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1. UVOD  
 
Občina Litija je Javni  zavod za kulturo, mladino in šport Litija  ustanovila za izvajanje programov, 
prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti 
na  območju  Občine  Litija. Zavod  je  pravni  naslednik  Javnega  zavoda  za  kulturo  Litija  in Javnega zavoda  
Mladinski center Litija in deljuje od 23.1.2013 dalje. 
Pravno podlago za delovanje zavoda predstavljajo Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnitvami), 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 z dopolnitvami), Kolektivna 
pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Ur.l., št.45/94), Statut Občine Litija (Ur.l.RS, št. 18/04, 33/06),  
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 
22/98 z dopolnitvami),  Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l.RS, št. 13/18) in ostali podzakonski akti in 
pravilniki, ki se nanašajo na posamezna področja dela.  
Osnovni podatki o zavodu: 
Skrajšano ime zavoda: ZKMŠ Litija. 
Sedež zavoda: Trgu na Stavbah 8a v Litiji. 
Matična številka zavoda: 6301819000 
Davčna številka zavoda: 13109154 
Poslovni račun zavoda: SI56011006000069475 
Šifra proračunskega uporabnika: 38.679 
Osnovna dejavnost zavoda: 90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
ZKMŠ Litija  svoje dejavnosti izvaja v štirih organizacijskih enotah: 

– Enota za kulturo – Kulturni center Litija, 
– Enota za muzejsko dejavnost in kulturno dediščino – Mestni muzej Litija, 
– Enota za mladino – Mladinski center Litija, 
– Enota za šport. 

Enoti Mladinski center Litija in Enota za šport delujeta na naslovu Ponoviška cesta 12. Enota za muzejsko 
dejavnost in kulturno dediščino deluje na naslovu Cesta komandanta Staneta 2. V letu 2017 je bilo zavodu 
dodano še področje turizma. Turistično informacijska pisarna deluje na naslovu Valvazorjev trg 10. 

Osnovni nameni delovanja zavoda so: 
– organizacija in izvedba javnih prireditev, koncertov, razstav, delavnic in drugih neformalnih oblik 
izobraževanja s področja kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti ter projektov vseživljenjskega učenja, 
– spodbuja in organizira neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo in prostovoljno delo 
na drugih področjih iz delovanja zavoda, 
– nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za 
otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov financiranja za kulturne, 
umetniške, športne in druge projekte, 
– skrbi za promocijo in trženje kulturne in naravne dediščine in razvoj turizma v občini in oblikuje tovrstno 
turistično, kulturno in športno rekreativno ponudbo, 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih dejavnosti, svetovanje, zbiranje in posredovanje informacij za mlade, 
– spodbuja medkulturno učenje, participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice, inovativnost in 
kulturno ustvarjalnost za mlade, 
– muzejsko-raziskovalna dejavnost, varovanje in skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
– upravljanje in skrb za javno kulturno in športno infrastrukturo na območju Občine Litija, 
– sodelovanje in pomoč pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih množičnih prireditev v javnem interesu 
ter izvajanju interesnih, prostočasnih in počitniških dejavnosti za mlade, 
– zbiranje, varovanje in skrb za javno arhivsko gradivo, ki ima značaj kulturnega spomenika in trajen pomen 
za znanost in kulturo, 
– opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne, kulturne in 
mladinske zveze društev, 
– pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa kulture, mladine in športa, 
– spodbuja in izvaja raziskovalno delo na področjih iz dejavnosti zavoda, 
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe statistike in javnih evidenc iz področij svojega delovanja, 
– izvajanje založniške dejavnosti s področja delovanja zavoda. 
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2. POROČILO O DELU ZAVODA ZA LETO 2021 
 
 
2.1. POROČILO KULTURNEGA CENTRA LITIJA  
 

 
 
2.1.1. GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
 
2.1.1.1.  OTROŠKE MATINEJE: LUTKOVNE OZ. IGRANE PREDSTAVE ZA OTROKE 
 
V prvi polovici leta zaradi zaprtja dejavnosti ni bila izvedena nobena predstava. Odpovedanih je bilo 6 
predstav.   Novo sezono (septembra) pa smo začeli in izvedli po predvidenem programu. Z izvajalci, katerim 
je predstava odpadla,  smo se dogovorili, da jih vključimo v novo sezono. Glede na situacijo smo beležili visok 
obisk. Poskrbeli smo za vse epidemiološke ukrepe. V slovenskem merilu se še vedno uvrščamo v sam vrh po 
obisku predstav za otroke.  
 

datum naslov predstave izvajalec št. obiskovalcev 

25.9. ŠKRATKA SLADKA  Kukuc 63 

9.10. BUČA DEBELUČA Pravljičarna 63 

23.10. KAKO JE PRAŠIČEK GRADIL HIŠKO Gledališče Kolenc 90 

6.11. OPICA IN KAPITAN TAN TAN Miškino gledališče 65 

20.11. ČUDEŽNA OMARA Enostavno prijatelji 62 

11.12. POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM z obiskom Božička  KUKUC 116 

  skupaj: 459 

 
 
2.1.1.2.  GLEDALIŠKI ABONMA in izven  
 
Gledališka sezona 2020/2021 ni bila izvedena zaradi covidnih razmer. V sezoni 2021/2022 smo za vsako 
predstavo posebej načrtovali izvedbo in možno število obiskovalcev, saj so se razmere tedensko spreminjale. 
Gledališki abonma je bil pred epidemijo covida 8 let razprodan, v sezoni 2021/2022 pa je bil upad prijav za 
26%. Med prijavami na abonma pa smo zabeležili kar 30 novih abonentov. Proste  sedeže smo ponudili tudi 
ostalim obiskovalcem (za izven). Litijska publika prisega na komedije uveljavljenih slovenskih gledališč s 
priznanimi igralci in tudi letošnji program je temeljil na tem.  Ceno za 4 predvidene predstave smo prilagodili 
ceni prejšnjih sezon  (66 EUR za odrasle, za upokojence in študente 61 EUR), kar je sicer manjše povečanje 
cene, vendar je bila le tako možna ohranitev in izvedba kvalitetnih predstav. Plačila in rezervacije za 
predstave smo sprejemali za vsako posebej. Zaradi manjšega števila obiskovalcev na predstavah 
(epidemiološki ukrepi) se celotni stroški zakupa predstave niso pokrili iz naslova prodaje vstopnic, razliko je, 
za ohranitev abonmaja dodala Občina Litja. Novembrska predstava zaradi okužbe v igralski ekipi ni bila 
izvedena in je bila predstavljena na februar 2022. 
 

datum naslov predstave izvajalec št. obiskovalcev 

21.10. LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC Gledališče Smejmo se 202 

9.12. SLOVENEC IN POL Gledališče I love teater  137 

  skupaj: 339 
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2.1.1.3.   GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA IZVEN 
 
Zaradi covidnih razmer v letu 2021 ni bilo izvedenih gledaliških predstav za izven (razen v okviru abonmajskih 
prestav).   
 
2.1.2. FESTIVALI  
 
2.1.2.1  PETNAJSTI  FESTIVAL SLOVO POLETJU  
 
Tridnevni festival je bil izveden konec avgusta. Koncerte smo izvedli na treh prizoriščih. Priprave so potekale 
v skladu z navodili NIJZ (obvezna sedišča na prireditvenem prostoru). Odzivi obiskovalcev so bili odlični.  
 

datum naslov št. obiskovalcev prizorišče 

25.8. EVA HREN IN PIHALNI ORKESTER LITIJA 300  
Ploščad pred Športno 

dvorano Litija 

26.8. 
ELDA VILER, ANA DEŽMAN IN ŽENSKA VOKALNA 

SKUPINA LIPA LITIJA  400 Športna dvorana Litija 

27.8. 
EVA ČERNE, SKUPNA LESARJI IN MOŠKA 

VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA  400 Igrišče na Dobravi 

 Skupaj: 1.100  

 
 
2.1.2.2. DESETI TAČKOV FESTIVAL  
 
Festival je potekal  od 1.6. do 27.6.2021  
Na osnovi že narejenega spletnega programa (Litkova pustolovščina)  smo na novo postavili vsebino za 
spletno igro in jo poimenovali S Tačkom po mestu. Otroci so skupaj s starejšimi po mestu poiskali 10 točk, 
rešili uganke povezane z Nacetom Simončičem in s kužki ter ostale naloge. Vsi, ki so rešili spletno igro so 
sodelovali v nagradnem žrebanju. V igri je sodelovalo 67 družin, skupine iz vrtcev in šol. Igra ni bila zahtevna, 
bilo pa je potrebno prehodili večji del mesta.  Obiskovalci so bili tudi iz drugih krajev Slovenije, saj smo 
dogodek promovirali na kamzmulcem.si. 
V Kulturnem centru Litija, v Mestnem muzeju Litija, v Knjižnici Litija ter v Glasbeni šoli Litija so v dneh od 1.6. 
do 8.6. potekali ogledi TV oddaj Radovedni Taček. Poskrbljeno je bilo za epidemiološke ukrepe, tako da si je 
eno oddajo ogledala le po ena skupina otrok (mehurčki). Skupno si je oddaje v vseh ustanovah ogledalo 562 
otrok – vsi razpisani termini so bili zasedeni.  Otroke je na ogledih obiskal Taček, pa tudi nekaj pravih kužkov, 
katerih so se otroci zelo razveselili.  
Ves mesec je potekal likovni in fotografski natečaj na temo Taček je pogrešal prijatelje. Prispelo je 194 risb, 
ena skupinska risba, ena skulptura in fotografija. Nagrajena dela so bila razstavljene v Knjižnici Litija ter v avli 
Občine Litija.   
V petek, 4.6. je Društvo Tačke in repki organiziralo pohod s kužki po mestu, kjer so skupaj reševali igro S 
Tačkom po mestu.  
8.6. pa je potekal spletni dogodek – ob 20-letnici smrti Naceta Simončiča. Ogledalo si ga je 178 gledalcev.  
Skupaj si je na FB profilih (Tačkov festival, ZKMŠ in KC) dogodke Tačkovega festivala 2021 ogledalo skoraj 
33.000 ljudi. Spletni dogodek je dostopen na naslovu  
https://www.youtube.com/watch?v=WC2dMMcOo0k&t=12s. 
Organizacija festivala poteka v sodelovanju ZKMŠ in Knjižnice Litija. Letos sta  kot prejšnja leta sodelovala 
tudi Glasbena šola Litija ter Društvo Tačke in Repki.  Zaključni dogodek zaradi epidemioloških ukrepov ni bil 
organiziran.    
 
2.1.3. PRIBLIŽEVANJA  
 
V prvi polovici leta srečanja niso bila izvedena zaradi epidemioloških razmer. Jeseni smo izvedli dva dogodka 
in to v dvorani Kulturnega centra, da smo lahko ohranjali predpisano razdaljo in tako skrbeli za vse 
epidemiološke ukrepe.  Novembrsko srečanje je bilo zaradi povečanja števila okužb prestavljeno na 
december.   

https://www.youtube.com/watch?v=WC2dMMcOo0k&t=12s
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datum gost št. obiskovalcev 

11.10. TONE HOČEVAR 26 

6.12. dr. DRAGAN PETROVEC 34 

 skupaj:  60 

 
Dogodki nastajajo  v sodelovanju s Knjižnico Litija.  
 
 
2.1.4. OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE  
 
2.1.4.1.  OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU (7.2.2021) 
 
Izvedba dogodka v dvorani žal ni bila mogoča. Pripravili smo spletni dogodek v katerem so sodelovali 
Aleksander Mežek, Zbor sv. Nikolaja Litija ter Ženska vokalna skupina Lipa Litija. Gledalce so nagovorili župan 
občine Litija, Franci Rokavec, zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič ter Aleksander Mežek. Izbor pesmi je bil 
posvečen Mojmirju Sepetu, ki nas je zapustil konec leta 2020. Spletni dogodek si je ogledalo 425 
obiskovalcev, dostopen je na https://www.youtube.com/watch?v=iM82fKN8GFg&t=5s.  
 
2.1.4.2.  PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI (16.6.2021) 
 
Prireditev ob občinskem prazniku je bila izvedena v dvorani Kulturnega centra Litija v sodelovanju z Občino 
Litija. Podeljena so bila občinska priznanja in Jerebova priznanja za dosežke na področju kulture. Osrednji 
govornik je bil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Program so sooblikovali pevka Darja Švajger in  Jaka 
Pucihar ter Moška vokalna skupina Lipa Litija. Pred pričetkom dogodka so v parku igrali Leseni rogisti. 
Program je povezoval Gorazd Mavretič. Dogodka se je udeležilo cca 180 obiskovalcev.    
 
2.1.4.3.  OSTALE OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE 
  
LITIJSKI KARNEVAL 2021 
 
V pustnem času so potekale številne aktivnosti v okviru Litijskega karnevala 2021. Povorke in ostalih 
množičnih dogodkov žal ni bilo mogoče organizirati, zato so številni organizatorji karnevalskih prireditev po 
Sloveniji pustovanja odpovedali v celoti. V Litiji je odbor za pripravo karnevala, ki ga koordinira ZKMŠ Litija, 
karnevalsko dogajanje prilagodil zdravstveni situaciji.  

• Na novo je bila postavljena spletna igra z naslovom Litkova pustolovščina. Igra je bila prilagojena za 
mladino. Poiskati je bilo potrebno 10 točk po mestu, rešiti naloge in si tako prislužiti sodelovanje v 
žrebanju za bogate nagrade. V dogodivščini so sodelovali prebivalci občine in obiskovalci iz številnih 
krajev po Sloveniji, ki so na ta način spoznavali našo občino.  

• Razstave po mestu, po vsakoletni trasi karnevala – pripravili smo razstavo fotografij preteklih 
karnevalov. 20 velikih fotografij na velikih panojih je bilo postavljenih od lekarne do nakupovalnega 
središča Ježa. V izložbah lokalov po starem mestnem jedru so bile razstavljene fotografije 
karnevalskih povork iz arhiva Mestnega muzeja Litija, v avli Občine Litija pa razstava fotografij 
pustnih oblasti, v sejemski hišici pred Športno dvorano Litija so bile na ogled fotografije s pustnih 
rajanj v dvorani z naslovom Mi Litijani smo veseljaki. Izložbe po Valvazorjevem trgu pa so z risbami in 
slikami obogatili člani Društva LILA Litija.   

• Uganke po mestu za najmlajše – ob panojih smo postavili majhne like Litka – karnevalske maskote, ki 
so vabili najmlajše, da rešijo uganko. Med prejetimi rešitvami smo izžrebali tudi nagrade. 

• Z daljšim prispevkom v živo v oddaji Dobro jutro je bila pred Rudnikom Sitarjevec predstavljena 
litijska tradicionalna in sodobna pustna kulinarika ter program Litijskega karnevala, 

• Otroci so si lahko preko spleta ogledali gledališko predstavo Detektiv Vohljač. 

• Likovni natečaj – izveden je bil natečaj, na katerega je prispelo 42 risb;  risbe smo ocenili in trem 
najboljšim podelili nagrade. 

• Litkova hišica – pred muzejem je bila postavljena hišica, v kateri smo uredili Litkovo sobo, ki je 
navdušila tako najmlajše kot starejše. 

https://www.youtube.com/watch?v=iM82fKN8GFg&t=5s
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• Film z Litkom – kot povabilo na karnevalsko dogajanje v letu 2021 je bil pred rudnikom Sitarjevec 
posnet kratek promocijski  film z Litkom. 

• Pustne dobrote na tržnici – v sodelovanju z domačimi ponudniki so bile 6.2. in 13.2. na Litijski tržnici 
predstavljene pustne dobrote. 

• Pri rudniku Sitarjevec je bil posnet kratek video z Litkom, ki je povabil na dogajanja v mestu.  

• Letalo Litija Airways – atrakcija Litijskega karnevala 2020 – je bilo na ogled pred stavbo občine Litija. 

• Prvič letos je bil postavljen tudi kip Litka (izdelal ga je Bruno Rusjan); po karnevalu smo ga prestavili v 
Rudnik Sitarjevec.    

• Pustna okrasitev Litije je bila izvedena v večjem obsegu kot prejšnja leta (tudi preko mostu). 

• Karnevalski video nagovor so Litijskemu karnevalu 2021 pripravili Mama Manka ter karnevalske 
skupine iz Cerknice ter orači in pokači iz Leskovca pri Ptuju.  

• Ves čas so potekale promocijske aktivnosti na spletnih straneh: Kulturni center Litija, Občina Litija, 
Mladinski center Litija, Mestni muzej Litija, Visit Litija, Srce Slovenija, Kam z mulcem, zasavski 
informativni portali, časopisi (Dnevnik, Slovenske novice, Občan,…), Radio 1, RTV, ETV,  facebook 
straneh: Litijski karneval, Občina Litija, Srce Slovenije, ZKMŠ, Kulturni center Litija, Mladinski center 
Litija, Mestni muzej Litija, Visit Litija,… (doseg objav le na fb Litijski karneval je bil cca 40.000!).   

 
POMOČ PRI PRIPRAVI PROSLAVE OB 30. LETNICI DNEVA SAMOSTOJNOSTI NA SLIVNI  
 
Sodelovali smo pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti in 40-letnici Društva za razvoj in varovanje 
vrednot GEOSS-a dne 13.6.2021 pri spominskem obeležju GEOSS. Dogovorili smo nastop Slovenskega okteta. 
V okviru praznovanj smo koordinirali predstavitev  GEOSS-a in širšega območja Slivne in Vač z daljšim 
prispevkom v oddaji Dobro jutro, 23.6.2021. 
 
 
DOGODEK OB PODELITVI LICENC LOKALNIM TURISTIČNIM VODNIKOM  
 
19.6. je v okviru Poletne muzejske noči potekal dogodek ob prvi Podelitev licenc lokalnim turističnim 
vodnikom občin Litija in Šmartno pri Litiji. Kulturni center je dogodku nudil tehnično podporo s pripravo 
prireditvenega prostora: ozvočenje, oder, postavitev stolov,… ter organizacijo in izvedbo programa -  Ženska 
vokalna skupina Litija. 
 
VPIS V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO DOSEŽKOV 
 
Kulturni center je sodeloval tudi pri  organizaciji in tehnični izvedbi dogodka Vpis v zlato knjigo in Knjigo 
dosežkov. Prireditev je tokrat prvič potekala ob obeležju Geometričnega središča Slovenije GEOSS na Slivni in 
sicer 17. junija. OŠ Gabrovka je pripravila program, v Kulturnem centru Litija smo poskrbeli za tehnično 
podporo s pripravo prireditvenega prostora: ozvočenje, mize, prti, stoli, pomoč pri pogostitvi.  
 
OTVORITEV PARKA SAMOSTOJNOSTI NA VALVAZORJEVEM TRGU  
 
25.6. je na Valvazorjevem trgu potekala osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti z otvoritvijo Parka 
osamosvojitve. V kulturnem programu so sodelovali Zasavski rogisti ter Oktet Valvazor. Slavnostni govornik 
je bil Jelko Kacin, program je povezoval Gorazd Mavretič.  Kulturni center je skrbel za scenarij, koordinacijo 
nastopajočih, tehnično izvedbo prireditve in pripravo prostora. 
 
