Poročilo o delu Zveze športnih društev Občine Žalec

V Zvezo športnih društev Občine Žalec je bilo v letu 2015 včlanjenih 45
športnih društev. Članice zveze so aktivno sodelovale pri ustvarjanju
športnega utripa v občini.

Delo zveze

• Predstavnika zveze sta bila člana Komisije za šport;
• Zavarovali smo vse strokovne delavcev športnih društev;
• Uspešni smo bili na razpisu Fundacije za šport in s tem
finančno pomagali svojim članicam;
• Udeležba na občnih zborih društev;

• Vzpodbujali sodelovanje v občinskih športnih akcijah;
• Usklajeno in povezano smo delovali z Občino Žalec in ZKŠT
ŽALEC OE ŠPORT.

Delo Upravnega odbora

UO se je sestal na 3. sejah in razpravljal o različnih
tematikah:
• usklajevanje in potrditev kandidatov za priznanja na
prireditvi »Šport v letu 2014«,
• poročilo o delu Komisije za šport za leto 2015,
• Potrditev letnega programa športa,
• priprava redne letne skupščine ZŠD Žalec.

Finančno poročilo
Zveza športnih društev je sredstva za svoje delovanje pridobila iz proračuna
Občine Žalec, preko letnih članarin članov zveze in Fundacije za šport
Zveza je sredstva porabila za zavarovanje odgovornosti vaditeljev in
organizacijo redne letne skupščine.
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Zaključek
Zveza športnih društev Občine Žalec je pomemben partner
pri sooblikovanju športnega utripa v občini in s svojo

strokovno podporo pomembno prispeva k delovanju društev.
Še naprej bo zveza aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi
občinskih športnih akcij, ter promociji športa v občini.
Sodelovali bomo na posvetih OKS-a in podali svoje pripombe
na nov Zakon o športu.

Kot vsako leto bomo izbrali športnike in športne delavce, ki
prejmejo športna priznanja za dosežke na športnem področju.

