povezana z vseh štirih strani: na severu z Zgornjo Savinjsko
dolino in Šaleško dolino, na jugu z Zasavjem, na vzhodu z Mariborom z magistralno cesto in
avtocesto, prav tako na zahodu čez Trojane proti Ljubljani.
Prometna prehodnost in dostopnost z vseh strani pomenita za občino vsekakor prvovrstno
privlačnost, ki lahko oziroma že igra pomembno vlogo pri obnovi gospodarstva in razvoju
turizma v občini.

14

Splave so vezali in splavljali na desnem bregu Savinje pod grobeljskim mostom. Domačini, ki so pomagali pri
vezanju in plavljenju splavov običajno do Radeč, so tako zaslužili nekaj denarja. (Dolinar, 2004, str. 97)
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
3.1. GEOMORFOLOŠKI RAZVOJ IN GEOLOŠKA ZGRADBA
V tektonskem smislu pripada območje občine Prebold dvema tektonskima enotama, in sicer
mladim tektonskim udorinam (Celjski kotlini) in tektonski enoti Posavskih gub. Zaradi tega
ima obravnavano območje pestro geološko zgradbo. Kamnine si po starosti sledijo od
najmlajših do najstarejših v smeri sever – jug.
Celjska kotlina (udorina) je tektonsko pogojena. V bistvu predstavlja udorina večjo tektonsko
grudo, ki je zaradi hitro se dvigajočega obrobja zaostala in bila deloma pogreznjena. (Tolmač
lista Celje, 1979) Njeni zametki sežejo v terciar, ko je sem z vzhoda segalo oligocensko in
miocensko morje, ki je bilo zaliv Panonskega morja. V tem času je prišlo tudi do odložitve
lapornate morske gline, imenovane tudi sivica15. Morje se je nato umaknilo. Za današnje
morfogenetske oblike Spodnje Savinjske doline pa je pomemben predvsem pliocen. Nekako
na sredini te dobe je prišlo do udora ob prelomnicah16, nato je udorino zalilo jezero, reke pa so
v njo nanosile prod, pesek in blato. (Žagar, 1957, str. 18) Vsa udorina je namreč na debelo
nasuta s plio – pleistocenskim materialom (pretežno kisli prod, gline), ki predstavlja stare
nanose rek, potokov in sestavlja danes (naj)višje dele teras na Z, JZ in V robu kotline.
Ostanke teh diluvialnih teras (teras iz ledeniških nanosov) so pritoki Savinje že močno
razrezali. (ibid, str. 18 - 19) Iz teh erozijskih ostankov na najvišjih terasah (pri Letušu) je
razvidno, da je bil zgornji nivo pleistocenskih naplavin vsaj za 20 metrov višji od današnjega
dolinskega dna. (Rihteršič, 1959, str. 50) V zvezi z raziskavami podtalnice v Savinjski dolini
je bilo z vrtanjem ugotovljeno, da sega stari kisli prod še pod mlajšim karbonatnim prodom in
peskom Savinje na severu do Braslovč in Polzele, na vzhodu pa skoraj do Celja. Z vrtanjem je
bilo dognano tudi staro korito Savinje, ki je menjavala svojo strugo in zarezala v kisli prod
svoje korito in tako v nastale depresije v kislem produ nanesla svoj mlajši karbonatni prod.
Debelina kislega proda v Savinjski dolini je 35 metrov. Pod njim se nahajajo še starejši skladi
(triasni apnenci, dolomiti), ki tvorijo tudi podlago sami udorini. (Tolmač lista Celje, 1979)
Samo najnižje, ravno dno Celjske kotline pa je predvsem že delo današnje Savinje in njenih
pritokov (Bolske, Ložnice, Hudinje in Voglajne) in ta ravnina oziroma ogromen vršaj Savinje,
je prava Spodnja Savinjska dolina. Njegov vrh je pri Letušu v nadmorski višini 310 metrov,
spodnji del pa potone v vzhodnem delu doline pod mlajšimi naplavinami pritokov. V svoj
prodnati zasip je Savinja vrezala 5 terasnih nivojev na vsaki strani struge. »Terasni zasipi niso
nikjer konglomerirani, njihova največja debelina je okoli 25 metrov.« (ibid)
Najmlajša aluvialna ravnica ob Savinji in njenih pritokih je še vedno občasno poplavljena. Na
sredi ravnine, med Šempetrom in Žalcem, rečne terase potonejo pod mlajšo prodno nasutino.

15

Sivica oz. siva masivna lapornata morska glina perekriva v oligocenu odložene plasti premoga. Nekako med
najnižjim nivojem sivice v osrednjem dolinskem dnu in najvišjim nivojem na obrobnih pobočjih nastopa
premogovni pas Tabor – Zabukovica – Liboje – Pečovnik – Štore. (Rihteršič, 1959, str. 52) Sivica je zelo bogata
s foraminiferno favno, ki je važna za določitev starosti srednjeologocenskih plasti. Sveža kamnina je trda, s
kroglasto krojitvijo, na površini pa hitro prepereva in daje debelo (blineno) preperelino. (Tolmač lista Celje,
1979)
16
Udor je nastal med vzhodnimi Karavankami, ki zapirajo kotlino na S in SV, Menino in planoto Dobrovelj,
podaljškom Savinjskih Alp, ki zapirata kotlino na Z, in Posavskim hribovjem, ki zapira kotlino na J. (Žagar,
1957, str. 17)

10

Diplomsko delo
Intenzivno obdelovanje17 in erozija sta skoraj povsod v nižinskem svetu zabrisali manj jasne
obrise teras. (Slovenija…, 1999, str. 167)
Južni del občine pripada Mrzliškemu pogorju, ki je tu osrednji del predalpskega Posavskega
hribovja. Geološko – tektonsko ga sestavljajo »posavske gube«, to je sistem antiklinalnih
svodov (izbočenih kamninskih plasti) in sinklinalnih podolij18 (kotanjasto usločenih
kamninskih plasti), ki so razporejene v alpski smeri od zahoda proti vzhodu. Posavske gube
so nastale ob gubanju in narivanju v srednjem miocenu, hribovje pa so v pliocenu in kvartarju
oblikovali geomorfološki procesi, še posebej erozija, denudacija in zakrasevanje. Postopoma
se je izoblikoval hribovit in težko prehoden svet podolžnih slemen in globoko zarezanih dolin.
Na območju Mrzliškega pogorja se pojavlja t.i. osameli ali kontaktni kras. Zanj je značilna
prevlada dolomita, strm, slemenast in grapast relief ter le malo površinskih in podzemskih
kraških pojavov.
Obravnavano območje zajema skrajni severni del »posavskih gub«, to je trojansko antiklinalo,
ki je na jugu, in tuhinjsko – motniško sinklinalo, ki je na severu. (glej Karta 3)
Trojanska antiklinala je pretežno iz triasnih apnencev in dolomitov. Iz njih so sestavljeni tudi
najvišji vrhovi obravnavanega območja. To so Jamškov vrh (811 m), Goljava (834 m),
Kamnik (857 m), Mrzlica (1122 m), Homič (1082 m) itd. Vmes pa se na manjših območjih
oziroma v zaplatah pojavljata še keratofir in spilitiziran diabaz ter njuni tufi.
Na skrajnem jugozahodu občine pa so triasne plasti že odstranjene in so na površju starejše
kamnine permske starosti, ki dajejo hribovju drugačno podobo. Sestavljajo jih grödenski
skladi, pretežno rdeč in zelenkast peščenjak, meljevec, glinovec in konglomerat. Iz permskih
kamnin so sestavljeni naslednji vrhovi: Za vrhom (1034 m), Krošnja (818 m) in Štrbenkel
(869 m). Slednji zaradi spremembe meje od januarju 2005 ne sodi več v občino Prebold. Med
Krošnjo in Štrbenklom je še pas permskih glinastih skrilavcev, kremenovih peščenjakov in
konglomeratov. V tem karbonsko – permskem peščenjaku na kontaktu z grödenskimi plastmi
se nahaja živosrebrno orudenenje v Mariji Reki, ki je bilo znano že v 17. stoletju. Z daljšimi
prekinitvami in v manjših količinah so živo srebro izrabljali še po drugi svetovni vojni.
(Natek, str. 7)
Od triasnega mrzliškega razvodnega slemena sledijo proti severu v vzporednih pasovih mlajše
kamnine. Najprej se od Ojstrice nad Taborom, mimo Marije Reke vse do Homa (607 m) nad
Matkami vleče ozek pas krednih kamnin temnosivega glinastega skrilavca, ki prevladuje,
kalkarenita in apnenčeve breče ter laporja.
Severneje je obsežen pas jurskih kamnin iz ploščastega apnenca z roženci, skrilavca in
laporja, ki v širokem pasu (2000 m in več) sega od Ojstrice do severnega vznožja Homa. Iz
njih so zgrajena naslednja pobočja in vrhovi: Burkeljčev hrib (469 m), Žvajga (626 m), Tolsti
vrh (756 m), Potoški hrib (734 m), Strnik (845 m) itd.
Severno vznožje Mrzliškega pogorja prekrivajo mlajši sedimenti iz plio – pleistocenskega
obdobja. Iz njih so zgrajene starejše – višje terase. Prevladujeta debelozrnat kisli prod in
pesek (prod, pesek izključno kislih kamnin karbonskega in permskega peščenjaka,
grödenskega peščenjaka, keratofirja, diabaza, rožencev iz triasnih skladov), ki ju ponekod
prekriva rjavkasta mastna glina s tanjšimi vložki pretežno kislega proda. Zaradi homogenosti
in dobre sestave predstavlja ta glina pomembna nahajališča opekarniške gline. Te glinene
17

Povprečna nadmorska višina Savinjske ravni je 278,2 m, povprečni naklon je 2,2°. Po nagnjenosti površja je
97 % Savinjske ravni primerne za obdelovanje s sodobnimi kmetijskimi stroji. (Slovenija…, 1999, str. 166 in
168)
18
Od severa proti jugu si sledijo: tuhinjsko – motniška sinklinala, trojanska antiklinala, laška ali moravško –
zagorska sinklinala, litijska antiklinala, senovska sinklinala ter orliška antiklinala. O nizu sinklinal in antiklinal
lahko govorimo le v grobem, saj so natančnejša geološka raziskovanja pokazala, da je zaradi številnih prelomov
in narivov v osnovi enostavna tektonska zgradba ponekod močno zabrisana in zato zapletena. (ibid, str. 179)
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sedimente je izrabljala med drugim tudi opekarna v Sv. Lovrencu še v letih po drugi svetovni
vojni.
Prostrana ravnina med Savinjo in južnim dolinskim obrobjem je nasuta s kvartarnimi rečnimi
nanosi, ki se litološko bistveno razlikujejo od starejših rečnih nanosov, in je razčlenjena v
sistem rečnih teras. Na območju občine Prebold lahko tako na geološki kart kot v pokrajini
zasledimo 3 rečne terase. Tretjo, visoko teraso, sestavljajo starejši pliocenski rečni nanosi,
prav tako je desni breg Savinje po izlivu Bolske naslonjen na visoko teraso iz pliocenskih
rečnih nanosov. Mlajši terasi (prvo in drugo) pa sestavljajo kvartarne naplavine.
Fotografija 2: Visoka rečna terasa na območju Kaplje vasi. V glavnem je poraščena z
gozdom, vmes pa je nekaj hiš.

Avtor: Simona Brglez
Ob Savinji se pojavljata pretežno karbonatni prod in pesek, ob Bolski in ostalih pritokih pa
aluvialni nanosi mehkejših kamnin, pretežno glineno – peščenih19. To je tisti ravninski svet, ki
mu človek že od nekdaj namenja vso pozornost, zlasti na področju kmetijske rabe tal.
(Osnovna geološka karta: list Celje, 1 : 100.000, 1977; Natek, str. 6 – 7)

»Razen Savinje ostali potoki in rečice prinašajo aluvialni nanos večji del z mehkejših kamnin, zato je njihov
nanos pretežno peščen in zaglinjen.« Debelejši glineno – peščeni aluvialni nanosi v Spodnji Savinjski dolini so le
ob Ložnici. (Tolmač lista Celje, 1979)

19
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Karta 3: Geološka karta občine Prebold
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Celotno območje občine Prebold je prepleteno z gostim omrežjem tektonskih prelomnic. Gre
predvsem za manjše prelome, ki so mnogokrat viličasto razcepljeni in jih je zato težko slediti.
Pojavljajo se v različnih smereh, najpogosteje v smeri SZ – JV (dinarska smer) in v smeri
V – Z (alpska smer), medtem ko so pravokotno potekajoči prelomi na te smeri krajši in
neznačilni. Ob njih je potekala živahna potresna dejavnost in tektonski premiki, kar je
vplivalo na pestro kamninsko zgradbo površja. (Natek, str. 7; Tolmač lista Celje, 1979)
Prelomi dinarske smeri so po nastanku istodobni in so nastali verjetno v pliocenu ter so bili v
pleistocenu močno aktivni. Ti prelomi so najdaljši, sekajo narivne robove in so bili ob njih
izvršeni nekaj sto metrov dolgi horizontalni premiki. Ob teh prelomih je večji del prelomov
drugih smeri prekinjen. Najpomembnejša preloma dinarske smeri na območju občine Prebold
sta :
- Gomilski prelom (št. 1): sledimo mu preko Dobroveljske planote, kjer prihajajo ob
njem na dan izpod dobroveljskega nariva srednjetriasne plasti Posavskih gub. Poteka
diagonalno čez območje občine Prebold. Med južnim obrobjem Spodnje Savinjske
doline in Rimskimi Toplicami odreže prelom na več mestih plasti različne starosti.
- Letuški prelom (št. 2): poteka vzporedno gomilskemu prelomu (Letuš – Hom –
Šmohor) in je dal tektonsko zasnovo prebitju Savinje med Dobroveljsko planoto in
Goro Oljko. Še precejšnji današnji tok Savinje je pogojen s tem prelomom. Verjetno
poteka ta prelom v diagonalni smeri preko celotnega ozemlja lista Celje, vendar ga je
dalje od Jurkloštra težje slediti. (glej Karta 3)
Prelomi alpske smeri so stari prelomi, ki imajo svojo zasnovo že v triasu in so bili aktivni tudi
v terciarju. V neotektonskih dogajanjih pa postanejo ti prelomi zopet zelo aktivni.
Najpomembnejši prelomi te smeri, ki potekajo čez ozemlje občine Prebold so:
- Celjski prelom (št. 3): ima značilno smer V – Z. Sledimo ga na južnem obrobju
Spodnje Savinjske doline oziroma pod severnim vznožjem Mrzliškega pogorja in še
vzhodneje od Celja do roba lista na vzhodu. Ob tem prelomu je bila pogreznjena gruda
celjske udorine.
- Libojski prelom (št. 4): poteka južno in vzporedno s celjskim prelomom ob robu
motniške sinklinale, kjer večkrat odreže terciarne in triasne plasti. Vzhodno od Celja
se verjetno celjski in libojski prelom združita.
- Marijareški prelom (št. 5): sledimo ga zahodno od Marije Reke, kjer odreže triasne
in paleozojske plasti. Ob tem prelomu so verjetno vgnetene v obliki luske
zgornjekredne med triasne plasti. (glej Karta 3)
(Tolmač lista Celje, 1979)
3.2. POKRAJINSKI TIPI
Pestra in raznolika kamninska sestava in močna tektonska pretrtost ozemlja sta prispevali k
razgibani reliefni izoblikovanosti in razčlenjenosti površja. Tako lahko na območju občine
Prebold ločimo dva pokrajinska tipa, in sicer ravninski ter hriboviti pokrajinski tip.
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Karta 4: Pokrajinski tipi v občini Prebold

1 Ravninski
pokraj. tip
2 Hriboviti
pokraj. tip
Avtor: Simona Brglez
Vir: Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999, str.168
Podlaga: Interaktivni atlas Slovenije 1: 50.000, 1998
1. RAVNINSKI POKRAJINSKI TIP
Zavzema ravninski svet ob Savinji in Bolski ter prehod iz ravnine v vzpeti svet. Obsega
približno tretjino ozemlja občine, vanj se uvrščata naselji Latkova vas in Dolenja vas, deloma
pa naselja Kaplja vas, Prebold, Šešče pri Preboldu in Sv. Lovrenc, ki segajo tudi v hriboviti
svet Posavskega hribovja. Tu doseže občina najnižjo točko, ki je na nadmorski višini 264 m.
Ta je v medvodju Bolske in Savinje, kjer je območje logov in travnikov, imenovano »V
kotu«. (Natek, str. 3) Zgornja meja je približno na nadmorski višini 300 m.
To je območje podtalnice in spodnjih tokov potokov, ki pritečejo iz severnega dela
Mrzliškega pogorja. Večinoma ravno površje in rodovitne prsti z možnostjo namakanja nudijo
ugodne razmere za kmetijstvo, ki mu človek že od nekdaj namenja vso pozornost. Ravninski
pokrajinski tip močno izstopa tudi po gosti poselitvi.
2. HRIBOVITI POKRAJINSKI TIP
Zavzema hriboviti svet severnega Posavskega hribovja, katerega osrednji in najvišji del na
območju občine Prebold predstavlja Mrzliško pogorje z vrhom Mrzlica (1122 m). Obsega kar
dve tretjini ozemlja občine, vanj se v celoti uvrščata naselji Matke in Marija Reka. Gre za
hribovit svet s ponekod zelo strmimi pobočji, hudourniškimi dolinami in grapami. Je redko
poseljen in bogat z gozdom. Med gospodarskimi dejavnostmi izstopata živinoreja in
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gozdarstvo. (Slovenija…, 1999, str. 168, 180 – 181; Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 83)
Fotografija 3: Hriboviti svet Marije Reke s strmimi pobočji in prevlado samotnih kmetij

Avtor: Simona Brglez
3.3. PEDOLOŠKE RAZMERE
Na nastanek in lastnosti prsti vpliva vrsta pedogenetskih dejavnikov. Kamninska podlaga,
reliefne značilnosti, podnebne in vodne razmere so ob človekovem delu neposredno vplivale
na izoblikovanje naslednjih tipov prsti na območju občine Prebold.
Na ravnini, in sicer ob Savinji, so se na karbonatnem produ in pesku razvile obrečne prsti
(fluvisoli), rendzine, rjave (evtrične), kisle rjave (distrične) in izprane prsti. Tam, kjer so prsti
manj globoke in slabše razvite (plitva skeletna tla, prepustna za vodo in zrak ter zelo
siromašna z organskimi sestavinami) jih porašča grmičevje, v preteklosti so na njih
prevladovali pašniki, danes pa travniki, za njive so le delno primerne, ker so posledice suše v
poletnih dneh (zelo) občutne, po drugi strani pa je to občasno poplavno območje (npr.
latkovska gmajna ob Savinji). Tu so bile nekoč tudi številne gramoznice (jame), kamor so
domačini odvažali odpadke in da bi to preprečili, so jih pred leti zasuli.
Najbolj razširjena na ravnini je evtrična rjava prst, ki je zelo rodovitna, na njej je največ njiv
in hmeljišč (med Latkovo vasjo in Kapljo vasjo na obeh straneh ceste Lj – Mb so plitve
evtrične prsti na prodnato peščenem nanosu, med Latkovo vasjo in Dolenjo vasjo pa globoke
evtrične prsti na prodnato – peščenem nanosu, na obeh straneh ceste Šentrupert – Kaplja vas
pa prekrivajo tla do 60 cm globoke evtrične prsti na prodnato – glinastem nanosu). (Natek, str.
11 – 12) Ponekod se kažejo znaki izpranosti prsti, predvsem baz in glin, vendar je človek
zaradi vnosa raznih umetnih in naravnih snovi tudi te prsti spremenil v dobre poljedelske
prsti. Ob Bolski in ostalih potokih na aluvialnih glineno – peščenih nanosih so se razvile
oglejene in psevdooglejene prsti na glini in pesku. Zaradi precejšnje vlažnosti so te prsti manj
primerne za gojenje kulturnih rastlin, zato so na njih predvsem travniki, ponekod tudi njive.
Na prehodu iz ravnine v hribovje oziroma na spodnjih delih položnih pobočij in na najvišji
terasi se v prsteh zadržuje deževnica, zato so se tudi tu razvili psevdogleji na pliocenski glini,
produ in pesku (ozek vodoraven pas, ki sega od Grajske vasi čez Prebold proti Grižam). To so
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kisle in manj rodovitne prsti, na katerih prevladujejo travniki in zaplate iglavcev (smreke),
nekaj pa je tudi njiv.
V hribovju najdemo na nekarbonatnih kamninah (glinastih skrilavcih, kremenovih
peščenjakih, andezitnih tufih) kisle (distrične) rjave prsti, ponekod tudi rankerje. Kislost in
pomanjkanje hranilnih snovi v prsti večini kulturnih rastlin otežujeta rast, zato najdemo na
položnejšem površju travnike, pašnike, redko njive, strma pobočja pa poraščajo kisloljubne
gozdne združbe.
Na karbonatnih kamninah, kjer je površje bolj uravnano, najdemo pokarbonatne prsti, ki so
ponekod dovolj globoke, da so obdelane, na strmejših pobočjih pa rendzine, ki jih porašča
gozd. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 114 – 115; Slovenija…, 1999, str. 170 in 184)
Kvaliteta prsti v hribovitem pokrajinskem tipu se menjava na kratke razdalje in njena
rodovitnost je odvisna od ekspozicije, nadmorske višine, strmine pobočja, načina obdelave
itd. Večni problem hribovskega sveta je polzenje obdelovalne zemlje po pobočjih navzdol,
izpiranje in odnašanje prsti, nastajanje ornih teras (bregov ali brežin), pomanjkanje talne vode
in padavin, nastajanje usadov ali zemeljskih plazov itd. (Natek, str. 12) Le – ti so posledica
kamninske zgradbe strmejših pobočij in delovanja človeka – krčenje gozda, obdelava pobočij,
gradnja (stranskih, lokalnih) cest.
Fotografija 4: Spodjedanje pobočij zaradi gradnje cest v hribovju

Avtor: Simona Brglez
Vpliv človeka na prst
Ravno človek je tisti, ki povzroča največje in najhitrejše spremembe v prsti, in sicer
neposredno in posredno. Neposredno se kažejo njegovi vplivi z obdelovanjem, gnojenjem in
apnenjem. S tem se spremenijo fizikalne in kemične lastnosti prsti in potek procesov v njih.
Ker se z obdelovanjem premeščajo zgornji horizonti, pride do razbitja strukturnih skupkov,
prekinitve kapilar in posledično do razbitosti prsti, kar povzroča slabo zračenje in osuševanje
prsti. Z gnojenjem in apnenjem se vnašajo v prst nove snovi, ki naj bi povečale rodovitnost ter
zmanjšale kislost prsti.
Posredno pa človek vpliva na prst preko sprememb ostalih pedogenetskih dejavnikov, in sicer
s prilagajanjem reliefa (kulturne terase), s spreminjanjem naravne vegetacije (krčenje gozda),
z osuševanjem oziroma namakanjem, s pozidavo, pa tudi z onesnaževanjem zraka in uporabo
pesticidov. Prst kaže znake onesnaženja predvsem zaradi strupenih snovi (plinov) v ozračju,
ki jih dež spira v tla. Zaradi žvepla nastane kisel dež, ki vpliva na kemične lastnosti prsti in jo
še dodatno zakisa. Vpliv izpušnih plinov pa se kaže v nalaganju težkih kovin (svinca,
kadmija, cinka itd.) v prsti, kar je še posebno problematično v industrijskih krajih in ob
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prometnih cestah, kot je na primer magistralna cesta skozi severni ravninski del občine
Prebold. Na obeh straneh ceste so njive, predvsem hmeljišča. Posreden vpliv se kaže tudi z
raznimi gradnjami (naselja, ceste itd.), ki žal običajno posegajo po najboljših kmetijskih
zemljiščih in (lahko) popolnoma uničijo prst. (Lovrenčak, 1994, str. 60 – 62)
Ker je Spodnja Savinjska dolina zelo pomembno kmetijsko območje in območje zgoščene
poselitve ter prometnic, lahko rečemo, da je človekov vpliv na prst na ravnini obravnavanega
območja zelo velik. Človek posega v prst tako kemično kot tudi mehanično. V prst vnaša
različne umetne snovi (pesticide, nitrate itd.) za bogatenje prsti in večanje njene rodovitnosti
za boljšo rast kulturnih rastlin. Večina kmetov poleg hlevskega in umetnega gnoja uporablja
tudi gnojnico, ki jo polivajo po travnikih in njivah, navadno tik pred napovedanimi
padavinami. Deževnica in gnojnica pronicata skozi prst in lahko se onesnaži podtalnica. Sicer
pa tudi rastline v rastni dobi ne porabijo vseh dodatnih snovi, zato se jih del spira v
podtalnico, kar na območju Spodnje Savinjske doline predstavlja velik problem. Mehanično
pa vpliva z oranjem in brananjem, saj s tem premešča horizonte in prst dobi umeten značaj.
Človek tudi z različnimi gradnjami (naselja, ceste, železnice itd.) posega v prst, tako da lahko
pride na večjih ali manjših površinah do popolnega uničenja ali odstranitve prsti. Po drugi
strani pa ustvarja tudi nove, umetne ali antropogene prsti, ki so rezultat večletnega
obdelovanja in dolgotrajnega gnojenja. Najbolj tipičen primer so vrtne prsti ali hortisoli (so
rahle, dobro prezračene, bogate s hranili in z obiljem mikroorganizmov). Razširjene so v
naseljih in v njihovi okolici. (ibid, str. 63 in 130) V občini Prebold so najbolj razširjene v
urbaniziranih podeželskih naseljih na ravnini okrog domov (Latkova vas, Dolenja vas, Kaplja
vas, Sv. Lovrenc, Šešče pri Preboldu, spodnji del Matk).
3.4. VEGETACIJA
Prvotno naravno vegetacijo na ravnini je predstavljal gozd, predvsem svetli listnati gozd, in
grmičevje. Danes je tu gozd že precej izkrčen. Na najbolj prodnatih legah ob Savinji so poleg
grmovja še manjše zaplate borovcev in drugih iglavcev ter novejši nasadi topolov.
Gozd pokriva 57 % občine Prebold. Najbolj je razširjen v hribovju, kjer zavzema skoraj tri
četrtine površja. Poleg lesno - predelovalne, zlasti les za kurjavo, tudi kot gradbeni material,
ima pomembno varovalno funkcijo, in sicer varovanje pred erozijo na strmih pobočjih.
Prevladuje mešani gozd, ki ga sestavljajo naslednje združbe: združba rdečega bora in
borovničevja, združba kisloljubnega gozda bukve, kostanja in hrastov, ki prevladuje, ter
združba bukve in kresničevja. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 117 – 118) Med iglavci,
ki segajo do višine okrog 950 m, je največ smreke. Nad to mejo prevladujejo bukovi gozdovi.
V nakazani razporeditvi iglavcev in listavcev se najbrž kažejo vplivi toplotnega obrata in ne le
posegi človeka, ki si je prizadeval za razširitev iglavcev na čim večjih površinah. Ob tem ne
smemo prezreti dejstva, da je bil v hribih že v 19. stoletju spopad med kmeti, ki so hoteli
ohraniti kmetijsko zemljo, in neagrarnimi zemljiškimi posestniki, ki so zahtevali čim večje
površine čistih gozdov20. (Natek, str. 12 – 13) V zadnjih desetletjih je za hribovit svet značilen
proces ogozdovanja kmetijskih površin oziroma širjenja gozda na slabših hribovskih
zemljiščih.
Spodnja Savinjska dolina sodi v predalpsko fitogeografsko območje Slovenije z močnim
termofilnim ilirskim vplivom. Južni del obravnavanega območja pa že predstavlja severni rob
ilirskega rastlinja. Zaradi pestre geološke podlage severnih pobočij Posavskih hribov in
prehodnosti podnebnih vplivov je to zelo pestra krajinska enota. Ohranjeni ostanki gozda z
20

V drugi polovici 19. stoletja so takratni lastniki trboveljskih premogovnikov odkupili pet kmetij na savinjski
strani prevala Vrhe in njihove krčevine pogozdili z iglavci. (Natek, str. 13)
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bogato podrastjo predstavljajo na pobočjih Mrzlice tudi enega zadnjih življenjskih prostorov
divjega petelina izven njegovega sklenjenega areala. Če omenim nekatere značilne rastlinske
vrste tega območja: na večih mestih (pri Mariji Reki, na Goljavi, Homu, Kamniku itd.)
najdemo rastišča bodike (Ilex aquifolium), po globačah Mrzlice tudi rastišča sicer že redke
tise (Taxus baccata). Obe rastlini sta zavarovani.
Fotografija 5: Bodika v Mariji Reki. Ob drevesu je tabla z napisom: Zaščiteno drevo.
Prepovedano lomljenje vej!