ČAROBNA LITIJA  
 
Je sklop decembrskih prireditev na javnih prostorih s katerimi so-ustvarjamo praznično vzdušje. Zaradi 
epidemioloških ukrepov smo morali številne odpovedati ali jih prestaviti na druge lokacije: slavnostni prižig 
novoletnih lučk, Miklavžev sejem in pohod z baklami, prednovoletna zabava in silvestrovanje na prostem,… 
Pripravili smo pripravili  program, skladen z možnostmi ter omejitvami NIJZ.  
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datum naslov predstave 
št. 

obiskovalcev 

od 17.12. 
do 4.1.2022  

ŠKRATOVA ČAROBNA POT  (leseni liki živali, snežaki, palčki, jelenčki iz sena, 
praznični foto okvir ter 2 praznični hišici (Božičkova delavnica in kuhinja gospe 

Božičkove) na petih lokacijah (od Lekarne do Mestnega muzeja Litija), z 
zgodbo, katero so pripovedovali škrati (iz smrečja). 

odličen odziv 
(tudi na fb) 

21.12. Koncert črnskih duhovnih pesmi skupne Gospel group 140 

23.12. Božična tržnica s sprevodom dedka Mraza  500 

24.12. Božična tržnica 100 

26.12. Žive jaslice - pri rudniku Sitarjevec (KUD Jevnica)  300 

27.12. 
Nastop Ženske vokalne skupine Lipa  ob mineralnih jaslicah v rudniku 

Sitarjevec (trije nastopi) 90 

28.12. 
Nastop MePZ Jevnica  ob mineralnih jaslicah v rudniku Sitarjevec  

(dva nastopa) 60 

 
Kulturni center Litija je navedene prireditve izvedel v sodelovanju z ostalimi področji dela ZKMŠ Litija in s 
številnimi soorganizatorji in partnerji v lokalnem okolju.  
 
 
2.1.5.  RAZSTAVNA DEJAVNOST   
 
V prvi polovici leta v Kulturnem centru nismo imeli gostujočih avtorskih razstav.  Februarja smo v okviru 
Litijskega karnevala 2021 pripravili razstavo karnevalskih fotografij po mestu. Odprtje razstave Sabine Slana 
Cvikl, ki je bila planirana za april, je bila prestavljena na jesen. Dogodek je bil izveden v dvorani Kulturnega 
centra (ohranjanje razdalje).  V okviru prireditev ob prazniku občine Litija smo pripravili razstavo fotografij 
Rudnika Sitarjevec.  8.11. pa je bila brez otvoritve postavljena likovna razstava domačega umetnika Janeza 
Prašnikarja.   
 

Datum naziv razstave obisk ob otvoritvi 

20.9. ODPRTJE RAZSTAVE SABINE SLANA CVIKL  55 

16.6. FOTOGRAFIJE RUDNIKA SITARJEVEC    

8.11. LIKOVNA RAZSTAVA: JANEZ PRAŠNIKAR   

 
 
2.1.6. OSTALA DEJAVNOST 
 
2.1.6.1.   SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Redno sodelujemo z javnimi zavodi in drugimi institucijami v Občini Litija in izven nje. V letu 2021 so nekateri 
uporabljali dvorano Kulturnega centra Litija za izvedbo dogodkov, zaradi večje prostornine (covid). 
 

 datum naslov najemnik 
Št. 

obiskovalcev 

kulturna prireditev 5.2. 
S kulturo v svet - OŠ Litija 

sodelovanje v videu OŠ LITIJA    

predavanje 11.6. 
AGI PLUS - preventivni 

pregledi AGI PLUS 30 

predavanje 12.6. 
AGI PLUS - preventivni 

pregledi AGI PLUS 45 

kulturna prireditev 14.6. Druga žena Knjižnica Litija  10 

predavanje 19.6. 
redno usposabljanje voznikov 

2021 Obrtna zbornica 80 

kino 28.8. Kako postati dobra žena Europa direct Zasavje 7 

delavnica 17.9. Joga smeha (Festival Svet za medgeneracijsko 25 
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medgeneracijskega 
povezovanja)  

povezovanje Občine Litija  

kulturna prireditev 15.10. 
Prireditev ob svetovnem 

dnevu otroka 
Svet za medgeneracijsko 
povezovanje Občine Litija 210 

predavanje 
3.12. in  

4.12. preventivni pregledi AGI PLUS 60 

koncert 22.12.  
Novoletni koncert GŠ Litija – 

Šmartno  
Glasbena šola Litija 

Šmartno 120 

   skupaj: 587 

 
Na dogodku Festival medgeneracijskega povezovanja (17.9.) smo skrbeli za postavitev odra in ozvočenja.  
Vsem najemnikom dvorane in drugih prostorov Kulturnega centra Litija nudimo tehnično pomoč pri izvedbi 
prireditve ter možnost oglaševanja na spletni strani KC in na naših oglasnih tablah.  
 
2.1.6.2. SODELOVANJE Z DRUŠTVI  
 
Sodelovanje z društvi, ki izvajajo prireditve v naših prostorih je ena od stalnih prioritet našega dela. Nudimo 
jim pomoč  v okviru naših tehničnih, finančnih in kadrovskih zmožnosti. Njihove prireditve oglašujemo na 
naših oglasnih prostorih v Litiji, preko el. pošte po naši obsežni mailing listi, na FB-ju in na naši spletni strani.  
Svetujemo jim glede izboljšav in možnosti izvedbe v naši prostorih  (glede na naše izkušnje).  Svetujemo in 
izvedemo postavitve scene, skrbimo za ustrezno ozvočenje dogodka ter celotno tehnično izvedbo prireditve 
(ton, luč, računalniška podpora). Pomagamo pri morebitni pogostitvi pri dogodku ter priskrbimo hostese za 
pomoč (če je potrebno).   
 
V prvem polletju društva niso izvajala dogodkov v Kulturnem centru. Potekale se le vaje več društev -  vse v 
okviru epidemioloških možnosti. Jeseni je bilo dogodkov več. Nekateri so že tradicionalni: 

- vsako leto koncert v Kulturnem centru Litija izvede Zbor sv. Nikolaja Litija, 
- Citrarska skupina Društva upokojencev Litija. 

Dogodkov je bilo bistveno manj kot v časih pred epidemijo. Veseli smo bili sodelovanja s plesalci Plesnega 
društva NLP, ki so novembra na odru Kulturnega centra Litija posneli novoletno predstavo. Za potrebe 
izvedbe gledališke predstave na Dolah, smo KUD Dole posodili del ozvočenja.  
 

 datum naslov najemnik št. obiskovalcev 

koncert 28.9. Citrarski koncert z Mavrico 
Društvo upokojencev  

Litija 210 

koncert 9.10. Koncert zbora Sv. Nikolaja Litija Nova kultura 145 

delavnica 16.11. Likovna ustvarjalnica LILA LILA 15 

snemanje 26.11. in 27.11. Hrestač - snemanje predstave 
Plesno društvo NLP 

Litija 50 

fotografiranje 1.12. fotografiranje ŽVS Lipa PD Lipa 10 

sestanek 4.12. občni zbor članov društva KLIŠE KLIŠE 25 

   skupaj: 455 

 
Prostore Kulturnega centra Litija za svojo redno dejavnost uporabljajo naslednja društva: Društvo LILA, ŠKUD 
Tombas, Medgeneracijsko glasbeno društvo, PD Lipa in Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno.    
Društvo Lila ima v pododrju atelje ter souporablja pisarno z Univerzo za tretje življenjsko obdobje v 
vzhodnem delu KC-ja. Društvo Tombas ima prostore v drugem nadstropju (vaj in predstave v letu 2021 niso 
imeli), PD Lipa ima poleg svojega prostora v 1. nadstropju v uporabi še manjši prostor v  2. nadstropju.   
 
S ŠKUD Tombas, Društvom LILA, Lutkovno skupino LI LU, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, MGD Litija in 
PD Lipa (prostor v 2. nadstropju)  imamo sklenjene pogodbe  o brezplačni uporabi nekaterih prostorov v 
Kulturnem centru. Pogodbe so na podlagi veljavne zakonodaje in navodil Občine Litija podpisane za obdobje 
enega leta, s predpostavko, da jih bomo po izteku podaljšali. Pogoj za podaljšanje je uspeh na razpisu občine 
Litija za programe kulture.  
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Redne vaje so v letu 2021 v dvorani Kulturnega centra izvajali: Medgeneracijsko glasbeno društvo 
(Generacija A – muzikal), Društvo invalidov Litija (plesna skupina Bizonke), občasno PD Lipa.   
 

zvrst datum Uporabnik  

18 vaj 3.3.- 19.12. MGD LITIJA – GENERACIJA A (muzikal) 

31 vaj 22.3.- 21.12. Društvo invalidov – plesna skupina Bizonke  

1 vaja 10.8.  MVS LIPA LITIJA    
 
Vsako kulturno društvo, ki se odloči pripraviti prireditev v naši dvorani, dobi vso potrebno tehnično in 
administrativno pomoč s strani zavoda ter brezplačno uporabo prostorov in opreme.  
 

 
2.1.6.3. KINO V LITIJI 
 
V letu 2021 je kinematografska dejavnost postala del redne dejavnosti Kulturnega centra Litija. Izbor filmov 
in izvedba je v domeni zunanjega ponudnika filmskih predstav MOJKINO, ki nudi najnovejše filme v sodobni 
DCP 2K tehnologiji.  V sodelovanju z Mladinskim centrom Litija so bili izvedeni trije kino dnevi:   
 

Datum Naslov filma Št. obiskovalcev 

1.10. 
Tačke na patrulji: Film, Mali šef: Družinski posli, James Bond: 

Ni čas za smrt 
 

372 

29.10. Krudovi,  Nova doba, Pri Addamsovih, Noč čarovnic mori   345 

18.12. Luka, Zapoj 2, Hiša Gucci 115 

 skupaj: 832 

 
 
 

 

2.2. POROČILO MESTNEGA MUZEJA LITIJA ZA LETO 2021 
 

 

 
 
Osnovne naloge Mestnega muzeja Litija: 

• zbiranje, varovanje in skrb za javno arhivsko gradivo, ki ima značaj kulturnega spomenika in trajen pomen za 
znanost in kulturo,  

• muzejsko - raziskovalna dejavnost, 

• varovanje, ohranjanje in skrb za naravno in kulturno dediščino na območju občine Litije, 

• redno obveščanje javnosti o delu in izsledkih raziskav. 
 
Delovanje muzeja je bilo zaradi ukrepov proti širjenju covid-19 oteženo. 
Muzej je bil zaprt od 23.10.2020 do 23.1.2021, 30.1.-6.2., 1.-11.4.2021. Kljub odprtju muzeja v prvi polovici 
leta nismo smeli organizirati dogodkov in opravljati vodenih ogledov. Obisk je bil omejen na 1 osebo na 20 
oz. 10 m2. V poletnem in zgodnje jesenskem času je bilo organiziranje dogodkov dovoljeno, pod pogojem 
upoštevanja takrat veljavnih ukrepov. Še vedno pa je bilo in je še številčno omejeno število oseb v muzejskih 
prostorih. 
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2.2.1. NALOGE IN DELO V LETU 2021 
 
Vsebina dela Mestnega muzeja Litija v letu 2021: 

• Izvajanje vodenih ogledov muzeja, priprava kulturnih dni in pedagoških delavnic za šole ter vodenje 
skupin po kulturno-zgodovinski poti po Litiji, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale in v 
skladu z vsemi navodili zdravstvene stroke, 

• Izvajanje nalog, ki jih za muzeje vpisane v razvid muzejev v RS določata »Pravilnik  
o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o 
podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev« in Pravilnik o vodenju inventarne 
knjige premične kulturne dediščine«, 

• Sodelovanje z lokalnimi društvi, zavodi in drugimi organizacijami pri načrtovanju in izvedbi različnih 
programov, ki vključujejo dediščinsko tematiko iz lokalnega okolja, 

• Inventarizacija gradiva s pomočjo novega muzejskega programa Galis, preučevanje, dokumentiranje 
pridobljenega gradiva,  

• izvajanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine (svetovanje občanom, institucijam itd.), 

• sodelovanje z Občino Litijo, Mestno skupnostjo Litija in ZVKD pri projektu prenove Plečnikovega 
spomenika v Litiji, 

• V Rudniku Sitarjevec MML nudi strokovno pomoč pri informacijah za usposabljanje vodnikov, varovanje 
in interpretacijo dediščine, 

• obveščanje javnosti o dejavnosti Mestnega muzeja Litija in krepitev spletne strani MML, 

• sodelovanje z Mestno skupnostjo Litija na posameznih projektih (tematska zgodovinska pot, nadzor in 
prezentacija litijske kapelice, vzdrževanje spomenikov, informiranje s področja varstva kulturne 
dediščine, itd.), 

• sodelovanje z izdajatelji in avtorji, ki s svojimi publikacijami širijo znanje in popularizirajo lokalno 
dediščino. 

 
 2.2.2 PROJEKTI MESTNEGA MUZEJA LITIJA 
 
2.2.2.1. PROJEKT VISIT LITIJA 
 
Projekt, kjer je nosilni partner občina Litija, se je z letom 2021 zaključil. Zaposlena MML je za potrebe 
projekta prevedla tekste za zgibanke. Tri zaposlene v MML smo opravile še praktični del izobraževanja ter 
junija prejele licenco za lokalnega vodnika po občini Litija in Šmartno pri Litiji. Vse obiskovalce muzeja smo 
vodili tudi v Predstavitveno sobo litijskega turizma, ki je bila urejena v okviru projekta Visit Litija. Zaključna 
javna prireditev projekta Visit Litija s prvo podelitvijo licenc lokalnim turističnim vodnikom je potekala pred 
Mestnim muzejem Litija v okviru prireditve Poletna muzejska noč.  

 
2.2.2.2. PROJEKT DEDIŠČINA NAS POVEZUJE 
 
Izjemno uspešen projekt, v okviru katerega smo obnovili kletne prostore Stare sodnije in vanje umestili nove 
muzejske razstave, je bil s koncem leta 2019 zaključen.  
V letu januarju 2021 smo oddali letno poročilo spremljanja projekta na MGRT. Projekt se spremlja do leta 
2025. Popdpisana je bila konzorcijska pogodba projektnih partnerjev in drugih javnih zavodov ter društev z 
željo nadaljnjega sodelovanja in obveščanja o dogodkih s področja varovanja dediščine v občini Litija in 
Šmartno pri Litiji. V konzorciju sodelujejo kar 3 lokalna društva in 7 drugih organizacij, večinoma javni zavodi 
s področja izobraževanja. Veseli nas, da je delovanje v projektu pokazalo, da z medsebojnim sodelovanjem 
lahko izberemo dediščinske teme in metode dela s katerimi pritegnemo veliko število sodelujočih. Ob tem, 
da se je dvignila obiskanost prireditev, se je hkrati krepila moč vseh sodelujočih organizacij v lokalnem okolju. 
Krepila se je zaveza k trajnejšemu sodelovanju, tudi po zaključku projekta, katere krona je podpis 
konzorcijske pogodbe. 
 
S koncem leta smo izpolnili vse zahtevane kazalnike spremljanja projekta po zaključku operacije. 
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2.2.2.3.  PROJEKT OD TRADICIONALNIH SPRETNOSTI DO SODOBNIH RURALNIH TURISTIČNIH 
                PRODUKTOV 
 
V letu 2020 je MML izvedel 4 delavnice v okviru navedenega projekta, katerega partner v Litiji je Razvojni 
center Srca Slovenije in je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.  
V jesenskem in zimskem času 2021 smo izvedli še preostale delavnice, napisali poročilo in izdali račun: 
 

datum ime Izvajalec št. obiskovalcev  

28.9. Keramika Milena Dimec 15 

30.9. Peka kruha, Mladinski center Tina Šuštaršič 6 

7.10. Keramika, Mladinski center Milena Dimec 7 

25.10. Barvanje tekstila Tina Šuštaršič 11 

26.10. Barvanje tekstila, Mladinski center Tina Šuštaršič 8 

28.10. Peka kruha Tina Šuštaršič 10 

14.12. Peka poprtnika, Mladinski center Tina Šuštaršič 9 

16.12. Peka poprtnika Tina Šuštaršič 6 

Skupaj   72 

 

2.2.2.4. PROJEKT MINE TOUR 
 
Občina Litija je v okviru projekta vodila investicijo v muzejskem Rudniku Sitarjevec. Z mesecem aprilom se je 
projekt zaključil, takrat je občina odprla novih 500 metrov rudniških rovov. MML je sodeloval pri pripravi 
teksta za vodnike po rudniku Sitarjevec.  
Mestni muzej Litija je v projekt vključen tudi kot turistični ponudnik z ogledom muzejskih razstav MML, 
posebej Predstavitvene sobe litijskega turizma in prenovljene muzejske razstave o Rudniku Sitarjevec Litija.  
Načrtovana gostujoča razstava skupne Labin Art Express ob otvoritvi dodatnih rovov za turistične oglede je 
bila zaradi epidemiološke situacije odpovedana.  
 

2.2.3. VODENI OGLEDI MUZEJA 
 
Vodenje poteka po devetih stalnih razstavah: Razišči Litijo, Rudnik Sitarjevec, Zgodovina rečnega prometa, 
Južna železnica, Litijski most, Rekonstrukcija zaporniške celice, Obrazi Litije s fotografskim ateljejem, 
Glasbena društva iz Litije in Šmartnega ter Spominska soba skladatelja Petra Jereba. Vsebinsko gledano so 
stalne razstave za Litijo zelo pomembne, saj nagovarjajo teme, ki tvorijo del identitete Litijanov, obenem pa 
se dotikajo tudi tem, ki so skupne tako tujim kot domačim turistom.  
V začetku leta in med sredino marca in koncem aprila je bil muzej za obiskovalce zaprt za obiskovalce. Tudi 
po preklicu epidemije se šolske skupine, vrtci in turistične skupine zaradi preventivnih ukrepov niso odločale 
za obisk muzeja, tako kot je bilo to pred epidemijo. 
Muzejske razstave  je obiskalo 928 obiskovalcev. 10% (90) je nenapovedanih obiskovalcev, 56% (458) je 
šolskih skupin, 40% (263) pa skupin odraslih obiskovalcev 
 
Čas ogledov brez najave je od torka do petka od 8.00 do 12.00, ob torkih in četrtkih od 17.00 do 19.00, ob 
sobotah od 10.00 do 12.00. Še vedno so ogledi izven tega časa možni po predhodni najavi.  
 

2.2.4. MUZEJSKE RAZSTAVE 
 
Od marca do maja je gostovala razstava iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož »Toplina svetlobe«  o svetilih, od 
antike do današnjih dni. Na Poletno muzejsko noč, 19.6., smo odprli gostujočo razstavo Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever z naslovom: Vojna za samostojno Slovenijo 1991, ki je bila na ogled do začetka 
septembra. V novembru smo na ogled brez otvoritve postavili dve razstavi Društva Lila: Portreti in njihovo 
letno razstavo Kako so včasih živeli ob reki Savi. Ob koncu leta smo pripravili še razstavo poprtnikov. Zaradi 
ukrepov je bila iz muzeja prestavljena v izložbo TIC Litija. 
Tabelaričen prikaz razstav v letu 2021: 
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datum ime kustosinja št. obiskovalcev  

25.3. Odtenki svetlobe mag. Nataša Kolar 30 

19.6. Vojna za samostojno Slovenijo 1991 Biserka Debeljak, Anton Pozvek 30 

18.11. Portreti, fotografska razstava Društvo LILA 10 

29.11. Kako so včasih živeli ob reki Savi Društvo LILA 15 

22. 12. Božični kruh-poprtnik (izložba TIC Litija) Tina Šuštaršič, Mojca Hauptman  

 Skupaj  85 

 
Velika pridobitev je prenovljena razstava o rudniku Sitarjevec, ki je bila postavljena povsem na novo. V ta 
namen smo si iz Narodnega muzeja Slovenije in Skupine Stik izposodili predmete, ki so povezani z 
arheološkimi izkopavanji in najstarejšimi ostanki poselitve.  
Občina Litija je v letu 2021 kupila panoje, namenjene za razstave na prostem. V okviru Litijskega karnevala, ki 
je potekal v prilagojeni obliki, smo v MML pripravili izbor starih fotografij s karnevalov. Postavljena je bila 
tudi razstava na Občini Litija, in sicer prevzemi pustne oblasti. 
V juniju smo v parku ob Savi pripravili izbor fotografij, povezanih z življenjem ob reki s spremljajočim 
tekstom. Razstava je del projekta ureditve parka ob Savi. Razstava je bila na ogled do konca leta 2021. 
Razstave izven prostorov muzeja – na prostem in v javnih prostorih, ki so lahko ves čas sprejemali 
obiskovalce (avla občine Litija), so MML omogočile obdržati stik z obiskovalci. Še več, dosegle so tudi tiste 
občane in obiskovalce Litije iz drugih krajev, ki jih v sam muzej ne bi bilo. Obiskovalcev razstav o zgodovini 
Litije na javnih prostorih v mestu Litija ni bilo mogoče prešteti. Ocenjujemo jih na najmanj 3.000. Zelo 
obiskana je FB stran MML na kateri objavljamo članke in fotografije iz preteklosti našega območja in na ta 
način ostajamo v stiku z našo publiko, ozaveščamo o naši dediščini in tudi s tem izvajamo poslanstvo muzeja.  
 

