
 

OBČINA PREBOLD 
KATALOG GOSTINSKO – 
TURISTIČNE PONUDBE  

V zelenju Savinjske doline 

Kjer se prepletajo narava, užitek in 
dobro počutje. 

Več informacij: TIC Prebold, Dolenja vas 49,3312 Prebold 
Delovni čas od 15.6. do 15.9. v letu od 9.00 do 17.00 – telefon 03 705 35 35, 

ostale dneve po predhodnem dogovoru - telefon 031 722 250. 

  



 
  

  

  

  

MUZEJSKA ZBIRKA 
PREBOLD SKOZI ČAS 
 
Naslov: Dolenja vas 49, 3312 Prebold 
Informacije: ZND Prebold 
Kontaktna oseba: Nuša Strgar 
Telefon: 041 783 325, 031 682 318 
E-naslov: preboldskozicas@gmail.com  
in znd.prebold@gmail.com. 
www.zndp.si 

 
 
 
 

Muzejska zbirka Prebold skozi čas je nastala kot načrt ohranitve 
lokalne kulturne dediščine. Zanjo skrbita Zgodovinsko in 

narodopisno društvo Prebold ter Občina. 
 

Cena vstopnice: odrasli 3 €, skupine 2 € na osebo, otroci  do 10 let 
brezplačno 

 
Stalna ponudba: 

- Muzejska zbirka Prebold skozi čas 

Komu je namenjeno: 

- vsem domačim in turistom, otrokom, mladini, družinam, upokojencem... 

 

  



 

KMEČKA TRŽNICA 

Naslov: dvorišče Režajeve domačije in Muzejske zbirke Prebold, 
Dolenja vas 49,  - vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 8.00 dalje.  
Info: 031 722 250, 03 703 64 00. 
Na tržnici lahko kupite lokalno pridelane dobrote okoliških 
kmetij. 
 
Kmetija Bah  Mihael – vino  
Naslov: Loka pri Žusmu 52, 3223 Loka pri Žusmu, 
Tel.: 579 71 12 ali 041 901 293 
bah.mihael@gmail.com  
 
Kmetija Jernejc, Jernejc Marija - kislo zelje, repa, bučno olje in ostala  
sezonska zelenjava 
Naslov: Grajska vas 41, 3303 Gomilsko 
Tel.: 041 213 099  
 
Kmetija Kač, Kač Jasna - meso in mesni izdelki 
Naslov: Šešče 67, 3312 Prebold  
Tel.: 031 622 025 
peter.kac@siol.net  
 
Kmetija Jelen - jajca, jagode, kumarice za vlaganje, krompir, korenje, 
solata, peteršilj in druga sezonska zelenjava 
Naslov: Pondor 13, 3304 Tabor  
Tel.: (03) 572 72 86 
aknela.jelen@gmail.com  
 
Danica Uplaznik - Peka potic in peciva, mleko in suhomesnati izdelki 
Naslov: Matke 55, 3312 Prebold 
Tel.: 031 511 039  
 

danicauplaznik@gmail.com 
 
Kmetija Vodovnik,Vodovnik Marica – sezonska zelenjava in sadje 
Naslov: Podgorje pri Letušu 10, 3327 Šmartno ob Paki 
Tel.: 03 588 59 14 
 
Čebelarstvo Grm - med in ajdova moka  
Naslov: Kaplja vas 61, 3312 Prebold 
Tel.: 041 201 327  
ziga.grm93@gmail.com 
 
Kmetija Sušak - domače bučno olje, česen 
Naslov: Grajska vas 44, 3303 Gomilsko  
Tel.: 041 793 715  
rok.susak@gmail.com 
 
Tomaž Škorjanc - izdelki iz konoplje (olja, proteini, ...), hladno stiskana olja 
(bučno, konopljino, ogrščica) 
Naslov: Dolenja vas 157, 3312 Prebold  
Tel.: 041 269 261 
tomaz.skorjanc@amis.net 
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BAZEN PREBOLD 