Avtor: Simona Brglez
V bukovih gozdovih, kjer je bogata podrast, spomladi cvetijo veternice (Anemone nemorosa,
A.trifolia, A. ranunculoides), teloh Helleborus niger), tevje (Hacquetia epipactis), ponekod
šmarnice (Convallaria majalis), konopnice (Dentaria enneaphyllos, D. polyphyllos, D.
bulbifera), jetrnik (Hepatica nobilis), pozneje so posebno opazne ciklama (Cyclamen
purpurascens), dišeča lakota (Galium odoratum), lepki osat (Cirsium erisithales), srebrenka
(Lunaria rediviva), volčja češnja (Atropa belladona) in mnoge druge. Na več mestih v
Posavskem hribovju se med grmovjem pojavlja kranjska lilija (Lilium carniolicum), ki je
zavarovana, zlati klobuk (Lilium martagon), orlica (Aquilegia vulgaris) itd. Med grmi je nekaj
termofilnih kot npr. mali jesen (Fraxinus ornus), črni gaber (Ostrya carpinifolia), puhasti
hrast (Quercus pubescens), širokolistna in bolj toploljubna bradavičasta trdoleska (Evonymus
latifolia in E. verrucosa), na vrhu Kamnika najdemo celo ruj (Cotinus coggygria). Posebno
lepi so gorski travniki na Mrzlici, ki so spomladi polni sviščev (Gentiana verna, G.
utriculosa, G. tergestina), tu je tudi rani mošnjak (Thlaspi praecox) itd. Velika posebnost
Mrzlice so rastišča ščitaste zlatice (Ranunculus pseudoscutatus) in zlatega korena
(Asphodelus albus), ki sta tu tako kot tržaški svišč (G. tergestina) na skrajnem severnem
obrobju svojega areala. Zlati koren je tudi zavarovan. (Spodnja…, 1994, str. 15 – 20;
Rastlinski svet Evrope, 1988, str. 352) Na močvirnem območju Kaplje vasi (zaselek Gorica),
je obsežno rastišče velikega spomladanskega zvončka (Leucojum vernum). Naravno
znamenitost občine predstavljajo tudi posamezna markantna drevesa, ki izstopajo s svojo
dimenzijo oziroma starostjo, npr. Gradišekova lipa, Dežnikarjeva lipa itd. Posebnost pa je
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okrog 300 let star Kočetov kostanj v Matkah. Raste pri zapuščeni kmetiji Koče, po kateri je
dobil ime. Obseg debla na prsni višini je 600 cm, visok je 20 m. Drevo je zavarovano z
občinskim odlokom. (Zavarovana območja narave, 2007)
3.5. HIDROGEOGRAFSKE RAZMERE
Občina Prebold ima gosto vodno omrežje, vendar imajo hribovska območja, kjer prevladujejo
apnenci, dolomiti ter druge prepustne kamnine, še zlasti ob sušah, težave pri oskrbi s pitno
vodo.
Karta 5: Vodni viri občine Prebold

Avtor: Simona Brglez
Vir: Topografska karta 1: 25.000, 1997; Atlas Slovenije, 2006, str. 72 – 73;
Podlaga: Interaktivni atlas Slovenije 1: 50.000, 1998
Površinske vode
Površinski tokovi na ozemlju občine so: Savinja in njeni desni pritoki – Bolska s Trnavico in
Izvirnico, Mala in Velika Reka, Kolja, Lokavški potok, Potočič in Lokavec. Razen Savinje, ki
teče znotraj meje občine le kratek del svoje poti, Bolske, Trnavice in dveh manjših potokov
(Potočiča in Lokavca) ostali vodotoki izvirajo na območju občine v severnem delu
Posavskega hribovja
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Reka in Kolja sta glavni odvodnici, ki odvajata padavine z osrednjega Mrzliškega pogorja
proti severu. Reko sestavljata Mala in Velika Reka, ki se združita v Reko v zgornjem delu Sv.
Lovrenca (pri nekdanjem Druškovičevem mlinu), ta pa se izliva v Bolsko. Mala Reka izvira
med Strnikom (845 m) in Reško planino (925 m) nad Peklom na nadmorski višini okrog 700
m, a kmalu presahne. Tudi njen desni pritok – Dušakov graben – ponikne kmalu pod izvirom.
Drugi, spodnji in stalni izvir Male Reke je pod Gajškovo domačijo in se po 1200 m dolgem
toku združi z Veliko Reko. Le – ta ima glavne izvire med Št(e)rbenklom (869 m) in Reško
planino (925 m) na nadmorski višini okrog 700 m. Njeno povirje sestavljajo Jelenca ter
Kraljev in Jerkin graben, ki sta leva pritoka. Z desne pa pritekajo Kregarjev, Smreški,
Hribarjev in Dolgi graben ter Jamnik. Tudi ti pritoki večkrat poniknejo zaradi prevlade
prepustnih kamnin. (Natek, str. 10)
Izviri Kolje so pod Mrzlico, višji na nadmorski višini 830 m in nižji na okoli 600 m
nadmorske višine. Do združitve pri Likovič povirna pritoka občasno ponikneta. Svojo
približno 5 km dolgo pot nadaljuje Kolja skozi naselji Matke in Šešče pri Preboldu, kjer se v
bližini šeškega mostu izliva v Savinjo. Kolja je še po drugi svetovni vojni poganjala tri mline.
Lokavški potok je manjši potok, ki občasno presahne. Izvira pod Goljavo (834 m) na okoli
400 m nadmorske višine. Izliva se v Savinjo. Njegova struga razmejuje vaško zemljišče Sv.
Lovrenca, ki je na njegovem levem bregu, in Šešč, ki so na desnem bregu. Na vzhodu pa
Šešče omejuje potok Lokavec, ki je mejni občinski potok. Izvira praktično na ravnini, na
nadmorski višini okoli 280 m, in občasno presahne. Pri Šeščah se v Savinjo izliva še en le
občasno tekoč manjši potok imenovan Potočič. Izvira na severnem območju Homa, pod
vznožjem Lajnarjevega hriba (398 m), na okoli 280 m nadmorske višine.
V ravninskem delu občine Prebold tečejo struge Savinje, Bolske in Trnavice, ki so na tem
območju tudi regulirane21. Le najspodnejši tok Bolske (pod lapurskim mostom) še ni
reguliran, zato prihaja tam do pogostejših poplav. Z regulacijami strug ravninskih potokov so
se zmanjšale poplavne površine, povečal se je pretok oziroma hitrost vodnega toka in znižala
se je gladina podtalnice. Na slednje opozarjajo številni izviri talne vode na ravninskem svetu,
ki so se po regulaciji Trnavice in Bolske zmanjšali, v sušah pa celo presahnejo. Na primer
izviri Lave pri Dolenji vasi, Perišnice22 v Latkovi vasi in Bobovnika (ali Globevnika ali
Globavnika) pri Kaplji vasi. (ibid, str. 10)
Vsak potok ima svoj vodni režim. Savinja ima v tem delu že dežno – snežni rečni režim.
Najvišje vode ima novembra in maja, najnižji vodostaj pa poleti in pozimi. Tudi za Bolsko je
značilen tak režim z izrazitim viškom v aprilu in marcu, zaradi spomladanskega dežja in
sočasnega taljenja snega v nižjem hribovju, drugotni višek pa v novembru in decembru.
Najmanj vode ima poleti (avgusta) zaradi visokih poletnih temperatur in močnega
izhlapevanja, drugotni nižek pa pozimi (januarja in februarja), ko prevladujejo snežne
21

Savinja je bila regulirana že med letoma 1876 in 1893. Pred regulacijo je na območju občine – v Latkovi vasi
tekla po štirih rokavih. Zaradi majhnega strmca in nizkih bregov, je pogosto poplavljala. Po regulaciji je na tem
območju dobila novo, poglobljeno strugo, kar je povečalo strmec njene struge in zmanjšalo pogostost in obseg
poplav. (Dolinar, 2004, str. 31 – 35)
Bolska je bila regulirana med letoma 1954 in 1962. Njena struga je bila prestavljena za več kot 500 m severneje
od stare struge in s tem je dobila takratna Tekstilna tovarna nove površine za svojo nadaljnjo prostorsko
razširitev. (Natek, str. 28)
Na Trnavici so regulacijska dela zaključili leta 1962. (Dolinar, 2004, str. 43)
22
Močan izvir Perišnice je bil prvotno na nadmorski višini 269 m, sedaj pa je slaboten pri nadmorski višini
267,28 m. Vse do regulacije Trnavice l. 1962 so v Perišnici (blizu Žoharjeve, po domače Ilčnikove domačije)
prali perilo. Danes se okoli 300 m niže od prvotnega izvira Perišnice pojavi nekaj vode le ob višjem vodostaju.
(ibid, str. 37 – 40)
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padavine. Povprečni letni pretok Bolske v Dolenji vasi, kjer je merilna naprava, je v obdobju
od 1962 do 1990 znašal 3,9 m3/s. Povprečni maksimalni pretoki so 4 do 5 - krat višji od
povprečnega. (Slovenija…, 1999, str. 168 in 183; Natek, str. 11)
Domala vsi potoki na območju občine Prebold imajo hudourniški značaj. Njihove struge
imajo velik strmec. Ob sušah imajo minimalne količine vode ali pa so suhe. Ob deževju in
taljenju snega naraste njihova gladina in postoteri se njihova razdiralna moč. To velja tudi za
ravninske vodotoke. Vsakokratna neurja opozarjajo na razlivanje vode, ki spodkopavajo in
odnašajo bregove, širijo svoja korita in prenašajo precejšne količine erodiranega gradiva iz
hribovja v dolino, kjer ga odložijo in z njim prekrijejo polja, ceste in druge površine. (Natek,
str. 10) Poplave na ravnini preprečujeta tudi obe vodni akumulaciji na zahodnem obrobju
Spodnje Savinjske doline, to je na vznožju Dobroveljske planote. Na Trebniku, levem pritoku
Trnavice, je Braslovško jezero (4,5 ha), na Trnavici, levem pritoku Bolske, pa Žovneško
jezero (42 ha). Obe jezeri pripadata sosednji občini Braslovče. Hkrati obe akumulaciji
omogočata namakanje v sušnih obdobjih.
Podtalnica
V severnem ravninskem delu preboldske občine je ležišče podtalnice, ki se pretaka od SZ
proti JV in se končno izliva v Savinjo. Za podtalnico v Spodnji Savinjski dolini in dolini
Bolske je značilno, da je plitva oziroma le 2 do 3 metre pod površjem in zato zelo občutljiva
na različne vire onesnaževanja (kmetijstvo, promet, poselitev, industrijo, neurejena
odlagališča). Čeprav zaloge talne vode zadoščajo za oskrbo celotne Savinjske doline, pa jo
zaradi onesnaženosti, uvršča se namreč med srednje onesnažene podtalnice23, črpajo le za
nekatere krajevne vodovode24. (Slovenija…, 1999, str. 168) Občina Prebold se oskrbuje s
pitno vodo iz izvirov v Posavskem hribovju.
Izviri
Pomembnejši izviri na območju preboldske občine so Izvirnica v Preboldu in izviri izpod
Mrzlice (1122 m) v Matkah. Slednje se uporablja za javni vodovod za naselja Matke, Šešče
pri Preboldu in del Sv. Lovrenca.
Izvirnica izvira v Izvirejih pod Žvajgo. S pitno vodo oskrbuje Prebold, del Sv. Lovrenca in del
Dolenje vasi. Ostala polni preboldsko jezero – Ribnik.
Naselja Latkova vas, Kaplja vas in del Dolenje vasi pa dobivajo pitno vodo iz sosednje občine
Tabor. (Škrabe, oktober 2006)
3.6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
V podnebju občine Prebold prihajajo do veljave značilnosti prehodnega območja, in sicer med
alpskimi, celinskimi in sredozemskimi vremenskimi vplivi. Obravnavano območje se uvršča v
zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Zanj je značilno, da je povprečna aprilska
temperatura za spoznanje nižja od oktobrske (Celje: za 0,2 °C, Plesko - interpolirana
vrednost: za 0,8 °C) – t.i. maritimni temperaturni režim, celinski padavinski režim s

23

Podtalnice so na podlagi spremljanja kakovosti vode v drugi polovici devedesetih let razvrščene v štiri
skupine. Za srednje onesnažene podtalnice, to je 3. skupina, je značilno, da so bile pogosto ugotovljene povišane
vsebnosti onesnaževalcev in mejne vsebnosti nitratov in pesticidov večkrat presežene vsaj na enem vzorčnem
mestu. (Plut, 2003, str. 73 – 74)
24
Podtalnico črpajo za krajevne vodovode pri Letušu, na Bregu pri Polzeli, pri Šempetru ter v Medlogu za
celjski vodovod. (Slovenija…, 1999, str. 168)
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padavinskim viškom poleti in nižkom pozimi, povprečna letna količina padavin od 1000 do
1300 mm ali l/m2. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110 – 111)
Ker so podnebne razmere pomembne za razvoj različnih človekovih dejavnosti v pokrajini
(kmetijstvo in gozdarstvo, poselitev, izletniški turizem in rekreacijo), sem podrobneje
predstavila različne klimatske elemente. Za razvoj kmetijstva in gozdarstva je pomembna
predvsem temperatura zraka, količina in razporeditev padavin, dolžina vegetacijske dobe,
sončno obsevanje, slana in toča. Za rekreacijo v naravi pa so pomembne temperature in
sončno obsevanje, padavine, višina in trajanje snežne odeje, vetrovi in še kaj.
Za natančnejši prikaz klimatskih razmer na območju občine Prebold sem se oprla na podatke
treh najbližnjih meteoroloških postaj. Te so locirane v Celju (244 m), to je približno 15 km
vzhodno od občine, v Hrastniku – Plesko (410 m), to je južno od občine in na Gomilskem
(294 m), to je dobra dva kilometra zahodno od občine Prebold. Na Gomilskem se zbirajo
podatki le za padavine. Podatki se nanašajo na obdobje 1961 – 1990, pri sončnem obsevanju
pa na obdobje 1971 – 2000.
Količina padavin narašča od vzhoda proti zahodu in od severa proti jugu, kakor tudi z
nadmorsko višino. Ravninski deli ob Savinji in Bolski dobijo v povprečju od 1200 do 1300
mm padavin letno, višji predeli pa od 1300 do 1400 mm. (ibid, str. 99) Kljub precejšnji
količini padavin se zlasti poleti občasno pojavlja kmetijska suša, ki lahko obravnavano
območje zelo prizadene25. V poletnih mesecih pade tretjina letne količine padavin, najbolj
namočen mesec je junij (Gomilsko: 149 mm), drugi padavinski višek je novembra (Gomilsko:
125 mm). Z vidika razvoja rastlin je poletni višek padavin zelo dobrodošel, saj je
evapotranspiracija v vegetacijski dobi največja, nekoliko manj ugodno pa je dejstvo, da so to
večinoma konvekcijske padavine, ki padejo v obliki ploh, tudi neviht s točo. Manj primerne
pa so poletne padavine za izletniški turizem in rekreacijo v naravi. Najbolj sušna meseca sta
februar in januar (Gomilsko: pod 70 mm). (Klimatografija…, 1995, str. 25, 60, 201) Prevlada
poletnih padavin nad jesenskimi je znak subpanonskih podnebnih vplivov. Višek padavin v
jesenskih mesecih pa je značilnost sredozemskega podnebja. Kot sem že omenila, je slaba
stran poletnih padavin ta, da padejo predvsem kot plohe in nevihte, te pa pogosto spremljata
toča in močan veter. Letno je (v Celju) v povprečju 34,5 dni z nevihtami in plohami. Toča se
pojavlja od aprila do oktobra, a najpogostejša je v juliju, ko naredi največ škode v kmetijstvu.
Povprečno se pojavlja enkrat do dvakrat na leto, a je variabilnost pojavljanja med
posameznimi leti precejšnja.
Redkeje se na obravnavanem območju pojavlja megla. Na Gomilskem so našteli po 15
meglenih dni na leto, v Celju kar 7726 dni. Tudi za Prebold in njegovo zaledje velja, da ima
malo meglenih dni27. Praviloma nastopi kot jutranji vremenski pojav, in sicer najpogosteje od
septembra do januarja. Le v izjemnih vremenskih situacijah (temperaturni obrat) se zadržuje
po ves dan. Izkušnje kažejo, da se megla najdlje zadržuje okrog grobeljskega mosta v Latkovi
25

V zadnjih treh hudih kmetijskih sušah v Sloveniji (leta 2000, 2001 in 2003) se je območje občine Prebold tako
kot vzhodna polovica države in Slovenska Istra uvrščalo med izrazito prizadeta območja. (Atlas Slovenije, 2006,
str. 64 – 65)
26
Podatka za Gomilsko in Celje se nanašata na obdobje 1931 – 1960. (Natek, str. 8) V obdobju 1961 – 1990 so
v Celju v povprečju našteli kar 93 meglenih dni na leto.
27
»V Spodnji Savinjski dolini prevladujejo JZ in SV vetrovi, ki so večkrat precej močni. Kadar se zrak preliva
prek gričevnato – hribovskega oboda kotline v njeno dno, nastaja fen,« ki razprši meglo. Prav zato je v zahodnih
delih Savinjske doline manj meglenih dni kot v njenih vzhodnih območjih. (Slovenija…, 1999, str. 169)
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vasi in le v izjemnih primerih sega proti zahodu do Šentruperta. V takih primerih je južno
hribovsko območje s Preboldom vred, ki je na višji terasi, v soncu. (Klimatski podatki…, str.
91 – 92; Natek, str. 9)
Povprečna letna temperatura zraka je od 8 do 10°C, povprečna januarska temperatura od
– 2 do 0°C, na najvišjih vrhovih od – 4 do –2°C, povprečna julijska temperatura od 18 do 20
°C, v najvišjih predelih občine pa od 16 do 18°C. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 101 –
103) Pozimi lahko občasno pride tudi do vdora hladnih zračnih gmot mas iz Kamniško –
Savinjskih Alp in z zakrasele predalpske Dobroveljske planote ter predalpskih hribovij –
Posavsko, Velenjsko in Konjiško hribovje.
Celje ima povprečno na leto 1727,6 ur sončnega obsevanja, kar je relativno malo (npr.
Ljubljana – 1797,8 ur, Maribor – 1852,3 ur). Ker pa je v Celju v povprečju precej več
meglenih dni kot na zahodu Spodnje Savinjske doline, ima ravninski del občine Prebold
verjetno nekaj več ur sončnega obsevanja, v hribovju pa je sončno obsevanje odvisno od
ekspozicije pobočij. Ker pripada občini Prebold severni del Posavskega hribovja s
prevladujočo slemenitvijo V - Z, je v občini več severnih (osojnih) kot južnih (prisojnih) leg.
Slednje so primerne za poselitev in za obdelovanje kmetijskih zemljišč, osoje pa so
primernejše za smučišča (npr. smučišče na Cestnikovem hribu v Preboldu, smučišče
Smrekovina, ki žal ne obratuje več) in in jih večinoma porašča gozd.
Po izračunih dr. Milana Natka nastopi v povprečju prva slana med 8. in 9. oktobrom, zadnja
pozeba med 19. in 20. majem. V izjemnih primerih je slana prizadela pridelek že sredi
septembra, pozna spomladanska pozeba pa je nastopila sredi junija. (Natek, str. 9)
Za kmetijstvo je zelo pomemben podatek o trajanju vegetacijske dobe, predvsem temperaturni
prag 5°C, ki omejuje rast trave. To obdobje traja na ravninskem delu občine Prebold v
povprečju 238 dni ali skoraj 8 mesecev (od 18. marca do 11. novembra). Z naraščajočo
nadmorsko višino pa se dolžina vegetacijske dobe seveda zmanjšuje, prav tako kasnijo
fenološke faze.
Prvi sneg zapade v povprečju sredi novembra, zadnji konec marca. Snežna odeja se na ravnini
zadržuje približno 50 dni na sezono, v višjih predelih občine dlje, še posebno na osojnih
pobočjih in v osenčenih ozkih dolinah. Vendar so med posameznimi leti precejšnja nihanja
tako v trajanju kot tudi v sami debelini snežne odeje, kar je zelo neugodno za razvijanje
zimskih aktivnosti (smučanje, tek na smučeh itd.). (Klimatografija…, 2000, str. 28, 29, 217)
Začetno tezo, da ima občina Prebold značilnosti prehodnega podnebja, dokazuje poleg
klimatskih elementov tudi naravno rastje in gojenje nekaterih kmetijskih kultur na tem
območju. V vinogradih, ki so bili nekoč še bolj kot danes razširjeni po obrobju ravnine in tudi
na sami ravnini, se kažejo panonski podnebni vplivi. Podnebne značilnosti, ki so za vinsko
trto skoraj že prehladne, pa so zelo primerne za hmelj, zato le ta prevladuje na ravnini, čeprav
so ga včasih sadili tudi v nekoliko višjih nadmorskih višinah. Kakovost hmeljskega pridelka
je odvisna od talnih in še posebej od vremenskih oziroma podnebnih razmer.
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4. PREBIVALSTVO
4.1. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Konec decembra 2005 je občina štela 4586 prebivalcev, od tega je bilo 2365 žensk oziroma
51,6 % in 2221 moških oziroma 48,4 %.
Leta 2005 se je rodilo 33 živorojenih otrok, umrlo je 44 prebivalcev, tako da občina izkazuje
negativni naravni prirast (-11). Pozitivni naravni prirast so v občini zabeležili le leta 2001
(+5) in leta 2003 (+2).
Selitveni prirast je bil leta 2005 negativen (-26), saj se je v občino priselilo le 69 oseb,
odselilo pa 95 oseb. Prejšnja leta, z izjemo leta 1991 (selitveni prirast -1), je občina beležila
pozitiven selitveni prirast. Še leta 2004 je znašal +16 (priselilo se je 100 oseb, odselilo pa 84
oseb). (Statistični letopisi RS od 2000 do 2006)
4.2. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV IN GOSTOTA POSELITVE
V 136 letnem obdobju, od leta 1869, ko je na ozemlju današnje občine Prebold živelo 2514
prebivalcev, do konca leta 2005, se je število prebivalcev povečalo za 82,4 %, torej se ni niti
podvojilo. Se pa je število prebivalcev povečalo ob vsakem popisu od leta 1869 do leta 1991,
ob zadnjem popisu pa je malenkost upadlo (za 1 % oz. za 46 prebivalcev)28. (glej Priloga 1)

Število

Graf 1: Število prebivalcev v občini Prebold po izbranih popisih od l. 1869 do 2002
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Popis 2002
Območje občine Prebold se glede na razvoj prebivalstva med letoma 1961 in 1991 uvršča v
območje šibkega zgoščanja (koncentracije) prebivalstva. To je pričakovano, saj leži na robu
Savinjske ravni, v bližini tretjega največjega slovenskega mesta in ob pomembnih
prometnicah. V obdobju 1931 – 1961 se je število prebivalcev v občini povečalo za 27 %, v
28

Pri primerjavi podatkov Popisa 2002 s podatki predhodnih popisov prebivalstva je treba upoštevati, da se je
definicija prebivalstva spreminjala. Najpomembnejša razlika med definicijo prebivalstva v Popisu 1991 in
Popisu 2002 je, da v Popisu 2002 kot prebivalci Slovenije niso več upoštevane osebe, ki imajo v Sloveniji stalno
ali začasno prebivališče, vendar že več kot eno leto prebivajo v tujini (t.i. zdomci). Poleg tega se je v Popisu
2002 prvič upoštevalo tudi trajanje prebivanja v Sloveniji, tako da so kot prebivalci upoštevane tiste priseljene
osebe, ki v Sloveniji prebivajo vsaj eno leto, ne glede na to, ali imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče. V
Popisu 2002 so osebe, ki imajo običajno prebivališče v določenih ustanovah (npr. domovih za starostnike),
upoštevane kot prebivalci naselja, v katerem je ustanova, medtem ko so bile te osebe v preteklih popisih štete kot
prebivalci v naselju njihovega stalnega prebivališča. (Popis 2002 – Metodološka pojasnila)
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Sloveniji le za 14,6 %, v obdobju 1961 – 1991 pa za 25,7 %, v Sloveniji za 23,5 %, v
Savinjski ravni pa kar za 41,2 %. (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 168 - 169)
Od leta 1991 do konca leta 2005 se je prebivalstvo občine povečalo le za 0,6 % oziroma za 26
prebivalcev. Če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da je prva tri leta obstoja samostojne
občine število prebivalcev še počasi naraščalo, po letu 2001 je začelo stagnirati, leta 2005 pa
se je zmanjšalo za 0,8 % glede na leto 2004 oziroma za 37 prebivalcev.
Preglednica 2: Število prebivalcev v občini Prebold po njeni ustanovitvi
LETO
ŠT. PREBIVALCEV
31. 12. 2005
4586
31. 12. 2004
4623
31. 12. 2003
4625
31. 12. 2002
4624
31. 12. 2001
4622
31. 12. 2000
4585
31. 12. 1999
4553
Vir: Statistični letopisi RS od 1999 do 2006
Ta upad je predvsem posledica negativnega selitvenega prirasta (-26) v letu 2005. Razlog za
to je mogoče najti v pomanjkanju ustreznih delovnih mest v občini in verjetno tudi v
pomanjkanju stanovanj. V obdobju 2001 – 2004 je bilo v občini zgrajenih samo 27 stanovanj
oziroma povprečno le 6,75 stanovanj na leto, kar je precej manj kot v istem obdobju v
sosednjih občinah29. Skupaj je bilo konec leta 2004 v občini Prebold 1766 stanovanj.
(Statistični letopis RS 2006) Stanovanjski primanjkljaj občina že odpravlja, saj je avgusta
2006 v Dolenji vasi začela graditi stanovanjski blok z 48 stanovanji, ki bi naj bil končan še
letos, in sicer do konca maja.
Fotografija 6: Gradnja novega stanovanjskega bloka v Dolenji vasi

Avtor: Simona Brglez
29

V obdobju 2001 – 2004 je bilo v občini Žalec zgrajenih 212 stanovanj oz. povprečno 53 stanovanj na leto, v
občini Polzela 108 stanovanj oz. povprečno 27 na leto, v občini Braslovče 82 stanovanj oz. povprečno 20,5 na
leto, v občini Trbovlje 57 stanovanj oz. 14,25 na leto in v občini Tabor 11 stanovanj oz. le 2,75 stanovanj na leto.
(Statistični letopis RS 2006)
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Občina ima v načrtu tudi izgradnjo doma za starejše v Preboldu, ki bi naj bil zgrajen do konca
leta 2008. Glavni cilj tega načrta je zagotoviti 74 mest z oskrbo starejših v institucionalnem
varstvu, predvidenih pa je še dodatnih 64 mest z nadstandardno obliko oskrbe. S tem naj bi
zapolnili primanjkljaj teh mest v preboldski in tudi v sosednjih občinah. (Naraglav, oktober
2006, str. 5) Od maja 2006 pa je občina že bogatejša za 15 stanovanj v Latkovi vasi v
stanovanjsko – poslovnem objektu, ki ga je investiralo elektropodjetje Veltrag iz Matk.
(Naraglav, maj 2006, str. 5)
Zanimivi pa so podatki o spreminjanju števila prebivalcev po naseljih. (glej Priloga 1)
Od leta 1869 do sredine leta 2006 se je število prebivalcev najbolj povečalo v Preboldu
(porast za 357 %) in Dolenji vasi (183 %) ter Latkovi vasi (167 %). Dokaj umirjena rast z
obdobnimi vzponi in padci je bila v Šeščah pri Preboldu (54,4 %), v Matkah (35,5 %) in v Sv.
Lovrencu (16 %). V hribovitih predelih Marije Reke pa se je v 136 letnem obdobju
prebivalstvo več kot prepolovilo (upad za 56 %). Prebivalstvo se je zmanjšalo tudi v Kaplji
vasi (upad za 9 %).
Iz podatkov ugotovimo, da je prebivalstvo najhitreje in najmočneje naraščalo v ravninskem
predelu, kjer so bili neposredni in močni vplivi tekstilne tovarne ter na območju Latkove vasi,
kjer so nastali, zlasti po II. sv. vojni, številni domovi neagrarnih delavcev. Presenetljiv je
podatek, da Kaplja vas, ki je ležala neposredno na zahodnem robu tovarniškega kompleksa, ni
bila deležna tistih spodbud, ki bi prispevale k povečanju števila prebivalstva. Prebivalstvo
Kaplje vasi je doživljalo ali stagnacijo ali rahlo upadanje. (Natek, str. 23)
Premočrtna rast prebivalstva je značilna za Dolenjo vas in Latkovo vas, ne pa za Prebold, kjer
je prebivalstvo naraščalo do konca 19. stoletja, nato je upadlo. Po veliki gospodarski krizi
med obema vojnama se je pričela nagla rast Prebolda, ki je ni ustavila niti gospodarska
recesija v osemdesetih letih. Ob popisu leta 1991 je v Preboldu še živela dobra tretjina vseh
prebivalcev občine (35,35 %).
Marija Reka je bila najgosteje poseljena konec 19. stoletja, ko je na njenem ozemlju živela kar
petina prebivalcev današnje občine Prebold. Še v prvih treh desetletjih 20. stoletja je po
številu prebivalcev močno prekašala vsa naselja vključno s Preboldom. Vendar že od začetka
20. stoletja število njenega prebivalstva bolj ali manj usiha. Naselje je nekoč imelo tudi štiri
letno podružnično osnovno šolo, a so jo konec šolskega leta 1971/2 ukinili in poslopje še isto
leto spremenili v planinski dom. (Skok, 2003, str. 99) Danes živi na območju Marije Reke le
slabih 5 % prebivalcev občine.
»Nihanja v rasti števila prebivalstva so bila neposredno odvisna od stopnje in oblik
gospodarskega razvoja Prebolda in njegovega najbližnjega zaledja, kakor tudi od gospodarske
rasti celotne Celjske kotline in širših predelov. Majhne kmetije s polikulturno pridelavo, ki je
bila v glavnem namenjena domačim gospodinjstvom, nikdar niso mogle prehraniti vsega
kmečkega prebivalstva. Mlada in »odvečna« kmečka delovna sila si je iskala zaposlitev v
nekmetijskih dejavnostih, kakršno so nudili zabukovški ali trboveljski premogovniki, tekstilna
tovarna v Preboldu, opekarna v Sv. Lovrencu in številne druge dejavnosti, ki so se razvile v
sosednjih naseljih«. (Natek, str. 23)
Na ozemlju občine Prebold živi povprečno 112 ljudi na km2, kar jo uvršča nad slovensko
povprečje (99 preb. na km2, leto 2005). Najgosteje je poseljeno občinsko središče Prebold s
702 prebivalci na km2, sledijo mu ravninska naselja Dolenja vas (488 preb. na km2), Latkova
vas (291 preb. na km2), Šešče pri Preboldu (188 preb. na km2). Najredkeje sta poseljeni
hribovski naselji Marija Reka in Matke. V Mariji Reki, ki zavzema kar polovico občine, živi
povprečno le 11,5 ljudi na km2, v Matkah pa 46. Vsa ostala naselja so po gostoti poselitve nad
slovenskim povprečjem.
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Preglednica 3: Število prebivalcev, površina in gostota poselitve po naseljih občine Prebold
NASELJE
POVRŠINA ŠT. PREBIVALCEV30 GOSTOTA POSELITVE
(30. 6. 2006)
(preb./km2; 2006)
(km2)
Prebold
2,25
1581
702
Dolenja vas
1,08
527
488
Kaplja vas
3,08
307
100
Latkova vas
2,75
800
291
Marija Reka
19,39
223
11,5
Matke
7,66
355
46
Sv. Lovrenc
2,40
365
152
Šešče pri Preboldu
2,14
403
188
SKUPAJ
40,75
4561
112
Vir: Škrabe, oktober 2006; SURS – računalniški izpis, 2007;
4.3. GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE
Ob popisu leta 2002 je bilo v občini 1579 gospodinjstev31, povprečno je gospodinjstvo štelo
2,9 člana. Istega leta je bilo v občini 1342 družin32. Po številu otrok prevladujejo družine z
enim otrokom (36,4 %), skoraj tretjina družin ima dva otroka (32,8 %), dobra četrtina družin
je brez otrok (26,6 %), medtem ko je družin s tremi ali večimi otroki zelo malo (4,2 %). Po
tipu družine prevladujejo zakonski pari z otroki (49,2 %), sledijo matere z otroki (14,1 %),
manj je očetov z otroki (1,9 %), zunajzakonskih partnerjev z otroki pa je dobrih 8 %. Ostali
delež pa predstavljajo pari (poročeni ali neporočeni) brez otrok (26,6 %). (Popis 2002)
4.4. IZOBRAZBENA SESTAVA
Izobrazbena struktura prebivalcev starejših od 15 let je ob popisu 2002 pokazala naslednjo
sliko: 15 ljudi je bilo brez izobrazbe, 157 ljudi ni imelo dokončane osnovne šole, 1242 ljudi je
končalo osnovno šolo, srednjo šolo je končalo 2071 ljudi, od tega nižjo in srednjo poklicno
šolo 1071 ljudi, srednjo strokovno in splošno pa 1000. Višjo izobrazbo je imelo 178 oseb,
visoko izobrazbo pa 164 oseb, od tega 10 oseb podiplomsko.