2.2.5. PREDAVANJA 
 
S tematskimi predavanji, ki jih organiziramo enkrat mesečno, želimo javnosti približati lokalno in slovensko 
kulturno dediščino. Predavanja pripravljamo v sodelovanju z Društvom U3 oz. študijsko skupino Kulturna 
dediščina.  
 

datum ime kustosinja št. obiskovalcev  

15.10. Rudnik Sitarjevec-Dom Tisje Šmelc Tina Šuštaršič                    15                               

21.10. Globalni in livarski pomen Janeza Vajkarda 
Valvasorja 

Dr. Jernej Kotar,  
dr. Primož Mrvar 

20 

25.11. Alan Ford, naš sopotnik in prerok Rok Glavan 14 

7.12. Običaji in šege v decembrskem času v preteklosti Dušica Kunaver 20 

 Skupaj  69 

 
 

2.2.6. UREJANJE MUZEJSKIH DEPOJEV  
 
V januarju 2021 smo se zaposlene udeležile spletnega izobraževanja o metodi RE-ORG, ki govori o urejanju 
muzejskih depojev. Na podlagi metode RE-ORG smo začeli obširno akcijo urejanja muzejskih depojev. V letu 
2021 smo končali s sistematičnim urejanjem, ki zajema mere prostorov, mere omar ter polic, ki so na 
razpolago, pregled gradiva in njegovo razdelitev glede na material po prostorih in policah. Dokončna ureditev 
sledi v letu 2022. 

 
2.2.7.  REDNI PROJEKTI V LETU 2021 
 
KULTURNI PRAZNIK 8. 2. 2021 – DAN ODPRTIH VRAT: 
 
Na 8. februar je bil muzej lahko odprt. Nismo pa smeli organizirati nobenih dogodkov. Kljub temu si je 26 
obiskovalcev prišlo pogledati stalne razstave. V tednu pred in po praznikom smo zato pripravili objave na 
Facebook strani muzeja in z njimi dosegli 2100 ljudi. 
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TAČKOV FESTIVAL 
ZKMŠ Litija in Knjižnica Litija sta enajsto leto zapored organizirala Tačkovo festival. Dogodke je bilo potrebno 
prilagoditi zdravstvenim razmeram. Del je potekal tudi v MML, in sicer so si otroci iz vrtcev in prvi triade 
osnovnih šol v muzeju pogledali dva dela Radovednega Tačka. V mesecu juniju je v muzej prišlo 260 otrok. 
 

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2021 
 
Letošnja Poletna muzejska noč je potekala v soboto 19.6.. 
Sodelovali smo z Društvom LILA, ki je organiziralo delavnico risanja za otroke in slikanje za odrasle. Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pa je organiziralo rokodelsko delavnico oblikovanja 
gline. Imeli smo javno vodstvo po razstavah. V okviru dogodka je potekala otvoritev razstave Vojna za 
samostojno Slovenijo 1991 in podelitev licenc lokalnim vodnikom po občini Litija in Šmartno pri Litiji. 
Obiskalo nas je 91 obiskovalcev.  
 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2021 
 
Vsako leto v zadnjem tednu septembra in prvem tednu oktobra potekajo Dnevi evropske kulturne dediščine. 
Letošnja tema je bila povezana s hrano. Sodelovali smo z delavnicama keramike, peke kruha v Mladinskem 
centru in dogodkom Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno ob začetku študijskega 
leta z makedonskim večerom, ki je bil obogaten z njihovo tipično kulinariko. 

 
STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Strokovne ekskurzije potekajo v soorganizaciji  z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno in so namenjene širokemu krogu občanov, ki jih zanima področje muzejske dejavnosti in kulturne 
dediščine. Spomladi smo odšli na ekskurzijo z vlakom v Kamnik, kjer smo si ogledali občasno razstavo 
Majolike, prikaz poslikave majolik ter ogled starega mestnega jedra.  Udeležencev je bilo 19. 
Septembra smo z vlakom obiskali Celje, kjer smo imeli voden ogled mesta, Muzeja novejše zgodovine Celje in 
Starega piskra. Udeležencev je bilo 23. 

 
RUDNIK SITARJEVEC 
MML ne opravlja več vodniške službe, podpira pa delovanje rudnika s predstavitvijo svoje zbirke predmetov 
iz rudnika in nudenjem strokovne podpore pri razvoju programov v in okoli rudnika. V letu 2021 smo za 
vodnike v rudniku, skupaj s Turistično informacijskim centrom Litija pripravili gradivo za vodenje po Glavnem 
rovu, ki je bil za turistične oglede odprt aprila letos.  Velika pridobitev za muzej in mesto je posodobljena 
stalna muzejska razstava o rudniku, postavljena letos v pritličju muzeja.  
 

NAPREJ V PRETEKLOST 
V okviru pobude Skupnosti slovenskih muzejev smo v mesecu marcu pripravili objave na Facebook strani 
muzeja na temo #Slovenija, ki so dosegle 3.400 ljudi. 

 
KULTURNO – ZGODOVINSKA POT PO LITIJI: 
V mesecu avgustu smo za vodnike iz Združenja turističnih vodnikov Slovenije opravili voden ogled mesta. Po 
poti smo peljali tudi vse udeležence programa za lokalne turistične vodnike. Nekateri udeleženci 
izobraževanja so za vodenje pripravili poglobljene predstavitve posameznih mestnih znamenitosti.  

 
2.2.8. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE S PODROČJA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Nadaljuje se koordinacija MML med Občino Litija, ZVKD Ljubljana in Mestno skupnostjo Litija pri dogovorih 
za pripravo obnove Plečnikovega spomenika v Litiji. Izdelan je bil konservatorski načrt ter pridobljeni ponudbi 
za izvedbo geomehanskega in statičnega poročila. Končanje obnove je bilo predvideno ob 70. obletnici 
proglasitve Litije za mesto pomladi 2022. 
MML je sodeloval tudi pri pobudi občine Litija za razglasitev Gradu Ponoviče za spomenik državnega 
pomena. 
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Poteka tudi sodelovanje z ZVKD Ljubljana za vpis v register nepremične dediščine za stari del pokopališča oz. 
posamezne spomenike pokopališča v Litiji. 
Sodelovali smo pri novo nastalem Parku osamosvojitve v Litiji, in sicer z vlogo za soglasje pri ZVKD, saj gre za 
arheološko območje, in pripravo zgodovinskega pregleda območja novega parka. 
 

OBJAVE 
 
Sodelavka MML je napisala uvodnik za knjigo Bolj ko je komat okrancljan, bolj konj z veseljem vleče, ki jo je 
izdala Knjižnica Litija. V knjigi so zbrane zgodbe domačinov, ki opisuje vlogo furmanstva v občinah Litija in 
Šmartno pri Litiji v 19. in 20. stoletju. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. POROČILO O DELU MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2021 
 

 
 
 
2.3.1. PREDNOSTNA PODROČJA MLADINSKEGA DELA 
 
Stalna prednostna področja izvajanja mladinskih programov in programov za mlade v Sloveniji so: 

• neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

• dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, 

• prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

• koordinacija in skupnostno delo, 

• mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

• zdravje in dobro počutje mladih, 

• dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,   

• sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev,  

• skrb za mlade z manj priložnostmi,  

• avtonomija mladih.  
Mladinski center Litija je v v letu 2021 izvajal dejavnost na vseh stalnih prednostnih področjih mladinskega 
dela z različnimi projekti in programi. 
 
 

2.3.2. PROGRAMI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2021 
 
Programi so daljši vsebinski sklopi. Nekateri so celoletni, drugi so potekali daljša obdobja v letu 2021: 
 

- dnevni center MC Litija je deloval od ponedeljka do petka od 14.00 do 20.00. Zaprt je bil v obdobju med 1. 1. 
in 19. 2. 2021 ter med 1. 4. 2021 in 12.4.2021. Mladinski delavci so bili v tem času za mlade dosegljivi po 
telefonu in elektronski pošti, po potrebi tudi med vikendi in izven »uradnih ur« dnevnega centra. V obdobju 
zapore javnega življenja smo vsebine za mlade in z mladimi ustvarjali preko spleta. Dnevni center je 
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namenjen druženju in dejavnostim pretežno neorganizirane mladine; delo s to skupino mladih je potekalo v 
času, ko ne potekajo organizirani programi. Obiskovalci so pretežno mladi z manj priložnostmi. 

- digitalni mladinski center – nadomestni program za dnevni center na spletni platformi Discord. Deloval je v 
obdobju, ko zbiranje mladih v dnevnem centru ni bilo dovoljeno. 

- digitalno mladinsko delo – v mladinskem centeru razvijamo spletna digitalna orodja za delo z mladimi in 
nadaljujemo z nekatermi programi, ki so se začeli v 2020 (virtualni mladinski center v igri Minecraft, spletne 
fotografske razstave), 

- MC Galerija: 4 razstave mladih ustvarjalcev v obdobju poročanja, eno od razstav smo na ogled ponudili tudi 
virtualno, 3 razstave so bile pospremljene s primerno otvoritvijo (pogostitev in pogovor z razstavljalcem), 

- MC Klub: vaje treh glasbenih skupin in štirih producentov elektronske glasbe, individualno poučevanje 
glasbenih inštrumentov in petja, glasbene delavnice, vaje za pripravo muzikala (celovečerne glasbene 
predstave – avtorji in izvajalci so srednješolci in študenti); v obdobju poročanja je MC Klub deloval praktično 
ves čas, le v času zapore javnega živlljenja zaradi epidemije korona virusa je bil dostop do glasbenih 
prostorov MC Litija omejen. Gre za vsaj 45 ur programa na teden, prostor uporablja cca 45 mladih. Mladinski 
center Litija zagotavlja osnovne pogoje za delovanje in po potrebi mentorja za rokovanje z opremo, 

- Nadaljevali smo s podporo projektu KINO LITIJA: v sodelovanju s Kulturnim centrom Litija smo organizirali tri 
kino večere – 1. oktober, 29. oktober in 18. december, 

- zaposlitvena pisarna: je delovala vsak dan v dnevnem centru; informator v centru nudi pomoč pri iskanju 
zaposlitev, svetuje pri prvih podjetniških korakih, pisanju življenjepisov, pošiljanju vlog,… 

- zagotavljamo prostore za začetne korake v podjetništvo za mlade podjetnike,  

- podpora skupini mladih aktivistov Mladi za podnebno pravičnost Litija: nudenje prostorov, nasvetov, pomoč 
pri izvedbi dogodkov,  

- mentoriranje in koordiniranje prostovoljcev iz tujine, sodelovanje z mentorji in koordinatorji v gostiteljskih 
organizacijah v naši in sosednji občini; skrb za sodelovanje prostovoljcev iz tujine z mladimi (in ostalim 
okoljem) v Litiji; smo gostiteljska organizacija, pošiljajoča in koordinacijska organizacija.  Projekt iz programa 
Erasmus + je v teku. Od oktobra 2021 v Litiji gostimo eno prostovoljko in skupaj z OŠ Gradec iščemo še 2 tuja 
prostovoljca, za katera smo optimistični, da se nam bosta pridružila do sredine leta 2022. V času poročanja 
smo bili pošiljajoča organizacija za eno mlado osebo, ki je odšla na prostovoljno delo v Italijo.  

- Nadaljujemo sodelovanje z OŠ Gradec. Izvajamo program načrtovanje in urejanje šolskega vrta. Aktivnosti 
vodi ESE prostovoljka. Z učenci nižjih razredov se srečuje 1x tedensko, začetek v novembru.  

- Medgeneracijski programi: izvedli smo več delavnic v sodelovanju z Društvom Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Litija in Šmartno. Sodelovali smo na Festivalu medgeneracijskega povezovanja in 17. ter 18. 
septembra izvedli športno – rekreativne aktivnosti za otroke in mlade. 

- Še naprej izvajamo učno pomoč: pomoč pri učenju, pisanju seminarskih nalog, diplom,… zlasti na teme 
mladinskega dela, družboslovja,…; veliko je tiskanja gradiv,…; organizirana je po potrebi, v letu 2021 se je 
pokazala večja potreba po tem programu, kot v prejšnjih letih. Skupno smo organizirali cca. 50 % ur učne 
pomoči več, kot v primerljivem obdobju lani. V izvajanje vključujemo tudi študente različnih študijskih smeri. 

- nadaljevanje sodelovanja pri projektu LIST – Litijski inkubator za skupnost in trajnost: sodelovanje na 
Festivalu trajnosti 11. septembra. Sodelovali smo na okrogli mizi o skupnostih prostorih in pripravili 
delavnico barvanja majic, 

- stalno iskanje dodatnih virov financiranja programov za mlade – iskanje razpisov, pisanje razpisnih obrazcev, 
izvajanje sprejetih programov, pisanje poročil,… oddanih je bilo 22 vlog na različne razpise razpisovalcev od 
lokalnega do evropskega nivoja, odobrenih je bilo 11 vlog, 

- večerno gibanje: sredine vadbe odbojke v dvorani Gimnazije Litija: od novembra 2021 je bilo organiziranih 8 
vadb, z vadbami nadaljujemo in zaradi povečane udeležbe dodajamo enourni termin tudi ob četrtkih, 

- vadba teka: v letu 2021 je bilo organiziranih 18 tekaških torkov,  
- nadaljujemo tudi s spodbujanjem tekmovalnega športa med mladimi: MC Litija podpira športne ekipe, ki 

nastopajo v raznih tekmovanjih, 
- izposoja športne opreme poteka redno, v okviru v dnevnega centra MC, 
- sodelovali smo pri pripravi odloka o mladini, sodelujemo v komisiji za mladinska vprašanja Občine Litija in 

sodelujemo v pripravah za izdelavo Strategije za mlade v občini Litija, 
- potekali so tudi programi usposabljanj mladinskih delavcev in prostovoljcev: tabor prostovoljcev, delavnice 

za mladinske  delavce in prostovoljce, načrtovanje programov in aktivnosti mladinskega centra Litija, ki jih 
vedno izvajamo v sodelovanju z mladinskimi delavci, prostovoljci, aktivisti in študenti ter redna udeležba na 
usposabljanjih drugih izvajalcev (Nacionalna agencija programa Erasmus + MOVIT, Mreža MAMA, Socialna 



  

17 
 

akademija, posveti URSM in drugi posveti z mladinskimi organizacijami), ki pa so v letu 2021 potekali 
večinoma preko spleta. Mladinska delavka se je uspela udeležiti dveh mednarodnih aktivnosti in sicer 
treninga za mladinske delavce in programa za povezovanje z mednarodnimi partnerji,  

- Skrbeli smo za redno informiranje o programih za mlade, v organizaciji Mladinskega centra Litija ali drugih 
(lokalno in regijsko): članki v lokalnem časopisu, na naši spletni strani, na družbenih omrežjih (Facebook in 
Instagram), objavljanje napovednikov na radiu Geoss, reportaž na ETV,...  

- nadaljevali smo z nudenjem mest za učne prakse dijakom in študentom različnih srednjih šol in fakultet, v 
letu 2021 je delovno prakso pri nas opravilo 10 dijakov in dijakinj, 

- sodelovali smo z Varstveno-delovnim centrom v Litiji in organizirali programe za njihove obiskovalce, 
- pri pripravi delavnic smo začeli tesneje sodelovati z Mestnim muzejem Litija, skupaj smo letos pripravili dve 

kuharski delavnici in dve delavnici barvanja tekstila z naravnimi barvili, 

- izposoja tehnične opreme mladinskim društvom in neformalnim skupinam za izvajanje programov za 
mlade,… 
 
Celo leto smo izvajali in zagotavljali orgnizacijsko, strokovno, svetovalno in tehnično podporo delovanju 
lokalnih mladinskih društev in neformalnih skupin. Z njimi smo tudi programsko sodelovali, še posebej bi v 
tem letu izpostavili sodelovanje pri projektu LIST, sodelovanje z Društvom univerza za tretje življenjsko 
obdobje ter sodelovanje s skupino Mladi za podnebno pravičnost Litija. 
 
 

2.3.3. PROJEKTI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2021 
 
Projekti so krajši vsebinski sklopi. Lahko so enkratni ali pa se v posameznem letu ponovijo večkrat: 
  

- izvedel je razpis za sofinanciranje programov mladih – v koprodukciji s Klubom litijskih in šmarskih študentov. 
Na razpis je prispelo 10 vlog, odobrenih je bilo 8, od tega 5 projektov/programov neformalnih skupin. V 
načrtovanih projektih je skupno sodelovalo več kot 200 mladih, odobrena so bila sredstva v višini 2500 €, od 
tega jih 1500 zagotavlja Mladinski center Litija.  

- nadaljeval s programom Mobilni mladinski center, namenjen krajevnim skupnosti v občini, ki jih zaradi 
odaljenosti z aktivnostmi ne dosegamo. V mesecu aprilu smo obiskali Jevnico, med poletnimi počitnicami pa 
še Vače, Gabrovko in Savo.  

- organiziral in izvedel je srečanje prostovoljcev in akcijo urejanja okolice centra ob rojstnem dnevu. 
Načrtovane prireditve Štafeta kulture zaradi omejitev druženja nismo izvedli.   

- načrtovano dvodnevno gostovanje dijakov prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija v MC Litija s kompleksno 
predstavitvijo mladinskih dejavnosti in društev v Litiji, je zaradi omejitev letos odpadlo. Za predstavitve naših 
programov smo tako poskrbeli z objavami na naši spletni strani, FB strani Gimnazije Litija, preko letakov in 
plakatov, ki so bili dostopni po različnih točkah v Litiji, 

- izvedel poletni tabor prostovoljcev – konec junija, 
- organiziral je več turnirjev v družabnih in videoigrah,  
- nadaljevali smo z izvajanjem številnih medkulturnih programov: nacionalni večeri, potopisi, kuharske 

delavnice, kino večeri v dnevnem centru, 

- organizirali smo otroški parlament in nekatere druge prireditve, ki jih izvajajo aktivisti MC Litija, ciljna skupina 
pa so pretežno otroci,  

- sodelovali pri organizaciji in izvedbi Litijskega karnevala, Litijskega teka, Tačkovega festivala, Čarobne litije in 
drugih prireditvah občinskega pomena, katerih ciljna populacija so tudi mladi, 

- Športno poletje – julija smo izvedli 22 vodenih športnih aktivnosti za mlade, v mesecu avgustu pa še 8. Mladi 
so brezplačno uporabljali notranje in zunanje igrišče na Tenis parku AS. Izvajali smo tradicionalne športne 
torke ter dodali še športne četrtke, kjer program obsega športne igre in spremljevalne aktivnosti za otroke, ki 
jih vodijo izključno mladi. Program ocenjujemo kot izredno uspešen in ga za naslednje leto že nadgrajujemo 
in dopolnjujemo. Skupno je bilo med poletnimi počitnicami izvedenih preko 100 ur športnega programa, pri 
katerem je aktivno sodelovalo preko 150 mladih in več kot 200 otrok. Izposojamo tudi športno opremo. 

