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Predstavitev Å D VoliÃ„Â•ina
Å portno druÅ¡tvo VoliÃ„Â•ina kot takÅ¡no delujemo Ã…Â¾e preko Ã„Â•astitljivih 50 let. Ã„Å’eprav smo se v preteklosti poimensk
Ã„Â•asa do Ã„Â•asa spreminjali, je naÅ¡e poslanstvo in delovanje bilo zmeraj povezano s Å¡portom. Tako smo najprej delovali
pod imenom Â»SOKOLIÂ«,Â sredi leta 1945Â smo se preimenovali v DruÅ¡tvo za telesno vzgojo Partizan (DTV Partizan) in
Ã…Â¾e v tistem Ã„Â•asu smo skrbeli za vsestranski razvoj Å¡porta v KS VoliÃ„Â•ina. V poznejÅ¡ih letih se je DTV Partizan
preimenoval v Å portno druÅ¡tvo VoliÃ„Â•ina, katero ime se ohranja Å¡e dandanes.

Dejavnosti druÅ¡tva se vrstijo skozi vso leto in so razdeljene med vso starostno populacijo, saj je Å¡port doborodoÅ¡la stvar
tako naÅ¡ih najmlajÅ¡ih, kakor tudi tistih v zenitu Ã…Â¾ivljenja.
V okviru Å¡portnega druÅ¡tva tako potekajo skozi celo leto razna Å¡portna sreÃ„Â•anja, druÃ…Â¾enja, delavnice, tekmovanja in
ostale aktivnosti.
Å portno druÅ¡tvo veÃ„Â•ino svojih aktivnosti izvaja v Å¡portnem parku, katerega velik del je tudi upravitelj in lastnik. Tako
Å¡portni park zajema nedavno prenovljeno igriÅ¡Ã„Â•e malega nogometa, igriÅ¡Ã„Â•e za tenis, odbojko na mivki in koÅ¡arko. Ob
igriÅ¡Ã„Â•ih je tudi atletska steza in Å¡tiristezno pokrito baliniÅ¡Ã„Â•e. V ponos nam je tudi novogradnja 30.000 â‚¬ vrednega
otroÅ¡kega igralnega parka, ki je zaÃ…Â¾ivel ob koncu poletja leta 2008.

DruÅ¡tvo Å¡teje pribliÃ…Â¾no 200 aktivnih Ã„Â•lanov in veliko simpatizerjev druÅ¡tva, ki se naÅ¡ih aktivnosti udeleÃ…Â¾ujejo o
ali pa nas na kakÅ¡enkoli drugi naÃ„Â•in podpirajo.
Delujemo po statutu druÅ¡tva in po letnem delovnem planu, ki je predstavljen na vsakoletnem obÃ„Â•nem zboru druÅ¡tva.
Å portno druÅ¡tvo skrbi za krpanje proraÃ„Â•una s pomoÃ„Â•jo dotacij obÃ„Â•ine in prispevki sponzorjev ter donatorjev, nekaj
stroÅ¡kov pa se pokrije tudi s Ã„Â•lanarino.
Znak in Ã…Â¾ig druÅ¡tva
NajobseÃ…Â¾nejÅ¡a vsakoletna aktivnost druÅ¡tva je izvedba Â» Tradicionalnega Å¡portnega dneva v VoliÃ„Â•ini.Â«Â Tega
krajevnega Å¡portnega praznika se vsakoletno udeleÃ…Â¾i preko 80 ekip iz celotne Slovenije, katere se pomerijo v raznih
Å¡portnih disciplinah. Ã„Å’eprav je tekmovanje prioritetno namenjeno Å¡portnemu druÃ…Â¾enju in zabavi, se vsakoletno, v
razliÃ„Â•nih panogah, zberejo vrhunski tekmovalci, ki poskrbijo, da je zmeraj veliko tekmovalnega naboja in napetih bojev
za pokale in praktiÃ„Â•ne nagrade.
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