30

Število prebivalcev Statistišni urad RS objavlja samo do ravni občin, po naseljih pa so na voljo le podatki o
državljanih RS. Te podatke sem uporabila pri računanju gostote poselitve po naseljih in pri spreminjanju števila
prebivalcev po naseljih.
31
Gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo sredstva za osnovne
življenjske potrebe (stanovanje, hrano, druge nujne življenjske potrebščine ipd.), oz. prebivalec, ki živi sam.
Ločimo družinsko (člani ene ali več družin) in nedružinsko (samsko ali člani, ki niso v sorodu, ali člani v sorodu,
a niso družina) gospodinjstvo. (Popis 2002 – Metodološka pojasnila)
32
Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je skupnost staršev (enega ali
obeh) in neporočenih otrok; skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo z ali brez otrok;
skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti z ali brez otrok. (ibid)
Taka opredelitev družine se razlikuje od sociološke definicije družine, ki vključuje odrasle osebe oz. osebo z
lastnimi ali posvojenimi otroki.
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Graf 2: Delež prebivalcev starih 15 let ali več po izobrazbi
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Vir: Popis 2002
V primerjavi z letom 199133 se je izobrazba prebivalcev precej izboljšala. Kar za 67 % se je
zmanjšalo število ljudi z nedokončano osnovno šolo, 38 % več ljudi ima končano srednjo
šolo, 28 % višjo šolo, medtem ko se je število oseb s končano visoko šolo skoraj podvojilo
(porast za 95 %). (Popis 1991; Popis 2002)
So pa v izobrazbeni strukturi prebivalcev med naselji precejšnje razlike. Prebivalcev starejših
od 15 let z višjo in visoko izobrazbo je v celotni občini slabih 9 %. Relativno največ34 jih živi
v Latkovi vasi (12,5 %), v Dolenji vasi (11 %), v Šeščah pri Preboldu (9,9 %) in v naselju
Prebold (9,6 %). Najmanjši delež najbolj izobraženih imajo naselja Marija Reka (4,4 %),
Kaplja vas (3,8 %) in Matke (3,6 %).
V občini ima 37 % prebivalcev starejših od 15 let nedokončano ali končano osnovno šolo.
Največ jih živi v hribovskih naseljih Marija Reka (58,38 %) in Matke (48,7 %), sledi Kaplja
vas (38,7 %). Najmanjši delež prebivalcev s končano osnovno šolo ali manj imata Dolenja vas
(31 %) in Latkova vas (28 %). Precej velik pa je delež v Preboldu (37,3 %). Razlog, da v
Preboldu živi toliko ljudi z nizko izobrazbo je verjetno ta, da se je v to naselje v preteklosti
priselilo veliko nakvalificirane delovne sile, ki je bila zaposlena predvsem v Tekstilni tovarni
Prebold.

33

Izborazbena struktura je ob popisu 1991 bila sledeča: 521 prebivalcev ni imelo dokončane osnovne šole, 1250
prebivalcev je končalo osnovno šolo, 1498 prebivalcev je imelo srednjo izobrazbo, 139 višjo izobrazbo in 84
prebivalcev visoko izobrazbo. (Popis 1991)
34
Deleži o izobraženosti ljudi po naseljih so preračunani na število prebivalcev starih nad 15 let v posameznih
naseljih.
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Graf 3: Delež prebivalcev starih 15 let ali več po izobrazbi po naseljih občine Prebold
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Najslabše izobraženi prebivalci tako živijo v Mariji Reki in v Matkah, saj je tu delež
prebivalcev z nedokončano ali končano le osnovno šolo največji, delež ljudi s končano
srednjo šolo pa najnižji med naselji, prav tako živi tu najmanj ljudi z višjo in visoko
izobrazbo. Sledita Kaplja vas in Sv. Lovrenc. Z najboljšo izobrazbeno strukturo prebivalcev
se ponašata Latkova vas in Dolenja vas.
V šolskem letu 2005/06 je vrtec obiskovalo 137 otrok, za njihovo nego in vzgojo je skrbelo 16
zaposlenih oseb. V istem šolskem letu je osnovno šolo v Preboldu obiskovalo 347 učencev,
dijakov srednjih šol s stalnim prebivališčem v občini je bilo 230, študentov terciarnega
izobraževanja pa 257. (Statistični letopis RS 2006)
V primerjavi s šolskim letom 1999/00 se je število otrok, ki obiskujejo vrtec zmanjšalo za
slabo četrtino (24 %), šoloobveznih otrok pa za 26,5 %. Za dobro polovico (52 %) se je
povečalo število dijakov, študentov pa kar za 359 %. (Statistični letopis RS 2001) To kaže na
eni strani na zmanjševanje števila otrok (do 14 let starosti), kar je posledica nizke rodnosti in
priseljevanja predvsem starejših ljudi oziroma ljudi, ki nimajo šoloobveznih otrok. Po drugi
strani pa podatki kažejo, da se vedno več mladih med 15 in 26 letom starosti odloča za
nadaljni študij na fakultetah.
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4.5. AKTIVNOST PREBIVALSTVA
Po popisu 2002 je bilo v občini Prebold 2293 oziroma 50,8 % neaktivnih prebivalcev35 (v
Sloveniji 51,7 %) in 2221 oziroma 49,2 % aktivnih prebivalcev36 (v Sloveniji 48,3 %). Od
tega je bilo delovno aktivnih37 1880 oseb oziroma 41,6 % prebivalcev, kar je le malenkost pod
slovenskim povprečjem, ki je znašalo 41,7 %. Brezposelnih je bilo 341 oseb oziroma 7,6 %
prebivalcev ali 15,3 % aktivnih prebivalcev (t. i. stopnja brezposelnosti). Le – ta je za
Slovenijo ob popisu znašala 13,8 %. (Popis 2002)
Dobra polovica delovno aktivnih prebivalcev občine Prebold je bila leta 2002 zaposlena v
nekmetijskih dejavnostih, v storitvenih dejavnostih 40,3 % in v kmetijskih dejavnostih 4,5 %.
Graf 4: Delež delovno aktivnih prebivalcev po dejavnostih38, leto 2002
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Vir: Popis 2002
Tudi v zaposlitveni strukturi prihaja med naselji do razlik. (glej Priloga 2) Največji delež
zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih sta imeli naselji Marija Reka in Matke (56,6 %), s
procentom manj sta sledili naselji Prebold in Kaplja vas. Največji delež zaposlenih v
35

Neaktivno prebivalstvo sestavljajo t. i. vzdrževano prebivalstvo (otroci, učenci, dijaki, študenti, gospodinje) in
ljudje z lastnimi dohodki (upokojenci, socialni podpiranci, invalidske osebe) ter drugi neaktivni (rentniki, osebe
na prestajanju kazni). (Popis 2002 – Metodološka pojasnila)
36
Aktivno prebivalstvo sestavlja delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe) in
brezposlene osebe. Brezposelne so osebe, ki so brez dela, aktivno iščejo delo in so se v kratkem času (npr. v
dveh tednih) pripravljene zaposliti, če najdejo delo. V popisu 2002 so to registrirane brezposelne osebe iz
registra brezposelnih oseb, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje in osebe, ki so izjavile, da so brezposelne.
(Malačič, 1996, str. 28; ibid)
37
Delovno aktivni so tisti, ki opravljajo neko delo oz. poklic in zanj prejemajo plačilo v naravi ali denarju. V
popisu 2002 so med delovno aktivne štete osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane oz. so v delovnem
razmerju na območju Republike Slovenije; osebe, ki opravljajo javna dela; osebe, ki so na rednem ali civilnem
služenju vojaškega roka; osebe, ki so izjavile, da so delovno aktivne, ker delajo zunaj območja Republike
Slovenije; osebe, ki so izjavile, da so delovno aktivne, vendar jih delodajalci do kritičnega trenutka popisa še
niso prijavili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in osebe, ki so izjavile, da so delovno aktivne,
ker opravljajo druge oblike dela (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, delo za neposredno plačilo itd.). (Malačič,
1996, str. 25; ibid)
38
Kmetijske dejavnosti so pravzaprav primarne dejavnosti. Med slednje uvrščamo poleg kmetijstva tudi lov,
gozdarstvo in ribištvo. Med nekmetijske oz. sekundarne dejavnosti uvrščamo rudarstvo, (predelovalno)
industrijo, proizvodno obrt, oskrbo z električno energijo, plinom in vodo ter gradbeništvo. Storitvene dejavnosti
obsegajo terciarne in kvartarne dejavnosti. Sem prištevamo promet, storitveno obrt, trgovino in gostinstvo,
turizem, kulturo, prosveto, znanost, socialno skrbstvo, državno upravo in politične organizacije. (Malačič, 1996,
str. 29 - 31; Senegačnik, 1995, str. 148)
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storitvenih dejavnostih so imela naselja Latkova vas (48,7 %), Dolenja vas (43,6 %) in Šešče
pri Preboldu (43,5 %). Po deležu zaposlenih v kmetijskih dejavnostih pa najbolj izstopata
naselji Marija Reka39 (slabih 20 %) in Kaplja vas (10,1 %), medtem ko ima naselje Prebold
manj kot en procent delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih v kmetijskih dejavnostih (0,9
%).
Zaradi večletne krize in neizogibnega stečaja dveh glavnih industrijskih obratov, Tekstilne
tovarne (novembra 2004) in MIK-a (novembra 2002), se je število delovno aktivnih
prebivalcev v občin stalno in vztrajno zmanjševalo, zlasti po letu 2001.
Preglednica 4: Delovno aktivno prebivalstvo na območju občine Prebold40
LETO
1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
DEL. AKT. PREB.
1446 1423
1386
1245
1012
905
770
UPAD GLEDE NA
/
-1,6 % -2,6 % -10,2 % -18,7 % -10,6 % -15 %
PREJŠNJE LETO
Vir: Statistični letopisi RS, 1999 do 2006
Zaradi odpiranja novih delovnih mest v občini se razmere po »gospodarskem zlomu« sicer
počasi izboljšujejo. 15 % upad števila delavno aktivnih prebivalcev v letu 2005 glede na
prejšnje leto pa je verjetno posledica negativnega selitvenega prirasta in upokojevanja
oziroma staranja prebivalstva (za občino znaša indeks staranja 96,9, kar je celo malo nad
slovenskim povprečjem 96,3, povprečna starost občanov pa je 40 let). (Popis 2002)
Povprečne mesečne plače zaposlenih oseb so leta 2005 znašale bruto 241.115,00 in neto
158.938,00 SIT, kar je bilo precej pod državnim povprečjem (bruto 277.279,00 in neto
176.311,00 SIT). (Statistični letopis RS 2006)
5. KMETIJSTVO
Kmetijstvo je že od nekdaj temeljna gospodarska dejavnost, ki prehranjuje človeštvo in s tem
omogoča njegov obstoj, oskrbuje industrijo s številnimi surovinami in hkrati spreminja
pokrajino ter jo ohranja pred zaraščanjem. Kmetovanje je zapleten proces, odvisen od
naravnega okolja in njegovih značilnosti (izoblikovanosti površja, podnebja, prsti, vodnih
razmer) ter od družbeno - gospodarskih odnosov, pridelovalne usmerjenosti, načina
obdelovanja tal, trga, posestnih razmer, pa tudi od tradicionalnih vedenj in novih spoznanj
kmetovalcev.
Na območju občine Prebold, ki zajema dve reliefni enoti (ravnino in hribovje), so pogoji za
kmetijstvo zelo različni, v prvi vrsti pogojeni z nadmorsko višino in reliefno razčlenjenostjo
39

Podatka o številu zaposlenih v kmetijskih dejavnostih in »neznano« za naselje Marija Reka ni na voljo. So pa
dostopni podatki o številu zaposlenih v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih. Tako izračun pokaže, da je v
kategoriji kmetijske dejavnosti in kategoriji neznano skupaj zaposlenih 19,3 % oseb. V kategorijo neznano je v
vsakem naselju uvrščeno le nekaj oseb, zato sklepam, da je tako tudi v Mariji Reki.
40
Podatki iz tabele niso primerljivi s popisom 2002, ker v Statističnih letopisih – pregled po občinah k delovno
aktivnim osebam niso štete osebe, „ki delajo pri pravnih osebah po podjemni pogodbi (pogodbi o delu) ali
avtorski pogodbi, in državljani Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, na
gradbiščih ipd. v tujini.” Vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka so šteti med zaposlene
osebe od 12. 1. 2004 dalje. Zato je po popisu leta 2002 v občini Prebold kar 1880 delovno aktivnih prebivalcev,
po podatkih iz Statističnega letopisa pa le 1245 delovno aktivnih prebivalcev. (Statistični letopis 2005 in 2006 –
Metodološka pojasnila)
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površja. V ravninskem delu občine, ki je del Spodnje Savinjske doline, je zaradi prevladujoče
rodovitne evtrične prsti in ravnega reliefa, ki omogoča strojno obdelavo, razvito intenzivno
poljedelstvo, ki temelji na hmeljarstvu. Večji del občine pa je hribovit in tako za kmetijstvo
manj primeren (razgiban in strm relief, plitve prsti, osoje, otežena strojna obdelava). Tu je
razvita predvsem živinoreja z gozdarstvom.
5.1. RABA TAL
Ena tistih prvin, ki najbolj prepoznavno zaznamuje pokrajino (in hkrati odraža naravne pogoje
za kmetovanje, zlasti danes, po obsežni deagrarizaciji in porastu mestnega in industrijskega
prebivalstva) je raba tal. Ugotavlja se glede na zastopanost in razširjenost posameznih
zemljiških kategorij, s prehajanjem kategorij druge v drugo, pa se nenehno spreminja.
Preglednica 5: Raba tal glede na zemljiške kategorije na območju občine Prebold
ZEMLJIŠKE
KATASTRSKE OBČINE
KATEGORIJE Latkova v.
Prebold
Gornja v.
Matke
Mar. Reka
395,23 ha 182,85 ha 288,33 ha 225,56 ha 453,92 ha
Kmetijska
25,6 %
11,8 %
18,6 %
14,6 %
29,4 %
zemljišča
232,15 ha
68,28 ha
96,06 ha
45,79 ha
66,04 ha
45,7 %
13,4 %
18,9 %
9%
13 %
Njiva
15,49 ha
8,43 ha
25,53 ha
4,18 ha
1,43 ha
28,1 %
15,3 %
46,4 %
7,6 %
2,6 %
Sadovnjak
1,54 ha
0,52 ha
0,80 ha
3,88 ha
1,24 ha
19,3 %
6,5 %
10 %
48,6 %
15,6 %
Vinograd
3,55 ha
26,47 ha
9,61 ha
/
/
Hmeljišče
9%
66,8 %
24,2 %
93,29 ha
69,52 ha 130,04 ha 110,05 ha 252,79 ha
Travnik
14,2 %
10,6 %
19,8 %
16,8 %
38,6 %
49,21 ha
9,63 ha
26,29 ha
61,66 ha 132,42 ha
Pašnik
17,6 %
3,5 %
9,4 %
22,1 %
47,4 %
Njiva +
235,7 ha
94,75 ha 105,67 ha
45,79 ha
66,04 ha
Hmeljišče
43 %
17,3 %
19,3 %
8,4 %
12 %
110,39 ha
99,10 ha 122,19 ha 528,19 ha 1457,28 ha
4,7 %
4,3 %
5,3 %
22,8 %
62,9 %
Gozd
0,97 ha
4,29 ha
0,81 ha
0,18 ha
0,08 ha
Zelene
15,3 %
67,8 %
12,8 %
2,8 %
1,3 %
površine41
43,97 ha
38,51 ha
21,83 ha
11,91 ha
19,61 ha
Gradbeni
objekti42
32,4 %
28,3 %
16,1 %
8,8 %
14,4 %
18,01 ha
7,79 ha
23,98 ha
2,58 ha
13,14 ha
27,5 %
11,9 %
36,6 %
3,9 %
20,1 %
Nerodovitno43
568,57 ha 332,54 ha 457,14 ha 768,42 ha 1944,03 ha
14 %
8,2 %
11,2 %
18,9 %
47,7 %
SKUPAJ
Vir: Geodetska uprava RS - izpostava Žalec, 2007
41

OBČINA
PREBOLD
1545,89 ha
100 %
508,32 ha
100 %
55,06 ha
100 %
7,98 ha
100 %
39,63 ha
100 %
655,69 ha
100 %
279,21 ha
100 %
547,95 ha
100 %
2317,15 ha
100 %
6,33 ha
100 %
135,83 ha
100 %
65,50 ha
100 %
4070,70 ha
100 %

Med zelene površine se uvrščajo: zelenica, pokopališče, park, igrišče (npr. športno, otroško igrišče, kopališče
itd.). (Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru, 1982)
42
Med gradbene objekte se uvrščajo: stanovanjska in poslovna stavba, gospodarsko poslopje, garaža,
funkcionalni objekt (npr. ribogojnica, jez, bazen, skakalnica, transformator itd.), spomenik, porušeni objekt,
cesta, pot, železnica, dvorišče, prodajni trg, parkirišče, odprto skladišče, odlagališče odpadkov, odprti kop. (ibid)
43
Sem se uvrščajo: vodotok, jezero, ribnik, močvirje in neplodno (npr. plaz, melišča, prodišče itd.). (ibid)
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38%
12,5%
1,3%
0,2%
1%
16,1%
6,9%
13,5%
56,9%
0,2%
3,3%
1,6%
100%
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V rabi tal prevladuje na območju občine Prebold gozd, ki pokriva skoraj 57 % (2317,15 ha)
ozemlja, kar je zelo veliko, a še vedno pod slovenskim povprečjem (63,3 %). Na drugem
mestu sledijo kmetijska zemljišča, ki zavzemajo 38 % obravnavanega ozemlja, kar je precej
nad državnim povprečjem (30,5 %). (Statisticni letopis 2006) Med proizvodnimi kmetijskimi
zemljišči zavzemajo njive, skupaj s hmeljišči, ki so pravzaprav njive namenjene gojenju
hmelja, 13,5 %, sadovnjaki 1,3 %, vinogradi pa le 0,2 % ozemlja občine. Orna zemljišča
(njive, hmeljišča, sadovnjaki, vinogradi) potemtakem obsegajo 15 % celotne površine občine.
Na prebivalca občine Prebold pride 0,12 ha njiv skupaj s hmeljišči, kar je enako slovenskemu
povprečju, a z vidika evropskih razmer malo (v Evropi 0,25 ha). (Geografija Slovenije, 1998,
str. 366) Pomemben del kmetijskih proizvodnih zemljišč zasedajo travniki (16,1 %) in pašniki
(6,9 %), skupaj kar 23 % površine občine. Pozidanih zemljišč je 3,3 %, skupaj z
nerodovitnimi površinami skoraj 4 % (v Sloveniji okoli 7 %). Zelene površine, to so urejene
zelenice, parki, igrišča in pokopališča, zavzamajo 0,2 % površine občine.
Zastopanost posameznih zemljiških kategorij po katastrskih občinah je (zelo) različna in kaže
na dvojnost pogojeno z dvema pokrajinskima tipoma. Na tem mestu je potebno omeniti, da
katastrske občine Latkova vas, Prebold in Gornja vas ležijo večji del v ravninskem, katastrski
občini Matke in Marija Reka pa v celoti v hribovitem pokrajinskem tipu.
V slednjem prevladuje gozd (tu je dobrih 85 % vsega gozda občine), pašniki (69,5 %) in
vinogradi na prisojah (64,2 %), nekaj je njiv (22 %) in sadovnjakov (10,2 %). Tu je le dobra
polovica (55,4 %) vseh travnih površin občine, kar je verjetno posledica opuščanja košnje na
strmih oziroma težje dostopnih pobočjih, ki so zato podvržena zaraščanju.
Na ravnini, to je na tretjini ozemlja občine, pa po deležu zastopanosti posameznih zamljiških
kategorij prevladujejo njive (78 %) in hmeljišča (100 %), sadovnjaki (89,8 %), gradbeni
objekti (76,8 %) in zelene površine (95,9 %), kar je zelo pozitivno, saj je v bolj urbanem
okolju tako dovolj zelenic in igrišč namenjenih rekreaciji. Veliko je tudi travnikov (44,6 %) in
pašnikov (30,5 %). Razlog za to je mogoče iskati v slabši prsti (slabo razvite obrečne prsti,
(pogojno) rendzine, psevdogleji), zlasti na območju gmajne ter na prehodu ravnine v hribovje.
Na teh območjih se v glavnem travnate površine prepletajo z gozdom (14,3 %).
Takšna struktura zemljiških kategorij je poleg naravnih dejavnikov nedvomno posledica
zgodnje industrializacije obravnavanega območja in bližnje okolice (tekstilna tovarna,
zabukovški in libojski premogovnik, manjši obrati), ki je povzročila izseljevanje iz hribovja in
posledično ogozdovanje, ki je intenzivneje prisotno že najmanj zadnjih 40 let, še posebno na
območju k.o. Marija Reka, ter urbanizacije na ravnini, ki je bila v zadnjih 40 letih na območju
k.o. Prebold izrazita, v k.o. Latkova vas zmerna, v k.o. Gornja vas pa šibka. (Geografski atlas
Slovenije, 1998, str. 191) Zaradi obsežne deagrarizacije, ki je sicer zajela vso Slovenijo, se je
ohranilo le majhno število »čistih« kmetov (3,35 % delovno aktivnih prebivalcev občine, l.
2002) in malo kmetij, zmanjšal se je obseg ornih površin, tako da so danes v obdelavi
predvsem najbolj rodovitne in najlažje dostopne površine, ki so večinoma na ravnini.
Vinogradništvo
Vinogradništvo je bilo nekoč na tem območju pomembna kmetijska panoga. Najbolj je bilo
razširjeno na območju k.o. Marija Reka, k.o. Matke in Sv. Lovrenca. Čeprav je bil areal,
namenjen vinogradom, skoraj zanemarljivo majhen, je bila njihova družbeno – socialna slika
in gospodarska funkcija neprimerno večja. Negovani nasadi vinske trte niso bili le prestižnega
pomena, temveč so prispevali pomemben delež k proračunu kmečkih gospodarstev. Površina
vinogradov pa se je že od konca 19. stoletja nenehno zmanjševala, predvsem zaradi trtnih
bolezni (vinska uš). To je tudi čas, ko so pričeli saditi hmelj, ki je takrat propada rešil
marsikatero domačijo. Današnji vinogradi in brajde okrog domov so namenjeni v glavnem
domači potrošnji, delo v vinogradu pa predstavlja neko vrsto rekreacije domačinov in veselje
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do domačega vinskega pridelka ter grozdja. (Natek, str. 15 – 18) Skupaj poraščajo slabih 8 ha
zemljišč, skoraj polovica jih je na območju k.o. Matke, sledita k.o. Latkova vas (1,54 ha oz.
19,3 %) in k.o. Marija Reka (1,24 ha oz. 15,6 %), v drugih dveh k.o. zavzemajo nasadi vinske
trte manjše površine (pod en ha).
Hmeljarstvo44
Hmeljarstvo je v osemdesetih letih 19. stoletja začelo prodirati tudi na šempavsko območje in
je korenito spremenilo dotedanjo gospodarsko in socialno podobo kmetij.
Hmelj45, ki je izrazito tržni pridelek, je pomembna kmetijska kultura kmetov še danes. Gojijo
ga na 39,63 ha zemljišč ali povedano drugače, hmelju je namenjenih 7,2 % njivskih površin v
občini oziroma 9 % njivskih površin na ravnini. Glede na kmetijsko rabo zemljišč sodi
ravninski del občine ob Savinji in Bolski v posebni sistem s hmeljarskim podsistemom, ki ga
določa meja 10 % hmeljišč od vseh kmetijskih zemljišč. (Geografski atlas Slovenije, 1998,
str. 210) Ta meja je danes presežena le v najbolj specializiranih območjih Spodnje Savinjske
doline (npr. v občini Žalec), v občini Prebold pa zavzamajo hmeljišča le 2,56 % (oziroma 4, 6
% na ravnini) vseh kmetijskih zemljišč. Razlogov za to je več. Prvi je ta, da sta kar dve tretjini
občine hriboviti in zato neprimerni za intenzivno hmeljarstvo, čeprav so nekoč, pred
desetletji, hmelj sadili tudi na območju Marije Reke46 in Matk. To je bil čas, ko se je s
hmeljarstvom ukvarjal praktično vsak Savinjčan, ki je le imel nekaj zemlje, saj je gojenje
hmelja prinašalo dober zaslužek in je dvignilo življenjski standard savinjskemu kmetu, ker pa
je terjal mnogo delovne sile (okopavanje, postavljanje hmeljevk47, obiranje), je tudi preprečil
izseljevanje. Konkurenca na svetovnem trgu in posledično padanje cene pridelku, nove
inovacije, vedno bolj mehanizirana pridelava, pojavi bolezni, slabe letine kot posledica
vremenskih vplivov (suše, mokra leta) in izpad prihodka ter neredna plačila kmetom in
premajhna pomoč države so povzročili, da se s hmeljarstvom danes ukvarjajo le »veliki«
kmetje z velikimi hmeljskimi nasadi. Pridelava na majhni površini je neekonomična,
neperspektivna. Velik problem je tudi iztrošenost prsti, ker gojijo hmelj 10, 15 ali več let na
istem mestu. Največ hmeljišč v občini Prebold je na območju Dolenje vasi, Šešč pri Preboldu,
Sv. Lovrenca, Latkove vasi, Kaplje vasi. Hmelj porašča najboljša zemljišča – njive I. in II.
kategorije, v manjši meri tudi njive III. kategorije. Med sortami so najbolj zastopane Aurora,
Savinjski golding in Bobek. Vedno bolj pogosta pa je praksa sajenja fižola, koruze ali žita v
hmeljišča.
44

Prvi podatki o hmelju v Sloveniji so znani že za čas brižinskih škofov v bližini Škofje Loke iz leta 1156. Nekaj
virov govori tudi o poskusih hmeljarjenja konec 18. in v začetku 19. stoletja. Za začetek sodobnega hmeljarstva
pa običajno štejemo leto 1876, ko je Josip Bilger, takratni oskrbnik graščine v Novem Celju, prinesel sadike
nemške sorte »wüttenberg« Janezu Hausenbichlerju. Ta je napravil prvi hmeljski nasad, ki se je resnično
obnesel. Pomembno leto za sedanje hmeljarstvo je leto 1886, ko sta Hausenbichler in Haupt napravila prve
poskuse s hmeljem, ki ga danes poznamo kot »savinjski golding«. Z uvedbo te sorte se je hmeljarstvo v
Savinjski dolini dokončno ukoreninilo. Širjenju hmeljarstva je zanesljivo veliko pripomogla žalska pivovarna, ki
jo je leta 1842 ustanovil Franc Žuža. Obrat je bil ukinjen leta 1924. Že leta 1880 so hmeljarji ustanovili
Južnoštajersko hmeljarsko društvo s sedežem v Žalcu, ki je delovalo do ustanovitve Hmeljarske zadruge, prav
tako v Žalcu, leta 1945. Danes hmeljarstvo strokovno usmerja Inštitut za hmeljarstvo v Žalcu, ki je bil
ustanovljen leta 1952. Tako je Žalec vedno bil središče slovenskega hmeljarstva. (Spodnja…, 1994, str. 22)
45
Hmelj izvira iz Azije. Je večletna rastlina, ki se s podzemnimi deli, iz katerih vsako leto poženejo novi
poganjki, v nasadih ohranja iz leta v leto. Pridelek hmelja so hmeljni storžki – kobuli, ki jih uporabljajo pri
varenju piva. Hmelj daje pivu grenkobo in aromo in še nekatere druge lastnosti. Za en hektoliter piva je potrebno
100 do 300 gramov kobulov. Poraba v druge namene, npr. v kozmetiki in prehrani, je malenkostna. (ibid, str. 22)
46
Npr. leta 1960 so na območju Marije Reke hmelju namenili 6,3 % njivskih površin, največ pa na območju
Dolenje vasi (46 %) in Kaplje vasi (42 %). Površina vseh hmeljišč v k.s. Prebold in v Šeščah je znašala 137,80
ha, kar je 3,5 – krat več kot danes. (Natek, str. 18)
47
Hmeljevke so od l. 1955 izpodrivale lesene žičnice, prve betonske pa so začeli postavljati l. 1963 na
nacionaliziranih oz. arondiranih hmeljiščih. Ročno delo, konjske in kravje vprege so po l. 1950 pričeli
nadomeščati traktorji z ustrezno mehanizacijo. (Dolinar, 2004, str. 87 – 88)
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Fotografija 7: Hmeljišča ob magistralni cesti LJ – CE. V ozadju pogled na Mrzliško pogorje.

Avtor: Simona Brglez
5.2. POLJSKA RAZDELITEV
Pomemben element agrarne pokrajine je tudi poljska razdelitev. Glavni naravni dejavnik, ki
vpliva na oblike razdelitve polja, je oblikovanost površja oziroma relief, družbeni pa
zgodovinski faktor (obdelovalne tehnike, dedovanje, melioracije in komasacije itd.). Na
območju občine Prebold se pojavljajo trije sistemi poljske razdelitve:
1. POLJA V PRAVIH ALI PRVOTNIH GRUDAH
Za ta sistem poljske razdelitve je značilna razkosana posest, kosi pa so brez reda pomešani
med seboj. Parcele so večinoma nepravilnih oblik. Najdemo ga na južnem območju Sv.
Lovrenca in Šešč pri preboldu ter v spodnjem delu Matk, torej nekako na obrobju ravnine ter
na prehodu v hribovje. Ta sistem je vezan na prvotne zaselke in gručaste vasi.
2. POLJA V PRAVIH ALI PRAVILNIH DELCIH
Zanj je značilno, da je polje sistematično razdeljeno na dolge in ozke delce, posest vsake
kmetije pa je enakomerno razporejena po kompleksih vaškega zemljišča. Najdemo ga na
ravninskem delu občine, ob Bolsi in ob Savinji. Tu je bila v preteklosti izvršena (delna)
komasacija. Ta sistem poljske razdelitve sicer prevladuje v vsem osrednjem delu Spodnje
Savinjske doline.
3. ZEMLJIŠČA V CELKIH IN DRUGOTNIH GRUDAH S PREVLADO CELKOV
Zanj je značilno, da imajo kmetije posest v enem samem sklenjenem, nepravilno oblikovanem
kosu, ki obdaja kmečki dom. Najdemo ga na območju Marije Reke in zgornjih Matk.
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 292 – 295)
5.3. DRUŽINSKE KMETIJE
Družinske kmetije skupaj s kmetijskimi podjetji sestavljajo kmetijska gospodarstva, ki so
»organizacijsko in poslovno zaokrožene celote kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme
in delovne sile, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo in imajo enotno vodstvo«. Kmetijska
pridelava obsega pridelovanje kmetijskih rastlin in rejo živali, ne pa opravljanje kmetijskih
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storitev, predelavo kmetijskih pridelkov kupljenih ali pridelanih na kmetijskem gospodarstvu,
gozdarstvo in ribogojstvo. (Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 20)
Večino podatkov za to podpoglavje sem črpala iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2000,
katerega rezultati so izdani v knjižni obliki, pa tudi objavljeni na internetu.
V občini Prebold je 177 družinskih kmetij, na katerih dela 487 družinskih članov in redno
zaposlenih oseb. Povprečna velikost kmetijskih zemljišč, ki jih ima kmetija v uporabi znaša
okoli 5 ha, kar je pod slovenskim povprečjem (6,3 ha, l. 2005), sicer pa so v velikosti kmetij
precejšnje razlike. Največ, in sicer 70 družinskih kmetij, ima v uporabi 2 do 5 ha kmetijskih
zemljišč, 47 kmetij pa 5 do 10 ha. Kar 42 kmetij je zelo majhnih, saj imajo manj kot 2 ha
kmetijskih zemljišč, le 18 kmetij pa ima v uporabi nad 10 ha kmetijskih zemljišč.
Graf 5: Delež družinskih kmetij po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi
10,2%

23,7%

26,6%

39,5%
pod 2 ha

2 do 5 ha

5 do 10 ha

nad 10 ha

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 141
Družinske kmetije imajo v uporabi 2047,24 ha vseh zemljišč48, kar predstavlja dobro polovico
občine (50,3 %). Od tega je 908,45 ha oziroma 44,4 % kmetijskih zemljišč. Skoraj dve tretjini
(62 %) kmetijskih zemljišč je namenjenih travnikom in pašnikom, dobra tretjina (36,1 %) pa
njivam in vrtom. Med 177 kmetijami so le 3 kmetije brez njiv, 7 kmetij pa nima travnih in
pašnih površin v uporabi. V sadovnjakih, ki zavzemajo le 1,8 % (15,91 ha) kmetijskih
zemljišč, pridelujejo predvsem jabolka, tudi hruške, češnje in višenje ter slive in češplje, v
manjši meri še breskve in marelice. Vinogradi, ki zavzemajo komaj 0,1 % (1,21 ha)
kmetijskih zemljišč, štejejo skupno 3875 trt. Delež sadovnjakov in vinogradov v obdelavi
kmetij na območju občine Prebold pa pove, da se s pridelavo sadja in grozdja ukvarjajo
predvsem nekmetje.