- Športnemu poletnemu programu smo dodali še izlete po bližnji okolici (Gozdna učna pot Svibno, obisk 
kmetije Paternoster v Tenetišah, vas Konj in pohod na Geoss) 

- V mesecu juliju smo za otroke in mlade pripravili bogat počitniški program, ki je obsegal ustvarjalne delavnice 
KRIŠ KRAŠ (4 delavnice https://mclitija.si/pocitniski-program-utrip-poletja/),  

https://mclitija.si/pocitniski-program-utrip-poletja/
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- Organizirali smo poletno počitniško avanturo za mlade (obisk rudnika Sitarjevec in adrenalinskega parka 
Geoss),  

- V parku na Stavbah smo od 9. do 11. avgusta organzirali delavnice oblikovanja keramike. Delavnico je v treh 
dneh obiskalo preko 15 otrok,  

- Od 16. do 20. 8. smo pred Mestnim muzejem, v sodelovanju z društvom U3 in Mestnim muzejem, organizirali 
Počitnice v muzeju (na program je redno hodilo 20 otrok).    

- Sklop poletnih delavnic smo zaključili z glasbeno delavnico pod mentorstvom Domna Malisa. Delavnica je 
potekala od 26. do 28. avgusta 2021. Rezultat delavnice je posneta avtorska pesem, ki je dostopna na našem 
You tube kanalu (https://www.youtube.com/watch?v=8k3udICDSqY). 

- Podpora študentki arhitekture pri pripravi magistrske naloge. Tema prenova Mladinskega centra Litija,  
- nadaljujemo sodelovanje z Izobraževalnim centrom GEOSS zlasti pri programu socialne aktivacije z 

vključitvijo ene osebe v delovanje centra, 
- Nezmožnost fizičnega kontakta z mladimi je bila povod za abiciozen projekt grajenja virtualnega mladinskega 

centra v avtorski videoigri MINECRAFT. Projekt vodi ekipa 5 mladih aktivistov (stari od 21 do 24 let), ki je 
vključevala in animirala mlade iz vsega lokalnega okolja in širše. Zaradi atraktivnosti se projekt nadaljuje že 
od leta 2020, v letu 2021 se je izvajal celo leto.   

- nadaljujemo sodelovanje z MC-ji v Zasavju pri vzpostavitvi programa psihosocialne pomoči za mladostnike, ki 
bo lahko dostopna in predvsem brezplačna za uporabnike – izvedli smo izobraževanje za mladinske delavce v 
začetku meseca oktobra, 

- 6.10. smo za učence OŠ Litija, Enote za prilagojeni program pripravili aktivnosti ob tednu otroka. Zanje 
mladinski delavci pripravijo različne športno zabavne igre.  

- 31. oktobra je MC izvedel odmeven dogodek ULICA GROZE. Na dogodku nas je obiskalo vsaj 300 ljudi, pri 
kompleksnem načrtovanju, pripravi in izvedbi je sodelovalo 15 prostovoljcev. Video samega dogodka je 
dostopen tukaj https://www.youtube.com/watch?v=LyOF0kZ5nok.  

- ostajamo pomemben regijski akter na področju mladinskega dela – tako v zasavski kot osrednje-slovenski 
regiji, udeležili smo se konference ob predstavitvi Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 
2027, 

- sodelovali smo pri pripravi projektnih predlogov za razpise, ki bodo sledili Regionalnemu razvojnemu 
programu zasavske regije 2021 – 2027.  
 
Nekaj načrtovanih projektov ni bilo mogoče izvesti, zaradi omejitve zbiranja oseb, zato smo bili v letu 2021 
primorani odpovedati Štafeto kulture, Dan za spremembe, dvodnevno gostovanje dijakov Gimnazije Litija, 
glasbene koncerte in večja zbiranja na posameznih dogodkih. Z izkušnjami glede izvajanja programov v času 
epidemije iz leta 2020, smo se v letu 2021 bolje prilagodili razmeram in večino načrtovanih aktivnosti, včasih 
sicer prilagojeno, izvedli.  
 
Pri izvedbi vseh programov in projektov so bili vključeni prostovoljci in aktivisti Mladinskega centra  Litija, v 
številne tudi prostovoljci iz sistema Evropske solidarnostne enote. Mladinski delavci delujejo pretežno kot 
mentorji prostovoljstva. Pri nekaterih so bili vključeni tudi prostovoljci drugih mladinskih organizacij, drugih 
nevladnih organizacij; pri številnih smo sodelovali z institucijami iz občine ali širše okolice.  
Financiranje:  projekte financiramo iz  sredstev pridobljenih na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino, sofinanciranja strateških partnerjev, Evropske unije, program Erasmus+ in 
Občine Litija, tudi sredstev razpisa za programe mladine, športa in socialnega varstva v letu 2021. 
Sodelovanje na vseh projektih in programih je za mlade brezplačno. 
 
Pri izvajanju projektov in programov MC Litija smo v letu 2021 načrtovali 2.000 aktivnih udeležencev, 
dejansko smo jih zabeležili 1625. To je upoštevajoč, da je bil dnevni center med letom 2 meseca zaprt, velik 
uspeh. Vklučeni so mladi med 15. in 29. letom starosti, kar je osnovna ciljna skupina mladinskega centra. 
Aktivni udeleženci so tisti, ki nastopajo v vlogah načrtovalcev in izvajalcev programov in niso zgolj udeleženci. 
V programih so aktivno udeleženi tudi mlajši in starejši udeleženci.  
 
MC Litija je v letih obstaja zgradil pristen stik z mladimi v okolju. Na to smo lahko vsi v skupnosti ponosni. 
Ponovno zapiranje javnih prostorov je za mlade pomenilo še večjo izgubo, kot leto pred tem, saj so se že 
močno soočali z različnimi stiskami, dostop do sogovrnikov pa je bil močno omejen. Poudarjamo, da stik 
preko spletnih aplikacij ne (z)more nadomestiti osebnega srečanja in svetovanja. Znova se je izkazalo kako so 

https://www.youtube.com/watch?v=LyOF0kZ5nok
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šole pomembne za socializacijo, vzgojo, stabilnost (tudi duševno) in zdravje mladih. Številni zamenjavo za te 
funkcije šole iščejo v MC-ju, saj v okolici ne prepoznavajo drugih organizacij za pomoč. Sodelavci MC-ja so 
stiske pri mladih blažili, prevzeli nase veliko breme in odgovornost, niso pa strokovno usposobljeni za to 
vlogo. Epidemija je tako pokazala kako pomemben je MC Litija za številne mlade. Zaradi epidemije je v stiski 
vse več mladih, poglablja se predvsem učna in socialna stiska. Nujno je potrebno okrepiti programe pomoči 
mladim, na kar se pospešeno pripravljamo z dodatnimi izobraževanji in skrbnim načrtovanjem prihodnjih 
aktivnosti. 
To podporo potrebuje zlasti skupina mladih, ki v našem centru gradi najbolj osnovne socialne kompetence. V 
doktrini mladinskega dela so to mladi z manj priložnostmi, ki se jim morajo mladinski centri posebej osvečati 
(Nacionalni program mladina). 
 

 
 
 

 
2.4. POROČILO O DELU ENOTE ŠPORT ZA LETO 2021 

 

 
 
Delovna področja enote za šport so opredeljena v Odloku o ustanovitvi ZKMŠ Litija: 

- organizacija in izvedba javnih prireditev in neformalnih oblik izobraževanja s področja športnih dejavnosti,  
- nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za 

otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov financiranja za športne projekte, 
- upravljanje in skrb za javno športno infrastrukturo na območju Občine Litija, 
- sodelovanje in pomoč pri organizaciji športnih in drugih množičnih prireditev v javnem interesu  ter izvajanju 

interesnih, prostočasnih in počitniških dejavnosti za mlade, 
- opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne zveze društev, 
- pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa športa. 

Za izvajanje tega programa obstajajo nekatere formalne ovire (npr.: neobstoj vadbenih prostorov s katerimi 
bi razpolagala Enota za šport) in druge ovire (kadrovske, finančne – opisane v ustreznih poglavjih).  
 
Delovanje enote je bilo v letu 2021 odvisno predvsem od epidemioloških razmer ter od sofinanciranja 
Fundacije za šport ter sodelovanja z Mladinskim centrom Litija. 
 

2.4.1.  LITIJSKI TEK 2021 
 

Je največja množična javna športna prireditev v Litiji in po namenu in obsegu izvedbe vsako leto 
najzahtevnejša. V letu 2020 smo jo zaradi epidemije odpovedali, v letu 2021 pa smo jo izvedli v prilagojeni 
obliki, ki je upoštevala epidemiološke ukrepe in bila hkrati vključujoča za vse starostne skupine. Tek je 
potekal od 8.5. do 11.6.2021. 
 
Na Litijskem teku 2021 je sodelovalo 2675 tekačev, kar je skoraj trikratno število udeležencev na predhodnih 
tekih. Največ udeležencev je bilo iz občine Litija in sosednjih občin. Zlasti predšolskih otrok in šolajoče 
mladine. Vse osnovne šole in vrtci v občini Litija in Šmartno pri Litiji s skoraj vsemi podružnicami ter 
Gimnazija Litija - vsi so se letos odločili tako, da so na teku  sodelovali vsi njihovi gojenci/učenci/dijaki. 
Številka sodelujočih tekačev je bila tako kar trikrat večja od pričakovane. Tega smo bili izjemno veseli. 
Udeležba odraslih je bila primerljiva s prejšnjimi leti. Litijski tek 2021 pomeni veliko promocijo rekreativnega 
teka v lokalnem okolju – večjo kot kadarkoli doslej. Tek smo organizirali na trasi na kateri poteka vsako leto v 
mestnem jedru Litije. Večino teka pa v okolici vrtcev in šol. Tek smo lahko izvedli ob sodelovanju številnih 
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pedagoških delavcev na šolah, zlasti profesorjev športne vzgoje, in v vrtcih ter prostovoljcev. Vzdušje na teku 
je bilo zelo veselo in tekmovalno.  
Odrasli so teke izvajali individualno in na skupen elektronski naslov pošiljali fotografije zaslonov aplikacij za 
merjenje dolžine teka. Tekači so bili iz celotne Slovenije. Nekateri so tekli vsak dan (nekateri tudi po več kot 
20 kilometrov), drugi redkeje ali samo enkrat. Najdaljša pretečena razdalja v enem kosu je znašala 52 
kilometrov. 
Skupna razdalja pretečenih kilometrov vseh sodelujočih na Litijskem teku 2021 je znašala 8877 km kar je 
skoraj celotna razdalja od Litije do prizorišča letošnjih poletnih olimpijskih iger – Tokia.  
 
Vsi sodelujoči so prejeli medalje ali praktične nagrade. Udeležba na teku je bila brezplačna. Izvedbo teka smo 
financirali s sredstvi Občine Litija in Fundacije za šport.  
 

2.4.2. REKREATIVNE PRIREDITVE IN VADBE 
 
V prvem polletju 2021 zdravstvena situacija ni dopuščala skoraj nobene druge športne aktivnosti. Vadbe v 
zaprtih prostorih večino časa niso bile mogoče. Organizirali smo le vadbo teka na prostem. V drugem delu 
leta smo lahko v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija  izvajali redne aktivnosti: 

- redne športne vadbe enkrat tedensko v telovadnici Gimnazije Litija; zaradi večjega obiska smo uspeli 
pridobiti dodaten termin vadbe, 

- Športno poletje – julija smo izvedli 22 vodenih športnih aktivnosti za mlade, v mesecu avgustu pa še 8. Mladi 
so brezplačno uporabljali notranje in zunanje igrišče na Tenis parku AS. Izvajali smo tradicionalne športne 
torke ter dodali še športne četrtke, kjer program obsega športne igre in spremljevalne aktivnosti za otroke. 
Skupno je bilo med poletnimi počitnicami izvedenih preko 100 ur športnega programa, pri katerem je aktivno 
sodelovalo preko 150 mladih in več kot 200 otrok.  

- Pohodi v okolico Litije: Gozdna učna pot Svibno, Konj,  Tenetiše, GEOSS, 
- Obisk adrenalinskega parka GEOSS. 

 
Slovenska bakla v občini Litija 
Olimpijski komite Slovenije -  Združenje športnih zvez -  je v olimpijskem letu 2021 organiziral projekt 
Slovenska bakla, ki je vse kotičke Slovenije spomnil na prihajajoče poletne olimpijske igre. V imenu občine 
Litija je sprejem Slovenske bakle v Litiji organiziral naš zavod – enota šport. 
 
Slovensko baklo smo gostili v soboto, 8. maja. Po občini je prepotovala 20 kilometrov, več kot 100 športnikov 
je imelo čast spremljati njeno pot. V centru mesta so jo sprejeli poslanec Državnega zbora RS Boris Doblekar 
in naši uspešni para-športniki Amir Alibabić ter brata Martin in Klemen Žnidar.  Predali so jo tekačem Društva 
šmarskih in litijskih tekačev, ki so jo prenesli na igrišče Nogometnega kluba Litija. Tu je bil osrednji dogodek 
sprejema bakle v Litiji. Na sprejemu so se zbrali nekateri najboljši športniki in predstavniki športnih 
kolektivov Občine Litija v zadnjem obdobju. Številni so dosegli vrhunske uspehe v mednarodnem okolju, 
nekateri na državnem nivoju, drugi pa so s svojim dolgoletnim delom pustili trajen pečat na področju športa 
v Občini Litija.  Zbrane je nagovoril župan Občine Litija Franci Rokavec. Slovensko baklo so imeli na igrišču 
čast nositi članice in člani Društva šmarskih in litijskih tekačev, nogometnih klubov Litija in Jevnica, Plesnega 
športnega društva NLP,  skupina otrok Vrtca Litija, učenci osnovnih šol Litija in Gradec, dijaki Gimnazije Litija 
in skupina tekačic Tajin tek. Baklo so nato kolesarji društva Litijski tempomat popeljali skoraj do 
geometričnega središča Slovenije, kamor so jo prinesli učenci Podružnične šole Vače. Vse sodelujoče so  
poleg športne aktivnosti družila tudi čustva ponosa, vztrajnosti in domoljubja ter vznemirjenja ob 
pričakovanju začetka Olimpijskih iger 2021. Doživeli smo slogan »Imamo olimpijske sanje«.  
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2.5.  TURIZEM – POROČILO DELU ZA LETO 2021 
 

 
 
Občina Litija je na začetku leta 2017 na ZKMŠ Litija prenesla del dejavnosti s področja turizma, ki jih je do 
tedaj opravljal Razvojni center Srca Slovenije.  ZKMŠ Litija ima v odloku o ustanovitvi med dejavnostmi 
zavoda zapisane tudi nekatere vsebine s področja turizma: »zavod skrbi za promocijo in trženje 
kulturne in naravne dediščine in razvoj turizma v občini in oblikuje tovrstno turistično, kulturno in športno 
rekreativno ponudbo«. V letu 2018 je bil za turistične oglede urejen Rudnik Sitarjevec Litija. ZKMŠ Litija je bil 
s sklepom Občine Litija določen tudi za upravljavca dela premoženja Občine Litija na lokaciji rudnika.   
Dejavnost turizma je od 1.1.2022 dalje izločena iz ZKMŠ Litija in se ponovno odvija v okviru Razvojnega 
centra Srca Slovenije. V obdobju od 1.4.2017 do 31.12.2022 je Turistično informacijski center obiskalo 6.682 
obiskovalcev. V celotnem obdobju je občino Litija obiskalo 2.509 izletnikov (celodnevni in poldnevni 
organizirani izleti). Skupno število obiskovalcev rudnika od decembra 2017 in do 31. decembra 2021 je 
13.847. Preko TIC Litija je od 2017 pa do konca leta 2021 Litijo obiskalo 23. 038 izletnikov – turistov.  
 
2.5.1. GLAVNE NALOGE ZKMŠ LITIJA NA PODROČJU TURIZMA  
 
ZKMŠ Litija je v sodelovanju z drugimi akterji na področju turizma skrbel za  dvig prepoznavnosti Občine Litija 
kot turistične destinacije in razvoj turizma v občini. Zagotavljal je: 

- izvajanje II. faze projekta Visit Litija financiranega s sredstvi Občine Litija in LAS Srce Slovenije, koordinacija 
med projektnimi partnerji; izvajanje projekta je bilo podaljšano do 30. 9. 2021, 

- delovanje Turistično informacijskega centra Litija – TIC Litija na Valvazorjevem trgu 10, 
- trženje obstoječih turističnih programov v sodelovanju s turističnimi ponudniki iz občine Litija in okolice, 
- krepitev sodelovanja zlasti med ključnimi akterji turizma znotraj občine (Oglarska dežela, Vače z okolico, 

Polšnik z okolico), 
- promocijo in organizacijo obiskov Rudnika Sitarjevec Litija, 
- zaključno usposabljanje, licenciranje in evidentiranje turističnih vodnikov v občini, 
- povezovanje turističnih ponudnikov znotraj občine z namenom širjenja in nadgradnje kvalitete turistične 

ponudbe, 
- navezovanje in vzdrževanje stikov s ključnimi turističnimi akterji izven občine (Turizem Ljubljana, Javni zavod 

Bogenšperk, TIC Šmartno pri Litiji, Terme Snovik),  
- skupno promocijo turističnih znamenitosti, zanimivosti, dogodkov znotraj občine, 
- širitev ponudbe v butični trgovinici znotraj TIC Litija za prodajo lokalnih izdelkov (spodbujanje razvoja novih 

spominkov), 
- tematske razstave v TIC Litija. 

