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UVODNIK 

ENOTNA PROMOCIJA ŠPORTNEGA DOGAJANJA V LITIJI 
 
V Javnem zavodu ZKMŠ Litija smo pričeli z enotno promocijo področja športa v Litiji. V ta 
namen na spletni strani in v časopisu Občan objavljamo prvi mesečni koledar športnih 
dogodkov. Poleg koledarja športnih dogodkov pričenjamo tudi z mesečno objavo novic iz 
sveta športa. Vsa zainteresirana društva, ki bi želela obveščati o svojih dogodkih, vabimo k 
sodelovanju. 
Točne termine nekaterih tekem je zaradi zasedenosti športnih dvoran skoraj nemogoče 
napovedati več kot teden dni vnaprej, zato vse bralce naprošamo, da te podatke spremljajo na 
spletnih straneh športnih klubov. 
Koledar in novice dogodkov vidimo kot enotno predstavitev športnega dogajanja v Litji in 
dodaten promocijski kanal za športna društva v lokalnem okolju. Verjamemo, da nam bo 
skupaj uspelo narediti litijski šport še bolj prepoznaven in zanimiv. 
 
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. 
 
Enota za šport, Aljaž Zupan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVICE LITIJSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV 

• Igralke ŽRD Litija se odpravljajo v Beograd  

Konce decembra, med 27. In 29.12 se bo v Beogradu v Srbiji odvijal mednarodni rokometni 
turnir. Turnirja se bosta udeležili tudi 2 ekipi ŽRD Litija in sicer letnik 1996 in mlajše ter 
letnik 2000 in mlajše.  

Nekaj izkušenj z igranjem na mednarodnih turnirjih v tujini naša dekleta že imajo, igrale so že 
na turnirjih na Hrvaškem in v Bosni.  

Tudi tokrat bodo naše igralke imele močno podporo s tribun, saj se bodo skupaj z njimi 
turnirja, kot navijači, v velikem številu udeležili tudi starši.  

Udeležbo na tem mednarodnem rokometnem turnirju bodo podprli tudi v Zavarovalnici 
Triglav, za kar se jim zahvaljujemo.  

Več o dogajanju v ŽRD Litija si lahko prebereta na spletni strani www.srce-me-
povezuje.si/zrd-litija in na Facebook strani 
www.facebook.com/ZenskoRokometnoDrustvoLitija 

ŽRD Litija 

 
• NK Cockta  Kresnice: končana je nogometna sezona jesen 2013/14 

 
V medobčinski nogometni zvezi Ljubljana se je končal jesenski del nogometne sezone 
2013/14. Za 44 klubov, ki nastopajo z 290 ekipami v MNZ Ljubljana pa dolgo tekmovalno 
leto, ki se zaključuje. 
Celotni tekmovalni del v letu je dolg saj s pripravami traja celih 10 mesecev v letu. 
Tekmovalni ritem pa traja  8 mesecev. Obremenitve za klube so velike, tako s kadrovskega, 
finančnega in infrastrukturnega vidika. 
Iz naše občine v tekmovanju v velikem nogometu nastopajo trije klubi, Litija, Jevnica in 
Kresnice. Veliko je kritik, da je na tem prostoru preveč klubov in da je potrebna združitev. 
Združitev bi bila možna v kadrovskem smislu, kjer  bi dobili ekipo, ki bi nastopala v višjih 
kakovostnejših ligah. Vsak klub deluje v svojem okolju  s svojo bazo in svojo zgodovino in je 
nosilec športne dejavnosti v kraju kjer deluje. 
 
Nogometni klub Cockta Kresnice je v letošnji jesenski sezoni nastopalo uspešno. Člani so na 
koncu osvojili 3.mesto v Regionalni ljubljanski ligi, kjer nastopa nekaj odličnih ekip. Obstaja 
možnost napredovanja vendar je odvisna od finančnih sredstev. Cicibani nastopajo v treh 
skupinah in so zelo napredovali od lanskega leta, saj med ekipami  kot so Rudar Trbovlje, 
Zagorje, Kisovec in Litija, kjer je bistveno večja izbira, zasedli prvo in drugo mesto. Med 
posamezniki so igralci o katerih bomo še slišali. To je ugotovitev, da se dela dobro in vsa 
pohvala trenerjem. 
Načrti za prihodnje so optimistični kljub slabim razmeram, saj športnik vedno teži k vrhu ali 
zmagi. Vse ekipe v klubu imajo visoke cilje in sicer uvrščati se med najboljše ter skrbeti za 
kakovost in razvoj. V prihodnje moramo posebno skrb posvetiti trenerskemu kadru in kadru 
za vodenje športne organizacije. Športna društva so obsojena na tem nivoju delovati 