48

Vsa zemljišča v uporabi so kmetijska in nekmetijska zemljišča (gozd, pozidana in nerodovitna zemljišča), ki
jih ima kmetija v uporabi, a ni nujno, da jih obdeluje. (Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 23)
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Preglednica 6: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč ter primerjava s kmetijskimi
zemljišči v občini Prebold
ZEMLJIŠKE
OBČINA
DRUŽINSKE
% v uporabi kmetij
KATEGORIJE
PREBOLD
KMETIJE
od občine
Vsa zemljišča
4070,7 ha
2047,24 ha
50,3 %
Kmetijska zemljišča
1545,89 ha
908,45 ha
58,8 %
100 %
Njive in vrtovi
547,95 ha
328,17 ha
59,9 %
36,1 %
Sadovnjaki
55,06 ha
15,91 ha
28,9 %
1,8 %
Vinogradi
7,98 ha
1,21 ha
15,2 %
0,1 %
Travniki in pašniki
934,90 ha
563,16 ha
60,2 %
62 %
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 146 – 147; Geodetska uprava RS –
izpostava Žalec, 2007
Med kmetijskimi kulturami na njivah prevladujejo krmne rastline (38,2 %), predvsem silažna
koruza, ki med poljščinami močno prevladuje, kar je posledica usmerjenosti v (hlevsko)
govedorejo. Tretjina njivskih površin je namenjena žitom za pridelavo zrnja, med katerimi
prevladuje koruza za zrnje, ječmen, precej je tudi pšenice. Industrijskim rastlinam, med
katerimi prevladujejo hmelj, sladkorna pesa ter buče za olje, je namenjena dobra petina njiv.
Pomembno je še pridelovanje krompirja, predvsem za domačo porabo, in zelenjave. Skupaj
zavzemata 6 % njiv. Od zelenjave gojijo predvsem fižol, zelje, v zadnjem času tudi solato,
paradižnik, kumare, pa tudi beluše oziroma špargljie za prodajo.
Graf 6: Delež kmetijskih kultur na njivah družinskih kmetij
2,5%
33,8%

38,2%

21,1%

Žita za zrnje
Industrijske rastline
Zelenjava

3,5%

Krompir
Krmne rastline

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 154 - 155
Glede na predstavljene deleže zemljiških kategorij in kulturnih rastlin na njivah lahko
opredelimo kmetijski sistem. Na obravnavanem območju prevladuje krmni sistem, ki je v
Sloveniji tudi najbolj razširjen. Zanj je značilen velik delež krmnih rastlin na njivah (38,2 %)
in prevlada travinja (62 %) ter usmerjenost v mlečno in mesno govedorejo. Glede na dohodek
sistem ni zelo donosen, čeprav terja veliko skrbnega dela in stalno prisotnost. Pojavlja se v
dveh podsistemih, in sicer kot izraziti ali omiljeni krmni podsistem. V prvem je poudarek na
travinju in krmnih rastlinah še večji na račun žit in okopavin, v obeh pa travinje in krmne
rastline poraščajo nad 70 % kmetijskih zemljišč. Območje občine Prebold je nekako na meji
med omiljenim in izrazitim krmnim sistemom. Skrajni severni ravninski del občine pa sodi že
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v prej omenjeni posebni sistem, in sicer v hmeljarski podsistem. (Geografski atlas Slovenije,
1998, str. 210 – 211)
V Sloveniji je bila živinoreja že od nekdaj pomembna kmetijska panoga, kakor je tudi na
območju občine Prebold. Zaradi mesa, mleka in gnoja se je vedno gojilo vsaj nekaj glav
živine. Danes prevladuje v hlevih govedo, predvsem krave, in prašiči. Od ostalih živali gojijo
še perutnino, koze, zajce, pa tudi konje. Govedo redi 144 oziroma 81 % kmetij, povprečno
pride na kmetijo 8 glav govedi, a so med kmetijami velike razlike. Največ kmetij, in sicer 60,
redi od 3 do 9 govedi, slaba tretjina, to je 44 kmetij, redi le eno ali dve govedi, 29 kmetij 10
do 19 govedi, velikih kmetij z več kot 20 glav govedi pa je le 11. Torej prevladujejo srednje
in majhne kmetije, velikih govedorejskih kmetij pa je malo. V Sv. Lovrencu in v Matkah sta
tudi manjši perutninski farmi.
Graf 7: Delež družinskih kmetij z govedom po velikosti črede
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30,6%

20,1%

41,7%
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nad 20 glav

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 184
Glede na tip kmetovanja močno prevladujejo kmetije z mešano živinorejo (42,4 %), tretjina
kmetij je usmerjena v pašno živinorejo, na tretjem mestu po pogosti usmeritvi so kmetije z
mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo (14,7 %).
Preglednica 7: Družinske kmetije po tipu kmetovanja
TIP KMETOVANJA
ŠT. KMETIJ % KMETIJ
49
Poljedelstvo
9
5,1 %
Vrtnarstvo50
1
0,6 %
Trajni nasadi
1
0,6 %
Pašna živina51
53
29,9 %
Prašiči in perutnina
4
2,2 %
Mešana rastlinska pridelava
8
4,5 %
Mešana živinoreja
75
42,4 %
Mešana rastlinska pridelava
26
14,7 %
in živinoreja
SKUPAJ
177
100,0 %
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 247
49

Ta tip kmetovanja je določen na podlagi prevladujoče pridelave žit, krompirja, industrijskih rastlin, krmnih
rastlin, zelja na prostem in fižola za zrnje na prostem. (Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 42)
50
Ta tip kmetovanja je določen na podlagi prevladujočega gojenja zelenjave, jagod, melon in lubenic, semen in
sadik zelenjave, cvetja in okrasnih rastlin vključno s sadikami ter gojenja gob. (ibid, str. 42)
51
Pod pašno živino sodi reja goveda, konj, ovc, koz in jelenjadi. (ibid, str. 42)
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Iz tabele je razvidno, da je živinoreja glavna usmeritev kar na treh četrtinah kmetij (132
kmetij), le na desetini kmetij (19 kmetij) pa je glavna usmeritev poljedelstvo z vrtnarstvom,
medtem ko je 26 kmetij, kar predstavlja 14,7 % vseh kmetij, približno enakovredno
usmerjenih v pridelavo kmetijskih rastlin in v živinorejo.
Zanimivi so tudi podatki o vrednotenju dela na kmetiji52. To pomeni ali se gospodar kmetije
in člani gospodinjstva preživljajo zgolj s kmetovanjem ali ne. Na območju občine Prebold
prevladujejo družinske kmetije, ki jim je kmetovanje le stranska dejavnost, takih je 79 kmetij,
63 kmetijam predstavlja kmetovanje edino dejavnost (t.i. čiste kmetije), na 24 kmetijah je
kmetovanje glavna dejavnost (t.i. mešane kmetije), na 6 kmetijah pa gospodarji le občasno
pomagajo.
Graf 8: Delež družinskih kmetij glede na delo na kmetiji
3,5%
36,6%

45,9%
14%
Edina dejavnost

Glavna dejavnost

Stranska dejavnost

Občasna pomoč

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 226 - 227
Starostna struktura gospodarjev na družinskih kmetijah obravnavanega območja je (zelo)
neugodna. Gospodarji, ki so stari 65 let in več, vodijo kar tretjino kmetij v občini, na drugi
strani pa je mladih gospodarjev (stari do 35 let) zelo malo, le 2,8 %. Večina gospodarjev
predstavlja sicer srednjo generacijo (od 35 do 64 let), a je med njimi že skoraj polovica starih
nad 55 let. Tako je kar 61 % gospodarjev na kmetijah starih nad 55 let. Zato lahko v bližnji
prihodnosti pričakujemo probleme pri zagotavljanja nasledstva na kmetijah.
Graf 9: Delež gospodarjev družinskih kmetij po starostnih skupinah
33,3%
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27,7%
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35 - 44

45 - 54

55 - 64

Nad 64
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Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 234 – 235
52

Od 177 družinskih kmetij na obravnavanem območju je le 5 kmetij takih, na katerih gospodar ne dela (ibid,
str. 226)
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Zelo slaba je tudi izobrazba gospodarjev družinskih kmetij, tako splošna šolska kot kmetijska.
Največ, to je skoraj polovica gospodarjev ima končano le osnovno šolo, slaba desetina pa je
celo brez osnovnošolske izobrazbe. Gospodarjev z višjo in visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo je zanemarljivo malo. Po formalni kmetijski izobrazbi ima kar nekaj gospodarjev
opravljene tečaje iz kmetijstva, delež tistih s končano poklicno kmetijsko izobrazbo je enak
deležu tistim, ki imajo končano srednjo, višjo ali visoko strokovno oziroma univerzitetno
izobrazbo, v obeh primerih pa je nizek. Skoraj tri četrtine gospodarjev ima glede kmetovanja
le praktične izkušnje. Taka izobrazbena struktura je nedvomno tudi posledica starostne
strukture gospodarjev, saj je nekoč veljalo prepričanje, da »kmetje pač ne rabijo šole«, a se s
tem danes ne moremo strinjati. Praktičnih izkušenj sicer ne gre podcenjevati, bi jih bilo pa
smotrno nadgraditi z ustrezno strokovno izobrazbo.
Preglednica 8: Izobrazba gospodarjev družinskih kmetij
IZOBRAZBA GOSPODARJEV
ŠOLSKA
KMETIJSKA
Brez izobrazbe, nepopolna
16 Samo praktične izkušnje
osnovnošolska izob.
9,0 %
Osnovnošolska
81 Tečaji iz kmetijstva
izobrazba
45,8 %
Poklicna
47 Poklicna kmetijska izobrazba
izobrazba
26,6 %
Srednješolska
28 Srednja, višja, visoka
izobrazba
15,8 % strokovna, univerz. ali
Višja, visoka strokovna,
5 podipl. kmet. izob.
univerz. ali podipl. izob.
2,8 %
SKUPAJ
177 SKUPAJ
100,0 %
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002, str. 208 in 213

130
73,5 %
31
17,5 %
8
4,5 %
8
4,5 %
177
100,0 %

6. OBRT IN INDUSTRIJA
6.1. OBRT
Na območju današnje občine Prebold je bila obrtna dejavnost že od nekdaj zelo razvita in
raznolika53. Temeljila je na izkoriščanju domačih virov.
Med najstarejšimi oblikami obrti so vsekakor obrati na vodni pogon – mlini in žage, ki so
izrabljali vodno silo potokov, ki pritečejo iz Mrzliškega pogorja. Še v 20. stoletju je delovalo
14 mlinov in 5 žag, prej še precej več. (glej Priloga 3) Večina teh obratov je prenehala
delovati pred drugo svetovno vojno, nekateri pa so vztrajali še leta po njej (npr. Predovnikov
mlin na Bolski v Kaplji vasi je kolesa ustavil okoli leta 1950). Pomembno je bilo tudi
izkoriščanje plio-pleistocenske gline kot opekarniške gline in v domačem lončarstvu. Manjša
opekarna je obratovala na Gorici v Kaplji vasi od začetka 19. stoletja do leta 1928, v Sv.
Lovrencu pa so Volpetovi leta 1902 zgradili opekarno, ki je obratovala vse do leta 1978 in
nudila zaposlitev nekaj domačinom. (Prebold skozi čas, 2004, str. 6)

53

Do leta 1860 je bilo mogoče najti mesarja, pivovarja, ključavničarja, kolarja, vrvarja, tesarja, gozdarja,
kovinostrugarja, mitničarja, tkalce, krojače, čevljarje, kovače, (dva) mizarja, (dva) lončarja, (dva) prevoznika
preko reke Savinje. Podatki o obrti so zapisani v cehovskih listinah. (Prebold skozi čas, 2004, str. 19)
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Tudi danes je na območju občine razvita živahna in raznolika obrt. Najštevilčneje je zastopan
prevoz blaga s tovornimi vozili oziroma avtoprevozništvo, sledi vzdrževanje in popravila
motornih vozil, kovinostrugarstvo in kleparstvo, pleskarska dejavnost, frizerska dejavnost,
šiviljska dejavnost in dejavnost trgovin itd. (Telefonski imenik, junij 2006) Med registriranimi
obrtniki je nekaj tudi takih, ki opravljajo danes že redko in (specifično) obrt (npr. proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja).
6.2. INDUSTRIJA
Občina Prebold ima že zelo dolgo industrijsko tradicijo. Začetek industrializacije se začenja
nedvomno s Tekstilno tovarno Prebold, katere začetek sega v čas, ko so veljala še fevdalna
družbena načela. Tovarna je dela neizbrisan pečat ne le obravnavanemu območju, ampak
temu koncu Savinjske doline. Pomembno vlogo pri zaposlovanju in razvoju industrije na tleh
občine Prebold sta imela še MIK Prebold in Gradnja Žalec, danes poznana pod imenom
Schiedel54. Žal pa sta pred nekaj leti propadli obe vodilni podjetji v občini, TTP in MIK, kar
je privedlo do krize oziroma gospodarskega zloma, po katerem se občina počasi postavlja na
noge.
6.2.1. RAZVOJ INDUSTRIJE PRED »GOSPODARSKO KRIZO« OBČINE
V tem podpoglavju sta na kratko predstavljeni podjetji, ki sta imeli za razvoj občine in
zaposlovanja ljudi v preteklosti velik pomen, hkrati pa je njun propad pustil posledice, ki jih
občina še danes odpravlja.
Tekstilna tovarna Prebold
Tekstilna tovarna Prebold55, ki je začela obratovati leta 1842, je bila najstarejši industrijski
obrat v Avstro - Ogrski monarhiji in na Slovenskem. Dolgo časa je bila tudi edino (večje)
tovrstno podjetje na slovenskem Štajerskem. Za tedanji čas je bilo to zelo mogočno in
moderno poslopje s petimi nadstropji, ki je stalo na desni strani potoka Bolske. Obsegalo je
predilnico in tkalnico. Na Bolski je bil lesen jez, stroje pa je poganjalo leseno vodno kolo, a
že leta 1844 je tovarna dobila parni stroj s 36 KM (konjske moči), ki je hkrati bil prvi parni
stroj na Spodnjem Štajerskem. Premog zanj je dobivala iz zabukovškega in libojskega
premogovnika56.
54

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1953 kot gradbeno podjetje Remont, a se je zaradi težav pri pridobivanju del
leta 1973 preusmerilo v proizvodnjo gradbenega materiala Gradnja Žalec in to predvsem v proizvodnjo
dimnikov po sistemu »schiedel«. S firmo Schiedel iz Avstrije je podjetje sklenilo pogodbo o odkupu licence za
proizvodnjo montažnih troslojnih dimnikov. Že leta 1978 je pokrivalo 85 % potreb trga bivše Jugoslavije z
dimniki. Proizvodnja podjetja je obsegala še proizvodnjo montažnih ventilacijskih elementov, montažnih
troprekatnih greznic, etažnih dimnikov, notranjih in vrtnih kaminov ter raznih zidakov. V 90. letih se je položaj
gradbeništva poslabšal zaradi izgube oz. zmanjšanja trga na območju bivše Jugoslavije in upada kupne moči
prebivalstva. Zato je leta 1992 podjetje začelo poslovno sodelovat s firmo Schiedel, ki je postala strateški partner
z večinskim deležem. Leta 1999 pa je z odkupom delnic postala 100 % lastnica družbe Schiedel – Gradnja in se
preimenovala v Schiedel Dimniški sistemi d.o.o. (Schiedel – zgodovina podjetja)
55
Ustanovil jo je trgovec Gustav Adolf Uhlich iz Trsta, tedaj največjega mesta na Slovenskem in največjega
pristanišča v državi, kjer se je kopičil finančni kapital, ki je silil v notranjost države. Z gradnjo tovarne je začel
leta 1839, tovarna je začela obratovati tri leta kasneje pod naslovom Pooblaščena mehanična predilnica in
tkalnica (Befugte mechanische Spinn und Webefabrik). (Naraglav, 1992, str. 2)
56
S kopanjem rjavega premoga so v Zabukovici in v Libojah začeli leta 1799 (npr. v Velenju so začeli kopati
lignit leta 1887). Premogovnik v Zabukovici so zaprli leta 1966, v Libojah pa leta 1972. Zaradi neposredne
bližine občini Prebold sta nudila delo mnogim domačinom. (Dolinar, 2004, str. 86; Tolmač lista Celje, 1979)
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Fotografija 8: Najstarejša podoba tekstilne tovarne v Preboldu iz leta 1859. Po požaru leta
1866 so na njenem mestu zgradili novo enonadstropni tovarniško poslopje, vendar za
polovico širše od prvotnega petnadstropnega. Levo na sliki je graščina Prebold.

Vir: Kobe-Arzenšek, 1977, str. 6
Tovarna je v svoji dolgi zgodovini obratovanja doživljala uspešna in krizna obdobja57. Po
drugi svetovni vojni se je število zaposlenih močno povečevalo, hkrati se je povečevala tudi
proizvodnja, širil se je proizvodni program, ki je nazadnje obsegal proizvodnjo tkanin
(enobarvnih in tiskanih), proizvodnjo nogavic, drobnih konfekcijskih izdelkov za dom ter
izdelavo zaščitnega programa. Tovarna je v vseh teh letih aktivno sodelovala pri razvoju
domačega okoliša in skrbela za svoje delavce58. Zlato obdobje obratovanja je dosegla v 80.
letih, ko je proizvodnjo, in sicer obrat konfekcije, odprla tudi v Vinskem Vrhu na Kozjanskem
(l. 1978) in v Pristavi (l. 1980). Pod svoje okrilje je sprejela Predilnico Biograd na moru (l.
1980) in ustanovila obrat konfekcije v Slunju (l. 1986). Ob vseh teh investicijah je skupaj z
matično firmo v Preboldu sredi 80. let zaposlovala skoraj 1800 delavcev in imela pomembno
mesto v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Z osamosvojitvijo Slovenije pa je
preboldska tovarna izgubila velik trg in oba obrata na Hrvaškem, zato so pričeli z ukrepi za
zmanjšanje delovne sile. V letu 2000 je zaposlovala še okrog 600 delavcev. (Naraglav, 1992,
str. 1 – 14); Pšaker, 2000, str. 18 – 19)

57

Prvo krizno obdobje povzroči požar (5. 2 . 1866), ki povsem uniči tovarno. Leta 1869 je zgrajena nova
tovarna, ki ima le eno nadstropje in dve podstrešji, in maja 1870 prične ponovno obratovati kot predilnica.
Naslednja kriza nastopi zadnja leta 19. stoletja in traja do leta 1912, ko tovarna za kratek čas preneha obratovati.
Dobi novega avstrijskega lastnika. Predilne stroje odpeljejo v Litijo, tovarna pa dobi moderne tkalske statve
(deluje le kot tkalnica). Med I. sv. vojno primanjkuje delovne sile in surovin – pomagajo si s predenjem papirne
preje za izdelavo papirnatih tkanin, ki se uporabljajo za izdelavo vreč in za izolacijo. V redno proizvodnjo se
vrne leta 1920. Naslednjo krizo povzroči svetovna gospodarska kriza in leta 1934 tovarna preneha obratovat za
nekaj časa. Nove težave nastopijo z II. sv. vojno, ko primanjkuje bombaža, zato se preusmerijo v proizvodnjo
celulozne preje. (Naraglav, 1992, str. 1 – 7)
58
Tovarna je investirala v vrsto pomembnih objektov v kraju in skrbela za svoje delavce. Po vojni je bil zgrajen
letni bazen, ki z vmesnimi prekinitvami funkcionira še danes, zgrajena je bila telovadnica in obnovljena ter
dograjena šola. Prebold je dobil zdravstveni dom, nov vrtec, nekaj stanovanjskih blokov za delavce in blok za
upokojence. S soinvestitorjem Hmezad Gostinstvo je zgradila hotel, ki naj bi pripomogel k nadaljnjemu razvoju
turizma v kraju. Delavcem je omogočila izobraževanje – številni tečaji in poklicna tekstilna šola je potekala v
sami tovarni, dajala je štipendije, nudila letovanje v svojih počitniških domovih v Poreču, Piranu in Biogradu ter
v kamp prikolicah ob obali Istre, v brunarici na Mozirskih planinah in v apartmajih v Pristavi pri Podčetrtku.
(ibid, str. 11 in 14)
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Zaradi slabih poslovnih rezultatov, ki so (verjetno) bili posledica vsesplošne krize v tekstilni
industriji in zniževanja cen izdelkov, zapiranja trga, visokih obratovalnih stroškov59 in
vsekakor tudi prepočasne odzivnosti na spremembe, je tovarna počasi drsela proti prepadu.
Konec februarja 2002 je okrožno sodišče v Celju sprejelo sklep o začetku postopka prisilne
poravnave v Tekstilni tovarni Prebold. Na ta način se je podjetje poskušalo rešiti iz težav, da
bi se uspešno prestrukturiralo. A je bilo že prepozno. Sredi novembra 2004 je bil predlog za
uvedbo prisilne poravnave spremenjen v predlog o uvedbi stečaja. Proizvodnja v tovarni je
bila takrat že skoraj ustavljena, saj je primanjkovalo naročil v programih tkanin in konfekcije.
V programu nogavic je sicer bilo dovolj naročil, vendar podjetje, ki je takrat imelo le še 213
zaposlenih, ni imelo denarja za nakup potrebnega materiala. Vsi zaposleni so konec novembra
2004 dobili odločbe o prenehanju delovnega razmerja, za določen čas so potrebovali le še
nekaj delavk v programu proizvodnje nogavic, ki je deloval še marca 2005. V maju pa je tudi
tu prišlo do odpuščanja, saj so delavke izpolnile vsa naročila, ki so bila sprejeta pred stečajem,
in so porabile vse zaloge materiala. Tako je izgubilo delo še 50 delavk, za potrebe stečaja,
računovodstva in trgovine pa je ostalo v tovarni zaposlenih še 15 do 17 delavcev. Tako se je
zgodovina nekdaj močnega tekstilnega kombinata končala, za mnoge delavce pa je to
pomenilo negotovo prihodnost. (cv: Ceglar Ključevšek, 2006, str. 36 – 37)
MIK
Tudi začetek podjetja MIK je povezan s tekstilno tovarno, saj se je v njej in v takratnem
krajevnem ljudskem odboru porodila ideja o šiviljski dejavnosti. V šivalnici bi naj šivali
cenena oblačila iz manj vrednega blaga (škarta) iz TTP. Tako je leta 1955 nastala majhna
šiviljska obrtna delavnica na utesnjeni lokaciji ob cerkvi v nekdanjih Zainerjevih
gospodarskih poslopjih. Postopoma se je preoblikovala v polkonfekcijski obrat, ki je namesto
štirih zaposlenih v začetku, leta 1970 zaposloval že 60 delavcev. Leta 1972 si je podjetje
nadelo ime MIK60, s čimer so poudarili modnost in kakovost svojih izdelkov. Kadrovsko
dobro zasedeni ekipi je uspelo razbiti takratno neprepoznavnost predvsem z ustrojem in dobro
kakovostjo materialov. Odlična poteza konec 80. let je bila specializacija proizvodnje na
ženska krila. Tako je MIK postal prvo konfekcijsko podjetje na tleh nekdanje Jugoslavije, ki
je tržilo izključno s krili. V letih od 1978 do 1980 je bil MIK na tretjem, prvem in devetem
mestu v svoji panogi po doseganju dohodka in čistega dohodka na zaposlenega. Število
zaposlenih se je od leta 1986 do leta 1992 povečalo iz 132 na 206, hkrati se je povečal obseg
proizvodnje od 260.000 na 360.000 kril letno. To povečanje je šlo predvsem na račun izvoza,
saj so tržišče razširili na Hrvaško, v Bosno in v Srbijo, poslovne partnerje so imeli tudi v
Nemčiji, v Švici, v Italiji in na Švedskem. V 90. letih pa je tudi izvoz na zahtevna evropska
tržišča začel upadati, ker so tuji partnerji zaradi vojne v Sloveniji in kasneje na Hrvaškem
skoraj povsem izgubili zaupanje v Slovenijo. Uvedba nove valute in meja s Hrvaško, pa je
blokirala prodajo tudi na to tržišče. Na premajhnem slovenskem tržišču se je slovenska
konfekcijska industrija začela otepati s preobsežnostjo in prezasičenostjo. Nekaj časa je MIK
uspel viške proizvodnih kapacitet zapolniti s t.i. dodelavnimi posli za tujino, a zaradi vse
večje konkurence na svetovnih trgih je postopoma izgubljal tudi njih. Tako je bilo novembra
2002 s stečajem MIK-a ob delo 150 delavcev, v Preboldu pa konec konfekcijske dejavnosti.
(Naraglav, 1992, str. 15 – 21)
59

Zelo visoki stroški za energijo in plin zaradi ogromnih proizvodnih hal so npr. v letu 2001 znašali celo več kot
so namenili za plače. (cv: Ceglar Ključevšek, 2006, str. 36)
60
Pred tem se je podjetje imenovalo Obrtnik, ker je pod svojim okriljem združevalo poleg najbolj donosne
šiviljske dejavnosti, še opekarništvo, zidarstvo, čevljarstvo, mizarstvo, avtoprevozništvo, kovinarstvo in
mehanično delavnico. Namen ustanovitelja Obrtnika je bil združiti vse zasebnike, ki družbenega pritiska sicer ne
bi zdržali. A v 70. letih so te nerentabilne obrate ukinili, zato staro ime ni več ustrezalo. (Naraglav, 1992, str. 15
in 17)
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6.2.2. OBNOVA PO ZLOMU INDUSTRIJE
Občino je stečaj TTP in MIK-a močno prizadel, kar je bilo čutiti na veliki brezposelnosti 61 in
na socialnem področju, a se stanje na področju gospodarstva bistveno izboljšuje. Konec leta
2006 je bila stopnja brezposelnosti 13 %, kar je najnižja brezposelnost v zadnjih osmih letih,
takrat je bila 13,8 %. V dobrem letu se je brezposelnost znižala za celih 5 %, kar je izjemen in
nadvse razveseljiv podatek. (Naraglav, december 2006, str. 5)
Zasluge za to gredo predvsem vodstvu občine in spletu okoliščin, ki so pripeljali novo
industrijo, ter vlaganju domačih gospodarstvenikov, pri tem pa niso zanemarljivega pomena
dobra lokacija občine oziroma prometna dostopnost, tradicija industrije in prosta delovna sila
željna zaposlitve. S ponovnim zagonom gospodarstva naj bi se pričel tudi hitrejši razvoj
občine, ki se že kaže v gradnji novih stanovanj in izgradnji nove šolske knjižnice, gradnji
kanalizacije, obnovi vodovoda, gradnji pločnikov itd. ter urejanju okolja. (Naraglav, junij
2006, str. 4)
Po stečaju tekstilne tovarne je bil interes občine in stečajnega upravitelja, da stečajno
premoženje kupi kapitalsko močno podjetje, ki bi nadaljevalo s proizvodnjo kateregakoli
izdelka. Zato proizvodnih hal niso hoteli prodati za skladišča, ampak se je od morebitnih
kupcev zahtevalo, da se ob nakupu zavežejo, da zaposlijo vsaj nekaj odpuščenih delavcev.
Marca 2005 je hčerinsko podjetje nemškega podjetja Schefenacher SAPS s sedežem v
Slovenskih Konjicah kupilo del stečajnega premoženja (predilnico in tkalnico) in sprejelo
nakupne pogoje, da mora organizirati proizvodnjo in zaposliti 60 % odpuščenih delavcev.
Nemška družba je prvotno nameravala graditi svojo tovarno v Zagorju in je že celo pridobila
več milijonov državne subvencije za odpiranje novih delovnih mest, ker pa so se tam postopki
odvijali prepočasi, so izbrali za svojo dejavnost, za izdelovanje avtomobilskih luči, občino
Prebold. Novembra 2005 je stekla proizvodnja v obnovljenih in preurejenih nekdanjih
proizvodnih halah tekstilne tovarne. (Naraglav, junij 2006, str. 11; Naraglav, oktober 2006,
str. 10) Podjetje danes že zaposluje 300 delavcev, kar je polovico več, kot so se novi lastniki
obvezali ob nakupu. Delovne sile že primanjkuje in zaposlitev dobivajo tudi delavci, pretežno
ženske, z vseh koncev Savinjske doline in tudi od drugod. (Naraglav, marec 2007, str. 10)
Fotografija 9: Nova proizvodna hala nemškega podjetja Schefenacher na mestu nekdanje
predilnice TTP. Stara hala namreč ni ustrezala namenu načrtovane proizvodnje, zato so jo
junija 2006 porušili. Na levi strani je tovarniški dimnik kot spomin na nekdanjo tekstilno
tovarno. V roza hali v ozadju ima svoje prostore podjetje Eukanuba.