 
2.5.2. PROMOCIJA TURIZMA IN TURISTIČNIH PONUDNIKOV 
 
Promocijske aktivnosti smo zaradi razmer povezanih s Covid 19 usmerili na splet in družbena omrežja. Z 
različnimi aktivnostmi smo skrbeli za obiskanost novih spletnih strani visitlitija.si, kjer je predstavljena je 
turistična ponudba cele občine, ki je bila postavljena s pomočjo sredstev LAS Srce Slovenije projekta Visit 
Litija/Obišči Litijo, ter rudniksitarjevec.si. Zelo aktivni smo bili pri objavljanju na socialnih omrežjih FB Visit 
Litija (165 objav) in Rudnik Sitarjevec (91 objav), ki sta naša najbolj obiskana komunikacijska kanala. 
Informacije smo delili tudi na FB ZKMŠ Litija (29 delitev). Promocija se je vzporedno odvijala tudi preko 
instagram profila Visit Litija (31 objav) in Youtube kanala Visit Litija (70 objav). Zanimive in privlačne 
Turistične informacije smo delili tudi preko  spletnih strani ZKMŠ Litija, Občine Litija ter Srca Slovenije. Preko 
FB strani Visit Litija smo izpeljali 4 sponzorirane objave in sicer za dogodek Litijski karneval 2021, Litijski tek, 
promocijo obiska Rudnika Sitarjevec Litija ter Geometričnega središča Slovenije in Pustolovskega parka 
GEOSS. Družabna omrežja so namreč zelo dobro marketinško orodje za direktno doseganje ciljne skupine 
(interakcija uporabniki). 
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Objavljali smo tudi na spletnih straneh: visitljubljana.com, gremonapot.si, slovenia.info, izletko.si, 
kamzmulcem.si.  
Z ažurnimi podatki  smo dopolnjevali posodobljeno  aplikacijo Turistične zveze Slovenije, ki je v slovenskem in 
angleškem jeziku.  
Otvoritev Glavnega rova Rudnika Sitarjevec Litija (22. aprila) ter novih razstav v Izvoznem rovu in 
sprejemnega objekta za goste na ploščadi  pred Rudnikom Sitarjevec Litija je bil osrednji dogodek na 
področju turizma v Občini Litija v prvem polletju 2021, zato smo mu namenili največ pozornosti. Aktivnosti so 
opisane v poglavju o Rudniku Sitarjevec. Zaradi razmer povezanih s Covid 19 je otvoritev Glavnega rova 
Rudnika Sitarjevec Litija potekala online. 
10. februarja smo pred portalom Rudnika Sitarjevec v živo z ekipo RTV Slovenija posneli prispevek za oddajo 
Dobro jutro. Odzivi na predstavitev pustne kulinarike in na povabilo v Litijo v času karnevala so bili nad 
pričakovanji.  
Litijski karneval 2021 in Tačkov festival smo promovirali tudi na najbolj obiskani FB strani za družinske izlete - 
Kamzmulcem.si. Tudi Slovenske novice in Dnevnik sta objavila več daljših prispevkov o Litijskem karnevalu 
2021.  
23. junija smo v sodelovanju s turističnimi ponudniki Slivne in Vač ob obeležju GEOSS organizirali snemanje 
prispevka za predpraznično oddajo Dobro jutro – ob 30 letnici slovenske osamosvojitve in 40 – letnici 
delovanja Društva GEOSS.   
V mesecu septembru smo se udeležili dvo-dnevnega sejma mineralov v Ljubljani – MINERALFEST. Promovirali 
smo Rudnik Sitarjevec Litija. Kljub slabi zdravstveni situaciji je bil sejem presenetljivo dobro obiskan. 
V času krompirjevih počitnic od 23. do 31. 10. smo promovirali skupne dogodke, ki so bili organizirali s strani 
ZKMŠ Litija. Pester počitniški program (otroška matineja, športne aktivnosti, poslikavanje majic, ogledi 
rudnika Sitarjevec in drugo) smo promovirali z letaki in ga objavili na socialnih omrežjih in spletni strani 
rudniksitarjevec.si.  
Preko celotnega leta smo objavljali članke v mesečniku – Litijski občan (8 objav). O novostih smo poročali 
tudi preko lokalnega Radia Geoss (7x), Radia Trst (1x), časopisa Slovenske novice (2x), spletne strani Družinski 
izleti (1x), Planet TV (1x), RTV Slovenija (1x). Zelo dober rezultat smo dosegli z objavo na spletni strani 
kamzmulcem.si. Geološki zavod Slovenije je izdal zloženko o nekaterih rudnikih v Sloveniji ob prezentaciji teh 
rudnikov na največjem sejmu mineralov v Kanadi – objavljena je bila tudi ponudba Rudnika Sitarjevec.  
Še več promocijskih aktivnosti je opisanih v razdelku Projekt Visit Litija. 
 
Turistični informacijski center 
Osnovni namen delovanja TIC Litija  je informiranje obiskovalcev, turistov o obstoječi turistični ponudbi 
območja Občine Litije in neposredne okolice. Ob obisku TIC-a obiskovalcem nudimo informacije o turistični 
ponudbi mesta Litija, programih Rudnika Sitarjevec Litija, programih Mestnega muzeja Litija, turistični 
ponudbi zaokroženih območij Oglarske dežele, Vač z okolico in Polšnika z okolico, Gabrovke z okolico, 
celotne občine Litija, gostinski ponudbi, nočitvenih kapacitetah,… podatke aktivnostih v okolici, itd.. V TIC 
Litija si prizadevamo, da je ta živahen in lahko dostopen prostor, kjer se srečujejo turisti, izletniki, turistični 
ponudniki, rokodelci. Preko celotnega leta 2021 je TIC obiskalo 932 obiskovalcev, kar je z 143 več kot v letu 
2020 in 717 manj kot v letu 2019. Prisotnost Covida 19 se je odražala preko celega leta. Posledica tega je bil v 
TIC Litija tudi slabši obisk saj je bil TIC zaprt za obiskovalce v januarju in prvi polovici februarja ter v prvi 
polovici aprila.   
 
Organizacija prireditev 
Številne prireditve pri katerih je TIC v preteklih letih sodeloval, so bile zaradi zdravstvene situacije 
odpovedane. TIC Litija je skupaj z drugimi področji dela ZKMŠ Litija sodeloval pri organizaciji brezstičnih 
dogodkov v okviru Litijskega karnevala 2021. V soboto 6. in 13. februarja je organiziral dodatno  ponudbo 
pustnih dobrot na Litijski tržnici »Na Plac«. Sobotni pustni tržnici sta bili lepo obiskani in založeni s pustnimi 
dobrotami, po katerih je bilo s strani obiskovalcev tržnice povpraševanje večje od ponudbe.   
V okviru projekta Visit Litija je  z Občino Litija in Mestnim muzejem Litija soorganiziral prvo podelitev licenc 
lokalnim turističnim vodnikom. Prireditev  je potekala v okviru Poletne muzejske noči, 19.6.2021. 
Zaradi slabe zdravstvene situacije je odpadla organizacija in izvedba Nočnega pohoda z baklami do Rudnika 
Sitarjevec Litija. Od preostalih tradicionalnih dogodkov v okviru Čarobne Litije je TIC v sodelovanju z Mestnim 
muzejem Litija v svoji izložbi pripravil razstavo prazničnega božičnega kruha – popotnika. Sodelovalo je 10 
gospodinj. Soorganiziral je Božično tržnico na kateri so se predstavili lokalni ponudniki. Na božičnem sejmu je 
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sodeloval tudi TIC s svojimi prodajnimi artikli ter promocijo turistične ponudbe. Na stojnici smo promovirali 
ostale dogodke v okviru Čarobne Litije. 
 

Dogodki v TIC-u 
Poskrbeli smo za vizualno privlačnost izložbe TIC Litija. Z organizacijo razstav v TIC-u smo promovirali turizmu 
dopolnjujočo ponudbo lokalnih društev, institucij, rokodelcev in drugih ustvarjalcev. V letu 2021 smo v TIC 
Litija postavili devet različnih razstav in sicer: razstava mineralov iz Rudnika Sitarjevec Litija, razstava pustnih 
fotografij, unikatni keramični izdelki Barbare Dacar, promocija Oglarske dežele in kope velikanke, razstava 
društva U3 Litija – Šmartno pri Litiji, razstava oblačil s simboli Litije in kolekcije Sitarjevec s pogledom na reko 
Savo, leseni unikatni izdelku Leseno veselje ter decembrska praznična okrasitev v sodelovanju z vrtcem 
Medvedek, Litija. 
 

Povezovanje turističnih ponudnikov 
TIC Litija je skrbel za povezovanje lokalnih turističnih ponudnikov ter njihove ponudbe. Povezovanje je 
potekalo preko zaključenega usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Intenzivno je bilo povezovanje tudi 
znotraj vsebin projekta Visit Litija. S turistični ponudniki smo sodelovali ob pripravi dveh oddaj Dobro jutro, 
ter pri oblikovanju in pripravi  promocijskih tiskovin. Za izvedbo dogodkov  v okviru Čarobne Litije smo v 
mesecu decembru komunicirali s turističnimi in drugimi s turizmom povezanimi ponudniki, ki smo jih 
vključevali v dogodke.  
Načrtovana fizična srečanja turističnih ponudnikov so bila izvedena v omejenem obsegu zaradi aktualne 
zdravstvene situacije.  
 

Projekt Visit Litija (Obišči Litijo) 
Nosilec projekta, ki je bil pripravljen v letu 2017, je bil  Občina Litija, partnerji v projektu pa ZKMŠ Litija, 
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a ter Društvo za razvoj podeželja LAZ. Projekt je povezoval akterje, ki 
so s projektnimi aktivnostmi prispevali k pospešenemu razvoju, promociji in trženju turizma v Občinah Litija 
in Šmartno pri Litiji. Poudarek vsebine projekta je bil približati turistično ponudbo omenjenega območja tako 
domačim gostom kot tudi tujim, ki prihajajo v Ljubljano za več dni.   
Projektne aktivnosti, ki so potekale od 1.1. do 30.9.2021: 

- vzpostavitev in krepitev novih tržnih kanalov za turistično ponudbo celotne občine (dokončanje spletne 
strani Visit Litija, dodajanje vsebin na Youtube kanal Visit Litija, promocija preko FB in Instagram Visit Litija). 

- izdaja tiskovin za potrebe promocije območja v skupni nakladi 36.000 izvodov (Razišči Litijo, Razišči Litijo s 
kolesom, Razišči Litijo peš). 

- zaključek usposabljanja za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita, dogodek s podelitvijo licenc). 
- oblikovanje predloge tiskovin za turistične ponudnike obeh občin (Barbara Vrtačnik, Društvo Geoss, Društvo 

LAZ, Mestni muzej Litija, Oglarska Dežela, Rudnik Sitarjevec Litija).   
- dokončanje oblikovanja scenarijev turističnega vodenja po turističnih točkah občin Litija in Šmartno pri Litiji.  

Z Občino Litija smo sodelovali pri vzpostavi registra lokalnih turističnih vodnikov. 
 
Mreženje in sodelovanje z lokalno skupnostjo 
TIC Litija je z Občino Litijo in  Razvojnim centrom Srce Slovenije sodeloval zlasti pri širitvi ponudbe Rudnika 
Sitarjevec Litija. Na področju nevladnega sektorja je TIC sodeloval Stičiščem nevladnih organizacij ZLHT in 
lokalnimi društvi, zavodi ter ustanovami. Vzdrževali in krepili smo sodelovanje z Oglarsko deželo in Društvom 
Geoss ter Društvom LAZ, ki skrbijo za razvoj turizma na območju KS Dol pri Litiji, KS Vače in v Jablaniški dolini.  
 

2.5.3 RUDNIK SITARJEVEC LITIJA 
 
Vodenje po Rudniku Sitarjevec Litija se do 20. februarja ni izvajalo. Prav tako je bil rudnik zaradi epidemije 
korona virusa zaprt v prvi polovici aprila. Tako smo do odprtja Glavnega rova, 22. aprila, v rudniku gostili le 
233 obiskovalcev. Po odprtju Glavnega rova rudnika, pa do konca decembra je rudnik obiskalo 3.053 turistov, 
od tega 33 tujcev. Glavni rov je obiskalo 665 turistov. 53 skupin oziroma 373 turistov je za ogled rudnika 
izbralo program Med minerali in kapniki v srcu Slovenije, pri katerem si turisti ogledajo tako Izvozni kot tudi 
Glavni rov. V maju in juniju  je bil obisk rudnika večji kot v letu 2018, ko je bil rudnik najbolje obiskan. To je 
bila prav gotovo posledica odprtja Glavnega rova rudnika v turistične namene. Zelo lepo je bil sprejet tudi 
nov program doživljajskega vodenja s škratom Sitarjevčkom. Ta program je izbralo 42 skupin oziroma 427 
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obiskovalcev. Manj kot običajno v letih pred Covid 19 pa je bilo sitarjevških mal'c. Zaradi Covida 19 hrane v 
rudniku nismo smeli ponujati. S sitarjevško malico smo postregli 18 skupin (289 turistov). 
Turistično vodenje v rudniku je po 22. aprilu je potekalo od četrtka do vključno nedelje od 9:00 do 12:00 in 
od 15:00 do 18:00. Za najavljene skupine tudi izven tega urnika. Za obiskovalce smo ob ponovnem odprtju 
izvajali različna doživetja v rudniku: strokovno vodenje, animirano vodenje s škratom Sitarjevčkom, 
pripovedovanje pravljic in sitrajevških zgodb ter postrežbo s sitarjevško mal'co in škratovim šmornom. Način 
vodenja smo prilagajali glede na starostne skupine in pričakovanja obiskovalcev. 
Z razširitvijo ponudbe v Rudniku Sitarjevec Litija na Glavni rov je rudnik postal še bolj zanimiv za oglede. 
Ogled tega dela rudnika je še bolj doživljajski in primeren za zahtevnejše obiskovalce, željne večjih izzivov pri 
doživljanju naravne in industrijske dediščine. Vodenje v Glavnem rovu poteka v manjših skupinah do 8 
turistov, z dvema usposobljenima vodnikoma. Hkrati so bile v Izvoznem rovu postavljene nove, atraktivne 
razstave npr. o obdobju nastanka sitarjevških mineralov ter dopolnitev zbirke sitarjevških mineralov. Za 
potrebe izvedbe ogledov je bil na ploščadi pred rudnikom postavljen sodoben objekt za sprejem turistov. Gre 
za prostore recepcije in butične trgovinice ter skladišča opreme in sanitarni blok (garderobe, WC in 
kopalnice). Preko leta je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa recepcija delovala na način, da so 
obiskovalci karte kupovali preko prodajnega okenca. Prav tako so promocijske materiale in izdelke kupovali 
na način, da so željeni artikel preko vitrine pokazali vodniku, ta pa jim je izdelek prinesel.  
Za vodenje po rudniku Sitarjevec smo usposobili 10  vodnikov, ki so opravili specialistični zdravniški pregled, 
tečaj iz varstva pri delu in prve pomoči. Za vodnike so bila pripravljena dodatna gradiva v sodelovanju z 
Mestnim muzejem Litija, Geološkim zavodom Slovenije in Občino Litija.  
ZKMŠ Litija je ob odprtju Glavnega rova Rudnika Sitarjevec Litija (v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca 
Slovenije in Občino Litija) intenzivno promoviral novo ponudbo rudnika v masovnih medijih. V rudnik smo 
povabili ekipo RTV Slovenije, ki je posnela prispevek za oddajo Na lepše in jo predvajala 7. maja. Oddaja Na 
lepše ima veliko gledanost in na ta način smo preko leta privabili veliko število obiskovalcev rudnika.  
Prispevke o otvoritvi Glavnega rova in novih razstav v Izvoznem rovu so posnele tudi ekipe Planet TV, ETV, 
Radio Aktual, Radio Geoss, Gorenjski radio. Za Radio Trst, pa smo se v živo vključili v program 7. maja. 
Na dveh lokacijah ob vstopu v Litijo imamo izobešena transparenta, ki vabita v rudnik. Še naprej smo 
uporabljali obstoječe promocijske kanale: lokalni časopis, led pano na ŠD Litija, v februarju smo ponovno 
sodelovali s kreatorji spletnega portala Kamzmulcem.si, kjer smo promovirali program S škratom po rudniku 
Sitarjevec. 
Pred otvoritvijo Glavnega rova smo povsem prenovili spletno stran rudniksitarjevec.si. V prvem tednu po 
objavi jo je obiskalo preko 3.700 potencialnih obiskovalcev, kasneje pa beleži vsak dan med 20 in 60 novih 
obiskovalcev. 
 

2.5.4. TRŽNA DEJAVNOST NA PODROČJU TURIZMA 
 
Turistična agencija 
V tem delu ponudbe smo najbolj občutili posledice zdravstvene krize. Omejitev javnega življenja v državi v 
januarju, februarju in aprilu in kasneje v novembru in decembru je popolnoma prekinila izletniški turizem. V 
času razglašene epidemije in tudi v vmesnem času ni bilo zanimanja za obisk večjih skupin turistov. V maju in 
juniju 2021 se je turistična dejavnost za skupine le počasi oživljala. Marca smo gostili 2 izletniški skupini, v 
maju eno in v juniju pet skupin. V juliju in septembru so nas obiskale po ena skupina, v oktobru pa dve 
izletniški skupini. Skupno skozi celo leto 12 skupin izletnikov. V povprečju so skupine štele 21 izletnikov 
(skupno 258 izletnikov).  Glede na zdravstveno situacijo smo programe  predhodno prilagodili.  
 
Butična trgovinica 
Po preklicu epidemije in ponovnem odprtju TIC Litija za obiskovalce smo izvajali prodajo lokalnih izdelkov. K 
dopolnitvi ponudbe smo povabili posameznike, ki se ukvarjajo dopolnilno dejavnostjo – rokodelstvom, 
samostojne podjetnike, društva in druge ustvarjalce. Tako smo pri razvoju spominkov sodelovali z Zavodom 
za gradbeništvo RS, ki je eden izmed partnerjev na projektu Minetour. Zavod namreč raziskuje uporabo 
pigmentov iz Rudnika Sitarjevec Litija na uporabnih predmetih. TIC Litija je bila tako kot do sedaj vstopna 
točka in točka informacij za potencialne obiskovalce Rudnika Sitarjevec Litija in ostale turistične ponudbe. 
Butična trgovinica je ob odprtju Glavnega rova pričela delovati tudi v novem objektu recepcije rudnika 
Sitarjevec Litija, kjer so si obiskovalci rudnika lahko kupili spominke ali vzeli promocijski material. V letu 2021 
je bil znesek prodanih spominkov 3.501,93 EUR. 
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3. DELOVNA MESTA ZKMŠ LITIJA ZA LETO 2021 
 
ZKMŠ Litija je imel v letu 2021 v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih 
18  delovnih mest. Zasedenih je bilo 14 delovnih mest. Preglednica sistemiziranih delovnih mest in števila 
zaposlenih sodelavcev v letu 2021: 
 

Zap. št. Sistemizirana delovna mesta Zasedeno 2020 Zasedeno 2021 Zasedeno 2022 

1 1. Direktor 1 DČ 1 DČ 1 DČ 

2 2. Višji svetovalec področja I - MM 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

3 3. Področni svetovalec I - MC 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

4 4. Področni svetovalec I - šport 0 0 0 

5 5. Področni svetovalec I - KC 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

6 
6. Koordinator in organizator 

kulturnega programa  
0 0 0 

7 7. Organizator kulturnega programa 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

8 8. Delovodja V 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

9 
9. Samostojni muzejski tehnik 
10. Muzejski tehnik 

 
1 NČ 

 
1 NČ 

 
1 NČ 

10 

11. Kustos Muzejski svetnik 
12. Kustos Muzejski svetovalec 
13. Kustos Višji kustos 
14. Kustos 

 
 

1 DČ 
 

 
 

1 DČ 
 

 
 

1 DČ 
 

11 15. Mladinski delavec I 1 DČ, 0,4 NČ 1 DČ, 0,4 NČ 1 DČ 

12 16. Finančnik VI 0 0 0 

13 17. Finančnik VII/1 1 NČ 1 NČ 1 NČ 

14 18. Čistilka II 1 NČ 1,25 NČ 1,25 NČ 

15 19. Organizator športnih programov II 0,5 NČ 0,5 NČ 0,5 NČ 

16 20. Vodja projektov 0 0 0 

17 21. Turistični informator I 1 NČ 1 NČ 0 

18 22. Turistični informator II 1 NČ 1 NČ 0 

SKUPAJ 23.  
13,90  zasedenih 
delovnih mest 

14,15  zasedenih 
delovnih mest 
 

11,75  zasedenih 
delovnih mest 
 

 
Na 14,15 zasedenih delovnih mestih je zaposlenih 17 oseb, na podlagi števila delovnih ur pa 12,74 delavca.  
Zavod se že leta sooča z dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi. Tudi v letu 2021 so se le-te nadaljevale v 
obsegu 1,82 zaposlenega: ena oseba od začetka septembra dalje dela v skrajšanem delovnem času zaradi 
invalidske upokolitve, za drugo ne moremo natančno predvideti koliko časa bo odsotnost trajala. Odsotnost 
osebe rešujemo z nadomestno zaposlitvijo. Z oktobrom pa je ena oseba odšla na starševski dopust. 
 
Realizirali smo načrtovano povečanje obsega delovnih ur čistilk za dve delovni uri dnevno – ena oseba dela s 
polovičnim delovnim časom, ena 6 ur dnevno. Delovne obveznosti čistilk so se povečale tudi zaradi 
zdravstvene situacije. Površine poslovnih prostorov zavoda so velike, tako za čiščenje kot tudi za dezinfekcijo 
površin. V obdobju poročanja smo pričeli tudi z uporabo dveh novih prostorov pred Rudnikom Sitarjevec 
Litija.  
 