Naslov: Na bazen 6, 3312 Prebold 

Letni bazen Prebold je namenjen vsem, ki si želijo v vročih dneh 
nekaj ohladitve. Bazen leži v zelenem okolju preboldskega gaja, 
poleg športnega parka, kjer so na voljo igrišča za tenis, odbojko na 
mivki, nogomet in košarko. Bazenski kompleks zajema veliki in 
mali bazen z naravno ogrevano vodo.  Bazen je odprt v lepem 
vremenu vsak dan od konca junija do konca avgusta od 9. do 19.00. 

PODATKI O BAZENSKEM KOMPLEKSU 

Veliki bazen ima dimenzije 50 x 12 metrov, globina vode znaša na 
najglobljem delu 160 centimetrov, na najplitvejšem pa 140 centimetrov. 
Temperatura vode znaša okvirno 23 stopinj Celzija, odvisno od vremena. 

Mali bazen je širok 12 metrov in je sestavljen iz dveh delov, plitvejši je 
globok 20 centimetrov in je namenjen našim najmlajšim, preostali del pa je 

globok 70 centimetrov in je namenjen nekaj večjim otrokom. 

Na bazenu je poskrbljeno tudi za gostinsko ponudbo s pijačo in hrano 
lokala Maestro. 

CENIK: 

Predšolski otroci brezplačno 

Otroci OŠ Prebold brezplačno 

Otroci in dijaki (do 18 let)  - dnevna 
vstopnica 

1,00 € 

Popoldanska vstopnica - odrasli 4,00 € 

Dnevna vstopnica - odrasli 5,00 € 

Letna vstopnica - otroci in dijaki 10,00 € 

Letna vstopnica - upokojenci in 
študenti  

30,00 € 

Letna vstopnica - odrasli 40,00 € 

 

  

 

KROŽNA UČNA POT MARIJA REKA 
Nahaja se v Mariji Reki, ki je hribovsko naselje in leži na južnem 
delu hribovitega obrobja Spodnje Savinjske doline in posega v 
Zasavsko hribovje. 

Krožna učna pot z osemnajstimi različnimi postajami povezuje 
naravne, arheološke in krajevno-etnološke znamenitosti in 
posebnosti. Ob poti lahko opazujete in spoznavate drevesne vrste, 
zelišča, geologijo območja, ptice ter se srečate s kakšnim gozdnim 
prebivalcem. 

Dolžina poti: 5000 m 
Čas hoje: 2,5h 

Zajema: Planinski dom, učilnico na prostem, planinski kotiček, krmilnico, 
cerkev Marije Vnebovzete, geološko sestavo območja (geološki stolpec), 
Pepelovo kapelo, plezalno steno, krmišče, solnico in drugo… 

Več: http://obcinaprebold.si/images/TIC/krozna_ucna_pot_marija_reka.pdf 
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HOTEL PREBOLD 
HOTEL IN CENTER ZDRAVJA *** 
 
Kontaktna oseba: Martina Kaudik 
Naslov: Graščinska cesta 9, 3312 Prebold 
Telefon:  031 628 442 
E-naslov: info@hotel-prebold.si 
Spletna stran: http://www.hotel-prebold.si/ 
 
Hotel je 2 km oddaljen od avtoceste Ljubljana-Maribor (izvoz 
Šempeter) in ima 24 dvoposteljnih in 4 enoposteljne sobe ter 
luksuzni apartma (100 m2) za zahtevnejše goste. 

HOTELSKA PONUDBA 

- kosila in večerje po predhodnem dogovoru 
- kavarna 

- kongresna dvorana, večnamenska dvorana, manjša sejna soba 
- internetni kotiček 

- fitnes, biljard, otroški kotiček in zunanje otroško igrišče 
- 24 dvoposteljnih in 4 enoposteljne sobe ter 1 luksuzni apartma, vse 

sobe imajo kabelski TV, brezplačni Wi-Fi internetni dostop omejen 
v določenih sobah, mini bar omejen v določenih sobah 

- sef v recepciji, brezplačno parkirišče 
- wellness ponudba (savne, masaže, jacuzzi,…). 