Avtor: Simona Brglez
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18 % brezposelnost je občino uvrščala na prvo mesto v Celjski regiji.
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Tako kot Schefenacker so tudi razna druga podjetja v stečajnem postopku kupila posamezne
prostore nekdanje tekstilne tovarne.
Tovarno nogavic Prebold je junija 2005 kupilo kranjsko zasebno podjetje M&D, ki se ukvarja
s proizvodnjo tekstila in ovitih niti za nogavice. Podjetje se je zavezalo, da bo zaposlilo okrog
30 bivših delavcev tega obrata in nadaljevalo s proizvodnjo nogavic (Preboldske nogavice…,
2005), danes pa zaposluje že več kot 50 ljudi. V prostorih nekdanje kuhinje in jedilnice je
dobil svojo proizvodnjo in trgovino tudi Savinjski kruhek, ki je ena od enot podjetja Pekarne
Postojna62 in zaposluje že 30 ljudi.
Tudi slovensko podjetje D. J. DON, ki je generalni uvoznik in distributer proizvodov za pse in
mačke znamke Eukanuba, se je junija 2004 preselilo v obnovljene prostore nekdanje TTP.
Poleg teh so tu našli prostor za svojo proizvodnjo še številni domači oz. lokalni podjetniki.
Tri industrijske cone
Tako je na lokaciji nekdanje TTP zrasel v občini največji industrijski kompleks 23 različnih
podjetij in obrtnikov. Poleg te, sicer največje, sta v preboldski občini še dve lokaciji oziroma
coni, kjer se odvija industrijska dejavnost in kjer je še prostor za izgradnjo novih obratov in
razvoj različnih gospodarskih dejavnosti. Obe coni sta v Latkovi vasi. Ena je na območju, kjer
že desetletja deluje proizvodno podjetje Schiedel, trgovsko podjetje Sam63 in enota CM Celje
Latkova vas. Druga industrijska cona je na lokaciji nekdanjega kmetijskega posestva Hmezad
na Groblji, kjer je danes elektro – trgovsko podjetje Veltrag64, tekstilno – trgovsko podjetje
Fleck, vulkanizersko – storitveno in trgovsko podjetje Skiro ter proizvodni obrat slaščičarne
Vanilija. Sicer pa je v občini registriranih več kot 280 samostojnih podjetnikov in podjetij.
7. TURIZEM
7.1. RAZVOJ TURIZMA V OBČINI PREBOLD V PRETEKLOSTI
Občina Prebold ima zelo bogato tradicijo turizma, ki sega v čas po prvi svetovni vojni. Prva
dama turizma je bila gospa Nada Zanier. Njena turistična ponudba s hotelom, bazenom, tenis
igriščem in sprehajališči je postavila močne temelje turizmu z namenom, da bi tudi takratni
Sv. Pavel pri Preboldu postal podoben avstrijskim mondenim letoviščem.
Začetki turizma tako segajo v leto 1932/33, ko je v središču Prebolda gospa Nada Zanier
družinsko hišo preuredila v Hotel – Pension Zanier. Mogočni večnadstropni stavbi so
dogradili še stekleno jedilnico v naravnem vrtnem okolju. Hotel – Pension se je ponašal z
domačo mlekarno in slovel po dobri kuhinji. Za sprehode in rekreacijo je bil gostom na
razpolago smrekov gozd v neposredni bližini hotela, tenis igrišče in 65 x 12 metrov velik
plavalni bazen ter še manjši bazen za otroke. Ob njem so bile kabine, prostor za sončenje in
raznovrstne družabne igre. Sv. Pavel pri Preboldu je bil takrat odlično oglaševan z lepim
prospektom kot zdrav, miren kraj brez prahu in z dobrim zrakom. Sem so prihajali gosti od
62

Podjetje Pekarne Postojna ima tudi v Postojni proizvodni obrat Postojnski kruhek in na Ptuju Ptujski kruhek.
Podjetje je leta 2006 praznovala 50 – letnico delovanja. (Naraglav, december 2006, str, 5)
63
Glavna dejavnost podjetja Sam d.o.o. Domžale s sedežem v Zgornjih Jaršah, ki ima poslovno enoto tudi v
Latkovi vasi, je trgovina z gradbenim materialom, metalurgijo, vrtnim programom, materialom za vodovod in
ogrevanje, keramiko in kopalniško opremo, elektromaterialom in belo tehniko ter z ostalo opremo za dom.
Novost v prodaji je češki premog. (Utrip Savinjske doline, oktober 2006, str. 29;)
64
Podjetje Veltrag iz Matk ima svoje podjetje tudi v Srbiji v Nišu. Zaposluje 20 delavcev v Sloveniji in 5 v
Srbiji, načrtujejo pa še nekaj novih delovnih mest. Podjetje je na tej lokaciji zgradilo tudi 15 stanovanj
namenjenih prostemu trgu. (Naraglav, maj 2006, str. 5)
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Trsta do Dunaja in iz Jugoslavije. A dobro začeto in vpeljano delo je prekinila vojna. Hotel so
preuredili v občinske urade in stanovanja. Nacionalizacija stavbe v letu 1945 pa je pomenila
konec njenega turističnega poslanstva.
Fotografija 10: Zanierjeva hiša, nekdanji hotel v Preboldu. Zavarovana je z varstvenim
režimom II. stopnje. Po denacionalizacijskem postopku je bila pred kratkim vrnjena, a
lastništvo še ni povsem urejeno, zato se je njena obnova trenutno ustavila. Govori se, da bi naj
v njej uredili hotel ali mladinski hotel.

Avtor: Simona Brglez
Bazen in športne objekte je dobilo v upravljanje Telesno vzgojno društvo Partizan Prebold. S
sredstvi domače Tekstilne tovarne, okrajne in republiške zveze Partizana in veliko
udarniškega dela zagnanih in pridnih domačinov so po letu 1950 začeli graditi nov, večji
betonski bazen in manjšega za otroke, saj sta bila lesena že močno dotrajana. Julija 1952 je
bila obnova končana, lepa bazena pa v ponos kraju, saj sta bila edina daleč naokrog. Tako je
dobil turizem nove možnosti za razvoj. Ustanovljeno je bilo tudi Turistično društvo Prebold,
ki mu je predsedoval priznan družbeni delavec gospod Tomo Potočnik. Društvo je v
smrekovem gozdu ob bazenu, imenovanem Gaj, zgradilo majhne lesene vikend hišice,
sanitarije in klubske prostore. Okoliški gozdovi so ponujali sproščujoče sprehode in urejeno
trim stezo, ki so jo imenovali »telovadnica v naravi«. Steza je bila speljana od bazena skozi
čudovit smrekov in bukov gozd v dolžini dveh kilometrov in se je zaključila ponovno ob
bazenu. Imela je 26 postaj na različnih terasah. Iz Prebolda se je bilo mogoče povzpeti na
okoliške razgledne vrhove: Žvajgo, Goljavo, Hom, Reško planino, Mrzlico itd. Za hrano je
bilo poskrbljeno v gostišču pri bazenu, ki sta ga vodila zakonca Zagoričnik. Začelo se je
obdobje delavskega turizma. Turistično društvo je z veliko dela in z navdušenjem uspešno
reklamiralo kraj po Jugoslaviji in tudi v tujini. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je tako
turizem v Preboldu z okolico doživel ponoven razcvet. K popestritvi turistične ponudbe sta
pripomogla tudi zakonca Vozlič iz Dolenje vasi, ki sta leta 1964 odprla kamp, ki zelo uspešno
deluje še danes pod imenom Kamp Dolina. Leta 1971 je bila na Smrekarjevem travniku v
Mariji Reki blizu prevala Vrhe zgrajena premična smučarska vlečnica. Zgradilo jo je
Smučarsko društvo Trbovlje. Smučišče se je imenovalo Smrekovina. Vendar že nekaj let ne
obratuje, vlečnico so celo podrli, žal pa tudi s strani Občine ni načrtov po obnovi.
V 70. letih prejšnjega stoletja so se začele priprave za izgradnjo Hotela Prebold, ki je začel
obratovati leta 1976. Sredstva zanj sta prispevali Tekstilna tovarna Prebold in Hmezad Žalec,
ki ga je tudi dobil v upravljanje. Hotel je bil za razvoj turizma pomembna pridobitev,
predvsem zaradi ponudbe hrane, nastanitve in profesionalnega vodstva. Moderni hotel je
kmalu privabil goste, ki so bili v poletnih mesecih predvsem iz Dalmacije. To je bil tudi čas,

48

Diplomsko delo
ko se je Turistično društvo pod vodstvom gospoda Edija Peternela na novo organiziralo.
Pozornost je usmerilo predvsem na infrastrukturo, izgled kraja in izdajo razglednic. Na
bazenu so obnovili glazuro, čistilno napravo ter prenovili sanitarije. Da bi podaljšali kopalno
sezono, si je društvo zelo prizadevalo za napeljavo tople vode iz kotlarne Tekstilne tovarne,
vendar je bila voda strokovno ocenjena kot neprimerna. V letu 1982 in 1983 se je Prebold
obogatil s številnimi novimi športno – rekreativnimi površinami, ki so bile narejene pretežno s
prostovoljnim delom vseh takratnih društev in organizacij v KS Prebold. Urejeno je bilo
nogometno igrišče pri bazenu ter postavljeni dve igrišči za tenis, uredili so balinišče in
kegljišče v Gaju, igrišče za odbojko in badminton, smučišče z vlečnico na Cestnikovem hribu
in obnovili trim stezo. (30 let…, 2002, str. 34 – 35) Ker lesene vikend hišice v Gaju dolgo
niso služile svojemu namenu, so jih oddali v najem različnim društvom, da bi jih rešili pred
propadom. Preboldski Gaj je tako ponovno oživel, saj so v njem preživljali prijetne urice
mnogi člani društev, od otrok, upokojencev, gasilcev, jamarjev ter sezonski hotelski gosti.
Hotel Prebold se je preusmeril v turizem preko državne meje. Prihajali so predvsem
Nizozemci. Hladna poletja so se nadaljevala, z bazenom in ostalimi objekti pa so bili vedno
večji stroški. Občinskega denarja je bilo vedno manj, društvom pa je počasi pojenjal zanos,
saj je večina dela temeljila na prostovoljnem delu članov in krivulja uspešnosti turizma v
Preboldu je ponovno začela upadati.
V 90. letih je bil bazen skupaj z gostiščem oddan v najem, podobna usoda je doletela tudi
Hotel Prebold, saj so bile takratne splošne razmere v državi krive, da so se v Preboldu
ustavljali le prehodni gosti. Tujih gostov pa po vojni praktično ni bilo več. (Praprotnik, str. 1 –
3; ibid, str. 12, 34 – 35) Hotel in bazen sta menjavala lastnike, dokler nista nekaj let celo
samevala in bila nekdaj tako markantna objekta v sramoto kraju. Leta 2000 je propadajoči
hotel kupilo podjetje Tempo iz Žalca skupaj z ukrajinskim partnerjem, ga temeljito obnovilo
in mu nadelo ime Garni šport hotel Prebold, ki je ponovno začel obratovati decembra 2003.
Tudi bazen, ki je od nastanka do danes bil izmenično v lasti športnega društva Partizan,
Turističnega društva, Občine Prebold ter njenih najemnikov, je bil lani temeljito obnovljen in
z velikim odobravanjem krajanov ponovno služi svojemu namenu.
Fotografija 11: Bazen Prebold. Lanski obnovi velikega bazena bo letos sledila še obnova
malega bazena. Sredstva za obnovo namenja Občina Prebold.

Avtor: Simona Brglez
Če bi bil zgodovinski pregled turizma predstavljen grafično, bi to vsekakor bila krivulja z
velikimi nihanji. Z začetkom 21. stoletja se tudi stvari na področju turizma počasi spreminjajo
oziroma izboljšujejo. Sicer pa je po zaporedju sedaj na vrsti vzpon in močno si želimo, da bi
bilo res tako.
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7.2. PONUDBA OBČINE PREBOLD DANES
Kar dve tretjini občine Prebold pripadata hribovitemu svetu, kjer se je ohranila pristna podoba
nedotaknjenih naravnih lepot, na drugi strani pa je ravninski svet, ki izžareva pristno vzdušje
spodnjesavinjskega podeželja. Skupaj tvorita razvojni motiv občine, ki se glasi: »Izrabiti
neokrnjeno naravo, dediščino in prijaznost domačinov za zdravo in zanimivo turistično,
rekreativno ter kulturno – zabavno ponudbo«.
Ponudba občine je predstavljena na panoramski turistični karti, ki jo je izdala Občina Prebold
leta 2004. (glej Priloga 3) Vanjo so vrisane vse sprehajalne, planinske in kolesarske poti ter
kulturne, sakralne, zgodovinske in naravne znamenitosti in turistični ponudniki tega območja
ter možnosti športa in rekreacije. Karti je dodana legenda v treh jezikih. Dobi se jo brezplačno
v turistično informacijskih centrih ter vseh turistično pomembnejših mestih v dolini in širši
okolici. Poleg tega je naslikana na informativni tabli v središču Prebolda.
7.2.1. NASTANITVENI OBJEKTI
Občina Prebold nudi za počitek in nočitve pestro izbiro prenočišč, in sicer hotel, tri različne
kampe ter sobe.
Garni šport hotel Prebold
Obnovljen je bil decembra 2003. Razpolaga z štirimi enoposteljnimi in 24 dvoposteljnimi
sobami ter velikim luksuznim apartmajem (100 m2) za zahtevnejše goste. Njegova ponudba
obsega tudi kavarno, wellness center (masaže, savne, jacuzzi, fitnes), konferenčno dvorano, ki
sprejme 32 udeležencev, in večnamensko dvorano. Primerni sta za izobraževalne delavnice,
seminarje, konference, prireditve, zabave itd. V prostorih hotela poteka tudi prodajna razstava
slik najbolj talentiranih umetnikov iz Ukrajine in si jo je možno ogledati vsak delovni dan.
(Garni šport hotel Prebold) Hotel je dobro zaseden, prevladujejo tuji gosti, in sicer daleč
največ je Nemcev, sicer pa prihajajo gosti iz cele Evrope. Povprečno ostanejo v hotelu teden
dni, najbolj povprašujejo po rekreativni ponudbi v občini Prebold, predvsem pa jih zanima
ponudba v bližnji okolici oziroma v Savinjski regiji.
Fotografija 12: Garni šport hotel Prebold

Avtor: Simona Brglez
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Kamp Dolina
Je družinski kamp v Dolenji vasi, ki uspešno in neprekinjeno deluje že od leta 1964. Odprt je
celo leto. Lastnik kampa, družina Vozlič, ima v ponudbi še apartma v Maredi na Hrvaškem in
apartma Silvia (50 m2) v smučarskem centru Nassfeld v Avstriji.
Kamp je bil od leta 1998 do 2005 s strani Turistične zveze Slovenije proglašen za najboljši
kamp v Sloveniji v kategoriji manjših kampov. Nudi dva apartmaja in štiri sobe s skupaj 18
ležišči, prostor za šotore, prikolice ali avtodome in prostor z oblazinjeno podlago za spalno
vrečo (kozolec). V kampu je tudi manjši plavalni bazen s temperaturo vode 30 °C, tuši s toplo
vodo in savna, poleg tega nudi izposojo koles, motorjev itd. (Kamp Dolina) Kamp je
reklamiran v vseh največjih evropskih katalogih kampov in je tudi na seznamu evropskih
kampov, ki imetnikom mednarodne kamping kartice (CCI) ponujajo razne popuste in
ugodnosti. Na splošno je dobro obiskan, sicer pa je zasedenost odvisna od vremena. Med gosti
prevladujejo Nizozemci, sledijo Nemci in gosti iz skandinavskih držav, sicer pa prihajajo
gosti iz celega sveta (Avstralije, Nove Zelandije, ZDA, Kanade, Japonske itd.). Povprečno
ostanejo v kampu osem dni. Najbolj cenijo prijaznost domačinov, neokrnjeno naravo, čisti
zrak in mir. Zelo radi kolesarijo in hodijo v naše hribe (v Marijo Reko, tudi na Mrzlico).
Ogledajo si vse, kar je mogoče oziroma kar občina ponuja. (Vozlič, marec 2007)
Kamp Park
Je novejši kamp družine Plevčak, ki se z gostinstvom ukvarja že skoraj 40 let, leta 2000 pa je
odprla še kamp65. Nahaja se v Latkovi vasi ob reki Savinji, le 250 metrov od izvoza iz
avtoceste. Nudi travnato površino za šotore, prikolice ali avtodome in tri dvoposteljne sobe,
ena pa je večja z možnostjo prenočevanja štirih oseb, torej skupaj 10 ležišč. Gosti lahko
izbirajo med nočitvami in nočitvami z gostinsko ponudbo v domači restavraciji. Prevladujejo
gostje iz osrednjih evropskih držav, ostanejo pa krajši čas, eno ali dve noči. Tudi kamp Park je
na seznamu kampov mednarodne kamping kartice popustov in ugodnosti. (Prebold skozi čas,
2004, str. 63)
Kamp Gaj
Je športni kamp, ki se nahaja na južnem obrobju Prebolda v neposredni bližini bazena in
športnih površin ter poligona za učenje jadralnega padalstva. V kampu poteka tudi šola
jadralnega padalstva. Še v 80. letih je bil priljubljen med tujci, zlasti Nizozemci, po večletnem
mirovanju so ga uredili in poleti 2004 ponovno odprli. Zavzema 0,5 ha površine poraščene s
starejšimi drevesi, kar ustvarja zelo ugodno klimo za kampiranje. Okoli kampa teče potok
Izvirnica, ki izteka iz bližnjega ribnika. V kampu so lesene hiške za šotore in večji prostor
namenjen za družabne piknike. Med poletnimi počitnicami potekajo tukaj tudi poletni dnevni
kampi za otroke, ki ponujajo otrokom različne aktivnosti. (Kamp Gaj Prebold)
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Družina Plevčak se je z gostinstvom začela ukvarjati leta 1970, ko je na tleh sedanjega gostišča stala lesena
hišica, ki je služila v gostinske namene. Zaradi bližine Savinje in njenega lesenega jezu je privabljala številne
ljubitelje kopanja in dobre hrane. Leta 1976 je zaradi napake v električni napeljavi hišica pogorela. Na istem
mestu sta zakonca Plevčak zgradila in v letu 1984 odprla današnji gostinski lokal. Kmalu se je porodila ideja o
razširitvi ponudbe na kamp, ki je leta 1990 bil že skoraj v celoti pripravljen za začetek obratovanja. A ga je
skupaj z gostinskim lokalom poplavila reka Savinja. Posledica tega so bili spremenjeni pogoji za pridobitev vseh
dovoljenj, kar je poleg sanacije močno zavleklo pričetek obratovanja. Vso potrebno dokumentacijo jim je uspelo
pridobiti šele v letu 2000. (Prebold skozi čas, 2004, str. 63)
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Fotografija 13: Kamp Gaj z lesenimi hiškami za šotore.

Avtor: Simona Brglez
Sobe
V občini Prebold je mogoče prenočiti tudi v sobah v planinskem domu pod Reško planino v
Mariji Reki in v gostišču Plevčak v Latkovi vasi.
Fotografija 14: Planinski dom pod Reško planino. Razpolaga s 40 ležišči v šestih sobah.

Avtor: Simona Brglez
6.2.2. GOSTINSKA PONUDBA66
V občini Prebold so štiri gostilne, eno gostišče, precej barov67 in nekaj kmetij, ki ponujajo
(bogate) jedi podeželske in kmečke kuhinje, poskrbljeno pa je tudi za tiste, ki jim bolj kot
domače dobrote teknejo jedi sodobne kulinarike (pice, testenine, morske jedi, jedi po naročilu
itd.).

66

Do nedavnega je bila gostinska ponudba občine še bolj pestra. Gostišče Matej v Kaplji vasi je trenutno zaprto,
a bi se naj kmalu spet odprlo, zaprta sta tudi gostišče Čmak in gostilna Vedenik v Preboldu. Gostišče na bazenu
bo obnovil in odprl Beđeti, ki v poletni sezoni na bazenu že ponuja kebab, sicer pa njegova ponudba obsega še
slaščičarno v Preboldu. Vzrok za zapiranje gostinskih obratov je mogoče iskati v nedavni gospodarski krizi, ki je
nastopila po zaprtju glavnih podjetij v občini.
67
Bar Kmet, Šifra Kafee, Bife – bar Peternel (Prebold), Bar Majda (Dolenja vas), Bar Peternel (Šešče pri
Preboldu), Pub Pri veselem biku (Latkova vas) itd.
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Preglednica 9: Gostinska ponudba v občini Prebold
GOSTINSKI OBJEKT
KRAJ
PONUDBA
Gostišče Plevčak
Latkova vas morske jedi, jedi po naročilu; sobe in kamp Park
Gostilna Filjalka
Dolenja vas
postrvi pripravljene na hišni način, ostale jedi na
domači način
Gostilna Zmet
Sv. Lovrenc domače slovenske jedi, domače kmečke jedi,
narezki, potice; golf igrišče
Gostilna »Pri račk«
Sv. Lovrenc domači narezki, jeseni in pozimi domače koline,
hrana po naročilu
Gostilna »Pri gasilcu«
Matke
domači narezki, hišna specialiteta sta dušena
govedina in sirovi štruklji, postrvi, lignji in ostale
jedi po naročilu
Turistična kmetija
Matke
domače suho mesnate dobrote, kruh iz krušne
»Pri Danici« (tudi
peči, potice, pecivo, kislo mleko, skuta, sit, kefir,
Uplaznik)
jabolčni kis, jabolčno in hruškovo vino, žganje,
domači čaji; pohodništvo, lokostrelstvo,
kolesarjenje; izdelovanje cvetja iz papirja
Izletniška kmetija
Matke
doma pridelana hrana in kmečke specialitete;
Potočnik
izhodišče za izlete po okoliških hribih (Hom-30
min., Goljava-1 ura, Mrzlica-2,5 ure)
Kmetija Režaj in Bistro
Dolenja vas
domači narezki, salame, svinjski želodec, bodjola,
pice in dostava, jabolčni kis
Kmetija Zapeternik
Marija Reka kozjereja, prodaja mesnih dobrot iz kozjega mesa
ter mlečnih izdelkov
Kmetija Žini
Latkova vas domači narezki, pice; jahanje konj, manjše
športno igrišče
Dragov dom na Homu
Matke
konjski in goveji golaž, segedinar, zelenjavni ragu,
(odprto: sobota, nedelja,
(607 m)
v zimskem času koline (pečenice, krvavice…),
prazniki; med tednom po
narezki
naročilu)
Lovski dom Pod Goljavo Matke
golaž, vampi, domači narezki, nedeljska kosila;
(odprto: sobota, nedelja;
(660 m)
pohodništvo
med tednom po naročilu)
Planinski dom pod Reško Marija Reka golaž, vampi in domači narezki, nedeljska kosila;
planino (odprto: sobota,
(664 m)
možnost nočitve, pohodništvo, plezališče
nedelja, prazniki; med
tednom po naročilu)
Slaščičarna in kebab
Prebold
razne slaščice, kebab
Beđeti Riza
Vir: Prebold…, 2006 str. 28 – 30; Občina Prebold - turizem
7.2.3. ŠPORTNO – REKREATIVNA PONUDBA
Zdravo, aktivno življenje je eden izmed poglavitnih dejavnikov, ki delujejo preventivno proti
stresu in boleznim modernega človeka. Šport in rekreacija sta izredno prisotna v življenju
prebivalcev obravnavanega območja že od nekdaj. Zato ni naključje, da je bil Prebold nekoč
eno najmočnejših športno – rekreacijskih središč v državi, saj je preboldska krajevna skupnost
nosilka petih laskavih naslovov za najboljšo krajevno skupnost v športni rekreaciji v
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Sloveniji68. Tudi danes ponuja občina tako domačinom kot turistom raznovrstne športno –
rekreativne dejavnosti.
Preglednica 10: Športno – rekreativna ponudba v občini Prebold
AKTIVNOST
KRAJ
PONUDBA
igrišča: Prebold, Latkova vas, Matke,
Košarka
Marija Reka; ulična košarka: Prebold,
7 različnih igrišč
Kaplja vas; športna dvorana: Prebold
nogometna igrišča: Prebold, Latkova vas,
Nogomet
Kaplja vas, Šešče, Sv. Lovrenc, Matke,
7 igrišč
Marija Reka
Odbojka
na mivki: Prebold, Marija Reka
več igrišč, 3 lokacije
na travi: Šešče
Tenis
igrišče: Šešče, Prebold
več igrišč, 2 lokaciji
Golf
Sv. Lovrenc (gostilna Zmet)
šola golfa in vadbeni poligon
Lokostrelstvo
Matke (turistična kmetija Uplaznik)
vadbišče
Jahanje
Latkova vas (kmetija Žini)
Konjeniško društvo Žini
Kolesarjenje
vsa naselja v občini
več urejenih kolesarskih poti
2 bazena (50m X 12m X 1,4 do
Plavanje
Prebold
1,6m in 10m X 12m X 0,6m),
plavalni tečaji; travnata in
betonska plaža, tuši, kabine
jadralno padalstvo, letenje v
Padalstvo
Prebold (Kamp Gaj)
tandemu, šola jadralnega
padalstva, začetni in nadalj. tečaj,
videoanaliza učenja na tečaju
panoramsko letenje z motornimi
zmaji, ultralahkimi in motornimi
Letenje
Kaplja vas (Aero klub Prebold)
letali, fotografiranje in snemanje
iz zraka, šolanje, tekmovanja z
radijsko vodenimi modeli letal
Vrhovi: Burkeljčev hrib (469 m), Hom
markirane poti, lažje ali težje,
(607 m), Žvajga (626 m), Tolsti vrh (751 Savinjska planinska pot,
Pohodništvo in
m), Goljava (834 m), Reška planina (925 postojanke (Dragov dom na
hoja
m), Homič (1082 m), Gozdnik (1090 m), Homu, Pl. dom pod Reško
Mrzlica (1122 m)…
planino, Lovski dom pod
ravninski del občine
Goljavo in bivak)
Marija Reka: plezališče pod Reško
Plezanje
planino (57 smeri);
2 lokaciji, več smeri, različna
Matke: plezališče na zahodni strani
težavnost
Kamnika (51 smeri)
Ribolov
Prebold: Ribnik Prebold;
Športni ribolov in piknik prostor,
Sv. Lovrenc: Turistični ribnik Druškovič; ribolov v reki Savinji
reka Savinja
Vir: Prebold…, 2006, str. 12 – 18; Prebold: turistična karta, 2004
68

Prvi naslov za najboljšo mestno KS je Prebold osvojil l. 1982 in nato še naslednji leti. Po treh zaporednih
naslovih se je komisija za šport in rekreacijo odločila, da nekaj časa ne sodeluje v tej akciji. Po petem priznanju
za najboljšo KS v športni rekreaciji v Sloveniji, pa je Prebold prenehal sodelovati v tej akciji in s tem dal
možnost še drugim KS. (30 let…, 2002, str. 34 in 35)
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V občini so možnosti za izvajanje različnih vrst družabnih športov na prostem (košarko,
nogomet, odbojko, tenis) s pestro izbiro igrišč na različnih lokacijah oziroma v različnih delih
občine, kar pomeni, da lahko gosti sami izbirajo kraj izvajanja določene aktivnosti. Med bolj
adrenalinskimi športi je na voljo jadralno padalstvo s priljubljenim spustom s Cestnikovega
hriba in panoramsko letenje z motornimi zmaji in ultralahkimi letali ter športno plezanje na
Reški planini in na Kamniku, v neposredni bližini občine sta še plezališči Podmeja in
Kotečnik nad Libojami.
Fotografija 15: Smučišče Cestnikov hrib nad Preboldom. Zaradi nizke nadmorske višine,
slabih zim in zastarele vlečnice je v zadnjih letih namenjeno le jadralnemu padalstvu.

Avtor: Simona Brglez
Od bolj umirjenih športov so na voljo golf, ježa konj ter ribolov na Ribniku Prebold in na
Turističnem ribniku družine Druškovič v Sv. Lovrencu. Oba ribnika sta odprtega tipa, kar
pomeni, da lahko tam lovi vsakdo, ponujata pa tudi prostor za piknike in zaključene družbe.
Ribolov je mogoč tudi v reki Savinji.
Fotografija 16: Ribnik Prebold. Ponuja lov na postrv in prostor za piknike. Zaradi stalnega
dotoka Izvirnice, ki s pitno vodo oskrbuje tudi del občine, ribnik tudi pozimi ne zamrzne.

Avtor: Simona Brglez
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Vedno bolj priljubljen šport tako med domačini kot turisti je kolesarjenje. Urejene kolesarske
poti poleg ravninskega pokrivajo tudi hriboviti svet, so različne po zahtevnosti in dolžini,
potekajo po urejenih in stranskih poteh ter se med seboj prepletajo. Občina Prebold je
povezana v Krožno kolesarsko povezavo po Spodnji Savinjski dolini, ki je dolga okrog 50 km
in poteka skozi vseh šest spodnjesavinjskih občin. Poleg tega poteka skozi njeno ozemlje še 5
od 18 urejenih kolesarskih poti po Spodnji Savinjski dolini. Te poti je sicer možno med seboj
kombinirati oziroma si jih prilagajati.
Karta 6: Kolesarske poti po občini Prebold in okolici Spodnje Savinjske doline

Vir: Občina Prebold
Prevlada hribovitega sveta pomeni, da je občina primerna za pohode v hribe različnih
nadmorskih višin. Do vseh štirih planinskih domov vodi urejena cesta, ki je večinoma
asfaltirana, kar omogoča dostop tudi z avtom. Poleg obiskovanja hribov je za hojo primeren
tudi ravninski del občine, kjer so v zadnjem času uredili pločnike in ponekod kolesarske steze
ob glavnih cestah za varno hojo, tek, kolesarjenje, rolanje. V občini je tudi urejena trim steza,
ki poteka v prijetnem gozdu z rahlimi vzponi na vznožju hriba Žvajga ob ribniku. Začenja in
konča se ob bazenu oziroma v kampu Gaj. Dolga je 1260 m. Na progi je 11 točk s
predpisanimi različnimi vajami.
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Slika 4: Tabla trim steze z oznakami. Nekaj dni po postavitvi je bila uničena, tako da jo je
možno videti le na internetu in to le na neuradni strani občine Prebold.