3.1. KULTURNI CENTER LITIJA  
 

Kulturni center Litija ima sistemizirana delovna mesta: 
1. Področni svetovalec I, 
2. Koordinator in organizator kulturnega programa, 
3. Organizator kulturnega programa, 
4. Vodja projektov. 

V letu 2021 sta bili celo leto zasedeni delovni mesti področni svetovalec I in organizator kulturnega 
programa. Na obeh delovnih mestih sta zaposlena delo opravljala v polnem delovnem času, s pogodbama za 
nedoločen čas. Sredstva za plači so zagotovljena v proračunu občine Litija. Delovni mesti  2 in 4 nista 
zasedeni. 
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3.2. MESTNI MUZEJ LITIJA 
Mestni muzej Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

1. Višji svetovalec področja I, 
2. Muzejski tehnik, 
3. Kustos.  

V letu 2021 so bila zasedena vsa delovna mesta. Sredstva za plače so zagotovljena v proračunu občine Litija. 
Delovno mesto kustos je od sredine oktobra zasedeno le polovično. Zaposlena, ki je delo opravljala na tem 
delovnem mestu s polovičnim delovnim časom je na porodniškem dopustu.  
 
3.3. MLADINSKI CENTER LITIJA 
MC Litija ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Področni svetovalec I - 1 delavec in  
2. Mladinski delavec I - 2 delavca.  
V letu 2021 sta zasedeni obe delovni mesti. Na delovnem mestu  mladinski delavec I dela ena oseba za polni 
delovni čas – delovno razmerje je sklenjeno za določen čas dveh let; druga oseba pa za 0,4 delovnega časa in 
nedoločen čas. Zaposleni, ki je delo opravljal s skrajšanim delovnim časom je s 1.12.2021 prekinil delovno 
razmerje. Plača področnega svetovalca I in del plače mladinskega delavca I sta financirani iz proračuna 
Občine Litija. Del plač mladinskih delavcev je financiran iz sredstev pridobljenih na različnih razpisih.  
 

3.4. ENOTA ŠPORT  
Enota ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I in  
2. Organizator športnih programov II.  
V letu 2021 je bilo zasedeno delovno mesto organizator športnih programov II, ena oseba za polovični 
delovni čas in nedoločen čas. Plača je financirana iz proračuna Občine Litija. Vodja enote za šport je še naprej  
direktorica zavoda.  
 
3.5.  UPRAVA ZKMŠ LITIJA 
V kadrovskih načrtih področij dela niso zajete osebe, ki  v organizacijskem smislu tvorijo upravo zavoda. Gre 
delovna mesta: 

1. direktor zavoda, 
2. finančnik VII/1, 
3. finančnik VI, 
4. turistični informator I, 
5. turistični informator II, 
6. delovodja V, 
7. čistilka II. 

Zasedena so delovna mesta 1, 2, 4, 5, 6 in 7. Vsi zaposleni so delali s polnim delovnim časom. Izjema je 
delovno mesto čistilke, kjer ena oseba dela s polovičnim delovnim časom, ena pa 6 ur dnevno. Sredstva za 
plače zaposlenih so zagotovljena v proračunu občine Litija. Sredstva za plačo direktorja in računovodje so 
vodena na Kulturnem centru Litija.  Delovno razmerje z zaposlenim na delovnem mestu Delovodja V smo 
sklenili oktobra kot nadomestno zaposlitev za zaposlenega, ki je dalj časa na bolniški odsotnosti.  
 
 

4. POROČILO O IZVEDENIH NABAVAH   
 

Upravljanje nepomičnega premoženja  
ZKMŠ Litija je upravljalec stavbe Kutlurnega centra Litija celotno obdobje obstoja zavoda – sklep o 
upravljanju z dne 18.6.2018 velja še danes. V istem sklepu je Občna Litija določila ZKMŠ Litija za upravljanje 
Rudnika Sitarjevec Litija. Del sklepa, ki se nanaša na upravljanje Rudnika Sitarjevec Litija je preklicala z dnem 
1.1.2022. Sklep o upravljanju z dne 18.6.2018 je Občina Litija 17.11.2020 dopolnila, tako da ZKMŠ Litija 
upravlja tudi del stavbe Stare sodnije, ki ga uporablja za izvajanje svoje dejavnosti.  Dopolnitev sklepa je 
začela veljati aprila 2021. 
Osnova za izdajo sklepov je leta 2018 sprejeti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami). Sredstva, ki 
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jih je občina Litija zavodu do leta 2018 namenjala za materilane stroške niso bila povečana in ne zadoščajo za 
aktivno izvajanje nalog upravljalca, ki obsegajo: 
- skrb za pravno in funkcionalno urejenost, 
- investicijska vzdrževalna dela, 
- nastopanje v vlogi investitorja v imenu in za račun zemljiškoknjižnega lastnika pri pridobivanju dovoljenj 

po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in pri pripravi, organiziranju in vodenju investicij v vseh fazah 
investicijskega procesa in podobno, 

- oblikovanje predlogov novih prostorskih rešitev za nepremičnine v upravljanju in sodelovanje pri 
pripravi prostorskih aktov, 

- oddajo v najem, 
- oddajo v občasno uporabo, 
- oddajo v brezplačno uporabo in 
- obremenjevanje s stvarnimi pravicami. 
ZKMŠ Litija za samostojno upravljanje, kot ga določa zakon, tudi nima kadrovskih možnosti. Z lastnikom 
nepremičnin se dogovarjamo o najboljši ureditvi tega področja delovanja zavoda. 
 
Stavbo Ukmarjeve vile v kateri prostore uporablja Mladinski center Litija upravlja KSP Litija d.o.o..  
 

Vzdrževanje stavb  
Občina Litija je v prostore, ki jih uporablja ZKMŠ Litija od leta 2016 veliko vložila:  
- zamenjava strešne kritine na stavbi KC Litija, 
- klimatska naprava v dvorani KC Litija,  
- adaptacija večine kletnih prostorov in postavitev novih muzejskih razstav v Mestnem muzeju Litija, 
- delna adaptacija prostorov v pritličju MML, 
- prenova dela avle v Kulturnem centru Litija, 
- obnova popolnoma obrabljenega parketa v prostorih pisarn KC in Mladinskem centru Litija, 
- obnova večjega dela elektroinštalacij v KC Litija, 
- obnova iztrošene elektro inštalacije v kleti MC Litija, 
- montaža začasnih oken v pritličnih prostorih MC Litija, 
- sanacija sten v dnevnem centru MC Litija. 
Našteta so le večja vlaganja. Zavod je nujna vzdrževalna dela redno opravljal, vir za financiranje so bili 
materialni stroški. Številnih, tudi zelo potrebnih vzdrževalnih del, nismo opravili zaradi pomanjkanja denarja.  
 

Ostali izzivi investicijskega vzdrževanja stavb 
Z lastnikom objektov se sproti dogovarjamo o investicijskem vzdrževanju objektov. Vsi so namreč potrebni 
večjih vlaganj. Številni izzivi bi bili odpravljeni s temeljito energetsko sanacijo stavb. Trenutno so najbolj 
pereče teme: 
 - zamenjava dela kritine na strehi Stare sodnije (ponudba v vrednosti cca 19.000 EUR), 
- prenova sanitarij v pritličju Stare sodnije (ponudba v vrednosti 33.000 EUR), 
- popravilo sanitarij v Kulturnem centru Litija (ponudba v vrednosti 4.500 EUR), 
- popravilo peči centralnega ogrevanja (ocenjena vrednost cca 3.000 EUR), 
- generalna obnova dvorane Kulturnega centra Litija, 
- zamenjava energenta v stavbi Kulturnega centra Litija in Ukmarjevi vili, 
- sanacija vlage v temeljih stavbe Kulturnega centra, sanacija sten v pritličju stavbe, izdelava prehoda v  
  kletne prostore in s tem omogočanje Društvu LILA dostop do tekoče vode in sanitarij (ponudba v vrednosti  
  cca 83.000 EUR), 
- izolacija temeljev v stavbi na Ponoviški cesta 12, 
- ureditev vhodne avle v stavbi Stare sodnije, 
- iztrošena instalacija centralnega ogrevanja v stavbah Trg na Stavbah 8a in delno Ponoviška cesta 12, 
- neustrezna okna in zasteklitev v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12 in delno Cesta komandanta  
   Staneta 2, 
- fasade vseh treh stavb; na Ukmarjevi vili in stavbi Kulturnega centra Litija odpadajo deli fasade, 
- zamenjava kritine na strehi Ukmarjeve vile,  
- električna napeljava je potrebna celostne obnove v vseh stavbah,  
- ureditev intervencijskih poti ob vseh treh stavbah,… 
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Nekatere investicije so vključene v dolgoročni razvojni plan Občine Litija. Ta bo za izvedbo del iskala 
sofinanciranje na državnem nivoju in v Evropski skupnosti. Prihajajoča finančna perspektiva EU 2021 – 2027 
bo ponudila priložnosti za to. Načrte v zvezi s stavbami želimo v zavodu čimprej uskladiti z ustanoviteljico in 
začeti s pripravo investicijskih dokumentov. Ti so predpogoj za konkuriranje na razpisih. 
 
V letu 2021 smo skupaj z Občino Litija pripravili vlogo na razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje 
vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti.  Pripravili smo projekt hidroizolacije stavbe 
Kulturnega centra, sanacijo sten v pritličju stavbe, izdelave prehoda iz prostora pod odrom do stranskega 
vhoda v stavbo (dostop društva LILA do tekoče vode in sanitarij) ter delne ureditve platoja pred stavbo. 
Takšno vlogo smo pripravili prvič in žal nismo bili uspešni.  
 

Vzdrževanje in investicije v tehnično opremo za delo  
 

Kulturni center in Mestni muzej Litija 
Kulturni center je v letu 2021 izvedel naslednje nabave: 
 

zap. 
št. predmet nabave 

Načrtovana 
vrednost v EUR 

Realizirana 
vrednost v EUR 

Vir financiranja 

1 računalnik s pripadajočo opremo 1.600 1.596,82 presežek preteklih let 

2 mešalna miza za luč 6.600 6.533,10 presežek preteklih let 

3 plastični stoli in voziček za prevoz 
stolov 

4.400 4.334,66 
ustanovitelj Občina Litija 

4 arhitekturni načrt izvedbe del za KC 2.074 2.074,00 ustanovitelj Občina Litija 

  skupaj: 14.700 14.538,58  

 
Oprema pod točkami 1 do 3 je bila takoj po nabavi dana v uporabo. Dokumentacija pod točko 4 je bila del 
vloge Občine Litija  na razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno 
infrastrukturo lokalnih skupnosti.   
 
Opravljenih je bilo veliko različnih vzdrževalnih del:  

• zamenjava dotrajane električne napeljave v pododrju (v prostorih društva Lila), 

• beljenje hodnika na balkon ter obnova stopniščne ograje do balkona,  

• popravilo odtočnih cevi v prvem nadstropju,  

• popravilo radiatorja v dvorani, 

• menjava filtrov na prezračevani napravi v dvorani, 

• generalno čiščenje prostorov kurilnice ter prostora ob njej, tehnične kabine in zunanjega skladišča, 

• izolacija cevi centralnega ogrevanja v avli Kulturnega centra,… 
 

Oprema v dvorani Kulturnega centra Litija je v rabi že daljši čas. Opremo skrbno uporabljamo, jo sproti 
vzdržujemo in postopno zamenjujemo določene iztrošene kose opreme, skladno z možnostmi.  
Nujna vzdrževalna dela in nabave sredstev za delo: 
- nabava sodobnejših reflektorjev in mikrofonov v dvorani,   
- zamenjava zadnjih zaves na odru, 
- zamenjava dela tepiha v dvorani; večji del tepiha smo zamenjali v letu 2016, 
- klančina za dostop invalidov v dvorano, 
- vedno več gledališč za izvedbo gledaliških predstav potrebuje vleke - cuge (nosila nad odrom), ki bi bili za 

naš oder zelo potrebna investicija. Omogočala bi montažo luči in drugih naprav za kvalitetno izvedbo 
predstav, s tem tudi možnost izvedb predstav višjega kvalitetnega ranga v Litiji. 

Glede na finančno stanje Kulturnega centra Litija več potrebnih vzdrževalnih del in nabav v letu 2021 nismo 
mogli izvesti. 
 

Mestni muzej Litija je v obdobju poročanja dokončal postavitev razstave o Rudniku Sitarjevec Litija - izdelava 
in montaža slik in razstavnih panojev. Zasnovali, oblikovali in postavili smo tudi razstavo o Savi – priprava 
razstave, oblikovanje razstave, izdelava in montaža slik in razstavnih panojev,... 
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zap. 
št. predmet nabave 

Načrtovana 
vrednost v EUR 

Realizirana 
vrednost v EUR 

Vir financiranja 

1 Razstava Rudnik Sitarjevec 2.000  1.998,96 Presežek preteklih let 

2 
Razstava o Savi 

3.610 4.289,93 
Ustanovitelj Občina 

Litija/presežek preteklih let 

  skupaj: 5.610  6.288,89  

 
Na proračunski postavki 1863 - Stara sodnija so sredstva namenjena obratovalnim stroškom stavbe. ZKMŠ 
Litija jih je v obdobju poročanja beležil v višini 15.440,88 EUR.  
 
Mladinski center Litija 
je v obdobju poročanja nabavil: 

zap. 
št. predmet nabave 

Načrtovana  
vrednost v EUR 

Realizirana 
vrednost v EUR 

Vir financiranja 

1 dva računalnika s pripadajočo 
opremo 

3.900 3.887,24 
Presežek preteklih let 

2 Ročni nogomet 840 845,00 Presežek preteklih let 

3 Naprava za rezanje 480 479,23 Presežek preteklih let 

  skupaj: 5.220 5.211,47  

 
Novemba in decembra 2021 je bila izvedena sanacija sten v prostorih dnevnega centra MC Litija – odstranjen 
omet, ki je na nekaterih delih že odpadal, stene so bile poravnane in pobeljene. Za prenovljene prostore so 
bile kupljene tudi nove luči. Gre za prvo in več kot potrebno prenovo prostorov po letu 2012. 
 
Stavba na Ponoviški cesti 12 je nujno potrebna generalne prenove in energetske sanacije. Stavba je začela 
pospešeno propadati po hudem nalivu v letu 2016 – odpadanje delov fasade, propadanje oken, občasno 
zamakanje strehe,…. MC Litija je zelo aktiven pri iskanju možnosti za obnovo stavbe. Reštiev vidi v 
sofinanciranju s sredstvi EU. Zato so se udeleževali različnih srečanj Regionalne razvojne agencije Zasavje. 
Tudi z Uradom za mladino RS smo preverali možnosti pridobitve sredstev za prenovo mladinske 
infrastrukture v novi finančni perspektivi.  
 
Tudi stanje opreme je zaskrbljujoče. Ob nezmožnosti obiska prostorov MC Litija je mladinsko delo na daljavo 
zelo pomemben del programa centra. Omogoča pa ga le dobra, sodobna tehnologija, ki se je v zadnjem letu 
ekstremno podražila, poleg tega pa napreduje izredno hitro in je zato opremo potrebno vsakih nekaj let 
popolnoma obnoviti oz. zamenjati.  
 
Turistično informacijski center Litija  
je iz preostanka prihodkov nad odhodki iz preteklih let nabavil nove mize za postrežbo gostov v Rudniku 
Sitarjevec Litija. Vrednost nabave je bila 1.073,60 EUR. Vir investicije je bil preostanek prihodkov nad 
odhodki preteklih let. 
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5. RAČUNOVODSKO  POROČILO  
 
ZAKONSKI IN PODZAKONSKI PREDPISI 
 

Računovodski izkazi ZKMŠ Litija za leto 2021 so  izdelani v skladu s Pravilnikom o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

ZKMŠ Litija je na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskega proračuna evidentirana v skupino posrednega uporabnika proračuna občine. 

Po Zakonu o računovodstvu ter Pravilniku o enotnem kontnem načrtu  pa še med pravne osebe 
javnega prava, in sicer kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta. 

 

 
Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2021 smo upoštevali: 
 

✓ Zakon o računovodstvu  
✓ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb  
✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  
✓ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev  

✓ Slovenski računovodski standardi 
 

✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava  

✓ Zakon o zavodih  
✓ Zakon o javnih financah Zakon za uravnoteženje javnih financ  
✓ Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti  
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VSEBINSKA POJASNILA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Računovodski izkazi ZKMŠ Litija obsegajo: 
 

a) Bilanco stanja, 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
f) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
g) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
h) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 

BILANCA STANJA 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do 
njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 
 
Tabela 1: Bilanca stanja v evrih, brez centov 
 

NAZIV KONTA 2021 2020 INDEKS 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 589.323 609.329 97 

KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

144.401 143.925 100 

ZALOGE 1.682 1.979 85 

AKTIVA  735.406 755.233 97 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

92.309 113.193 82 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 643.079 642.040 100 

PASIVA  735.406 755.233 97 

 
 

A) SREDSTVA 
 
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so: 

• neopredmetena dolgoročna sredstva, 

• nepremičnine, 

• oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. 
 
 
Drobni inventar z dobo uporabnosti krajšo od enega leta je odpisan 100% ob oddaji v uporabo. 
Drobni inventar z življenjsko dobo, daljšo od enega leta, se v skladu s 45. členom Zakona o 
računovodstvu prav tako odpiše v celoti ob nabavi. 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se redno odpisujejo, z 
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja.  
Uporabljene letne amortizacijske stopnje so predpisane s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list, št. 
100/15). 
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Med dolgoročnimi sredstvi v upravljanju izkazujemo vrednost materialnih pravic – računalniških 
programov, zemljišč, gradbenih objektov, opreme in  drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 
12 mesecev. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kot so 
računalniški programi, ki so namenjeni opravljanju posameznih funkcij za obdobje daljše od 12 
mesecev.  
Med nepremičnine spadajo zemljišča in gradbeni objekti. Sedanja vrednost zemljišča na dan 
31.12.2021 znaša 392,26 € (KC), gradbenih objektov pa 506.777 € (stavba KC in MML). V letu 2021 
je bil narejen načrt za hidroizolacijo za stavbo KC (2.074 €). 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: 
V tem letu je bila nabavljena oprema in drobni inventar v višini 27.267 €, in sicer: 
 

Enota Konto Kom 
Nabavna 
vrednost v EUR Naziv OS 

KC 040000 1 27,80 TOČILNI PULT doknjižba 

KC 040000 1 6.533,10 LUČNI PULT 

KC 040000 1 1.596,82 RAČUNALNIK PRENOSNI - LENOVO 

KC 041000 1 205,81 VOZIČEK ZA STOLE CARRO5 

KC 041000 100 4.128,85 STOL DREAM SIV ZLOŽLJIV 

KC 041000 1 116,28 MONITOR SAMSUNG 

KC 041000 2 446,40 MOBITEL - REALME 8  5G 

KC 041000 4 222,68 stojalo za razkužilo 

KC 041000 1 229,99 TABLICA LENOVO 

KC 041000 1 191,77 MONITOR IIYAMA 

    SKUPAJ 13.699,50   

Enota Konto Kom 
Nabavna 
vrednost v EUR Naziv OS 

MM 040000 1 1.998,96 RAZSTAVA - RUDNIK 

MM 040000 1 4.289,93 RAZSTAVA - SAVA 

MM 041000 1 237,60 MOBITEL - REALME 7 PRO BLUE 

MM 041000 1 228,63 STOL PISARNIŠKI 

    SKUPAJ 6.755,12   

Enota Konto Kom 
Nabavna 
vrednost v EUR Naziv OS 

MC 040000 1 845,00 NAMIZNI NOGOMET 

MC 040000 2 3.258,16 RAČUNALNIK OSEBNI - GX7 

MC 040000 1 629,08 MONITOR AOC 

MC 041000 1 249,00 ZVOČNIK JBL PARTXBOX 100 

MC 041000 1 479,23 CRICUT MAKER ZA IZREZOVANJE BLAGA IN 

MC 041000 1 142,99 NAPRAVA ZA ZNAČKE 

MC 041000 1 134,91 VRTALNIK akumulatorski 

    SKUPAJ 5.738,37   

Enota Konto Kom 
Nabavna 
vrednost v EUR Naziv OS 

TU 041000 2 1.073,60 MIZA 

    SKUPAJ 1.073,60   

 
 
 
Po zapisniku o popisu osnovnih sredstev smo izločili iz uporabe opremo, ki ni več uporabna, 
zastarela oziroma je dotrajana v nabavni vrednosti in popravku vrednosti 8.103 €. Vsa sredstva so 
v celoti amortizirana. 
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SM Konto 

Nabavna 
vrednost v 
EUR Datum nab. Naziv OS 

KC 040000 1.121,20 08.11.2007 POSODOBITEV OZVOČENJA 

KC 040000 2.630,76 16.11.2007 FOTOKOPIRNI STROJ  KYOCERA KM-2035 

KC 040000 503,76 12.01.2009 DIGITALNI FOTOAPARAT FZ 228  INV. 