 

  



 

HOTELSKI CENIK 

OSEBA  SOBA 
Enoposteljna soba 

- nočitev z zajtrkom  40,00 € 
- nočni počitek   35,00 € 

 
Dvoposteljna soba 
Nočitev z zajtrkom   30,00 €  60,00 €  
Doplačilo za 1 osebo v sobi  10,00 € 
Dnevni počitek       35,00 € 
Nočni počitek    25,00 €  50,00 € 
Dopl. za kosilo ali večerjo    8,00 €  

 
NAJEM DVORAN 

 
    do 2 uri do 4 ure do 6 ur nad 6 ur  
Mala     60,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 
Konferenčna  60,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 
Velika    80,00 € 105,00 € 130,00 € 155,00 € 
 
SAVNE 
 
Do 1 ure    7,00 € 
Do 3 ure  10,00 € 
Nad 3 ure  14,00 € 
 
 
 
  

Cenik masaž in ostalih 
prenovljenih wellness 
storitev najdete na spletni 
strani:  www.hotel-prebold.si 



 

CAMP DOLINA PREBOLD 
 
Kontaktna oseba: Tomaž Vozlič 
Naslov: Dolenja vas 147, SI-3312 Prebold 
GSM: +386 (0)41 790-590 
Tel.: +386 (0)3 572-43-78 
Fax: +386 (0)3 574-25-91 
E-mail: camp@dolina.si 
 
Kamp Dolina se nahaja na severozahodnem delu Prebolda, od 
avtoceste Ljubljana - Celje oddaljen vsega 2 km. Kamp obratuje že 
vse od leta 1961 in je odprt čez celo leto. 

 
PONUDBA 

Nudijo namestitev v kampu ali apartmaju/sobah. 
 

Parcele v kampu so urejene ob družinski hiši lastnikov kampa. 
Na parcelah je omogočen priklop na elektriko.  

Recepcija kampa je urejena v ličnem prostoru, kjer je tudi mini lokal. 
Sanitarije v kampu so moderno urejene, imajo tudi savno in prostor za 

pranje in sušenje perila. V kampu imajo urejen prostor ob velikem žaru. 
Možnost izposoje koles, igrišče za tenis (oddaljeno 500m). Trgovina in 

gostinski lokali so v bližini kampa, oddaljeni približno 300m. 
 

Kamp Dolina je v zadnjih petih letih s strani komisije Turistične zveze 
Slovenije ocenjen za najboljši kamp v Sloveniji v kategoriji manjših 
kampov. Kamp Dolina je prepoznaven po izredno neokrnjeni naravi, 

zdravem čistem zraku in blagodejnem miru. 
 

Skupno število ležišč v apartmajih in sobah: 18 
Minimalno število nočitev: 1 

  

 

 

CENIK NAMESTITEV  
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PRENOČIŠČA IN KAMP PARK 
 
Kontaktna oseba: Darja Povše s.p. 
Naslov: Latkova  vas 227, 3312 Prebold 
Telefon:  041 472 496 
E-naslov: info@campingpark.si 
Spletna stran: www. campingpark.si 
 
 
 

Kamp park se razprostira v osrednjem delu Savinjske doline ob 
reki Savinji.  