Avtor: Uroš Golič
7.2.4. ZGODOVINSKA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Zaradi pestre zgodovine nudi občina Prebold ljubiteljem kulture in zgodovine obilo užitkov,
in sicer ogled zgodovinske zbirke »Prebold skozi čas«, ogled grajskih razvalin, sakralnih
spomenikov in prazgodovinskih gomil, ponekod pa je še lepo vidna kmečka arhitektura.
Zgodovinska zbirka »Prebold skozi čas«
Zbirka je bila postavljena leta 2002 in se stalno dopolnjuje. Nahaja se v prostorih preboldske
graščine, in sicer na površini 470 m2. Pomemben moment za njen nastanek je bila pobuda
domačinov, ki so prispevali različne predmete in stroje, ki sodijo v materialno in duhovno
kulturo območja. Občani so s tem izkazali veliko skrb po ohranjanju svoje dediščine. Zato je
na pobudo Pokrajinskega muzeja iz Celja Občina Prebold razglasila zgodovinsko zbirko
»Prebold skozi čas« za spomenik lokalnega pomena.
Zbirka prikazuje dejavnosti v občini skozi čas in delovanje številnih društev, izmed katerih je
bilo najstarejše ustanovljeno že leta 1873. Razstavljeni so predmeti in orodje iz obrtne in
kmetijske dejavnosti in čebelarstva. Veliko orodij je ročno izdelanih, kar priča o veliki
iznajdljivosti in spretnosti naših prednikov. Nekateri od teh predmetov se danes ne
uporabljajo več. Poseben prostor je namenjen Tekstilni tovarni, ki je začela obratovati leta
1842. Zbirka ponuja tudi ogled ročnih del, ki so rezultat pridnih rok naših prababic iz konca
19. stoletja. Del zbirke pa obsega pretresljive dokumente ter slikovno gradivo o času, ko je pri
nas divjala druga svetovna vojna. Ta del zbirke je bil letos še razširjen. Zbirka obsega tudi
spominsko sobo v čast pomembnim krajanom, ki so pripomogli k materialni in duhovni
kulturi na naših tleh.
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To so pisatelj Janko Kač69, skladatelj dr. Anton Schwab70 in ljubiteljski režiser številnih
gledaliških predstav Lojze Fric71. (Prebold,…2006, str. 7; Zgodovinska zbirka)
Fotografija 17: Del zbirke namenjene zgodovini TTP. Manjša ročna statev je služila za
izdelavo oprt, večja pa za tkanje lanenega platna in je iz prve polovice 19. stoletja.

Vir: Občina Prebold

69

Janko Kač (1891 – 1952) je študiral medicino v Zagrebu in na Dunaju, a pred koncem študij opustil. Razlog je
bil delno v razočaranju nad zdravniki »diplomiranimi obrtniki«, o katerih je izdal l. 1932 zbirko Med padarji in
zdravniki in le malo je manjkalo, da Zdravniška zbornica knjige ni zaplenila. Na spominski plošči vzidani v
rojstno hišo na Groblji v Latkovi vasi je označen kot pisatelj, botanik, padar (nem. mazač), vrač. Velja za
najboljšega pripovednika tistega časa v Savinjski dolini. Ravno pisateljevanje je domačinom pustilo neizbrisan
pečat. Znal je začutiti domač kraj in vse to preliti na papir. Pri bralcih je na velik odziv naletel njegov roman v
treh delih, Grunt, ki ga je objavil l. 1933. Več let je bil Grunt najbolj brana slovenska knjiga, preveden je bil tudi
v češčino. Za zgodovino Prebolda z okolico je posebno pomemben socialno – zgodovinski roman Moloh,
napisan l. 1936. V njem Kač opisuje čas industrializacije in nastanek tekstilne tovarne. Moloh je kasneje doživel
dramatizacijo in uprizoritev. Roman Na novinah, ki ga je spisal l. 1942, pa govori o vaščanih Latkove vasi vpetih
v vzročno povezani dogajanji – regulacijo Savinje in gmajno, ki je po regulaciji postala primerna za obdelovanje.
Janko Kač je bil tudi urednik Ljubljanskega jutra med letoma 1930 in 1941 ter Hmeljarja v Savinjski dolini med
letoma 1946 in 1950. Veliko je pisal o kmetijskih zadevah v Savinjski dolini, zlasti o hmeljarstvu. Njegovo
rojstno hišo si je mogoče po predhodnem dogovoru na TIC-u Prebold tudi ogledati. (Prebold…, 2006, str. 10;
Prebold skozi čas, 2004, str. 75)
70
Dr. Anton Schwab (1868 – 1938) se je rodil v Preboldu. Bil je zdravnik, zborovodja, skladatelj in šahist ter
izjemno narodno zaveden in človekoljuben. V Gradcu je študiral medicino in kot prvi zdravnik v Savinjski dolini
začel zdraviti davico s serumom in bil pri tem zelo uspešen. V poklicu je bil napreden, uvajal je nove metode
zdravljenja in s številnimi zdravstveno – vzgojnimi predavanji prosvetljeval ljudi. Predaval je o higieni, socialni
medicini, negi zob, alkoholizmu in drugem. Reveže brez denarja je zdravil zastonj, prav tako tudi dijake. Med
prvo svetovno vojno je oskrboval ranjence na celjski železniški postaji in vodil vojaško bolnišnico v Šentjurju.
Zgodaj je začel komponirati, predvsem vokalno glasbo. Kot zborovodja pa je dolga leta dirigiral celjskemu
pevskemu zboru. Ob 60-letnici so mu razna slovenska pevska društva za požrtvovalno delo izven stanovske
dolžnosti priredila koncerte. Udejstvoval se je tudi kot ustvarjalec šahovskih problemov. In nenazadnje Anton
Schwab je v kavarne vpeljal navado, da se poleg kave postreže še s kozarcem vode. Gostom naj bi služila za
odstranjevanje ostankov sladkorja, ki škoduje zobem. (ibid, str. 10; ibid, str. 74)
71
Pod vodstvom Lojzeta Fritza (1909 – 1977) je Gledališka družina Prebold doživljala največje uspehe in
prejemala najvišja priznanja. (Prebold skozi čas, 2004, str. 76)
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Graščina Prebold72
Je prvič omenjena v 15. stoletju. Današnja graščina je že druga ali morda tretja na istem
mestu. V graščini so prostor našli stanovanja, muzejska zbirka Prebold skozi čas, jamarski
klub Črni galeb ter TIC Prebold, nekdaj pa je imela v njej skladišča tudi TTP. Danes ima
graščina Prebold status spomenika lokalnega pomena z varstvenim režimom II. stopnje.
Renesančni objekt ima v tlorisu obliko pravokotnika, skoraj kvadrata, ter je na vogalih
okrepljen z mogočnimi pravokotnimi stolpi. »Pozidana so bila tri krila, ki obdajajo notranje
dvorišče, medtem ko četrto, vzhodno, nikoli ni bilo zgrajeno. Krila niso enaka niti po funkciji
niti po zasnovi. Najimenitnejši severni del je služil gosposki za bivanje. V njem je velika
dvorana, katere strop krasijo štukature in putti73, grbi iz okrog leta 1730 ter freske. Prikazanih
je osem mitoloških prizorov slikanih z oljno tehniko.« To dvorano si lahko obiskovalci TIC-a
po želji tudi ogledajo. »Pod vzhodnim podaljškom je mogočna grajska klet, katere obok leži
na masivnem pravokotnem stolpu. Zahodni trakt je dvonadstropni. V tem delu leži nekdaj
baročno oblikovani osrednji grajski vhod, zdaj pa je od njega ostala le obokana veža. Na
dvoriščni strani se v obokani, pritlični kleti v severnem delu izpod odluščenega beleža kažejo
figuralne freske, dopolnjene z rastlinsko ornamentiko. Južni del je služil kot gospodarsko
poslopje. Na njegovi zunanji fasadi so še vedno vidne lepo ohranjene svetlobne line,« ki
imajo značaj poznorenesančnih strelnic. Na graščinskem dvorišču občasno potekajo tudi
gledališke predstave in umetnostne razstave. (Prebold…, 2006, str. 5; Prebold skozi čas, 2004,
str. 71 – 72)
Fotografija 18: Graščina Prebold. V njej je urejena zgodovinska zbirka in Turistično
informacijski center. Stoji na pleistocenski rečni terasi na zahodnem robu Prebolda.

Avtor: Simona Brglez
72

Prvič je omenjena v Celjski fevdalni knjigi iz leta 1436 kot dvorec, ki ga je v last dobil Jörg Eckelheim kot
celjski zajem v Sv. Pavlu s kmetijami in grad Liebenstein. V Ojstriškem urbarju se je leta 1585 imenovala
»Prewaldt«, kar naj bi domnevno pomenilo Graščina ob gozdu. Kasnejše ime »Pragwald« naj bi bilo po
Pragerjih, ki so jo zgradili. V letih 1519 – 1542 so lastniki Windischggratzi, leta 1539 graščino uporni kmetje
požgejo, v letih 1571 – 1591 je v lasti družine Wagen, v letih 1628 – 1807 v posesti Schrottenbachov. V
kmečkem uporu leta 1635 so jo uporni kmetje izropali in razdejali. V letu 1706 je pogorela. Leta 1855 jo je kupil
Rudolf Adam pl. Hackelberg-Landau (deželni poslanec in župan v Preboldu) od tedanje lastnice Marije Vogel
ter jo temeljito obnovil in prezidal. Po letu 1908 se menja več lastnikov. V 19. stoletju je bil v graščini Prebold
tudi sedež deželnega sodišča, ki je imelo pravico do krvnega sodstva, o čemer pričajo vislice dober kilometer JV
od graščine. V njej je bil tudi sedež davčnega okraja s 26 davčnimi občinami. Med drugo svetovno vojno je
imela v njej postajo nemška vojska, leta 1945 je bila nacionalizirana, danes pa je še vedno v
denacionalizacijskem postopku. (Prebold…, 2006, str. 5; Prebold skozi čas, 2004, str. 71 – 72)
73
Štukatura – umetniški okraski iz mavca na stropih, stenah. Putto – podoba golih otročičev s krili, npr.
amoretov.
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Grajske razvaline
Na obravnavanem območju je nekoč stalo še nekaj gradov, od katerih so danes ostale le
razvaline.
Grad Žaženberk
Na Burkeljčevem hribu v Sv. Lovrencu so ostanki gradu Sachsenwart, ki mu domačini
pravimo tudi Žaženberk. Tloris razvaline je ovalne oblike. Grad se omenja v skupnem urbarju
Štajerske že med letoma 1265 in 1267, zadnjič pa je bil omenjen leta 1453. Kdaj točno je
propadel, ni znano. Preden je postal last celjskih grofov, je bil eden izmed lastnikov tudi
deželni knez Ulrich III. Hauenburški, zakupnik trga Žalec. Ljudsko izročilo govori, da naj bi v
ruševinah gradu ostal skrit dragocen grajski zaklad, zato so vsakogar, ki je pozneje brskal po
razvalinah in ostankih okopov, sumili, da išče ta zaklad. Grajska razvalina je zavarovana z
varstvenim režimom I. stopnje. (Prebold skozi čas, 2004, str. 69 – 70)
Grad Liebenstein
Prvič se omenja leta 1288. Stal je na pobočju Tolstega vrha nad Preboldom, na posestvu »pri
Rihterju.« Jože Ribič, kronist iz Prebolda, je zapisal, da so v preteklosti obstajali štirje
stražarji Savinjske doline: Šenek na Polzeli, Ojstrica pri Taboru, Žovnek v Braslovčah in
Liebenstein. To so bili prvotni gradovi žovneških gospodov. V pisnih dokumentih se
Liebenstein zadnjič omenja leta 1436 v Celjski fevdni knjigi in v letih 1457 – 1461 v
Habsburški fevdni knjigi. Najverjetneje je bil grad uničen v bojih za celjsko dediščino. Potem
prevzame njegovo mesto graščina Prebold. Grajska razvalina je zaščitena z varstvenim
režimom I. stopnje. (Prebold…, 2006, str. 8; ibid, str. 70)
Graščina Schönbichl
Na terasi nad Šeščami pri Preboldu je v 16. stoletju stala velika dvonadstropna graščina
Schönbichl s štirimi vogalnimi stolpi. Leto nastanka ni znano. Že od konca 18. stoletja so tu le
še razvaline, danes pa so ohranjeni le deli njene kleti blizu domačije Sirc. (ibid, str. 72 – 73)
Prazgodovinske gomile
Na zelo zgodnjo poselitev obravnavanega območja kažejo gomile iz časa starejše železne
oziroma halštatske dobe. Halštatsko ljudstvo je svoje prednike pokopavalo na pobočjih in
vznožjih svojih naselbin. Pokojnika so položili na zemljo, mu priložili predmete za
onstranstvo in nanj nasuli zemljo. Nastala je gomila. Večina pokopov pa je bila žganih, kar
pomeni, da so pepel mrličev shranili v velike žare, kamor so priložili tudi popotnico za
posmrtno življenje. Gomile se razprostirajo od Sv. Lovrenca do Šešč in dalje do Griž ter
Pongraca, ki sta že v žalski občini. Raziskovali so jih že konec 19. stoletja in v njih našli
latenski bronasti nakit, sekire, železno orodje in orožje. V 20. letih 20. stoletja so na tem
območju našteli več kot 60 gomil, pri ponovnem popisu v 50. letih pa le še 51. Število
ohranjenih gomil se je do danes še zmanjšalo, večina izmed njih je izropanih. Ohranjene
prazgodovinske gomile v Sv. Lovrencu so zaščitene z varstvenim režimom I. stopnje, skeletno
gomilsko grobišče v Šeščah pa z varstvenim režimom I. in II. stopnje, prav tak varstveni
režim je določen za prazgodovinsko naselbino na Homu, ki so jo odkrili leta 1956. (ibid, str.
8; Odlok o razglasitvi…, 1998, str. 8539 – 8540)
Sakralni spomeniki
Občina Prebold ima raznoliko sakralno dediščino, ki jo predstavljajo štiri cerkve za katere je
določen varstveni režim I. stopnje (Odlok o razglasitvi…, 1998, str. 8541 – 8542), razni križi,
kapele ter znamenja.
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Cerkev svetega Pavla v Preboldu
Največja in najbolj obiskana je župnijska cerkev svetega Pavla v samem centru Prebolda. Prvi
zapisi o njenem obstoju segajo v leto 1302. V času turških vpadov so jo zaščitili z obzidjem,
ki so ga kasneje podrli. Sedanja cerkev je najverjetneje že tretja po vrsti na istem mestu74. V
neoromanskem slogu jo je leta 1898 po načrtih graškega arhitekta Hansa Pascherja zgradil
Ferdinand Gologranc. Notranjost sta poslikala Anton Brollo in Ožbolt Bierti. Oltar je izdelal
podobar Ferdinand Stufflesser, orgle pa Ivan Naraks iz Arje vasi v Spodnji Savinjski dolini.
Posebnost cerkve je Gavdencijeva plošča iz šestega stoletja, ki je vzidana v severno zunanjo
steno. To je zgodnjekrščanski nagrobnik, ki objokuje smrt celjskega škofa Gavdencija, prvega
znanega škofa v Celei in je eno najlepših besedil iz pozne antike, ko je bilo staro krščanstvo
na višku. Kako je napisana plošča prišla v Prebold, ni znano. Poseben pečat daje cerkvi tudi
2,5 metra visok pozlačen kip Device Marije na podstavku pred cerkvijo. Kip je bil ulit v
železolivarni grofa Atemsa na Moravskem leta 1880 in je tako starejši od cerkve. Pred leti so
železni kip, ki je stal v cerkvi, primerno očistili, speskali in prevlekli z zlato barvo. (Prebold
skozi čas, 2004, str. 64 in 66)
Fotografija 19: Cerkev sv. Pavla v Preboldu s pozlačenim kipom Device Marije

Avtor: Simona Brglez
Cerkev svetega Lovrenca v Sv. Lovrencu
Prvič je bila omenjena leta 1247, današnja cerkev pa je bila zgrajena v času romantike. Ima
ohranjeno romansko ladjo in prezbiterij (del cerkve okoli velikega oltarja) iz 16. stoletja ter tri
baročno – klasicistične oltarje. Baročno – klasicistični sta tudi prižnica iz leta 1847 in
šestregistrske orgle. (Orožen Adamič et al, 1996, str. 296; Prebold…, 2006, str. 9)
Cerkev svete Magdalene v Matkah
Stoji na Homu. Prve omembe segajo v leto 1383. Legenda o nastanku cerkve pravi, da so
pastirji vsak dan, ko so gnali živino na pašo, videvali žensko, ki je klečala na skali. Izkazalo
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Viri pričajo, da so cerkev širili tako, da so okrog obstoječe cerkve gradili novo, večjo, ko pa so jo zgradili, so
staro, manjšo podrli.
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se je, da je to sveta Magdalena. Ko so na mestu, kamor je hodila klečat, zgradili cerkev, se je
prenehala pojavljati.
Zvonik, ki je ločen od cerkve, so postavili okoli leta 1725 ter ga dvignili leta 1825. V istem
letu so tudi obokali ladjo in prezbiterij ter povečali zakristijo. Veliki oltar je iz začetka 19.
stoletja, stranska oltarja pa iz začetka 18. stoletja. (Prebold skozi čas, 2004, str. 65; Prebold…,
2006, str. 8)
Cerkev Marijinega vnebovzetja v Mariji Reki
Stoji na Reški planini. Po ustnem izročilu naj bi zasnovo cerkve postavil eden izmed celjskih
grofov. Plemiča je med lovom presenetila noč in ni našel poti iz gozda. V strahu pred temo in
volkovi se je Materi božji zaobljubi, da bo v njeno čast postavil kapelo, če mu pokaže pot.
Cerkev je posvečena spominu Marijinega vnebovzetja. Vzhodni del cerkve je iz konca 14. ali
začetka 15. stoletja. Ladjo so dozidali v 15. stoletju. Zanesljivo pa je zvonik že stal leta 1729,
ko je cerkev dobila tri bronaste zvonove. Največji je tehtal 813 kg. Po požaru leta 1790 so jo
obnovili in na novo obokali. Do sredine 19. stoletja je dobila današnjo podobo. Na severni
strani cerkve je pokopališče ograjeno s kamnito ograjo. (Prebold…, 2006, str. 8 – 9)
Križi, kapele, znamenja
Poleg cerkva so po celotni občini postavljene kapelice, križi in kužna znamenja. Slednja so
postavljali v zahvalo ob koncu epidemije – kuge, ki je v 14. stoletju prepolovila prebivalstvo.
V Šeščah pri Preboldu stoji po tipu v Sloveniji izredno redko, kvalitetno, kužno znamenje iz
17. stoletja. Je zidano, dvonadstropno, z nišo v obeh etažah. V spodnji je (bil) kip Sv. Roka, v
zgornji pa Marije z Jezusom. Kapela je bila leta 1980 obnovljena. Žal pa ni bila obnovljena
arhitekturna poslikava, ki jo je belež prekril. Na območju Homa v Matkah stojita še dve
ohranjeni kužni znamenji. (ibid, str. 9; Prebold skozi čas, 2004, str. 66 )
Fotografija 20: Šeško kužno znamenje iz 17. stoletja. Zanj velja varstveni režim I. stopnje.

Vir: Prebold…, 2006, str. 9
Na območju občine je mogoče najti več kot 15 kapel. Najstarejša je iz konca 18. stoletja.
Večina kapel je bila postavljenih v 20. stoletju. Gradili so jih domačini v zahvalo Mariji za
izpolnitev prošenj kot so: vrnitev iz vojne, konec kuge, varovanje pred boleznijo, nesrečo itd.
Kmečka arhitektura
Pomemben del podeželske pokrajine predstavljajo kozolci, ki so na območju občine Prebold
še marsikje dobro ohranjeni. V kozolce oziroma stene kozolca so kmetje spravljali koruzo in
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seno, pod kozolcem pa shranjevali kmečka orodja in vozove. Danes kozolci marsikje ne
služijo več prvotnemu namenu, ampak so kot okras in spomin na agrarno preteklost.
Fotografija 21: Florjanov kozolec iz leta 1895 v Latkovi vasi. Njegova posebnost je v bogati
dekoraciji.

Avtor: Simona Brglez
V občini imamo še nekaj ohranjenih kmečkih hiš oziroma poslopij, ki kažejo podobo vasi, ko
je bilo to še pretežno agrarno območje. Tipično za hiše iz 18. in 19. stoletja je niša za nabožni
kipec ali križ. Posebna stavbna zanimivost pa je Šketova kašča iz 17. stoletja in je uvrščena
med kulturne spomenike. (Dolinar, 2004, priloga 8)
Fotografija 22: Šketova kašča iz 17. stoletja v Latkovi vasi

Avtor: Simona Brglez
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6.2.5. DRUŠTVA
V občini Prebold stalno deluje okrog 30 različnih društev in klubov, kar priča o bogati
dejavnosti občine na vseh področjih, od športne do kulturne, priča pa tudi o tem, da tu živijo
prijazni in gostoljubni ljudje, ki se radi družijo in navezujejo stike. Društva s svojim
delovanjem predstavljajo mozaik v katerem vsako prispeva delček k bogastvu kulturnega in
duhovnega življenja ter k prepoznavnosti občine.
Planinsko društvo Prebold
Marca letos je društvo zabeležilo 35. leto obstoja. Deluje skozi vse leto in pripravlja
raznovrstne pohode in izlete pod vodstvom izkušenih vodnikov na bližnje in oddaljene
vrhove, poleg tega pa organizira vsakoletne tematske pohode (glej Prireditve). Organizira tudi
planinsko šolo za osnovnošolce. Znotraj društva deluje tudi markacijska skupina, ki skrbi za
označevanje planinskih poti iz Prebolda proti Goljavi, Mrzlici, Reški planini, Vrhem in
Žvajgi, vse v sklopu Savinjske planinske poti75. (Prebold…, 2006, str. 15)
Športna zveza Prebold
Vključuje pod svoje okrilje različna športna društva, in sicer: Športno društvo Matke, Marija
Reka, Kaplja vas in Latkova vas, Športno društvo Partizan Prebold, Športno društvo
Krokodilček, Odbojkarski klub Prebold, Košarkarski klub Prebold in Šahovski klub Prebold.
Vsako društvo ima v svojem naselju urejene športne površine, katere člani društva tudi urejajo
in vzdržujejo. (ibid, str. 16)
Aero klub Prebold
Vzletišče se nahaja v Kaplji vasi ob potoku Trnavica. Namenjeno je letenju z motornimi
zmaji, ultralahkimi letali in motornimi padali. Pristajalna steza je dolga dobrih 300 metrov.
Ustanovitelj in predsednik kluba Edo Potočnik se je sprva odločil, da si bo uredil zasebno
pristajalno stezo, ker pa je v Savinjski dolini zanimanje za ultralahko letenje zelo veliko, so se
zmajarji leta 1996 odločili, da bodo ustanovili svoj Aero klub. Zgradili so klubsko hišico ter
hangar, v katerega je možno spraviti do 15 motornih zmajev. Hangar se uporablja tudi za
razne prireditve, praznovanja, piknike in mitinge. Danes šteje klub 50 članov. Od leta 2004 so
bogatejši za ultralahko letalo. Poleg letalstva dobro deluje tudi modelarska sekcija. (Prebold
skozi čas, 2004, str. 56)
Prostovoljna gasilska društva
Ena najbolj priljubljenih postranskih dejavnosti v občini je prav gotovo gasilstvo, saj je vsak
četrti prebivalec občine Prebold član enega izmed gasilskih društev. V občini je sedem76
gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Prebold, ki je bila ustanovljena na občinskem
zboru leta 1999. Gasilci organizirajo veliko število gasilskih prireditev (t.i. veselice) in
tekmovanj. (glej Prireditve) (Prebold…, 2006, str. 21 – 22)
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Savinjska planinska pot povezuje na območju občine Prebold Reško planino, Gradišče, Goljavo, kmetijo
Uplaznik, Kamnik in naprej Gozdnik ter Kotečnik, ki sta že v žalski občini. Konča se pri Zabukovici.
76
PGD Latkova vas (ustanovljeno l. 1902), PGD Kaplja vas (l. 1910), PGD Sv. Lovrenc (l. 1918), PGD Šešče (l.
1920), PGD Prebold, Dolenja vas, Marija Reka (l. 1920), PGD Groblja (l. 1925), PGD Matke (l. 1933). Tekstilna
tovarna Prebold pa je že l. 1873 ustanovila svojo gasilsko četo za potrebe takratne tovarne in kraja. To je bilo
prvo gasilsko društvo na območju Savinjske doline in tudi prvo industrijsko gasilsko društvo v Sloveniji kot tudi
na Balkanu. Z zaprtjem tovarne je l. 2005 društvo prenehalo delovati. (Prebold…, 2006, str. 21)
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Jamarski klub Črni galeb
Je bil ustanovljen leta 1969 in do danes dosegel pomembno vlogo pri organiziranem
raziskovanju jam. Začeli so z raziskovanjem takrat še neraziskane jame Pekel v Šempetru,
nato se je njihovo raziskovanje nadaljevalo na območju osamelega krasa Spodnje in Zgornje
Savinjske doline, na Kozjanskem in v Zasavju. Tu so raziskali in dokumentirali preko 350
jam in brezen. Uspeh so dosegli tudi v tujini, na ekspediciji v Južni Ameriki (Galapaški otoki,
karibski otok San Andres, Ekvador, Kolumbija), na Kreti in na dveh odpravah na Filipine. V
njihovo bogato zbirko raziskav in dosežkov sodijo tudi ekspedicije na ozemlju nekdanje
Jugoslavije, zlasti v BiH in na otok Vis. Posebno ponosni so na raziskovanje jam na nad 2000
metrov visoki Raduhi nad Lučami, kjer so leta 1981 odkrili najlepši jamski alpski biser,
Snežno jamo, ki je od 14. 7. 1990 tudi najviše ležeča turistična jama v Sloveniji. Črni galeb,
ki ima od leta 2003 sedež v preboldski graščini, organizira v Snežno jamo vodene oglede.
(ibid, str. 19; Prebold skozi čas, 2004, str. 54 – 55)
Lovska družina Prebold
Organizirano lovstvo se je v Preboldu začelo z ustanovitvijo Lovskega društva Št. Pavel pri
Preboldu 12. 11. 1924. Želja lovcev po prostoru za srečanja je v letu 1951 privedla do
odločitve, da na Goljavi postavijo lovski dom, ki je bil zgrajen sedem let kasneje in potem še
dvakrat razširjen. Leto 1964 je pomenilo začetek lovnega turizma, saj so takrat v preboldskem
okraju prvič lovili tuji gosti. Lovišče preboldske lovske družine sodi v srednjegorsko z vrhovi
do 1000 metrov. Sorazmerno bogato je z vodnimi viri in predelano z več dolinami. Na
območju lovišča živijo različne živali, bolj zanimive in nevsakdanje so naslednje vrste: srnjad,
gams (zadnjega so na območju Mrzlice ulovili lovci že pred koncem prve sv. vojne), občasno
muflon in medved, poljski zajec, lisica, veverica, navadni polh, kuna, jazbec, dihur, divji
prašič in mnoge ptice (divji petelin, fazan, sova, sraka, krokar, siva vrana itd.). Na območju
občine prevladuje mešani gozd, ki divjadi zaenkrat še nudi dovolj prehrane in kritja, zelo
problematično pa je izumiranje kostanja in pogozdovanje z iglavci, saj se s tem zmanjšujejo
možnosti prehranjevanja divjadi. Sodobno lovstvo pa ni le šport, ampak pomeni tudi varstvo,
gojitev in ohranitev divjadi. (ibid, str. 23; Mrzlica…, 1999, str. 21)
Čebelarsko društvo Prebold
Deluje že več kot pol stoletja, šteje 15 članov s 196 čebeljimi družinami, poleg tega imajo na
območju občine Prebold svoje panje tudi čebelarji iz drugih čebelarskih društev. Lani je
društvo dobilo društveni čebelnjak, ki stoji v neposredni bližini župnišča cerkve sv. Pavel.
Čebelnjak ima posebno vlogo pri promociji čebelarstva, pri organizaciji čebelarskega krožka
za mlade in pogostejšem druženju čebelarjev. Društvo nudi (ob predhodni najavi) voden ogled
čebelarjenja, degustacije in možnost nakupa čebeljega pridelka (med različnih vrst, cvetni
prah, kremni med, čebelji vosek za peko, sveče, propolis, medene napitke). (ibid, str. 39;
Naraglav, marec 2007, str. 6)
Društvo podeželskih žena
Deluje od leta 2000 in šteje deset članic. Pod njihovo organizacijo sodi prvo srečanje društev
žena in deklet v Spodnji Savinjski dolini, žive jaslice na Homu, kmečka tržnica z raznimi
prireditvami za praznični december, veliko noč, pust in obletnice delovanja tržnice, ter
festival potic. S svojim delom želijo pomagati občini, da bo postala še prijaznejša in
prepoznavnejša. (ibid, str. 25)
Kulturna društva
Za slovensko okolje že stoletja velja, da se pomen kraja meri tudi z dejavnostjo lokalnih
kulturnih društev, saj se preko njih oblikuje, razvija in ohranja identiteta prebivalcev nekega
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območja. Za občino Prebold vsekakor velja kulturni pluralizem, saj tu delujejo številna
kulturna društva: Kulturno društvo (KD) Marija Reka (pevska, gledališka in etnološka
sekcija), Kulturno – prosvetno društvo (KPD) Šešče (pevska in gledališka sekcija), Delavsko
– prosvetno društvo (DPD) Svoboda Prebold (pevska, gledališka in recitatorska sekcija),
Šolski pevski zbor, Cerkveni mešani pevski zbor in Cerkveni mladinski pevski zbor ter
pihalni orkester. Slednji je med občani nepogrešljiv. Igra na tekmovanjih, srečanjih in raznih
prireditvah. V božično – novoletnem času ima vsakoletni tradicionalni koncert, sicer pa
gostuje po celi Sloveniji. (ibid, str. 26 – 27)
Društvo upokojencev
Je nastalo leta 1954 in šteje že nad tisoč članov iz preboldske in braslovške občine. Njihova
dejavnost se deli na športno dejavnost (balinanje, odbojka, streljanje z zračno puško, rusko
kegljanje, metanje krogcev, pikado, itd.), ročna dela, izletništvo, zdravilna zelišča in
gobarstvo. Na vsaki dve leti društvo organizira razstavo ročnih del, gobarjev in zeliščarjev, pri
športni dejavnosti pa se organizirajo redna tekmovanja. (ibid, str. 23) Društvo ima v Gaju
svoja igrišča za rekreacijo. Nazadnje so ponovno uredili balinišče, ki ga letos, s pomočjo
Občine, nameravajo pokriti.
Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold
Kot društvo je registrirano šele dve leti. Predsednik društva gospod Skok je že pred leti zbral
okoli sebe ljubitelje lokalne zgodovine. Idejo o postavitvi zgodovinsko – etnološke zbirke
Prebold skozi časi jim je uspelo s finančno pomočjo Občine Prebold realizirat v kratkem času.
Pod njihovo okrilje sodi tudi Pohod po grajski poti, ki ga je društvo organiziralo lani in
predlani v mesecu avgustu. Pohod traja pet ur, pohodniki pa obiščejo vse točke v preboldski
občini, kjer so stala ali še stojijo grajska poslopja oziroma utrdbe. Z izjemo preboldske
graščine so ostanki ostalih stavb sicer zelo skromni ali komaj vidni. Člani društva želijo na ta
način predstaviti nekdanje stavbe in zgodovinski čas v katerem so nastale. (Naraglav, avgust
2006, str. 6) Ta pohod je zaenkrat še slabo poznan in reklamiran, med drugim bo potrebno
urediti še oznake ter poti.
6.2.6. PRIREDITVE
V občini Prebold se skozi vse leto nekaj dogaja: kmečka tržnica, gledališke predstave,
tematski pohodi in številne družabne prireditve ter tekmovanja, na katerih se vsako leto zbere
množica ljudi, vse leto pa je v hotelu odprt tudi umetniški razstavni prostor. V nadaljevanju so
predstavljene nekatere najbolj odmevne in poznane prireditve, ki privabljajo poleg domačinov
tudi ljudi iz bližnje in širše okolice.
Tekma koscev, grabljic in štangarjev
Je zagotovo največja kulturno – etnološka prireditev v občini. Poteka v Sv. Lovrencu, in sicer
prvo nedeljo v avgustu. Prireditev ima korenine v 30. letih 20. stoletja, v današnji obliki pa
poteka že 25 let. Na prireditvi se sodelujoče ekipe z Dolenjske, s Koroške, iz Dravske doline,
iz Zasavja in iz Savinjske doline ob obilici zabave, humorja in tekmovalnega duha pomerijo v
starih kmečkih opravilih (košnja trave s koso, grabljenje in spravljanje trave, postavljanje
hmeljevk oziroma štang). Zmagovalne ekipe dobijo bogate nagrade. Po končani prireditvi
sledi vrtna veselica, ki jo tako kot samo prireditev organizira vaško prostovoljno gasilsko
društvo. (Prebold…, 2006, str. 33; Kumer, junij 2006, str. 12)
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Fotografija 23: Tekmovanje v košnji in spravljanju trave na tradicionalni prireditvi Tekme
koscev, grabljic in štangarjev. V ozadju se vidijo postavljene štange oz. hmeljevke.