KC 040000 216,00 05.10.2009 MONITOR HP LCD L 2245 INV. 

KC 040000 229,73 11.02.2012 SKENER 

KC 040000 464,08 14.10.2014 WIRELES MICROPHONE SYSTEM 

KC 041000 196,67 21.02.2007 MIZA RAČUNALNIŠKA 

KC 041000 134,87 30.10.2008 PREDALNIK 

KC 041000 9,99 30.11.2010 LUČ STOJEČA 

KC 041000 4,99 30.11.2010 MIZA TAVOLINO 55X55 

KC 041000 4,99 30.11.2010 MIZA TAVOLINO 55X55 

KC 041000 134,99 17.11.2011 AKUMULATORSKI VRTALNIK 

KC 041000 126,50 18.12.2014 IZDELAVA ZASTAV OB OTVORITVI MM 

KC 041000 126,50 18.12.2014 IZDELAVA ZASTAV OB OTVORITVI MM 

KC 041000 213,84 21.12.2017 MOBITEL SAMSUNG GALAXY XCOVER 4 

KC 041000 66,98 07.12.2018 STOL PISARNIŠKI 

MM 041000 85,28 29.11.2017 STOL PISARNIŠKI S ČRNO MREŽO 

MC 040000 550,00 24.11.2010 IZDELAVA IN MONTAŽA KLUBSKIH MIZIC 

MC 040000 260,20 25.11.2010 STOL PISARNIŠKI ERGO 

MC 040000 282,90 15.11.2015 RAČUNALNIK BASIC II 

MC 040000 110,00 15.11.2015 MONITOR AOC LED 

MC 041000 134,94 24.10.2015 REGALI ARHIVSKI  188x100x40  siv kit z 5 

MC 041000 31,93 15.10.2016 KAMERA Microsoft LifeCam HD-3000 

MC 041000 199,99 01.10.2018 KOLO 

TU 041000 261,84 15.03.2018 MOBITEL Huawei Mate 10 Lite gold 

  SKUPAJ 8.102,93     

 
Med druga opredmetena osnovna sredstva so uvrščena umetniška dela, v višini 2.670,00 €. 
 
 
2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so: 

• denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice, 

• denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih organizacijah, 

• kratkoročne terjatve do kupcev, 

• dani predujmi in varščine, 

• kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 

• kratkoročne terjatve iz financiranja, 

• druge kratkoročne terjatve ter 

• aktivne časovne razmejitve. 
 
Denarna sredstva v blagajni znašajo 371,49 € na dan 31.12.2021. Zavod ima tri davčne blagajne, 
in sicer v KC in TIC-u. Z zadnjim dnem se zapreta blagajni na enoti TU, zaradi prenosa enote 
Razvojnemu centru srca Slovenije. 
 
Denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, so odprta 
pri Upravi za javna plačila, in znašajo 70.619,04 € na dan 31. 12. 2021.  

Na kratkoročnih terjatvah do kupcev je izkazano stanje tekočih terjatev v znesku 2.967,00 €, v 
okviru katerega se vodjo terjatve za izvedbo delavnic v MM, uporabo poslovnih prostorov. 
Terjatve bodo v večini poravnane v začetku leta 2022.  
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo sredstva v znesku 
30.817,62 €. Od tega so terjatve do ustanoviteljice Občine Litija v višini 30.305,80 €. 

Kratkoročno dani depoziti pri DBS d.d. v višini 200,00 €. 

Druge kratkoročne terjatve do ZZZS za boleznine in izolacijo v višini 2.512,52 €. 

Med aktivne časovne razmejitve so evidentirani kratkoročno odloženi odhodki v višini 539,61 €, 
predhodno nezaračunani prihodki do Urada za mladino za mladinski program v višini 2.283,78 €, 
do Občine Litija za redno delovno uspešnost julij december 2021 in stroški decembra za enoto TU 
v višini 7.283,75 €,  in do MKGP oz. ARSKTRP po odločbi o pravici do sredstev za projekt Visit Litija 
v višini 26.755,76 € za materialne stroške, strošek dela in investicije . 

 

B) OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v letu 2021 znašajo 27.650,54 €. Znesek vsebuje 
obveznosti za čiste neto plače in nadomestila plač, za prispevke iz plač, za davke iz plač, ter druge 
kratkoročne obveznosti do zaposlenih, med katere uvrščamo prevoz na delo in z dela, prehrano 
med delom, regres in povračilo potnih stroškov za službena potovanja. Izplačilo obveznosti do 
zaposlenih bo  januarja in februarja 2022. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 20.767,55 €. Obveznosti zapadejo v plačilo v letu 
2022. Z večino dobavitelji je usklajeno stanje obveznosti z izpisi odprtih postavk. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 6.326,40 €, med katere so knjiženi prispevki 
na izplačane plače,  premije KDPZ, obveznosti iz pogodb, DDV in DDPO… 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 282,13 €. Z večino 
dobavitelji je usklajeno stanje obveznosti z izpisi odprtih postavk. 
 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami se vodi neporabljena oziroma odložena namenska 
sredstva v letu 2021, ki se bodo porabila v letu 2022 v višini 37.133,49 €. Ta znesek zajema 
sredstva abonmajev in sredstva za program Erasmus plus (EVS). 
 
 

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti  
 
V okviru konta 980 se vodijo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Skupni znesek znaša 
585.145,70 €. 
16. člen Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov določa, da namenska sredstva za 
pridobitev osnovnih sredstev, prejetih iz javnofinančnih virov, povečujejo obveznost do vira 
sredstev. V letu 2021 se je  povečala obveznost do virov sredstev v znesku 27.140,34 € (nakup 
opreme iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ter nakazila sredstev ustanoviteljice), 
zmanjšali za znesek amortizacije v višini 45.419,99 €. 
Terjatve in obveznosti do ustanovitelja so usklajene s popisom terjatev in obveznosti. V skladu s 
37. členom Zakona o računovodstvu in 9. členom  Navodila o načinih in rokih usklajevanja terjatev 
in obveznosti smo uskladili stanje na kontu skupine 98 – Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje, in razlike obrazložili na IOP obrazcu. 

Na kontu 922 so sredstva v višini 3.991,05 € namenjena za pokrivanje amortizacije, za opremo 
nabavljeno iz sredstev projekta Visit Litija. 

V bilanci stanja izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 53.959,62 €.  
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C) ZALOGE 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2021 znašajo 1.682,26 €. Zaloge se vodijo po nabavni ceni. Na tej 
postavki vodimo izdelke, ki se prodajajo v prodajalni TIC-a in zaloga izdane knjige (V temnih 
globinah Sitarjevca) v samozaložbi. 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov 

 
V skladu z Zakonom o računovodstvu in glede na »status« določenega uporabnika zavod v izkazu 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov se izkazujejo prihodki in odhodki  po načelu 
nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so 
razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki 
so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021. 
 
Prihodki in odhodki so razčlenjeni na: 

• Poslovne prihodke in odhodke (prihodke od poslovanja) 

• Finančne prihodke in odhodke (prihodke od financiranja) 

• Izredne prihodke in odhodke 

• Prevrednotovalne poslovne prihodke in odhodke 
 
Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov v evrih, brez centov 

NAZIV KONTA 2019 2020 2021 
Struktura 

2021 
INDEKS 
21/20 

INDEKS 
21/19 

PRIHODKI OD 
POSLOVANJA  

669.002 600.437 619.827 100 103 93 

FINANČNI PRIHODKI 14 14 8 0 57 57 

DRUGI PRIHODKI 360 1 2 0 200 1 

CELOTNI PRIHODKI 669.376 600.452 619.837 100 103 93 

STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 

359.688 228.587 226.025 39 99 63 

STROŠKI DELA 299.554 348.481 353.243 61 101 118 

AMORTIZACIJA 3.430 2.987 2.200 1 74 64 

DRUGI STROŠKI 3.552 925 792 0 86 22 

FINANČNI ODHODKI 25 0 0 0 0 0 

PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

415 0 0 0 0 0 

CELOTNI ODHODKI 666.664 580.980 582.260 100 100 87 

PRESEŽEK PRIHODKOV 2.712 19.472 37.577       

Davek od dohodka 
pravnih oseb 

  115 182       

Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka 

  19.357 37.395       
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ANALIZA PRIHODKOV 

  
Prihodki od poslovanja v letu 2021 znašajo 619.826,91 € in so za 3 % višji od doseženih v letu 
2020 in za 7 % nižji kot v letu 2019.  
 
Do letošnjega leta so se sredstva ustanovitelja  po pogodbi o financiranju dejavnosti evidentirala v 
enaki višini med prihodki po obračunskem načelu in prihodki po denarnem toku. Zavod prejama 
sredstva s strani občine po zahtevkih, po dvanajstinah. Zahtevek za mesec december, se 
posreduje ustanovitelju v mesecu januarju. Zaradi pravilne računovodske usmeritve, so se  
uskladila sredstva občine, tako da se je v letošnjem letu evidentiralo 13 in ne 12 zahtevkov, kot 
običajno. Posledica tega je povečan presežek prihodkov nad odhodki za višino enega zahtevka. 
 
Finančni prihodki v letu 2021 znašajo 7,99 €, in so pripis obresti depozita pri DBS. 
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Tabela3: Prihodki po vrstah in virih financiranja za leto 2021 ter primerjava s preteklim letom (v evrih) 
 

Prihodki 2021 2020 Indeks 2021/2020 

    enota enota enota enota enota   enota enota enota enota enota   enota enota enota enota enota 

Konto 
Prihodki iz proračuna 
občine Litija 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

760000 

Prihodki iz proračuna 
občine Litija - pogodba o 
financiranju 536.207 254.074 118.164 81.770 16.355 65.844 471.433 169.218 143.260 88.135 14.106 56.714 114 150 82 93 116 116 

760001 
Prihodki iz proračuna 
občine Litija - ostalo 12.541 7.125 475 2.919 2.022 0 18.657 4.716 1.460 2.763 0 9.718 67 151 33 106     

  Skupaj 548.748 261.199 118.639 84.689 18.377 65.844 490.090 173.935 144.720 90.897 14.106 66.432 112 150 82 93 130 99 

                           

Konto 
Prihodki za opravljane 
javne službe 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

760100 

Prihodki od prodaje - 
abonma 4.174 4.174 0 0 0 0 5.703 5.703 0 0 0 0 73 73         

760101 

Prihodki od prodaje - 
matineja 1.808 1.808 0 0 0 0 1.821 1.821 0 0 0 0 99 99         

760103 

Prihodki od prodaje - 
muzej 875 0 875 0 0 0 332 0 332 0 0 0 264   264       

760105 

Prihodki od prodaje - 
prireditve 442 442 0 0 0 0 3.613 3.613 0 0 0 0 12 12         

760107 

Prihodki od prodaje - 
delavnice 

2.800 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0             

760560 

Prihodki od prodaje - 
Rudnik Sitarjevec 19.571 0 0 0 0 19.571 4.277 0 0 0 0 4.277 458         458 

760700 

Prihodki -covid 19 -delo v 
rizičnih razmerah 13.989 3.625 3.736 3.487 1.013 2.128 2.620 810 441 1.105 238 25 534 447 847 316 425 8404 

760090 

Prihodki od prodaje - 
sofinanciranje 
prireditev/programov 

1.409 0 0 1.409 0 0 539 0 0 539 0 0 261     261     

760010 

Prihodki Zavoda za 
zaposlovanje javna dela 

0 0 0 0 0 0 17.600 0 0 0 0 17.600 0 0         

760020 

Prihodki CSD - splošno 
koristno delo 52 0 0 52 0 0 166 0 0 166 0 0 32     32     
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760070 

Prihodki Ministrstva/Urad 
za Maldino/Fundacije za 
šport/JSRKŠ 14.448 0 0 12.648 1.800 0 10.900 0 0 10.900 0 0 133     116     

760109 

Prihodki od najemnin oz 
uporabnin dvorane 774 594 30 0 0 150 777 777 0 0 0 0 100 76         

760080 

Prihodki od evropskih 
razpisov MOVIT, ARSKTRP 5.896 0 0 3.524 0 2.372 54.762 0 0 33.513 0 21.249 11     11   11 

760115 Sponzorstvo 0 0 0 0 0 0 1.517 1.517 0 0 0 0             

760300 Prejete donacije 0 0 0 0 0 0 3.656 3.470 186 0 0 0             

  Skupaj 66.237 10.642 7.441 21.120 2.813 24.221 108.283 17.712 959 46.223 238 43.151 61 60 776 46 1180 56 

                           

Konto Ostali prihodki 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

762000 Prihodki od obresti 8 8 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 53 53         

763900 Drugi in izredni prihodki 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 161 2         

  Skupaj 10 8 0 2 0 0 16 16 0 0 0 0 62 49         

                           

Konto 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

761100 
Prihodki od prodaje -
trgovinica v TICu 3.635 0 133 0 0 3.502 1.381 0 0 0 0 1.381 263         254 

760550 
Prihodki od prodaje-
agencija v TICu 685 0 0 0 0 685 116 0 0 0 0 116 590         590 

760114 
Drugi prihodki od prodaje 
blaga in storitev na trgu 522 0 0 522 0 0 567 0 45 522 0 0 92     100     

  Skupaj 4.842 0 133 522 0 4.187 2.064 0 45 522 0 1.498 235   296 100   280 
                    

  Prihodki skupaj 619.837 271.849 126.213 106.333 21.190 94.252 600.453 191.662 145.724 137.642 14.344 111.080 97 71 115 129 68 118 
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ANALIZA ODHODKOV 

 
Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2020 zmanjšali  za 7 % in znašajo 66.879,23 €. V 
strukturi stroškov predstavljajo delež v višini 11 % vseh stroškov. Podrobnejša razčlenitev stroškov 
materiala je v tabeli št. 5. Ti stroški se navadno oblikujejo ob nabavi materiala.   
 
Stroški storitev predstavljajo v strukturi stroškov 27 %, v primerjavi z letom 2021 so se povečali za 1 
% in znašajo 156.341,70 €. Podrobnejša razčlenitev stroškov storitev je v  tabeli 5. 
 
Stroški dela so v letu 2021 znašali 353.244,01 €, in so v primerjavi z letom 2020 povečali za 1 %, ter 
predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 61 %. Med stroški dela so evidentirane plače in nadomestila 
plač, prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge stroške dela (prevoz, prehrana, regres). 
Plače se izplačujejo v skladu s predpisi,  in zakoni. Ravno tako se plačujejo prispevki in davki v skladu 
z zakoni ter velikostjo in morebitnimi spremembami stopenj, lestvic oziroma načina obračuna. 
S 1.7.2020 se je sprostila redna delovna uspešnost, ki je bila v zavodu izplačana dvakrat, na pol leta. 
Ravno tako, so se na podlagi protikoronskih ukrepov  po 123. členu ZIUOPDVE izplačevali dodatki v 
nevarnih pogojih dela (65% osnovne plače), za katere je sredstva zagotovila država. Regres za leto 
2021 je znašal v 1.050 €, prehrana med delom prvo polletje 3,99 €, drugo polletje 4,39 €.  
  
Na dan 1.1.2021 je bilo v zavodu zaposlenih 14,40 delavcev na zadnji dan v letu pa 14,75 delavcev. 
V letu 2021 je bilo izplačano 826,40 ur nadomestil v breme delodajalca  in 3.724 ur nadomestil v 
breme ZZZS (1,78 delavca/leto). S septembrom se je  za polovični delavni čas invalidsko upokojila 
ena oseba, druga oseba z polovičnim časom pa odšla na porodniški dopust.  Na podlagi delovnih ur 
je bilo v letu 2021 zaposlenih 12,74 delavcev.  
 
Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki 
urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Amortizacija je obračunana po predpisanih 
stopnjah v znesku 48.647,25 €,  ki je v večini knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje. Na strošku amortizacije pa je ostalo za 2.200,25 €, in sicer 100% odpis drobnega 
inventarja. 
 
Drugi stroški v višini 791,96 €, predstavljajo nagrade dijakom na obvezni praksi in RTV prispevek. 
 