S kapaciteto 25 kamping parcel spada v kategorijo mali družinski 
kampi. Ugodna klima in travnata površina kampa omogočata 
prijetno preživljanje vaših počitnic. V kampu je vsa potrebna 

infrastruktura (elektrika, sanitarije, tuš s toplo solarno ogrevano 
vodo, pomivalnica posode, pralni stroj), ter brezplačna uporaba 

zunanjega kamina, hladilnika in WI-FI-ja (brezžičnega interneta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENIK CAMP 
 
 

 
 

Šotor bivanje odrasli 8,5 € /osebo/noč 

 bivanje otroci 0-4 leta brezplačno 
 Elektrika 3,5 € /dan 
 Male živali 2 € /dan 

 WI-FI brezplačno 
 Hladilnik brezplačno 

 Pralni stroj 3,5 € /pranje 
 Turistična taksa vklj. v ceno 
 Prijava/odjava vklj. v ceno 

Prikolica bivanje 8,5 € /osebo/noč 

 bivanje otroci 0-4 leta brezplačno 
 Elektrika 3,5 € /dan 
 Male živali 2 € /dan 

 WI-FI brezplačno 
 Hladilnik brezplačno 

 Pralni stroj 3,5 € /pranje 
 Turistična taksa vklj. v ceno 
 Prijava/odjava vklj. v ceno 

Avtodom bivanje 8,5 € /osebo/noč 

 bivanje otroci 0-4 leta brezplačno 
 Elektrika 3,5 € /dan 
 Male živali 2 € /dan 

 WI-FI brezplačno 
 Hladilnik brezplačno 

 Pralni stroj 3,5 € /pranje 
 Turistična taksa vklj. v ceno 
 Prijava/odjava vklj. v ceno 
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CENIK SOB 
 
 

Enoposteljna 31 € na noč 

 LCD TV 
 WI-FI brezplačno 

 Tuš 
 Centralno ogrevanje 

 Turistična taksa vklj. v ceno 
 Prijava/odjava vklj. v ceno 

Dvoposteljna 47 € na noč 

 LCD TV 
 WI-FI brezplačno 

 Tuš 
 Centralno ogrevanje 

 Turistična taksa vklj. v ceno 
 Prijava/odjava vklj. v ceno 

Večposteljna od 63 € na noč naprej 

 LCD TV 
 WI-FI brezplačno 

 Hladilnik brezplačno 
 Tuš 

 Centralno ogrevanje 
 Turistična taksa vklj. v ceno 

 Prijava/odjava vklj. v ceno 
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ODDAJA APARTMAJEV - PETER KOČEVAR 
 
Kontaktna oseba : Peter Kočevar   
Naslov: Šešče 21, 3312 Prebold 
Telefon: 041 926 163 
E-naslov: pero_kos@hotmail.com  
 
 
 
 

Apartmaji se nahajajo v manjšem kraju Šešče na odmaknjeni 
lokaciji, obdani z gozdom, ki zadovolji željo po sprostitvi. Ponujajo 

nastanitev v apartmajih ter kampiranje. Je odlična izhodiščna 
točka za pohodnike, saj se v bližini nahajata dva priljubljena 

pohodniška vrha Hom in Golava. 
 
 
CENIK NASTANITEV 
 
Dormitory bed (ležišče v sobi, od 1 do 8 oseb) 15 eur/noč 
 
Apartma 2 posteljni  30 eur/noč    (na voljo 1 apartma) 
 
Apartma 4 posteljni  50 eur/noč    (na voljo 1 apartma) 
 
Nudijo tudi kampiranje za 7 eur/noč po osebi. 

  



 

PLANINSKI DOM POD REŠKO PLANINO 
 
Naslov: Marija Reka 35 
3312 Prebold 
Telefon: +386 (0)3 57 24 723  
GSM: +386 (0)41 783 391 
Odprto: vse sobote, nedelje in praznike 

 

Dom stoji na prisojnem pobočju Reške planine, v severnem delu 
Posavskega hribovja nad Savinjsko dolino. 

Odprt je ob sobotah, nedeljah in praznikih ter po dogovoru. 