amatersko, z volunterskim delom članov, čim več vključevanju podpornih članov in staršev 
otrok, ki igrajo v klubu. 
Največje težave so na področju zagotavljanja finančnih sredstev, saj sredstva, ki jih 
prejemamo od lokalne skupnosti ne zagotavljajo za celotno izvedbo programov. 
Drugi problem je športna infrastruktura, ki bistveno zaostaja za enakimi društvi v državi še 
posebno pa za klubi iz tujine. Brez lokalne skupnosti in države si ne predstavljamo razvoja. 
Na kraju bi se vsem, ki so pomagali pri delovanju kluba zahvalili in za želeli srečno in veselo 
novo  leto 2014. 
    Kovič Jože 
 

• Zimski premor NK Litija 
 
S 16.11. se je zaključil jesenski del tekmovalne sezone 13/14. NK Litija je nastopila v 8 
selekcijah in ocena ob zaključku prvega dela je solidna. Pozna se dobro delo z mladimi, kar 
kažejo predvsem mlajše selekcije. Večje število točk bi lahko zbrala selekcija mladincev. 
Rezultat je pod pričakovanji le v selekciji članov, kar se v UO NK Litija močno zavedamo. V 
prvih dneh in tednih po zaključku jesenskega dela smo se odločili, da naredimo premor pri 
članski ekipi, zmanjša se tudi številčnost treningov pri kadetih in mladincih. Z intenzivnim 
trenažnim procesom pa tako zunaj na igrišču, kot v dvoranah nadaljujejo selekcije vključno z 
U-15 navzdol. Mlajše selekcije bodo v zimskem času odigrale kakšne turnirje s sosednjimi 
klubi, selekcija U-15 igra tudi zimsko ligo na zunanjem igrišču z umetno travo v Radomljah. 
Predvsem pri tej selekciji se že kaže, da fantje resnično vedo, kaj prinaša udeležba na 
treningih in dovzetno delo. Prav zimski premor je več kot dobrodošel, da skujemo načrte za 
spomladanski del, pregledamo posamezne selekcije in se odločimo za optimalno pot v 
nadaljevanju.  Več časa bo tudi za stvari, katere se težko odvijajo tekom tekmovalnega dela. 
Januar je tudi mesec zimskega prestopnega roka in takrat bo večina stvari jasnih, s kakšnimi 
zasedbami po selekcijah bomo začeli spomladanski del. 
 
V kolikor še imate željo po vpisu otroka v NK Litija, predlagamo, da ga pripeljete katerokoli 
sredo ob 18.00 uri v telovadnico OŠ Gradec. 
 
Prav je, da se ob koncu leta spomnimo in ob tem zahvalimo tudi sponzorjem, s katerimi smo 
začeli sodelovati v letu 2013: Predilnica Litija d.o.o., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje 
d.o.o. in NLB d.d.  Veseli smo vsakega prispevka, zato k sponzorstvu vabimo tudi vsa ostala 
podjetja in posameznike. 
 
Za več informacij lahko sledite tudi spletni strani NK Litija in sicer www.nklitija.si  
 
Naj vam še v imenu UO NK Litija zaželimo miren Božič in uspešno ter srečno Novo leto 
2014! 
 
UO NK LITIJA 
Gregor Zavrl, predsednik 
 
 

• Smučali bomo! Na Smučišču Dole pri Litiji pripravljeni na sezono 2013/2014 
 

Bližajo se pravi, mrzli, zimski dnevi, ki napovedujejo zimske užitke na prostem. Da bodo 
raznoliki, pestri in ugodni, bo poskrbelo tudi Smučišče Dole pri Litiji.  



Pred začetkom sezone smo člani Športnega društva Dole pri Litiji postorili vzdrževalna dela 
na vlečnici, razsvetljavi, teptalcu in terenu smučišču. Cene vozovnic in obratovalni čas 
ostajajo nespremenjeni. V sodelovanju z ZKMŠ Litija bomo izvajali projekt Zima na Dolah, 
kjer bo na voljo smučarska in sankaška rekreacija ter šola smučanja. V času nastajanja članka, 
temperature še niso bile primerne za umetno zasneževanje, danes pa je mogoče že drugače. 
Spremljajte nas na naši spletni strani www.smucisce.dole.si ali Facebook strani 
www.facebook.com/smucisce.dole  
 
Vabljeni na ugodno in zabavno zimsko rekreacijo na Dole. 
 
Ekipa Smučišča Dole pri Litiji, ŠD Dole pri Litiji 
 


