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ZADEVA: PROMOCIJA ŠPORTNEGA DOGAJANJA V LITIJI 

Spoštovani! 

Javni zavod za kulturo mladino in šport je bil v Litiji ustanovljen 1.1.2013. V okviru zavoda 
deluje tudi Enota za šport, ki si prizadeva za izboljšanje položaja športa v Občini. Na enoti 
menimo, da je del takšnega procesa, tudi pričetek enotnega oglaševanja športnega dogajanja 
v lokalnem okolju. V skladu s tem se predlaga  poskusno izdajanje mesečnega koledarja 
športnih dogodkov, ki bo objavljen na spletni strani zavoda (http://www.zkms-litija.si/) in v 
časopisu Občan. Pri tem potrebujemo vašo pomoč, zato vam pošiljamo preglednico v katero 
(če želite) vpišite svoje dogodke, ki bodo potekali od 24.12.2013 do 24.1.2014 in nam jo 
vrnite najkasneje do 5.12.2013. Poleg opisa dogodkov dodajte tudi naslov - spletno povezavo 
(link), kjer bodo potencialni obiskovalci lahko našli več podatkov. Mi bomo vse dogodke 
zbrali, jih uredili, posredovali uredništvu časopisa Občan in objavili na spletni strani Zavoda. 

Poleg koledarja športnih prireditev pričenjamo tudi z mesečno objavo novic iz sveta športa v 
lokalnem okolju. V kolikor želite objaviti prispevek v novicah,  nam ga prav tako pošljite do 
5.12.2013. Prispevki lahko obsegajo do 1/3 tipkane strani. Znotraj omenjenega obsega lahko 
dodate tudi slikovni material. Na koncu vašega prispevka, pa vas zopet naprošamo za spletno 
povezavo, kjer bodo bralci lahko našli več podatkov o opisanih dogodkih. Novice bomo 
objavili na spletni strani Zavoda. 

Koledar in novice dogodkov vidimo kot enotno predstavitev športnega dogajanja v Litji in 
dodaten promocijski kanal za športna društva v lokalnem okolju. Oboje bomo pripravljali na 
mesečni ravni, zato vam bomo v zaključku vsakega meseca poslali opomnik o zbiranju 
informativnega materiala.  

Verjamemo, da nam skupaj lahko uspe narediti šport v Litiji še bolj prepoznaven in zanimiv, 
zato vas vabimo k sodelovanju. 

Za vse dodatne informacije in kontakt, smo vam na voljo vsak delavnik od 07.00 – 15.00 
na tel. št.: 051-443-410 in e-mail naslovu: info@mc-litija.si. 

Športni pozdrav, 

Vodja programa       v.d. direktor ZKMŠ Litija 

Aljaž Zupan        Igorij Parkel 