V dveh gostinskih prostorih je 100 sedežev, točilni pult. Pred domom je 100 
sedežev, prostor za piknike in igrišče. V eni sobi so 4 postelje, v treh sobah 
je 5 postelj, v eni sobi 8 postelj in skupno ležišče s 14 ležišči. WC v pritličju 
in 2 v nadstropju, 2 kopalnici in umivalnici s toplo in mrzlo vodo; gostinska 

prostora in sobe ogrevajo s centralno kurjavo, tekoča voda, elektrika, 
telefon. 

  

 

DRAGOV DOM NA HOMU 
 
Kontaktna oseba: Andrej Veligovšek 
Naslov: Migojnice 34, 3302 Griže 
Telefon: 03 57 17 790 ali 041 239 983 
Odprto: ob sobotah in nedeljah ter praznikih od 8.00 do 20.00 
 

Stalna ponudba: 
- domače jedi na žlico (golaž, vampi, ričet, jota) 

- sladice (borovničevi, čokoladni in skutini štruklji, kremne rezine) 
 

Občasna ponudba: 
-sezonske jedi: domače koline, kosila 

- sezonske sladice: različne vrste štrukljev, različni zavitki,.... 
 

Komu je namenjeno: 
- vsem vrstam/skupinam  obiskovalcev – planincev. Dostop do koče možen 

samo peš. 
 

Kapacitete – primerno za: 
- na zunanjih površinah: do 300 oseb, 

- v notranjih prostorih: do 90 oseb. 
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RIBNIK DRUŠKOVIČ 
Kontaktna oseba: Jure Druškovič 
Naslov: Sv. Lovrenc 79, 3312 Prebold 
Telefon: 030 646 055 
E-naslov: ana.semenc@gmail.com 
 
Turistični ribnik Druškovič se nahaja v prijetnem okolju, 
polnem zelenja in cvetja, ob cesti Prebold - Trbovlje. 
 

STALNA PONUDBA 

- lovljenje rib 
- piknik prostor za 50 oseb 

- pomoč pri pripravi hrane za piknik 

 

KOMU JE NAMENJENO? 

- vsem željnim dobre družbe in svežega zraka 

RIBNIK JE ODPRT VSE DNI V TEDNU 
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KMETIJA KAČ 
Kontaktna oseba: Jasna Kač 
Naslov: Šešče 67, 3312 Prebold 
Telefon: 031 622 025 
E-naslov: peter.kac@siol.net 

 
Kmetija Kač se nahaja v kraju Šešče, ukvarjajo se s predelavo 
mesa in prodajo domačih izdelkov kot so marmelada, rezanci, 

peciva, sokovi, pirina moka,… 
Pri njih lahko degustirate njihove pristne domače dobrote, možen 
pa je tudi nakup. Njihova kvaliteta se izraža tudi preko številnih 

prejetih priznanj za mesne izdelke. 
 

STALNA PONUDBA 
- domači suhomesni izdelki 

- degustacije, dostava narezkov in kanapejev, pogostitve na 
prireditvah 

- njihove izdelke je mogoče kupiti v trgovini na domačem dvorišču 
vsak dan 

 
KOMU JE NAMENJENO? 

- družinam 
- posameznikom 

- naključnim obiskovalcem in ostalim 
Kapacitete, ki jih ponujajo za najem, so primerne manjšim 

skupinam. 
 

  



 

KMETIJA RAKUN 
 
Kontaktna oseba: Ivanka Rakun  
Naslov: Matke 51, 3312 Prebold 
Telefon: 041 345 014 
E-naslov: kmetija.rakun@gmail.com 
 

Pridelava in predelava sadja in zelenjave. 
Izbirate lahko med bogatim izborom marmelad, likerjev, domačega 

žganja, naravnih sokov, sirupov, svežega sezonskega sadja ter 
ostalih izdelkov iz predelane zelenjave in sadja. Pohvalijo se lahko 

s številnimi priznanji z razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki 
poteka vsako leto na Ptuju. 