Stroški prodanih zalog znašajo 2.804,45 €, in predstavljajo strošek prodanih izdelkov v trgovinici v 
TIC Litija. 
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 Tabela 5: Odhodki po vrstah za leto 2021 v  primerjavi s predhodnim letom (v evrih)      

                    

  2021 2020 Indeks 2021/2020 

    enota enota enota enota enota   enota enota enota enota enota   enota enota enota enota enota 

Konto Stroški materiala 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

460200 elektrika 5.989 2.915 238 1.510 0 1.326 19.851 2.865 14.387 686 0 1.912 30 102 2 220   69 

460210 ogrevanje 33.306 13.871 13.201 4.557 0 1.677 37.362 16.389 15.056 4.557 0 1.360 89 85 88 100   123 

460220 gorivo 869 807 0 0 62 0 88 88 0 0 0 0 985 914         

460300 
material za vzdrževanje 
stavb in opreme 722 0 25 697 0 0 735 602 117 16 0 0 98 0 21 4437     

460500 strokovna literatura 374 324 30   20 0 327 89 119 57 12 51 114 363 25 0 168 0 

460600 pisarniški material 2.730 1.352 371 759 0 248 1.318 1.002 38 130   147 207 135 968 584   168 

460900 Drugi stroški materiala 4.081 2.178 108 1.354 97 344 3.818 1.255 380 2.046 1 135 107 174 28 66 15156 254 

460910 
Potrošni in pomožni 
material 1.572 581 79 278 0 634 688 323   343 0 22 229 180   81   2922 

460920, 
460102 

Drugi stroški materiala za 
vzdrževanje in čiščenje 3.172 772 524 1.026 12 838 2.077 732 339 740 1 264 153 105 155 139 1429 317 

460930, 
460960 

Drugi stroški materiala za 
predstave, delavnice, 
programe 14.065 3.588 772 4.001 5.005 700 5.895 3.417 388 1.858 0 231 239 105 199 215   303 

  Skupaj 66.879 26.386 15.348 14.182 5.196 5.766 72.157 26.763 30.825 10.433 13 4.123 93 99 50 136 38834 140 

                           

Konto Stroški storitev 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

4610 
Stroški storitev v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti 27.448 22.567 100 1.464 750 2.567 26.746 23.036 500 1.544 0 1.667 103 98 20 95   154 

4611 
Stroški storitev 
vzdrževanja in najemnin 39.071 18.200 5.131 10.072 19 5.649 43.429 17.618 6.403 14.774 113 4.521 90 103 80 68 17 125 

4612 
Stroški zavarovalnih 
premij in bančni promet 1.636 1.154 339 69 0 74 1.596 562 409 252 53 319 103 205 83 27 0 23 

4613 
Stroški intelektualnih 
storitev 12.864 6.754 1.153 2.473 50 2.434 9.663 3.722 1.514 1.971 50 2.405 133 181 76 125 99 101 

4614 
Stroški komunalnih in 
prevoznih storitev 1.847 727 0 742 0 378 2.106 892 0 611 0 603 88 81   121   63 

4615 
Povračila stroškov v zvezi 
z delom 1.741 204 105 1.253 0 179 12.396 136 154 11.992 0 114 14 150 68 10   157 

4616 
Stroški storitev fizičnih 
oseb 36.097 7.491 300 14.746 499 13.061 21.400 10.967 612 6.107   3.714 169 68 49 241   352 

4617 Stroški reprezentance 474 292 54 71   57 1.920 659 210 492 13 547 25 44 26 14 0 10 
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4619 Stroški drugih storitev 35.164 23.513 1.841 4.433 735 4.642 35.916 18.813 3.225 7.088 9 6.781 98 125 57 63 7844 68 

  Skupaj 156.342 80.902 9.023 35.323 2.053 29.041 155.172 76.405 13.027 44.830 239 20.670 101 106 69 79 860 140 

                           

Konto Stroški dela 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

4640 Plače zaposlenih 261.145 110.813 63.580 41.807 8.665 36.280 256.660 61.992 73.658 50.559 10.157 60.295 102 179 86 83 85 60 

4641 nadomestila plač 5.339 1.984 411 513 173 2.258 7.284 1.966 1.802 237 0 3.278 73 101 23 216   69 

4642 povračila zaposlenim 22.186 7.799 4.855 4.739 1.631 3.162 19.508 3.794 4.944 4.994 1.340 4.436 114 206 98 95 122 71 

4643 
Dodatno pokojninsko 
zavarovanje 5.932 2.285 1.767 912 196 772 5.499 1.502 1.908 1.014 217 857 108 152 93 90 90 90 

4644 regres 16.122 6.147 4.725 2.557 593 2.100 15.958 3.911 4.906 2.643 611 3.886 101 157 96 97 97 54 

4646 prispevki delodajalca 42.520 17.888 10.152 6.850 1.423 6.207 43.283 9.979 12.316 8.207 1.636 11.146 98 179 82 83 87 56 

4649 drugi stroški dela 0 0 0 0 0 0 289 289 0 0 0 0 0 0         

  Skupaj 353.244 146.916 85.490 57.378 12.681 50.779 348.481 83.433 99.535 67.654 13.961 83.898 101 176 86 85 91 61 

                           

Konto Amortizacija 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

4620 Amortizacija 2.200 1.207 466 527 0 0 2.987 1.466 702 818 0 0 74 82 66 64     

  Skupaj 2.200 1.207 466 527 0 0 2.987 1.466 702 818 0 0 74 82 66 64     

                           

Konto Ostali stroški 
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

465 
Ostali stroški - dijaki na 
praksi 792 93 0 699 0 0 926 45 0 441 0 439 86 206   158   0 

4660 
Napitki iz kavomata, 
trgovinica v TICu 2.804 0 19 0 0 2.785 1.259 125 8 0 0 1.125 223 0 233     247 

4670 Obresti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   21 86 0 0 0   

  skupaj 3.596 93 19 699 0 2.785 2.186 171 8 442 0 1.564 165 55 225 158 0   

                    

  Odhodki skupaj 582.262 255.505 110.346 108.109 19.930 88.371 580.982 188.238 144.098 124.177 14.213 110.256 100 136 77 87 140 80 
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POSLOVNI IZID 

 
ZKMŠ Litija je poslovno leto 2021 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od 
dohodka pravnih oseb v višini 37.392,97 €.  Presežek je nastal zaradi pravilne računovodske usmeritve, in sicer 
v letu 2021 je knjiženih 13 in ne 12 mesečnih zahtevkov.  Davek od dohodka pravnih oseb smo razdelili med 
enote na podlagi pridobitnih prihodkov na posamezno enoto. 
 

  enota enota enota enota enota 

  
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

Prihodki  619.837 271.849 126.213 106.333 21.190 94.252 

Odhodki  582.262 255.505 110.346 108.109 19.930 88.371 

Presežek prihodkov  37.575 16.344 15.867 -1.777 1.260 5.881 

davek od dohodka pravnih oseb 182 35 19 9   119 

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od 
dohodka  37.393 16.309 15.848 -1.786 1.260 5.762 

 
 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti   

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je računovodski izkaz, vsebinsko identičen izkazu prihodkov 
in odhodkov določenih uporabnikov. Prihodke in odhodke ter poslovni izid se spremlja ločeno in sicer: iz 
naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti.  
Delitev prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost  je bila dejansko ločena že na kontu 
prihodkov.  
Ti prihodki so prihodki od prodaje v butični trgovinici v TIC-u in prihodki od turistične agencije (vodenje in 
organiziranje izletov, ekskurzij in čiščenje prostorov…) v višini 4.842 €. Prihodki od najemnin in uporabnin so 
evidentirani Kot prihodki javne službe. 
Stroške smo razdelili glede na dejanske stroške.  
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju 
bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani v letu 2021. Podatki v tem 
izkazu niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, sestavljenim po načelu nastanka poslovnega 
dogodka. Izrazna moč izkaza je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. V izkazu 
so prikazani ločeno prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki za izvajanje tržne 
dejavnosti. 
 

Med prihodki za izvajanje javne službe, predstavljajo največji delež prilivi s strani ustanoviteljice Občine Litija, 
za redno dejavnost za katero je zavod ustanovljen. Prejeta sredstva iz občinskega proračuna znašajo 
510.825,65 €, kar znaša 88 % od vseh prejetih sredstev in so se v primerjavi z preteklim letom zmanjšali za 9 % 
in bili za 7 % nižji od načrtovanih.   
 
Tabela 6: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v EUR v primerjavi s predhodnim letom 

    REALIZACIJA 2021 REALIZACIJA 2020   

      KC,MM MC EŠ TU SKUPAJ KC,MM MC EŠ TU SKUPAJ INDEKS 

KONTO AOP NAZIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

(10/5) 

7 401 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 369.086 106.554 20.167 86.974 582.782 398.288 145.405 14.106 97.095 654.894 89 

  402 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE (403+420) 

368.968 105.771 20.167 82.791 577.696 398.228 145.018 14.106 95.508 652.860 88 

  403 
A. Prihodki iz sredstev javnih 
financ 
(404+407+410+413+418+419) 

361.821 101.649 20.167 63.118 546.755 382.605 100.459 14.106 91.171 588.341 93 
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7400 404 
a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

8.671 17.340 3.045 3.783 32.839 165 11.069   15.995 27.229 121 

7401 407 
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov - redna dejavnost 

335.440 78.300 15.100 58.500 487.340 334.826 85.240 14.106 59.345 493.517 99 

7401 407 
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov - razpisi, ostalo 

7.600 2.919 2.022 835 13.376 41.438     4.429 45.867 29 

7401 407 
b. prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov- investicije 

10.110       10.110 6.176 2.763   8.883 17.822 57 

741 419 
f. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  

  3.090     3.090   1.387   2.519 3.906 79 

  420 

B) Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+
427+428+488+489+490+429+4
30) 

7.147 4.122 0 19.673 30.942 15.623 44.559 0 4.337 64.519 48 

del 
7102 

422 Prejete obresti  5 0 0 0 5         0 0 

7103 487 
Prihodki od najemnin, zakupnin 
in drugi prihodki od 
premoženja 

434     150 584 1.677       1.677 0 

7141 424 
Drugi tekoči prihodki iz naslova 
izvajanja javne službe 

6.708 1.000   19.523 27.230 10.290 1.000   4.337 15.627 174 

730 426 
Prejete donacije iz domačih 
virov  

        0 3.656       3.656 0 

786 429 
Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije 

  3.122     3.122  0 43.559  0  0 43.559 7 

  431 
2. PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

119 783 0 4.183 5.085 60 387 0 1.587 2.034 250 

7130 432 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu  

119 783   4.183 5.085 60 387   1.587 2.034 250 

4 437 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 382.752 116.707 20.157 89.102 608.718 407.927 120.599 14.702 122.252 665.480 91 

  438 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 

382.752 116.523 20.157 85.891 605.323 407.927 120.415 14.702 120.453 663.497 91 
(439+447+453+464+465+466+
467+468+469+470) 

  439 

A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+
446) 

196.900 52.606 11.219 44.554 305.279 155.007 56.222 11.821 71.587 294.637 104 

del 
4000 

440 Plače in dodatki 171.205 44.044 8.973 39.294 263.516 136.219 48.660 9.856 63.310 258.045 102 

del 
4001 

441 Regres za letni dopust 10.938 2.557 593 2.100 16.188 8.817 2.643 611 3.886 15.957 101 

del 
4002 

442 Povračila in nadomestila 11.958 4.887 1.440 3.057 21.342 8.860 4.919 1.354 4.391 19.524 109 

del 
4003 

443 Sredstva za delovno uspešnost 2.799 1.118 213 104 4.233 822       822 515 

del 
4009 

446 Drugi izdatki zaposlenim         0 289 0 0   289 0 

  447 
B. Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

31.470 8.239 1.677 7.309 48.694 25.681 8.867 1.804 11.814 48.166 101 

del 
4010 

448 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

14.640 3.997 813 3.637 23.087 12.141 4.306 872 6.221 23.540 98 

del 
4011 

449 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 

12.540 3.202 651 2.828 19.221 9.871 3.450 699 4.625 18.645 103 

del 
4012 

450 Prispevek za zaposlovanje 141 64 6 24 234 130 55 7 49 241 97 

del 
4013 

451 Prispevek za starševsko varstvo 177 45 9 40 271 139 49 10 65 263 103 

del 
4015 

452 

Premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

3.972 931 198 779 5.881 3.400 1.007 216 854 5.477 107 

  453 

C. Izdatki za blago in storitve 
za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+
460+461+462+463) 

129.104 50.332 7.261 32.955 219.651 187.070 54.845 1.077 27.513 270.505 81 
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del 
4020 

454 
Pisarniški in splošni material in 
storitve  

24.337 10.707 5.807 11.202 52.053 33.485 5.542 893 5.330 45.250 115 

del 
4021 

455 Posebni material in storitve 5.175 1.600 109 1.470 8.354 2.814 2.572   718 6.104 137 

del 
4022 

456 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

33.520 8.169 1 3.919 45.608 63.832 8.122 7 5.265 77.226 59 

del 
4023 

457 Prevozni stroški in storitve 4.386   62   4.448 713 73 1   787 565 

del 
4024 

458 Izdatki za službena potovanja 324 1.213   182 1.719 285 11.992   114 12.391 14 

del 
4025 

459 Tekoče vzdrževanje 16.849 6.407 32 2.528 25.815 19.315 6.113 149 6.895 32.472 79 

del 
4026 

460 
Poslovne najemnine in 
zakupnine  

10.243 2.929   1.720 14.892 6.905 9.414   365 16.684 89 

del 
4029 

463 Drugi operativni odhodki 34.270 19.308 1.250 11.935 66.764 59.721 11.017 27 8.826 79.591 84 

420 470 J. Investicijski odhodki 25.278 5.346   1.074 31.698 40.169 481   9.539 50.189 63 

  481 
2. ODHODKI IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU (482+483+484) 

0 184 0 3.211 3.395 0 184 0 1.799 1.983 171 

del 402 484 
C. Izdatki za blago in storitve iz 
naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  184   3.211 3.395  0 184  0 1.799 1.983 171 

  
485-
486 

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(I.-II.) 

-13.666 -10.152 10 -2.128 -25.936 -9.639 24.806 -596 -25.157 -10.586 245 

 
 

Tabela 7: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v EUR v primerjavi s finančnim načrtom 
 

    REALIZACIJA 2021 FINANČNI NAČRT 2021   

      KC,MM MC EŠ TU SKUPAJ KC,MM MC EŠ TU SKUPAJ INDEKS 

KONTO AOP NAZIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (10/5) 

7 401 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 369.086 106.554 20.167 86.974 582.782 403.770 103.990 20.040 104.340 632.140 92 

  402 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE (403+420) 

368.968 105.771 20.167 82.791 577.696 403.770 103.490 20.040 102.340 629.640 92 

  403 
A. Prihodki iz sredstev javnih 
financ 
(404+407+410+413+418+419) 

361.821 101.649 20.167 63.118 546.755 396.270 99.390 17.540 87.340 600.540 91 

7400 404 
a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

8.671 17.340 3.045 3.783 32.839 8.670 15.200 240 1.830 25.940 127 

7401 407 
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov - redna dejavnost 

335.440 78.300 15.100 58.500 487.340 369.890 78.300 15.100 58.500 521.790 93 

7401 407 
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov - razpisi, ostalo 

7.600 2.919 2.022 835 13.376 7.600 2.800 2.200 840 13.440 100 

7401 407 
b. prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov- investicije 

10.110       10.110 10.110  0  0  0 10.110 100 

7403, 
7404 

413 
d. Prejeta sredstva iz javnih 
skladov in agencij 

        0 0 3.090  0  0 3.090 0 

741 419 
f. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  

  3.090     3.090  0  0  0 26.170 26.170 12 

  420 

B) Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+
427+428+488+489+490+429+4
30) 

7.147 4.122 0 19.673 30.942 7.500 4.100 2.500 15.000 29.100 106 

del 
7102 

422 Prejete obresti  5 0 0 0 5  0  0  0  0 0 0 

7103 487 
Prihodki od najemnin, zakupnin 
in drugi prihodki od 
premoženja 

434     150 584  0  0  0  0 0 0 

7141 424 
Drugi tekoči prihodki iz naslova 
izvajanja javne službe 

6.708 1.000   19.523 27.230 7.500 1.000 2.500 15.000 26.000 105 

786 429 
Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije 

  3.122     3.122  0 3.100  0  0 3.100 101 

  431 
2. PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

119 783 0 4.183 5.085 0 500 0 2.000 2.500 203 
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7130 432 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu  

119 783   4.183 5.085   500   2.000 2.500 203 

4 437 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 382.752 116.707 20.157 89.102 608.718 413.970 109.210 20.040 87.200 630.420 97 

  438 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 

382.752 116.523 20.157 85.891 605.323 413.970 108.710 20.040 85.200 627.920 96 
(439+447+453+464+465+466+
467+468+469+470) 

  439 

A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+
446) 

196.900 52.606 11.219 44.554 305.279 200.540 51.100 10.340 42.140 304.120 100 

del 
4000 

440 Plače in dodatki 171.205 44.044 8.973 39.294 263.516 175.000 42.800 8.400 37.700 263.900 100 

del 
4001 

441 Regres za letni dopust 10.938 2.557 593 2.100 16.188 10.940 2.500 570 2.050 16.060 101 

del 
4002 

442 Povračila in nadomestila 11.958 4.887 1.440 3.057 21.342 11.800 4.400 1.155 2.190 19.545 109 

del 
4003 

443 Sredstva za delovno uspešnost 2.799 1.118 213 104 4.233 2.800 1.400 215 200 4.615 92 

  447 
B. Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

31.470 8.239 1.677 7.309 48.694 31.980 8.000 1.576 6.980 48.536 100 

del 
4010 

448 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

14.640 3.997 813 3.637 23.087 14.710 3.892 759 3.612 22.973 100 

del 
4011 

449 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 

12.540 3.202 651 2.828 19.221 13.000 3.118 608 2.526 19.252 100 

del 
4012 

450 Prispevek za zaposlovanje 141 64 6 24 234 110 26 5 23 164 143 

del 
4013 

451 Prispevek za starševsko varstvo 177 45 9 40 271 180 44 9 39 272 100 

del 
4015 

452 

Premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

3.972 931 198 779 5.881 3.980 920 195 780 5.875 100 

  453 

C. Izdatki za blago in storitve 
za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+
460+461+462+463) 

129.104 50.332 7.261 32.955 219.651 161.140 44.390 8.124 33.180 246.834 89 

del 
4020 

454 
Pisarniški in splošni material in 
storitve  

24.337 10.707 5.807 11.202 52.053 21.640 7.500 5.450 9.240 43.830 119 

del 
4021 

455 Posebni material in storitve 5.175 1.600 109 1.470 8.354 1.400 2.600  0 3.500 7.500 111 

del 
4022 

456 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

33.520 8.169 1 3.919 45.608 71.000 7.400  0 4.470 82.870 55 

del 
4023 

457 Prevozni stroški in storitve 4.386   62   4.448 4.600 70 0  0 4.670 95 

del 
4024 

458 Izdatki za službena potovanja 324 1.213   182 1.719 500 1.500 57  0 2.057 84 

del 
4025 

459 Tekoče vzdrževanje 16.849 6.407 32 2.528 25.815 16.000 9.300 67 550 25.917 100 

del 
4026 

460 
Poslovne najemnine in 
zakupnine  

10.243 2.929   1.720 14.892 12.000 3.700  0 240 15.940 93 

del 
4029 

463 Drugi operativni odhodki 34.270 19.308 1.250 11.935 66.764 34.000 12.320 2.550 15.180 64.050 104 

420 470 J. Investicijski odhodki 25.278 5.346   1.074 31.698 20.310 5.220 0 2.900 28.430 111 

  481 
2. ODHODKI IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU (482+483+484) 

0 184 0 3.211 3.395 0 500 0 2.000 2.500 136 

del 402 484 
C. Izdatki za blago in storitve iz 
naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  184   3.211 3.395  0 500  0 2.000 2.500 136 

  
485-
486 

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(I.-II.) 

-13.666 -10.152 10 -2.128 -25.936 -10.200 -5.220 0 17.140 1.720 -1508 

 
Rezultat poslovanja po poročjih dela ZKMŠ Litija je negativen, in sicer v višini 25.936 €: 

1. Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let  se je nabavilo z opremo na  
-  Kulturni center  8.157,72 € 
-  Mestni muzej 2.587,55 € 
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- Mladinskem centru 5.211,47 € 
- Turizem 1.073,60 €. 

2. Na Mladinskem centru Litija se izvaja projekt Erazmus+ za katerega so bila sredstva prejeta že v letu 
2020.  

3. Del opreme za Kulturni center iz leta 2020, se je poplačalo v začetku leta 2021 in sicer za točilni pult v 
višini 3.890 €. 

4. Na turizmu se je zaključil večletni projekt Visit Litija, ki se delno (v višini 65%) sofinancira iz sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  Do sredstev EKSRP v višini cca 23.900 EUR je zavod 
upravičen po izvedbi projekta. Sredstev v letu 2021 še nismo prejeli. 

 
Poslovni izid po fiskalnem pravilu 
 
5. člen Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se morajo presežki, ki jih zavod kot posamezna 
institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem letu prikazovati in zbirati na ločenem 
kontu. Skladno z ZIPRS1718 se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razred 
2), neporabljena namenska sredstva (razred 9), ki so namenjena za financiranje izdatkov v 
prihodnjem obdobju, in ki so evidentirana na kontih časovnih omejitev ter za neporabljena sredstva 
za investicije. Zavod izkazuje negativni rezultat kar pomeni, da ne razpolaga s presežkom prihodkov 
nad odhodki na podlagi 5. člena ZFisP, ki bi se morali evidentirati in izkazovati na posebnem kontu. 
 

 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih  uporabnikov  

 
V letu 2021 tako kot tudi v preteklih letih nismo dajali posojil, zato tudi prometa iz naslova prejetih vračil danih 
posojil nismo imeli. 
 

 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov  

 
V letu 2021 se tako kot v preteklih letih nismo zadolževali, zato tudi odplačil dolga nimamo.  

 

 
 
Litija, 18.2.2022 

      
  
Pripravili :    
     
    
Alenka Urbanc     
Vesna Zaletelj 
Tina Šuštaršič 
Mateja Sladič Vozelj 
Mojca Hauptman 
Tjaša Vidergar 
Alan Hajrić 
 

                                                                   Direktorica: 
                                                                   Alenka Urbanc 

 
  
 


