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ZGODOVINA DRUŠTVA
Športno društvo Partizan je bilo ustanovljeno leta 1947 kot TVD PARTIZAN in se je kasneje
preimenovalo v Športno društvo PARTIZAN PREBOLD.
Sprva se je društvo ukvarjalo predvsem z orodno telovadbo in atletiko. Z vključitvijo članov AD Študent
je društvo pričelo dosegati vidne rezultate v atletiki na širšem regijskem nivoju, obenem pa so začeli
razvijati športe z žogo. Tako so napredovali v rokometu, predvsem pa v košarki. Ta šport je bil
značilnost PARTIZANA Prebold skoraj trideset let in je napredoval vse do II. SKL. Zaradi organizacijskih
in finančnih posebnosti košarkarske sekcije je društvo leta 2001 sekcijo izločilo iz društva in jo
preoblikovalo v Košarkarski klub Prebold.
Odtlej društvo v glavnem izvaja rekreativno dejavnost in upravlja z dvema igriščema za odbojko na
mivki, dvema tenis igriščema, nogometnim igriščem in TRIM-stezo. Trim stezo, ki smo jo zgradili in
vzdrževali na pobočju Žvajge, smo leta 2013 opustili zaradi nerazumevanja denacionalizacijskih
upravičencev za šport in rekreacijo v Preboldu. Vsi objekti so last občine Prebold. Pred denacionalizacijo
so bili vsi objekti in Bazen Prebold last TVD Partizan Prebold. V času denacionalizacije je društvo
podpisalo tristransko pogodbo z denacionalizacijskim upravičencem (Cvenkl Nada) in Občino Žalec, na
podlagi katere je takratna občina (pravni naslednik je sedaj Občina Prebold) plačala odškodnino. TVD
Partizan pa se je odpovedal lastninski pravici v zameno za pravico upravljanja. Kasneje se je društvo
odpovedalo pravici upravljanja s preboldskim bazenom in ga predalo v upravljanje Občini Prebold.
Društvo se ne ukvarja z organiziranim tekmovalnim športom. Društvo skrbi za organizirano športno
rekreacijo svojih članov in občanov občine Prebold. V poletnem času predvsem na zunanjih igriščih ob
bazenu Prebold, v zimskem času v telovadnici OŠ Prebold pod okriljem našega društva vadi osem
rekreativnih sekcij.
Društvo vsako leto izvaja organizirane vadbe in tečaje za najmlajše: »Plavalni tabor«, »Počitniško
teniško šolo«. Kot soorganizator tudi »Nogometni avtobus«.
Pod okriljem našega društva deluje tudi nogometna sekcija za otroke (trenutno do U13). Otroci poleg
vadbe (3x tedensko) na zunanjem travnatem igrišču in pozimi v telovadnici OŠ Prebold, igrajo na raznih
turnirjih v Sloveniji. V sezoni 2018/2019 vse ekipe pričnejo z igranjem v nogometni ligi MNZ Celje.
Društvo na svojih igriščih organizira tudi več prireditev skozi vse leto: Tenis turnirji, Turnirji odbojke na
mivki, Nogometni turnir, prireditev »Športno druženje mladine«, prireditev »Zmorem preplavati 100m«,
prireditev »Šport pod Žvajgo«
Društvo prav tako skrbi za izpopolnjevanje in izobraževanje strokovnih kadrov.
Društvo se financira iz dotacij Občine, Športne zveze Prebold, Fundacije za športi in iz prispevkov članov.
Društvo vodi sedemčlanski upravni odbor, ki ga zastopa predsednik.
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