 
STALNA PONUDBA 

- sveže domače marmelade (okus jagode, marelice, borovnice, ribeza, fige, 
slive, višnje, aronije in črnega ter rdečega ribeza, aronije in marelice, 

gozdnih sadežev), 

- domači sirupi ( bezeg, malina, črni ribez, višnja, jagoda, aronija, meta in 
melisa, smrekovi vršički in tropotec), 

- domači sokovi (jagoda, aronija, marelica, breskev, malina, višnja, 
korenček z jabolkom in breskev s korenčkom), 

- domači vloženi izdelki: pinđur, ajvar, lutenica, pekoči čili, v olivnem olju 
sušen paradižnik, več vrst čatnijev, česen z zelišči ali s čilijem, čemaž v 

bučnem ali olivnem olju, čebulček v kisu in vložene gobe). 

Komu je namenjeno? 
- manjšim skupinam, turistom 

Možnost nakupa izdelkov v trgovini na domačem dvorišču vsak dan. 

 

 

 

 
  



 

PICERIJA JAJČKA 
 
Kontaktna oseba: Darja Košenina 
Naslov: Graščinska cesta 2, 3312 Prebold 
Telefon: 031 301 080 
Odprto: od pon. do sob. 09.00 – 23.00,  ned.: 11.00 – 22.00 
 
 
Niso samo picerija s picami, ampak vam pripravijo in ponujajo 
tudi pester izbor jedi po naročilu ter dnevne malice. 
 
Sprejemajo zaključne družbe (kapaciteta največ 70 ljudi) in nudijo 
možnost cateringa. 
 
 

       STALNA PONUDBA 
 

- Dnevno sveže malice in kosila 
- pice, jedi iz krušne peči 

- žar ponudba 
- jedi po naročilu 

- dostava pic na dom 
- sladice,.. 

 
 
 
 
 

  



 

GOSTILNA IN PICERIJA MAESTRO 
- BAZEN PREBOLD 
 
Kontaktna oseba: Luka Založnik s.p. 
Naslov: Na bazen 6, 3312 Prebold 
Telefon: 0599 46182 
Odprto od pon. do nedelje, od 9.00 – 22.00  
 

Gostilna Maestro na notranji terasi bazena Prebold in zunanji 
terasi poskrbi, da vedno mamljivo diši po slastnih picah, morski 
hrani in drugih hišnih specialitetah. Ponujajo tudi greha vredne 

Cocktaile, izbrana vina ter malo drugačna piva. 
Goste razvajajo z raznimi degustacijami ob prijetnih ritmih glasbe, 

z norimi poletnimi zabavami z DJ-i in drugimi nastopajočimi ter 
vedno živahno ponudbo hrane. 

 
Priporočajo se tudi za naročila in rezervacije, saj sprejemajo tudi zaključne 

družbe. 
 

Kapacitete – primerno za: 
- gostinski lokal s prednjo teraso – cca 60 oseb 

- bazenska terasa – cca 75 oseb 
  



 

GOSTILNA IN PICERIJA »PRI GASILCU« MATKE  
 
Kontaktna oseba: Marcel Cilenšek 
Naslov: Matke 76 a, 3312 Prebold 
Telefon: 03 705 31 70, 040 229 561 (GSM) 
Odprto: od tor. do ned., od 10.00 do 22.00 ure 
 
 

Gostilna ponuja pestro izbiro pic ter ostale stalne gostinske 
ponudbe. Prireja tudi prireditve in tekmovanja, med katerimi je 

najbolj poznana golažijada. 
 

Gostilna je primerna za sprejem zaključnih družb in praznovanj, 
saj sprejmejo do 80 gostov. 
 
 
  



 

 
GOSTILNA FILJALKA 
 
Kontaktna oseba: Boštjan Zupanc 
Naslov: Dolenja vas 45, 3312 Prebold 
Telefon: 03 5724-336 
Odprto: od ponedeljka do sobote 9.00 – 23.00  
      nedelja zaprto 
 

 
 

Ponudba: 
V gostilni Filjalka vas čaka ponudba različnih vrst brezalkoholnih 
in alkoholnih pijač. Najbolj poznani so po svoji ponudbi različnih 

znamk in vrst piva, med katerimi je tudi savinjsko pivo Kukec.  
 