Vir: Prebold…, 2006, str. 33
Kmečka tržnica
Poteka na parkirišču pred osnovno šolo Prebold vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, in sicer
dopoldan. Na tržnici je mogoče poizkusiti in kupiti najrazličnejše dobrote in izdelke, ki so
pripravljeni ali narejeni na okoliških kmetijah. Predstavljajo se tudi kmetije, ki so po svojih
izdelkih poznane po vsej Sloveniji. V sklopu kmečke tržnice se vsako leto zgodijo še
cvetlična tržnica v aprilu, kostanjeva tržnica v oktobru, Martinova tržnica na začetku
novembra, pustna tržnica itd. (Prebold,…, 2006, str. 33)
Fotografija 24: Raznovrstna ponudba na kmečki tržnici v Preboldu

Vir: Občina Prebold
Festival potic
Poteka en teden pred veliko nočjo in traja dva dni. Trikrat je potekal v Garni šport hotelu
Prebold, letos pa v Dvorani Prebold. Potice ocenjuje strokovna komisija v kategorijah
orehova potica, smetanova potica in orehov šarkelj (kolač). Za trikratno zlato priznanje je
podeljen poseben znak kvalitete, ki ga dobitnik lahko dobro trži. Vse razstavne potice so
potem tradicionalno podarjene domovom starejših občanov na Polzelo, Grmovje in na
Vransko. (ibid, str. 33)
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Fotografija 25: Utrinek s 4. festivala potic v Preboldu, ki ga vsako leto obišče več ljudi.

Vir: Občina Prebold
Pod Reško planino veselo živimo
Kulturno in športno društvo Marija Reka organizirata tretji vikend v juniju sklop prireditev
pod skupnim imenom Pod Reško planino veselo živimo, ki bo letos že enajstič. Prireditev
obsega športne igre, tradicionalni kolesarski vzpon do Doma pod Reško planino (3,5 km ali
13 km) in srečanje ljudskih pevcev in godcev iz vse Slovenije pod naslovom Pojemo in
godemo. Naslednji dan pa se med seboj pomerijo še najboljši domači ansambli na Festivalu
domače glasbe za veliko nagrado Savinjske doline, ki bo letos že petič. Na tej prireditvi se
vsako leto zbere preko tisoč obiskovalcev. (ibid, str. 33)
Tek skozi pet vasi
Ta športni dogodek, ki ga organizira športno društvo Matke pod okriljem akcije Slovenija teče
za zdravje, ki jo prireja Olimpijski komite Slovenije, je tretjo soboto v avgustu. Poteka že od
leta 1993. Tek poteka skozi vasi Matke, Pongrac, Griže, Šešče pri Preboldu, Sv. Lovrenc in
nazaj v Matke. Tekmovalci lahko izbirajo med dvema dolžinama prog, in sicer daljšo (10,8
km) ali krajšo (4,4 km) progo. Slednja poteka skozi Matke in Šešče pri Preboldu ter nazaj v
Matke. Tekmovanje je razdeljeno na več starostnih kategorij, najboljši trije v vsaki kategoriji
prejmejo medalje, zmagovalca v moški in ženski konkurenci pa pokal. (ibid, str. 33)
Gasilska tekmovanja in prireditve
Gasilska društva občine Prebold organizirajo vrsto gasilskih tekmovanj in prireditev77. Za
gledalce je še posebno zanimivo tekmovanje s staro gasilsko tehniko oziroma »Dirka s
tanarbol` tastarimi brizgalnami« na ročni in motorni pogon. To je priložnost, da ljudje vidijo,
kako so se s požari spopadali gasilci nekoč, hkrati pa želijo ohranjati tehnično dediščino
gasilskih društev. Pri tem tekmovanju na končno uvrstitev vplivajo poleg doseženega časa
izvedbe vaje še izvirnost opreme, starost opreme, dodatki k opremi in povelja. Vse to ocenjuje
posebna komisija. To tekmovanje poteka v Kaplji vasi že tri leta po vrsti in je tako postalo že
tradicionalno. Udeležujejo se ga ekipe iz različnih delov Slovenije. Po končanem tekmovanju
77

Dan gasilca 25. junija (vsako leto v drugem kraju občine oz. v organizaciji drugega društva), slovesnost ob
prazniku Sv. Florjana v maju, hitrostno gasilsko tekmovanje s staro gasilsko tehniko junija v Kaplji vasi, nočno
hitrostno gasilsko tekmovanje za pokal Peternel v Preboldu, tekmovanje za pokal C-RING na Groblji,
tekmovanje za Memorial Boruta Lebra maja v Matkah, tekmovanje starejših gasilcev in gasilk v sklopu
prireditve Noč na vasi junija v Matkah, tekmovanje za Memorial Draga Gajška avgusta v Latkovi vasi, hitrostno
gasilsko tekmovanje v Sv. Lovrencu pred tekmo koscev, tekmovanje julija v Šeščah pri Preboldu. (Prebold…,
2006, str. 37)
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sledi vrtna oziroma gasilska veselica s hrano, pijačo, bogatim srečelovom in glasbo, kar je
sicer značilnost vseh gasilskih tekmovanj. (Naraglav, junij 2006, str. 26)
Fotografija 26: Ženska gasilska ekipa Gornjega Grada na tekmovanju s staro opremo v Kaplji
vasi. Tekmovalke so oblečene v krila in naglavne rute.

Avtor: Darko Naraglav
Tematski pohodi
V sklop organiziranih in strokovno vodenih tematskih pohodov, ki so dobro obiskani, sodijo:
Zimski pohod v Marijo Reko (januar), Spominski pohod Franca Serca v Marijo Reko
(november) kot spomin na pokojnega župnika Franca Serca, Tončev pohod v Marijo Reko
(junij), ki je posvečen spominu na Antona Ajdiča, predsednika in aktivnega člana planinskega
društva Prebold, ter Zimski pohod na Mrzlico (februar). Planinci in ljubitelji hribov uživajo
ob lepi zimski ali jesenski idili, poskrbljeno je tudi za prijetno vzdušje. Septembra vsako leto
pa je Tradicionalno srečanje Savinjčanov, Laščanov in Zasavcev na Mrzlici, ki daje razgled
na vse tri pokrajine. Na srečanju spregovorijo tudi župani teh občin. (Prebold…, 2006, str.
34 – 35)
Fotografija 27: Utrinek z zimskega pohoda na Reško planino v Mariji Reki

Vir: Občina Prebold
V občini poteka tudi mnogo prireditev, ki pa imajo bolj lokalni značaj: Naš kraj lep in urejen,
Miklavževanje, Pustovanje, Športnik leta, Dan preboldske košarke in Seržev memorial,
Lovsko strelsko tekmovanje na Golavi, Tekma v lovljenju rib za pokal Občine Prebold,
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Smučarski skoki78 ter Veter v laseh, šport je življenje, s športom proti drogi, kjer se med sabo
pomerijo domača društva oziroma ekipe.
7.3. GEOGRAFSKI POGOJI ZA RAZVOJ TURIZMA V OBČINI PREBOLD
Glede na naravne danosti in obstoječo ponudbo ter infrastrukturo je občina primerna
predvsem za razvijanje izletniškega (pohodništvo, ogledi) in rekreacijskega (kolesarjenje,
plezanje, jadralno padalstvo itd.) ter kmečkega turizma, ki je vezan v glavnem na toplejšo
polovico leta. V podporo razvoju turizma govorijo naslednji dejavniki oziroma pogoji:
- ugodna lega in prometna dostopnost
Občina Prebold leži ob avtocesti in magistralni cesti Lj – Mb, na obrobju tretjega največjega
mesta Celje (15 km), med glavnim mestom Ljubljano (60 km) in štajersko prestolnico
Mariborom (75 km), kar ji zagotavlja vir gostov. Zaradi ugodne lege in prometne dostopnosti
(glej str. 3 in 7) je občina Prebold primerna za privabljanje tranzitnih (tujih) gostov, ki drvijo
po AC, prav tako je primerna za vse tiste goste, ki si želijo pobegniti od stresnega vsakdana in
se sprostiti v podeželskem okolju ter ga bolje spoznati in raziskati. Občina je primerno
izhodišče za izlete in oglede znamenitosti po sami občini in bližnji okolici, nekoliko dlje, a še
vedno dovolj blizu za enodnevne izlete pa so znani športno – rekreativni centri (Logarska
dolina, Savinjske Alpe in Pohorje) ter številne terme in toplice (Dobrna, Topolšica, Laško,
Zreče, Izlake, Snovik, Podčetrtek, Rogaška Slatina).
- pestra in raznolika pokrajina
Osnova zanjo je stik dveh pokrajinskih tipov – ravnine in predaplskega hribovja, kombinacija
različnih prsti kot posledica pestre kamninske sestave in ugodna klima zmernega celinskega
podnebja osrednje Slovenije. Vse to skupaj (relief, prst in klima) je osnova za reliefno
razgibanost, za različno rabo tal, za pestro rastlinstvo ter za možnost različne rekreacije na
prostem.
Razgiban teren z menjavanjem ozkih dolin, grap in pobočij ter razglednimi vrhovi vsekakor
prispeva k pestrosti pokrajine. Le – to še povečuje prepletanje gozdnih (gozd različne sestave
in podrasti) in obdelovalnih površin ter hribovskih travnikov in pašnikov. Na ravnini pa
pestrost pokrajine povečuje menjavanje polj in hmeljišč, ki so posebnost Spodnje Savinjske
doline, ter travnikov in obvodni svet Savinje in Bolske. Ob tem pa ne gre spregledati pogleda
na zelene hribe severnega Mrzliškega pogorja. Na območju občine je več razglednih vrhov,
med njimi pa vsekakor izstopa Mrzlica, od koder je ob jasnem vremenu mogoče opazovati in
občudovati poleg bližnjih vrhov tudi Kamniško – Savinjske Alpe in celo Triglav. Območje
Mrzlice je zaradi biotske pestrosti zavarovano kot krajinski park79. Naravne znamenitosti
občine predstavljajo tudi posamezna markantna drevesa (Kočetov kostanj, Gradišekova lipa,
Dežnikarjeva lipa itd.), ki s svojo dimenzijo in starostjo izstopajo, ter zavarovane rastline
(bodika, tisa, kranjska lilija, zlati koren).
Taka pestra naravna pokrajina omogoča sprehajalcem, pohodnikom in planincem poleg
izvajana same dejavnosti tudi uživanje oziroma doživljanje naravnih in kulturnih (kmetije,
kozolci, kapelice, križi ob poti) pokrajinskih prvin in s tem poleg telesnega še duševno
zadovoljstvo.

78

Športno društvo Marija Reka že štiri leta zapored organizira smučarske skoke na Uplaznikovem hribu ob cesti
Prebold – Trbovlje. S to prireditvijo nadaljujejo tradicijo izpred 41 let, ko je bila postavljena prva skakalnica.
Zaenkrat ima to tekmovanje le lokalni pomen. (Naraglav, marec 2006, str. 32)
79
Krajinski park Mrzlica je bil ustanovljen leta 1996, meri 141 ha. (Statistični…, 2005)
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- kvalitetno in urejeno bivalno okolje
Gre za mirno podeželsko okolje s suburbaniziranimi naselji z vsemi potrebnimi storitvenimi
dejavnostmi in infrastrukturo. Odlikuje se po visokem deležu gozda (57%), urejenih zelenicah
in rekreativnih površinah tudi v naseljih ter po čistem zraku. V hribovju je mogoče (še) najti
manjše izvire, kjer se lahko pohodniki brez skrbi odžejajo, nekaj večjih izvirov pod Mrzlico
pa je zajetih za pitno vodo, kar vsekakor govori o dobri ohranjenosti okolja. Po občini so z
informativnimi tablami (kažipoti) označeni vsi pomembni namenski objekti, urejene in
označene so kolesarske in planinske poti, ob glavnih cestah pa na novo urejeni pločniki z
razsvetljavo. Asfaltirane so tudi glavne lokalne ceste v hribovju ter večina cest, ki vodi do
planinskih koč, kar omogoča dostop do njih tudi z avtom.
- nastanitveni objekti
V občini so gostom na voljo hotel, trije različni kampi in sobe. (glej str. 50 ) Ravno v
nastanitvenih objektih ima občina Prebold veliko prednost na področju turizma v primerjavi s
sosednjimi občinami, saj nima nobena kampa, hotel je le v Žalcu.
- gostinska ponudba
Občina nudi pestro in raznoliko ponudbo domačih jedi in jedi sodobne kulinarike. Gosti lahko
izbirajo med štirimi gostilnami in gostiščem ter ponudbo hrane in pijače na nekaterih kmetijah
in v planinskih domovih. (glej str. 52 )
- športno – rekreativna ponudba
Občina nudi pestro ponudbo različnih športov na prostem: kolesarjenje, pohodništvo, športno
plezanje, tenis, družabne športe (odbojka, košarka, nogomet), golf, lokostrelstvo, jahanje,
ribolov, lov, kopanje, polete z motornim zmajem in padalom ter jamarstvo. (glej str. 53 )
- kulturno – zgodovinski spomeniki in prireditve
Občina ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo lahko obiskovalci spoznajo in
odkrivajo z ogledi posameznih kulturno – zgodovinskih objektov (glej str. 57) in udeležbo na
različnih prireditvah kulturnega, športnega in zabavnega značaja. (glej str. 66)
- tradicija turizma
Občina se ponaša z dolgo in uspešno tradicijo turizma, kar pomeni, da že ima izkušnje na tem
področju. (glej str. 47) Le – te ji lahko koristijo pri nadaljnjem načrtovanju in organizaciji
ponudbe oziroma turizma.
- prijaznost domačinov
Pomemben pogoj za razvijanje turizma v občini so tudi prijazni in gostoljubni ljudje, ki radi
sprejmejo tuje goste in jim pomagajo pri spoznavanju lepot in posebnosti naše občine80.
- želje Občine po razvoju turizma,
Kažejo se v graditvi na prepoznavnosti in urejanju okolja. (glej str. 73)

80

Po pogovoru z g. Vozličem, lastnikom kampa Dolina, in ga. Šribar, zaposleno na Občini Prebold, tuji gosti, ki
pridejo v občino Prebold, najbolj cenijo prijaznost domačinov ter mir.
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Razvoj turizma v občini pa zavirajo naslednji dejavniki, ki so finančno pogojeni:
- pomanjkanje finančnih sredstev oziroma investicij s strani Občine
Zaradi nedavne gospodarske krize v občini, je bil turizem več let potisnjen na stran, nosilci so
bili le posamezniki (lastnika kampov, lastniki gostišč, posamezne kmetije). Občina je svoj
proračun namenjala drugim področjem, zato tudi nima razvite strategije za razvoj turizma.
Danes, po obnovi gospodarstva, pa so finančna vlaganja v turistično – rekreativno
infrastrukturo s strani Občine še vedno minimalna, pač v skladu z možnostmi.
- zastarela določena turistična infrastruktura
Določena infrastruktura je potrebna obnove. Npr. vlečnica na smučišču Cestnikov hrib, ki je
edino smučišče v občini. Žal je smučišče na nizki nadmorski višini (ok. 380 m), kar postavlja
pod vprašaj smiselnost obnove vlečnice zaradi slabih zim. Tudi dele trim steze bi bilo
potrebno obnoviti (manjši most, postaviti informativno tablo steze), obnove pa so potrebna
tudi nekatera športna igrišča.
- primanjkljaj pokritih objektov za športne dejavnosti
Razen šolske telovadnice oziroma športne dvorane z omejenim vstopom in simulatorja za golf
v hotelu, občina nima pokritih športnih objektov (za košarko, nogomet, odbojko, tenis,
plezanje po umetnih stenah, jahanje itd.) ali pokritega bazena. Zato izvajanje športno rekreativnih aktivnosti v primeru slabega vremena ali v hladnejši polovici leta ni možno. To
kaže na enosezonskost dejavnosti, ki bi jih sicer bilo mogoče razviti v celoletne.
- neredno delovanje Turistično – infirmacijskega centra
TIC je odprt vsak dan le v poletnih mesecih, od 15. 6. do 15. 9., sicer pa le po predhodni
najavi večjih skupin ali morebitnih individualnih gostov, ki si želijo v prvi vrsti ogledati
zgodovinsko zbirko Prebold skozi čas.
7.4. ANALIZA RAZVOJNIH NAČRTOV OBČINE PREBOLD
7.4.1. PODROČJE TURIZMA IN REKREACIJE
Občina Prebold nima posebne strategije za razvoj turizma, ki bi bila opredeljena na ravni
dokumentov. Si pa želi razvijati turizem v občini, ker se zaveda še neizkoriščenih potencialov
na tem področju in pomena turizma v tretjem tisočletju. Zato je v svojem prostorskem načrtu,
ki ga še oblikuje in bo postal temeljni prostorski razvojni dokument občine Prebold in tako
zamenjal do zdaj veljavni planski akt občine, predvidela območje za razvoj turizma na
pobočju Žvajge nad Preboldom. Gre za programsko zasnovo 45 ha velikega območja, bolj
podrobno strategijo tega območja pa še razvija. (glej Priloga 4 in 5) Le za en del območja je
že izdelan predlog zazidave. Za projekt Programska zasnova Žvajge Občina že išče
investitorje in od tega bo odvisna realizacija oziroma hitrost izvedbe. Če investitorja najdejo
kmalu, je nekako realno pričakovati realizacijo načrta do leta 2010. Zaradi pomanjkanja
financ je Občina sama v ta projekt pripravljena vložiti le manjša sredstva.
Po programski zasnovi bo turistično območje Žvajga obsegalo naslednja območja:
- območje, kjer je bazen, teniški kompleks, športi na zunanjih igriščih in kamp Gaj
(območje ohrani obstoječo namembnost); hkrati se predvidevajo še posegi za potrebe
aktivnosti in druženja starejših občanov in mladih;
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območje za golf in druge športno rekreacijske dejavnosti na prostem s spremljajočimi
programi kot je gostinska dejavnost (to območje ima že izdelan predlog zazidave, ki
predvideva (manjši) stadion z možnostjo izvedbe tribun, travnate površine za
prireditve, prostor za šotore, prostor za konjeniški šport, igrišča za košarko, rokomet,
odbojko, badminton, tenis, balinanje in otroško igrišče ter gostinski objekt in
sprehajalno stezo) (glej Priloga 6);
območje za kmečki turizem in stanovanjsko območje (predlog zazidave še ni izdelan,
možna pa je gradnja hotela, depandans, tu bi se naj zbrala ponudba okoliških kmetij,
razne prireditve itd.);
gozdne površine s trim stezo (območje ohrani obstoječo namembnost);
ribnik in turistični objekti - piknik prostor (območje ohrani obstoječo namembnost);
smučišče (današnje smučišče na Cestnikovem hribu ohrani namembnost);
rekreacija v naravnem okolju v višji nadmorski višini.

Izbrana lokacija je zelo primerna za razvijanje turizma, saj je na območju travnikov in z
gozdom poraščenega pobočja Žvajge, kar pomeni, da je lokacija pripravljena na začetek
izvedbe del brez potrebnega predhodnega rušenja objektov (sanacije) in sprejemanja
raznovrstnih soglasij lastnikov. Lastnik zemljišča je namreč Občina. Lokacija je na stiku
ravnine in pobočja hriba, sredi zelene neokrnjene narave, s pogledom na Mrzliško pogorje,
dovolj oddaljena od regionalne ceste, ki pelje skozi Prebold, in od industrijske cone, da
pridejo do izraza mir, lepa in ohranjena narava, kar ustvarja visoko kvalitetno naravno okolje.
Hkrati je izbrana lokacija v neposredni bližini središča Prebolda s trgovinsko, zdravstveno,
prometno in drugo storitveno funkcijo do kamor se je mogoče kar sprehoditi ali popeljati s
kolesom. Poleg tega načrt predvideva raznovrstno športno – rekreativno ponudbo in določene
prireditve na enem mestu, ki je hkrati odlično izhodišče za sprehode, pohodništvo in
kolesarjenje po celotni občini in okolici. To skupaj – kvalitetno okolje in pestra ponudba, pa
je za vedno bolj zahtevne turiste nujno potrebno. In občina to lahko ponudi.
Občina Prebold je sicer finančno omejena, a je kljub temu v zadnjih letih uvedla nekaj novosti
oziroma sprememb v podporo razvoju turizma in rekreacije v občini. Lani je obnovila bazen,
ki je po več letih mirovanja ponovno oživel, letos pa sledi še obnova manjšega bazena. Leta
2002 je odprla Turistični informacijski center (TIC) skupaj z zbirko Prebold skozi čas. TIC je
odprt od 15. 6. do 15. 9. vsak dan, sicer pa le po predhodni najavi. Z njim upravlja Občina, v
njem pa delajo dijaki in študenti med počitnicami. Nudi turistične informacije o občini
Prebold in bližnji okolici ter karte z opisi poti in prospekte, na željo tudi organizirano vodenje
po občini ali pripravo izletov (pohodov, ogledov). Število obiskovalcev iz leta v leto narašča.
Precej poudarka daje Občina na prepoznavnost, saj je v ta namen leta 2004 izdelala Turistično
karto občine z okolico (glej Priloga 2), izdelan je bil 30 minutni predstavitveni film občine
Prebold, ki si ga lahko obiskovalci TIC-a ogledajo v slovenskem, angleškem in nemškem
jeziku, lani pa je bil izdan katalog ponudbe v občini z naslovom Prebold, kjer se prepletajo
narava, užitek in dobro počutje. Ta slogan je postal tudi razvojni turistični motiv občine.
Katalog je mogoče kupiti v TIC-u, v poletnih mesecih pa načrtujejo še njegov prevod v
angleščino in nemščino. Poleg tega objavi Občina vsako leto enostranski oglas turistične
ponudbe občine v reviji Slovenske počitnice, ki je priloga Novega tednika in izide na začetku
poletne sezone.
Vedno večji poudarek daje Občina urejanju okolja. V ta namen so porušili nekaj starih
objektov v centru Prebolda in uredili parkirišče, na katerem se zdaj odvija tudi Kmečka
tržnica. Ob glavnih cestah so zgradili pločnike in uredili javno razsvetljavo, ob cesti Latkova
vas – Dolenja vas pa kolesarsko stezo. Postavljene so bile informativne table, označene
kolesarske poti, v hribovju pa planinske poti in kmetije za lažjo orientacijo s pomočjo kart.
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Urejeno okolje je pomembno tako za privabljanje turistov kot v korist domačinov. Je pa tudi
pomemben »pull« dejavnik oziroma dejavnik privlačnosti za ljudi, ki bodo svoje stalno
bivališče iskali tudi v preboldski občini, saj ima Občina na področju stanovanjske gradnje še
velike načrte.
Na ravni medobčinskega povezovanja je Občina Prebold vključena v Razvojni program
podeželja Spodnje Savinjske doline, ki povezuje vseh šest spodnjesavinjskih občin, ki jih
družijo nekatere skupne značilnosti81, ki so hkrati ključni razvojni potenciali. Program je bil
osnovan leta 2004, sofinanciralo ga je Ministrstvo za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zaključuje uvajalno fazo in bo v izvedbeni fazi lahko dober razvojni okvir potencialnim
nosilcem posameznih projektov oziroma vsem zainteresiranim investitorjem. Prioritetna
področja tega programa so: povezanost pestre turistične ponudbe, raba naravne in kulturne
dediščine, gradnja velike in male infrastrukture, dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trajno
velike kmetije ter skupna promocija pod enotno blagovno znamko. Program določa več
(prepoznavnih) podeželskih tržnih produktov oziroma predlogov skupnih izvedbenih
projektov82. (Razvojni program…, 2005) Posamezni produkti se že uspešno tržijo
(kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini, pohod po hmeljski poti, razne prireditve in ogledi,
domača hrana in pijače, eko kmetovanje in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, itd.).
7.4.2. OSTALA PODROČJA
Zaradi gospodarske krize, je bilo v občini v preteklih letih opaziti stagnacijo na vseh
področjih (področje gradnje, urejanja okolja, obnove infrastrukture, stagnacija in celo rahel
upad prebivalstva). Z obnovo gospodarstva se tudi kupna moč in socialni položaj prebivalcev
izboljšujeta, Občina pa lahko uresničuje naloge, cilje, ki so nujno potrebni, a jih v preteklih
letih ni bilo mogoče. Prednostne naloge Občine v tem in v naslednjem letu so sledeče:
- Gradnja doma upokojencev. Dom bo gradil investitor, Občina mu je že prodala
zemljišče. S tem se bo zapolnil primanjkljaj teh mest v preboldski in tudi v sosednjih
občinah.

81

Skupne značilnosti Spodnje Savinjske doline so: ugodna lega in dostopnost območja; naravna in biotska
pestrost ter vodni svet Savinje in pritokov; značilna hmeljarska tradicija; bogata stavbna in kulturno –
zgodovinska (Žovneška) dediščina; delavnost, podjetnost in družabnost prebivalcev; potrošniška središča v
bližini ter naraščajoče povpraševanje po pestri in zdravi podeželski ponudbi. (Razvojni program…, 2005)
82
Predlogi podeželskih tržnih produktov oz. projektov v Spodnji Savinjski dolini: Povezovalni obroč pestre
podeželske ponudbe (kmetijski proizvodi, domača hrana, tradicionalne pijače, spominki, prireditve, rekreacija,
treking, golf, ogled zanimivosti, eko proizvodnja – zelenjadarstvo, čebelarstvo,…plezalna šola, obvodni
programi, lovstvo itd.); Hmeljarska podoba – hmeljarske kmetije (hmeljarsko – pivovarski prazniki, hmeljarska
dediščina, Muzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, hmeljska pot itd.); Od kašče do kašče (turistična in kulturna
ponudba v starih objektih, prireditve, prodaja spominkov, alternativni programi, domače zdravljenje, prodaja
zelišč); Po dediščini Žovneških (vodenje po gradovih in dvorcih – Žovneški grad, Šenek, dvorec Novo
Celje,...zgodba Veronike Deseniške, žovneški mlin, zgodovinski muzej v Celju); Eko kmetovanje, Eko turizem
in drugi ekološki programi (regijski projekt razvoja ekoloških dejavnosti, ekološka pridelava na hribovitem in
okolju prijazne tehnologije v ravninskem območju, predlog potrebnih ekoloških sanacij); Sadovi domačega sadja
(povezava intenzivne in integrirane pridelave sadja, pridelava in predelava svežega sadja, zlasti jabolk,
sadjarstvo s turizmom in rekreativno ponudbo); Zelenjadarstvo, vrtnarstvo, zeliščarstvo (njivska proizvodnja,
proizvodnja v rastlinjakih – alternativa hmeljarstvu in živinoreji); Konjeništvo (reja konj, konjeniška
tekmovanja, šola jahanja, vožnja s kočijo); Destinacijski managment – organiziranje in trženje turistične in druge
ponudbe širšega območja Savinjske doline (regijski projekt zaokrožitve celovite turistične ponudbe v okviru
vsebinske in prostorske destinacije Savinjske regije); Obvodni programi (razvojna raba kakovostnih vodotokov,
jezer, ribnikov in močvirij). (Razvojni program…, 2005)
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Gradnja nove občinske knjižnice. Lani je Občina investirala v izgradnjo nove šolske
knjižnice, letos pa je v načrtu še gradnja nove občinske knjižnice v Preboldu, saj je
obstoječa premajhna.
Gradnja novega vrtca, ker je sedanji vrtec star in neustrezen. Investitor bo Občina,
gradnja se bo začela naslednje leto.
Nadaljevala se bo gradnja kanalizacije po vaseh in gradnja priključka proti Kasazam.
Del finančnih sredstev za to prispeva Občina, del pa država in EU. Kanalizacijsko
omrežje je nujno potrebno, saj se bo s tem močno zmanjšalo obremenjevanje okolja s
polivanjem fekalij po travnikih in njivah. Leta 2004 je bilo na kanalizacijo
priključenih le 11,38 % stanovanj v občini, kar je daleč pod povprečjem Savinjske
statistične regije (44 %).
Nadaljevala se bo obnova vodovoda s finančnimi sredstvi Občine. V štirih letih pa bo
zgrajena tudi nova vodovodna povezava proti Taboru in Vranskemu (medobčinski
projekt).
Nadaljevala se bo stanovanjska gradnja na več lokacijah. Z zgrajenim stanovanjskim
blokom v Dolenji vasi se bo že delno odpravil stanovanjski primanjkljaj. A Občina
ima večji cilj, in sicer večanje na račun priseljevanja. Stanovanjska gradnja se bo
prvenstveno usmerila na proste in nezadostno izkoriščene površine znotraj
poselitvenih območij naselij, ki jih je še kar nekaj. Eno takih območij namenjenih za
stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi je Kovačev hrib (po domače
Plajharjev hrib) južno od naselja Prebold, in sicer v bližini bazena in ribnika. Na 9 ha
veliki površini se bo zgradilo 78 novih stanovanjskih hiš, od tega jih bodo 17 zgradili
že letos. Drugo že določeno območje za stanovanjsko gradnjo pa je v Latkovi vasi, in
sicer na levi strani magistralne ceste Maribor – Ljubljana, od podjetja Veltrag proti
Šentrupertu. Lokacijski načrt obsega 12,6 ha veliko območje namenjeno za
stanovanjske hiše in večnamenske objekte (zgoraj stanovanja, v pritličju storitvene
dejavnosti), dva trgovska objekta in zaradi velike koncentracije ljudi možnost vrtca v
pritličju enega izmed večnamenskih objektov. Načrt predvideva tudi novo prometno
ureditev z dvema novima krožiščema. Javna razgrnitev in obravnava predloga
občinskega lokacijskega načrta Latkova vas je potekala aprila in maja. Občina še išče
investitorje in ko bodo ustrezni investitorji znani, lahko pričakujemo realizacijo tega
načrta v roku enega do dveh let. (Šribar, april 2007)

