
 

 

 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO LATKOVA VAS 

 

ZGODOVINA 

Zametki športnega društva Latkova vas segajo v leto 1990, ko je takratni nogometni ekipi Latkove vasi 

ob poplavah v latkovaski gmajni (pri latkovskem jezu) uničilo nogometno igrišče. Seveda je bilo 

potrebno najti nadomestno lokacijo in tako so začeli latkovski fantje brcati žogo pri zaraščeni deponiji 

pri IGM gradnja-Latkova vas (Schidel d.d.). To nadomestno igrišče se je počasi začelo urejati in kositi, 

tako da so lahko tudi nogometaši Latkove vasi pričeli iz igrami v vaški ligi (Tolkec liga). 

      

Nogometne ekipe Latkove vasi, ki so nastopale v vaški ligi, 1989 (Tolkec liga) 

 

Leta 1996 sta Gasilsko društvo Latkova vas in Gasilsko društvo Groblja organizirala 1. generacijski 

turnir v nogometu, na katerem so sodelovali vse generacije Latkove vasi. 

 

1. turnir generacij v nogometu, 1996 (foto. Lipičnik) 

 



Ker je bil turnir zelo obiskan in uspešen, se je naslednje leto organiziral 2. generacijski turnir v 

nogometu na katerem pa je padla ideja, da bi bilo lepo vse latkovčane, ki imajo radi šport združiti in 

ustanoviti športno društvo. 

 

Tako so idejni in ustanovni člani društva: Vodlan Marjan, Stepišnik Srečko-Eko, Rak Dejan, Strgar 

Andrej, Lenko Dušan, Zupan Janko, škof Jani, Haladeja Srečko, Ribič Božo, Hribernik Stanko, Kopše 

Sašo in šertl Srečko z ustanovitvijo športno društvo Latkova vas, dne 17.11.1997 zadali osnovni cilj, 

povezati ljudi enakimi športnimi interesi. 

 

2. turnir generacij v nogometu, 1997 (foto: Lipičnik) 

 

GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA LATKOVA VAS 

Z ustanovitvijo nogometne, košarkarske, planinske in kolesarske sekcije smo bili primorani pridobiti 

trajno lokacijo na kateri bi lahko izgradili športni park z različnimi igrišči. V dogovoru z občino Prebold 

smo prišli do lokacije in do podpisa pogodbe o upravljanju zemljišča, ki smo ga poimenovali športni 

park Latkova vas v neposredni bližini podjetje Schidel d.d. 



   

Tako je športno društvo  Latkova vas pričelo v letu 2001 z izgradnjo športnega parka. V letih 2001-

2003 smo sanirali travnato površino za igranje nogometa, naredili asfaltno igrišče z razsvetljavo za 

igranje malega nogometa in košarke, atletsko stezo dolžine 200m ter postavili mreže za goli. 

    

V letih 2004-2005 pa smo si zadali cilj zgraditi brunarico, ki bi služila za še boljše delovanje društva, 

druženje vaščanov in organizacijo piknikov, hrambo športnih rekvizitov,… 

 

V letu 2006-2007 smo ponovno sanirali igralno površino velikega nogometnega igrišča. Zasajali smo 

novo travo, ki je namenjena za igralne površine ter vgradili namakalni sistem s katerim v poletnih 

dnevih namakamo igralno površino. Poskrbeli smo tudi za urejanje okolice z sadnjo gozdnega drevja 

na brežin in okolici športnega parka. Vsako leto pa izvedemo tudi več delovnih akcij pri katerih 

očistimo okolico in poskrbimo za najnujnejša vzdrževalna dela. 

 

Sajenje trave na nogometno igrišče, 2007 (foto: Zupanc) 



 

Urejanje nogometnega igrišča in delovna akcija, 2007 (foto: Fonda) 

 

V letu 2009 smo izvedli dokončno urejanje okolice brunarice, tako da smo položili plošče, dokončno 

uredili WC-je in uresničili največji projekt, asfaltiranje atletske steze. 

 

Polaganje plošč okoli brunarice, 2009 (foto: Fonda) 



 

Priprava podlage za asfaltiranje, 2009 (foto: Fonda) 

 

 

Športni parka Latkova vas, 2009 (foto: Fonda) 

 

NOGOMETNA SEKCIJA 

V okviru nogometne sekcije deluje nogometna ekipa BAM Latkova vas, ki igra v Tolkec ligi, v zimskem 

času pa sodeluje v zimski občinski ligi Prebold (telovadnica osnovne šole Prebold). Organiziramo tudi 

vsakoletno druženje vaščanov in vaščanov, ki so živeli v Latkovi vasi na turnirju generacij Latkove vasi, 

ki poteka že od leta 1996. Vsako leto organiziramo turnir mladine do 15. leta starosti v malem 

nogometu. V poletnem času poteka rekreacija na športnem parku Latkova vas, pozimi pa v 

telovadnici v Trnavi. Nogometna ekipa pa se udeležuje tudi turnirjev izven občine Prebold. 

 

 

 



 

BAM Latkova vas, 2008 (foto: Fonda) 

 

Zaključni turnir v Kaplji vasi-Tolkec ligi, 2009 (foto: Fonda) 

 

 

 



 

Turnir generacij, 2008 (foto: Fonda) 

 

Turnir mladine v  malem nogometu do 15. leta starosti, Latkova vas, 2008 (foto: Fonda) 

 



PLANINSKA SEKCIJA 

V planinski sekciji izvedemo vsakoletni 1. majski pohod v bližnje hribe in planine (čemšeniška planina, 

Raduha, Velika Planina, Golte, Lovrenška jezera na Pohorju) ter v oktobru tradicionalni kostanjev 

piknik na športnem parku Latkova vas. V okviru te sekcije pa smo v zimskem času organizirali že tretje 

oglede poletov v Planici in v poletnem času strateške in taktične igre v paintball-u. 

 

Velika Planina, 2007 (foto: Fonda) 

 

Mozirska koča, 2008 (foto: Fonda) 

 



 

Lovrenška jezera, 2009 (foto: Plevčak) 

 

Paintball, šmarjeta pri Celju, 2008 (foto: Fonda) 



 

Kostanjev piknik na športnem parku v Latkovi vasi, 2008 (foto: Fonda) 

 

Ogled poletov v Planici, 2008 (foto: Fonda) 

 

 

 

 



KOLESARSKA SEKCIJA 

V kolesarski sekciji izvedemo vsakoletno in že tradicionalno kolesarjenje v Logarsko dolino za praznik 

Marijinega vnebovzetja 15. avgusta, ki se zaključi z piknikom. Naši člani pa se kot posamezniki 

udeležujejo različnih kolesarski maratonov po vsej Sloveniji (Poli maraton, Tri srca,…). 

 

Kolesarjenje v Logarsko dolino, 2006 (foto: Fonda) 

 

Kolesarjenje v Logarsko dolino, 2009 (foto: Fonda) 



KOŠARKARSKA SEKCIJA 

V okviru košarkarske sekcije organiziramo turnir trojk, ki se odvija na športnem parku Latkova vas. 

 

Košarkarski turnir v Latkovi vasi, ekipa Latkova vas, 2003 (foto: Fonda) 

 

Podatke zbral, pripravil in uredil Miha Fonda. 