 
 

Kapacitete – primerno za: 
posamezne goste in manjše skupine do 20 oseb 

 
 

  

 

GOSTILNA ZMET  

 
Kontaktna oseba: Marica Vedenik  
Naslov: Sveti Lovrenc 55, 3312 Prebold 
Telefon:  03 705 34 10 
GSM: 031 308 903 
Odprto: od torka do petka od 14.00 do 22.00, 
sobota od 14.00 do 24.00, nedelja in prazniki od 12.00 do 20.00 
 
 

Gostišče Zmet stoji v vasi Sveti Lovrenc, ki je od Prebolda 
oddaljena dober kilometer in je dobila ime po cerkvi Sv. Lovrenca, 
ki stoji v središču vasi. Pri Zmet lahko ob prednaročilu uživate v 
dobri hrani in gostoljubju. Pripravijo vam lahko domače slovenske 
jedi ter domače kmečke jedi, narezke, pa tudi različne sladice kot 
so orehova in skutina potica ter jabolčni zavitek. Na razpolago sta 
dva večja prostora za 200 oseb, zunaj pa je prostora za 30 oseb.  

V svoji ponudbi imajo manjše golf igrišče – vadbeni poligon za 
vadbo dolgih udarcev s ciljnimi zelenicami, poligon za vadbo 
kratke igre in poligon za vadbo bližanja na zelenici. 

Cena košarice golf žogic je 2,5€ 
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TURISTIČNA KMETIJA POTOČN’K

Kontaktna oseba: Marko Veber
Naslov: Matke 5, 3312 Prebold
Telefon: 035724597
GSM: 031 380 432
E-pošta: veber.marko@gmail.com   
Odprto: od ponedeljka do četrtka po 
dogovoru,
od petka do nedelje od 14.00 do 2.00

Turistična kmetija Potočn’k se 
nahaja v Matkah, najbolj pa je 
znana planincem, ki se tod mimo 
pogosto odpravljajo na okoliške 
vzpetine. Ker je to prava kmetija z 
živino in prašiči v hlevu, mesa in 
mesnih izdelkov nikoli ne zmanjka, 
pa tudi mlečnih izdelkov ne. Ponudili vam bodo tudi ajdove žgance 
z mlekom, v domači peči pečen kruh, orehovo potico in še kaj. 
Zabavali se boste lahko tudi z različnimi aktivnostmi, urejeno pa 
imajo še otroško igrišče.



 
 

 
 



 

ZUPANC PLAC 
  

Kontaktna oseba: Rudi Zupanc 
Naslov: Šešče pri Preboldu 70 c, 3312 
Prebold 
Telefon: 040 685 662 
E-pošta: info@zupancplac.si 
Spletna stran: http://zupancplac.si/ 

 

 
 

ZupancPlac (znan tudi kot Športni center Šešče) je že od leta 1989 
unikatni športno-rekreacijski center za prirejanje zabav, piknikov, 

sproščenih poslovnih kosil in teambuldingov v osrčju Savinjske 
doline, v neokrnjeni naravi ob reki Savinji. Poleg gostinskega 
objekta s sončno teraso, ponuja ZupancPlac v uporabo 5 tenis 

igrišč (na dveh možnost igranja tudi ponoči), beachvolley igrišče, 
na katerem je mogoče organizirati tudi nogomet ali rokomet na 

mivki in neskončne površine travnikov primerne za igranje 
nogometa ali druge športno-animacijske igre. Za večje skupine 

oziroma podjetja je možen tudi najem prostora. 

 

 
 

 
 

 

 

Izdala: OBČINA PREBOLD 

Julij, 2017 

Naklada 200 kos  

Tisk: Grenko tisk  
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