8. SKLEP
Občina Prebold je bila ustanovljena leta 1998, pred tem je bila del občine Žalec. Po površini
in številu prebivalcev se uvršča med manjše občine v Sloveniji. Ima (zelo) ugodno lego na
južnem delu Spodnje Savinjske doline, kjer ravnina že prehaja v predalpsko Posavsko
hribovje. Občina je dobro prometno dostopna, saj leži ob magistralni cesti Ljubljana – Celje,
od avtocestnega odseka Ljubljana – Celje pa je oddaljena dober kilometer. Poleg tega je
prometno povezana z vsemi štirimi stranmi, in sicer na severu z Zgornjo Savinjsko dolino in
Šaleško dolino, na zahodu z Ljubljano in Tuhinjsko dolino, na vzhodu s Celjem in dalje z
Mariborom, na jugu pa z Zasavjem. Tak prometni položaj pomeni za občino prvovrstno
privlačnost, ki (lahko) igra pomembno vlogo pri njenem razvoju, kar se že kaže pri obnovi
gospodarstva in razvoju turizma.
Glede na nadmorsko višino in reliefne razmere, ki so posledica pestre in raznolike kamninske
sestave ter tektonske pretrtosti ozemlja, je na obravnavanem območju možno izdvojiti dva
pokrajinska tipa. Severni del občine ob Savinji in Bolski predstavlja ravninski pokrajinski tip,
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vanj se v celoti uvrščata naselji Latkova vas in Dolenja vas ter večji del naselij Kaplja vas,
Prebold, Sv. Lovrenc, Šešče pri Preboldu. V hriboviti pokrajinski tip na jugu, ki obsega dve
tretjini občine, pa se v celoti uvrščata naselji in hkrati katastrski občini Marija Reka in Matke.
Pokrajinska tipa pogojujeta tako poselitev, kmetijstvo, rabo tal ter procese urbanizacije,
izseljevanja in ogozdovanja v občini, poleg tega dajeta občini večjo pokrajinsko pestrost in s
tem možnosti za različne vrste rekreacije.
Pogoji za kmetijstvo v občini Prebold so različni, v prvi vrsti pogojeni z nadmorsko višino in
reliefno razčlenjenostjo. V ravninskem delu občine, ki je bil že v preteklosti intenzivno
obdelan, je razvito intenzivno poljedelstvo, ki temelji na hmeljarstvu. Hmeljarstvo je bilo v
preteklosti še pomembnejše, danes pa je hmelju namenjenih le 9 % najbolj kvalitetnih
njivskih površin na ravnini. V hribovju sta glavni gospodarski panogi živinoreja in
gozdarstvo. Najpomembnejša kmetijska panoga v občini je živinoreja, saj je glavna usmeritev
kar na treh četrtinah kmetij. V občini je 177 družinskih kmetij, ki imajo skupno v uporabi
dobro polovico površine občine. Od teh je 63 oziroma 3,5 % čistih kmetij, torej kmetij, ki jim
kmetovanje predstavlja edino dejavnost, sicer pa prevladujejo kmetije, ki jim kmetovanje
predstavlja le stransko dejavnost. Problem kmetij na obravnavanem območju je njihova
majhnost, saj znaša povprečna velikost kmetije brez gozda le 5 ha, kar je dober hektar pod
slovenskim povprečjem, ki že tako ni konkurenčno z EU. Naslednji problem je slaba starostna
struktura gospodarjev, saj kar tretjino kmetij vodi gospodar star nad 65 let, zato lahko v bližnji
prihodnosti pričakujemo probleme pri zagotavljanju nasledstva na kmetijah. Zelo slaba je tudi
izobrazba gospodarjev, tako splošna šolska kot kmetijska.
Ena tistih prvin, ki najbolj prepoznavno zaznamuje pokrajino in hkrati odraža naravne pogoje
za kmetovanje, zlasti danes, po obsežni deagrarizaciji in porastu mestnega prebivalstva, je
raba tal. V občini Prebold prevladuje gozd, ki pokriva 57 % ozemlja. Najbolj je razširjen v
hribovju, kjer porašča skoraj tri četrtine površja in ima pomembno lesno – predelovalno in
varovalno funkcijo. Na ravnini je gozd zaradi intenzivnega kmetijstva in poselitve že skoraj
povsem izkrčen. 38 % občine zavzemajo kmetijska zemljišča, kar je skoraj 8 % več od
slovenskega povprečja. Največ je travnikov (16,1 %), sledijo njive in hmeljišča (13,5 %) ter
pašniki (6,9 %). Na prebivalca občine pride 0,12 ha njiv s hmeljišči, kar je enako
slovenskemu povprečju, a z vidika evropskih razmer malo. Pozidanih zemljišč je 3,3 %,
nerodovitnih površin pa 1,6 %, torej skupaj skoraj 5 %.
V 136 letnem obdobju, od leta 1869 do danes se je število prebivalcev na območju občine
Prebold povečalo za 82,4 %, torej se ni niti podvojilo, kar kaže na zmerno in šibko zgoščanje
oziroma koncentracijo prebivalstva. Prebivalstvo je najhitreje in najmočneje naraščalo v
ravninskem predelu, kjer so bili neposredni in močni vplivi TTP, in sicer daleč največjo rast je
v tem obdobju zabeležilo naselje Prebold (porast za 357 %). Na drugi strani se je prepolovilo
prebivalstvo Marije Reke, ki je bila najgosteje poseljena konec 19. stoletja, ko je na njenem
ozemlju živela kar petina prebivalcev današnje občine, danes le 5 %. Za slabo desetino je
upadlo tudi prebivalstvo Kaplje vasi, kar je presenetljivo, ker je bila TTP v neposredni bližini
naselja.
Po gostoti poselitve se občina Prebold uvršča nekoliko nad slovensko povprečje, vendar so
med posameznimi naselji precejšnje razlike. Hribovski naselji Marija Reka in Matke imata
gostoto poselitve precej pod državnim povprečjem, ostala naselja so nad povprečjem, daleč
najgosteje pa je poseljeno občinsko središče Prebold, kjer so skoncentrirane tudi vse
storitvene oziroma terciarne dejavnosti. Sicer pa število prebivalcev v občini zadnja leta
stagnira, leta 2005 je celo malo upadlo zaradi negativnega selitvenega prirasta, ki je bil sicer
vsa prejšnja leta pozitiven. Ob popisu 2002 je bilo delovno aktivnih 41,6 % prebivalcev, kar
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je skoraj enako slovenskemu povprečju. Dobra polovica delovno aktivnih prebivalcev je
zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, kar kaže na velik pomen industrije v občine tudi
danes, dobrih 40 % v storitvenih dejavnostih, v kmetijskih dejavnostih pa 4,5 %. Nadvse je
razveseljiv podatek, da se je izobrazba prebivalcev občine med zadnjima popisoma precej
izboljšala, še vedno pa so najslabše izobraženi prebivalci v hribovskih naseljih Marija Reka in
Matke. Tam se največ prebivalcev preživlja s kmetijstvom in gozdarstvom.
Občina Prebold je bila že zelo zgodaj industrializirana. Začetek industrializacije pomeni
Tekstilna tovarna Prebold, ki je začela obratovati leta 1842 in je območje v toku stoletja in pol
močno spremenila, njeni vplivi so segali tudi preko meje današnje občine. Povzročila je
(zgodnje) izseljevanje iz hribovja in posledično opuščanje hribovskih kmetij in ogozdovanje
ter urbanizacijo in koncentracijo prebivalstva na ravnini. Pripomogla je k dvigu življenjskega
standarda prebivalcev in opremljenosti kraja ter skupaj s konfekcijskim podjetjem MIK
skrbela, da obravnavano območje ni postalo spalno naselje bližnjega Celja, ampak je
pritegovalo delovno silo iz cele Savinjske doline, pa tudi iz republik bivše Jugoslavije. Kljub
nedavni gospodarski krizi, ki je nastopila zaradi propada teh dveh vodilnih podjetij v občini,
si je občina gospodarsko dokaj hitro in uspešno opomogla. Zaradi nove industrije, ki je
locirana v treh novih industrijskih conah v občini, je stopnja brezposelnosti padla, v zadnjem
letu kar za 5 %, kar je nadvse razveseljiv podatek. Z novim gospodarskim zagonom pa ima
občina vse realne možnosti, da nadoknadi večletno stagnacijo, ki jo je povzročila kriza v
industriji. V ta namen je Občina že začela pospešeno odpravljati primanjkljaj na področju
stanovanjske gradnje, urejati okolje, obnavljati infrastrukturo itd. Manjša vlaganja in načrte
ima tudi za področje turizma in rekreacije, saj se zaveda še neizkoriščenih potencialov na tem
področju in pomena turizma v tretjem tisočletju.
Sodobni turisti oziroma gosti so osveščeni, izobraženi in si želijo kraj svojega potovanja
doživeti v vseh njegovih značilnostih, kar pomeni, da si želijo doživetij, ne samo stvari videti
in se zadovoljiti z nastanitvijo ter hrano. Turizem je tako odvisen od narave in urejenega
okolja ter kulturne in zgodovinske dediščine tega okolja, ne gre pa spregledati tudi prijaznosti
in gostoljubnosti domačinov. Vse to skupaj – kvalitetno okolje, pestro ponudbo in prijaznost
domačinov, občina Prebold (že) ponuja. Realizacija načrta Programska zasnova Žvajge v
prihodnjih letih pa bo turistično ponudba občine še popestrila in izboljšala, kar pomeni, da bo
občina postala še bolj prepoznavna in zanimivejša za goste, ki želijo pobegniti od stresnega
vsakdana in se sprostiti v podeželskem okolju. Hkrati se bodo odprla nova delovna mesta na
področju gostinstva, hotelirstva in športa, ki bodo za občino zelo dobrodošla. Po drugi strani
pa bo potrebno paziti, da bosta turizem in rekreacija v naravi ves čas okoljsko in kakovostno
usmerjena, saj je urejena in neokrnjena pokrajina še vedno temeljna podlaga zanju.
Občina Prebold ima dobre pogoje za razvoj izletniškega, rekreacijskega in kmečkega turizma,
ki je vezan na toplejšo polovico leta. Njena prednost v primerjavi s sosednjimi
spodnjesavinjskimi občinami je v nastanitvenih objektih, v bazenu, ki je v posebnem zelenem
okolju in je edini tak daleč naokrog, ter v posebno dobrih pogojih za športno padalstvo na
Cestnikovem hribu. To ponudbo še popestri možnost panoramskih ogledov oziroma letanja z
motornimi zmaji in ultralahkimi letali, šola golfa in golf igrišče, ki je tudi edino daleč
naokrog, ter športno plezanje. Tako njena ponudba obsega poleg klasičnih tudi nove športne
dejavnosti, ki so za vedno bolj zahtevne turiste nujno potrebne. Ponudbo popestrijo ogledi
lokalnih kulturno – zgodovinskih znamenitosti in nekaterih prireditev, ki so lokalna posebnost
in so že poznane v širši okolici (Tekma koscev, grabljic in štangarjev, Festival potic, Pod
Reško planino veselo živimo, Dirka s tanarbol` tastarimi brizgalnami). Prav tako je posebnost
občine Prebold v dolgi in uspešni tradiciji turizma, iz katere bi se lahko v prvi vrsti naučili, da
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za uspešen in dolgoročno naravnan turistični razvoj občine ni dovolj, da so pobudniki razvoja
turizma posamezniki in njihovo prizadevanje, delo. Možnost za uspeh je v povezani
razdrobljeni ponudbi, v graditvi na prepoznavnosti tako območja kot posameznih turističnih
produktov oziroma proizvodov in v medsebojnem prizadevanju ter konstantnem sodelovanju
ponudnikov, Občine ter občanov.
Ker turisti na svojih poteh odkrivajo naravo in kulturne znamenitosti, ki so velikokrat skrite
tudi očem domačinov, ali pa jih ti sprejemajo kot nekaj »normalnega in nič posebnega«, se mi
zdi smiselno, da bi občina izkoristila svoj potencial in začela ponujati oziroma tržiti tudi nove
turistične produkte. Na tem mestu bi izpostavila naslednje predloge:
- Obnova kakšnega mlina na Kolji, Reki ali Bolski, kar bi popestrilo kulturno dediščino
občine.
- Ureditev latkovske gmajne (sanacija desnega brega, odstranitev odpadkov) ob Savinji
za sprehode, možnost postavitve klopic za počitek v mirnem zelenem okolju. Levi
breg Savinje, ki sodi v občino Žalec, je namreč že dolgo urejen za sprehajanje in
kolesarjenje.
- Graditev na prepoznavnosti pohoda po grajski poti ter dopolnitev rekreacije in
zgodovine še s kulturnim programom (npr. kratka igrana igra iz grajskih časov,
grajska gostija).
- Vključitev občine Prebold v pohod po hmeljski poti, kar bi povečalo njeno
prepoznavnost. Ta 14 km dolga pot se začne v Novem Celju, kjer je bil prvi nasad
hmelja v Spodnji Savinjski dolini, vodi med hmeljišči po levem bregu Savinje, v
Šeščah se dotakne meje preboldske občine, a se nato obrne nazaj proti Žalcu mimo
Inštituta za hmeljarstvo.
SUMMARY
Prebold municipality was founded in 1998, after being apart of the Žalec municipality.
According to the area and number of inhabitants, it can be categorised as a smaller
municipality. It has got an advantageous position on the southern part of the Spodnja
Savinjska dolina, where the plain passes to mountainous Posavsko hribovje. The municipality
has a good access, since it is situated along the main road Ljubljana – Celje and only one
kilometre away from its exit. Furthermore, it has a good traffic connection with the four parts,
namely Zgornja Savinjska and Šaleška dolina on the north, Ljubljana and Tuhinjska dolina on
the west, Celje and Maribor on the east, and Zasavje on the South. Such positioning makes it
attractive and could play an important role at its development, revealing in recovery of the
economy and tourism development.
On the area discussed, two types of landscape can be found, according to the altitude and
relief as a consequence of the diverse rock structure and tectonic formation of the land. The
northern part of the municipality near the Savinja and Bolska rivers presents the flat landscape
type, including the Latkova vas and Dolenja vas settlements, and a large part of Kaplja vas,
Prebold, Sv. Lovrenc and Šešče pri Preboldu. The mountainous landscape part which covers
two thirds of the municipality includes the Marija Reka and Matke land register territories.
The landscape types determine the settlement, farming, soil use, urbanization, emigration and
afforestation, and give the municipality greater landscape variety and therefore different
forms of relaxation.
Farming conditions in the Prebold municipality are diverse, mainly based on the altitude and
relief. In the flat part of the municipality which was already intensely cultivated in the past
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intense agriculture is well-developed, based on hop growing which used to be stronger in the
past, but now occupies only 9 per cent of the best-quality soil. On the hills, the main branches
of farming are cattle farming and forestry. Cattle farming is also the most important branch in
the municipality since three quarters of all farms are devoted to it. There are 177 family farms
in the municipality and in total they use a half of the whole municipality area. Among those,
there are only 3.5 per cent farms with farming as their main and only activity, whereas farms
with farming as a secondary activity dominate. The problem of the farms in the area is their
smallness, since the average size of a farm with no forest is only five hectares. That amount is
one hectare under the Slovene average which is not competitive with the EU anyway. Next
problem is the inappropriate age structure of the farm owners, since one third of the farm
owners is over 65 years old. Therefore, in the near future difficulties with ensuring succession
on the farms can be expected. The qualification (whether general or agricultural) of the farm
owners is not very high as well.
One of the aspects which characterize the landscape the most and at the same time shows
natural conditions for farming (especially today, after strong de-agrarization and growth of the
city population) is soil use. The forest covers 57 per cent of the surface in Prebold. It is most
spread on the hills, where it covers almost three quarters of the surface and has an important
function in wood-processing and care. On the flat landscape, it has almost been cleared due to
intensive farming and population. 38 per cent, almost 8 per cent more than the Slovene
average, occupies farmland, followed by fields and hop fields with 13.5 per cent and pastures
with 6.9 per cent. That accounts 0.12 hectares of hop fields per inhabitant which equals the
Slovene average, but from the European viewpoint it is not much. There are 3.3 per cent of
built-up land and 1.6 per cent of the infertile land which is almost 5 per cent.
In a 136-year period, since 1869, the number of the inhabitants has increased by 82.4 per cent
which suggests moderate to weak population concentration. The population growth has been
the strongest in the flat part with direct influence of the company Tekstilna tovarna Prebold
(TTP). Prebold registered the strongest growth (37 per cent) in that period. The population of
Marija Reka has fallen by half. The strongest population was there at the end of the 19th
century when one fifth lived on the area, but today, only five per cent do. There was a fall by
one tenth in Kaplja vas which is surprising since TTP was in the immediate vicinity. The
municipality ranges with 112 inhabitants per km2 above the Slovene average but there are
differences among the settlements. The population density of Marija Reka and Matke as
mountainous settlements is below the national average. The rest of the settlements are above
the average where Prebold is the one most densely populated. Therefore, all tertian and
quaternary services are located there. In the recent years, the number of the inhabitants has
been stagnating and in 2005 the negative immigration accretion was registered. 41.6 per cent
of the population were employed at the population registration in 2002 whereas half of them
were not employed in farming meaning that the industry is still relatively important. 40 per
cent are employed in the service sector and 4.5 per cent in farming. The qualification has been
rising during the last two registrations, but it is still the lowest in the mountainous regions of
Marija Reka and Matke where most of the population deals with farming and forestry for a
living.
The industry developed in the Prebold municipality very soon. It started with TTP in 1842
and changed the area in 150 years in a great deal. Its influence reached even over the
boundaries of the municipality. It caused an (early) emigration from the hills and
consequently giving up mountain farms and afforestation, urbanization and population
concentration on the flat landscape. TTP contributed to rise of the standard of living and
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together with the MIK textiles company ensured that the area did not become boring and
mundane, and attracted workforce from the entire Savinjska dolina and former Yugoslavia as
well. Despite of the recent economic depression after the bankruptcy of the two leading
companies in the area, the municipality soon successfully recovered. Because of the new
industry, situated on the three new industry areas in the municipality, the unemployment rate
has risen, it last year even by 5 per cent. With the fresh economic start the municipality has
the possibility of catching up the former stagnation caused by the industry crisis. The shortage
on the area of house building, environment planning, infrastructure, etc. is about to be
abolished. There have been some investments and plans for tourism and relaxation, because
the municipality is aware of the importance of the unexploited potentials and its meaning in
the third millennium.
Modern tourists and guests are conscious and educated, and want to experience the place of
their visit fully, meaning all its characteristics, not just see things and taste food. Tourism
depends on the nature, nice environment, and cultural and natural heritage. What is more,
kindness and hospitality of the local people count as well. Everything mentioned is already
being offered in Prebold. Putting plan called Programme plan Žvajga into action will in next
few years variegate and improve the tourist offer and through that, the municipality will
become more recognisable and interesting for people who want to get away from their
stressful everyday and relax on the countryside. New workplaces will open in hotels,
restaurants and sports, and they will be very welcomed. On the other hand, emphasis needs to
be placed on orienting tourism and relaxation in nature in a quality and environment-friendly
way, since nice environment and untouched landscape are the key factors.
The Prebold municipality has possibilities of promoting excursion, relaxation and farm
tourism, possible to carry out during warmer months. Its advantage compared with
neighbouring municipalities in the area present numerous accommodation facilities, a
swimming pool in a green environment and as such the only one in the neighbourhood, and
great conditions for skydiving on the Cestnikov hrib hill. The possibility of panoramic
sightseeing, hand gliding, golf course and climbing make this offer even more attractive.
Apart from the classic there are also new sports activities necessary for more and more
demanding tourists. There are also many interesting cultural and historic sights and shows,
known in the area as a local speciality. Tourism has been blooming in Prebold for a long time
and long tradition could teach us that a successful and long-term tourist development demands
more than just innovative individuals and their effort. Ability to succeed consists of various
offer, recognizability of the area and specific tourist items and services, and mutual endeavour
and cooperation of the service providers, municipality and citizens.
Tourists discover nature and cultural sights on their ways, hidden to the local people.
Therefore, it seems reasonable for the municipality to use the potential and start marketing
new tourist services. The following suggestions have been made:
- renovation of the old mill on the Kolja, Reka or Bolska rivers which would invigorate
the cultural heritage
- organisation of the Latkova vas commons (reconstruction of the right bank, removing
rubbish) near the Savinja river for walks and relaxation among the green. The left
bank in charge by the Žalec municipality has been organised for walks and cycling for
a long time.
- Working on the recognizability of the castle walk and completion of the relaxation and
history with cultural programme (a play from the medieval times, a castle feast).
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-

Including the Prebold municipality into the Walk on the Hops Way which would
increase its recognizability. The 14-kilometer walk starts in Novo Celje, on the place
of the first hop plantation in the Spodnja Savinjska dolina, leads through hop fields on
the Savinja left bank, stretches out in Šešče to the Prebold municipality but afterwards
turns back towards Žalec and passes the Brewery Institute.
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10. SEZNAM PRILOG
SEZNAM FOTOGRAFIJ
Fotografija 1: Pogled na občinsko središče Prebold z okolico
Fotografija 2: Visoka rečna terasa na območju Kaplje vasi. V glavnem je poraščena z
gozdom, vmes pa je nekaj hiš.
Fotografija 3: Hriboviti svet Marije Reke s strmimi pobočji
Fotografija 4: Spodjedanje pobočij zaradi gradnje cest v hribovju
Fotografija 5: Bodika v Mariji Reki. Ob drevesu je tabla z napisom: Zaščiteno drevo.
Prepovedano lomljenje vej!
Fotografija 6: Gradnja novega stanovanjskega bloka v Dolenji vasi.
Fotografija 7: Hmeljišča ob magistralni cesti Lj – Ce. V ozadju pogled na Mrzliško pogorje.
Fotografija 8: Najstarejša podoba tekstilne tovarne v Preboldu iz leta 1859. Po požaru leta
1866 so na njenem mestu zgradili novo enonadstropni tovarniško poslopje, vendar za
polovico širše od prvotnega petnadstropnega. Levo na sliki je graščina Prebold.
Fotografija 9: Nova proizvodna hala nemškega podjetja Schefenacher na mestu nekdanje
predilnice TTP. Stara hala namreč ni ustrezala namenu načrtovane proizvodnje, zato so jo
junija 2006 porušili. Na levi strani je tovarniški dimnik kot spomin na nekdanjo tekstilno
tovarno. V roza hali v ozadju ima svoje prostore podjetje Eukanuba.
Fotografija 10: Zanierjeva hiša, nekdanji hotel v Preboldu. Zavarovana je z varstvenim
režimom II. stopnje. Po denacionalizacijskem postopku je bila pred kratkim vrnjena, a
lastništvo še ni povsem urejeno, zato se je njena obnova trenutno ustavila. Govori se, da bi naj
v njej uredili hotel ali mladinski hotel.
Fotografija 11: Bazen Prebold. Lanski obnovi velikega bazena bo letos sledila še obnova
malega bazena. Sredstva za obnovo namenja Občina Prebold.
Fotografija 12: Garni šport hotel Prebold
Fotografija 13: Kamp Gaj z lesenimi hiškami za šotore.
Fotografija 14: Planinski dom pod Reško planino. Razpolaga s 40 ležišči v šestih sobah.
Fotografija 15: Smučišče Cestnikov hrib nad Preboldom. Zaradi nizke nadmorske višine,
slabih zim in zastarele vlečnice je v zadnjih letih namenjeno le jadralnemu padalstvu.
Fotografija 16: Ribnik Prebold. Ponuja lov na postrv in prostor za piknike. Zaradi stalnega
dotoka Izvirnice, ki s pitno vodo oskrbuje tudi del občine, ribnik tudi pozimi ne zamrzne.
Fotografija 17: Del zbirke namenjene zgodovini TTP. Manjša ročna statev je služila za
izdelavo oprt, večja pa za tkanje lanenega platna in je iz prve polovice 19. stoletja.
Fotografija 18: Graščina Prebold. V njej je urejena zgodovinska zbirka in Turistično
informacijski center. Stoji na pleistocenski rečni terasi na zahodnem robu Prebolda.
Fotografija 19: Cerkev sv. Pavla v Preboldu s pozlačenim kipom Device Marije
Fotografija 20: Šeško kužno znamenje iz 17. stoletja. Zanj velja varstveni režim I. stopnje.
Fotografija 21: Florjanov kozolec iz leta 1895 v Latkovi vasi. Njegova posebnost je v bogati
dekoraciji.
Fotografija 22: Šketova kašča iz 17. stoletja v Latkovi vasi
Fotografija 23: Tekmovanje v košnji in spravljanju trave na tradicionalni prireditvi Tekme
koscev, grabljic in štangarjev. V ozadju se vidijo postavljene štange oz. hmeljevke.
Fotografija 24: Raznovrstna ponudba na kmečki tržnici v Preboldu
Fotografija 25: Utrinek s 4. festivala potic v Preboldu, ki ga vsako leto obišče več ljudi.
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Fotografija 26: Ženska gasilska ekipa Gornjega Grada na tekmovanju s staro opremo v
Kaplji vasi. Tekmovalke so oblečene v krila in naglavne rute.
Fotografija 27: Utrinek z zimskega pohoda na Reško planino v Mariji Reki
SEZNAM SLIK
Slika 1: Grb občine Prebold
Slika 2: Lega občine Prebold
Slika 3: Dostopnost občine do AC
Slika 4: Tabla trim steze z oznakami. Nekaj dni po postavitvi je bila uničena, tako da jo je
možno videti le na internetu in to le na neuradni strani občine Prebold.
SEZNAM KART
Karta 1: Naselja v občini Prebold
Karta 2: Cestno omrežje
Karta 3: Geološka karta občine Prebold
Karta 4: Pokrajinski tipi v občini Prebold
Karta 5: Vodni viri občine Prebold
Karta 6: Kolesarske poti po občini Prebold in okolici Spodnje Savinjske doline
SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Katastrske občine in naselja v občini Prebold
Preglednica 2: Število prebivalcev v občini Prebold po njeni ustanovitvi
Preglednica 3: Število prebivalcev, površina in gostota poselitve po naseljih občine Prebold
Preglednica 4: Delovno aktivno prebivalstvo na območju občine Prebold
Preglednica 5: Raba tal glede na zemljiške kategorije na območju občine Prebold
Preglednica 6: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč ter primerjava s kmetijskimi
zemljišči v občini Prebold
Preglednica 7: Družinske kmetije po tipu kmetovanja
Preglednica 8: Izobrazba gospodarjev družinskih kmetij
Preglednica 9: Gostinska ponudba v občini Prebold
Preglednica 10: Športno – rekreativna ponudba v občini Prebold
SEZNAM GRAFOV
Graf 2: Število prebivalcev v občini Prebold po izbranih popisih od l. 1869 do 2002
Graf 2: Delež prebivalcev starih 15 let ali več po izobrazbi
Graf 3: Delež prebivalcev starih 15 let ali več po izobrazbi po naseljih občine Prebold
Graf 4: Delež delovno aktivnih prebivalcev po dejavnostih, leto 2002
Graf 5: Delež družinskih kmetij po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi
Graf 6: Delež kmetijskih kultur na njivah družinskih kmetij
Graf 7: Delež družinskih kmetij z govedom po velikosti črede
Graf 8: Delež družinskih kmetij glede na delo na kmetiji
Graf 9: Delež gospodarjev družinskih kmetij po starostnih skupinah

88

Diplomsko delo
SEZNAM PRILOG
Priloga 1: Število prebivalcev občine Prebold po naseljih ob posameznih popisih in
v letu 2006
Priloga 2: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti po posameznih naseljih občine
Prebold leta 2002
Priloga 3:Turistična karta občine Prebold
Priloga 4: Programska zasnova Žvajge
Priloga 5: Ortofoto posnetek obstoječega stanja na pobočju Žvajge
Priloga 6: Predlog zazidave za del projekta Programska zasnova Žvajge

89

Diplomsko delo
PRILOGE
Priloga 1: Število prebivalcev občine Prebold po naseljih ob posameznih popisih in
v letu 2006
ŠTEVILO PREBIVALCEV
RAST
NASELJE
1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002 2006 2006/1869
186 239 337 446 470
503
556
498
527
183,3 %
Dolenja vas
300 309 367 626 648
741
803
774
800
166,7 %
Latkova vas
337 360 328 354 320
300
290
314
307
-8,9 %
Kaplja vas
346 433 341 726 1005 1361 1612 1605 1581
356,9 %
Prebold
261 286 270 347 346
349
366
391
403
54,4 %
Šešče pri Preboldu
315 349 366 380 351
371
355
349
365
15,9 %
Sv. Lovrenc
262 320 352 388 387
349
353
347
355
35,5 %
Matke
507 484 497 361 307
236
225
236
223
-56,0 %
Marija Reka
2514 2780 2858 3628 3834 4210 4560 4514 4561
81,4 %
Skupaj
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Popis 2002; Statistični urad RS – računalniški izpis,
2007
Priloga 2: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti po posameznih naseljih občine
Prebold leta 2002
DELOVNO
NASELJE AKTIVNO KMETIJSKE NEKMETIJSKE STORITVENE NEZNANO
preb.
dejavnosti
dejavnosti
dejavnosti
204
/
104
89
/
Dolenja vas
100 %
51 %
43,6 %
304
13
136
148
7
Latkova vas
100 %
4,3 %
44,7 %
48,7 %
2,3 %
129
13
68
44
4
Kaplja vas
100 %
10,1 %
52,7 %
34,1 %
3,1 %
691
6
384
279
22
Prebold
100 %
0,9 %
55,5 %
40,4 %
3,2 %
170
7
81
74
8
Šešče pri
100 %
4,1 %
47,7 %
43,5 %
4,7 %
Preboldu
145
12
70
56
7
Sv. Lovrenc
100 %
8,3 %
48,3 %
38,6 %
4,8 %
154
12
87
48
7
Matke
100 %
7,8 %
56,5 %
31,2 %
4,5 %
83
/
47
20
/
Marija
100 %
56,6 %
24,1 %
Reka
1880
85
977
758
60
Skupaj
100 %
4,5 %
52 %
40,3 %
3,2 %
Vir: Popis 2002
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Priloga 3: Turistična karta občine Prebold.

Vir: Občina Prebold
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Priloga 4: Programska zasnova Žvajge

Vir: Šribar, april 2007
Priloga 5: Ortofoto posnetek obstoječega stanja na pobočju Žvajge

Vir: Šribar, april 2007

Merilo: 1 : 2500
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Priloga 6: Predlog zazidave za del projekta Programska zasnova Žvajge

Vir: Šribar, april 2007

93

