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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) 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. 

Enota Mladinski center Litija deluje na naslovu Ponoviška cesta 12. Enota za muzejsko dejavnost in kulturno 
dediščino deluje na naslovu Cesta komandanta Staneta 2.  
 

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. NAČRT DELA ZAVODA ZA LETO 2022 
 
 

2.1. NAČRT DELA KULTURNEGA CENTRA LITIJA ZA LETO 2022 
 

 
 
2.1.1. GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
 
2.1.1.1.  OTROŠKE MATINEJE: LUTKOVNE OZ. IGRANE PREDSTAVE ZA OTROKE 
 

V letu 2022 bomo organizirali sobotne dopoldanske predstave v dvorani Kulturnega centra, praviloma eno 
oz. dve na mesec, če bodo epidemiološke razmere to omogočale. Sodelujemo s priznanimi gledališči, pri 
katerih se cena predstav giblje od 350 EUR dalje. Cene vstopnice (4 EUR) bodo ostale nespremenjene. Za 
slovenske razmere že leta beležimo izjemno visok povprečni obisk, kar je za Litijo uspeh in potrditev, da so 
tovrstne predstave željen in nepogrešljiv del življenja v mestu. V kolikor predstave v živo ne bodo mogoče, 
bomo občasno zagotovili brezplačno ponudbo kvalitetnih spletnih predstav za otroke.  
 
Otroške matineje so investicija v vzgojo mladih generacij obiskovalcev gledališča. Želimo sooblikovati 
potrebo po pogostem obiskovanju kulturnih dogodkov, kar pripomore k izboljšanju medsebojnih odnosov, 
širjenju obzorij in strpnosti ter oblikovanju močnejše pripadnosti svojemu domačemu okolju.  
 

2.1.1.2.  GLEDALIŠKI ABONMA 
 

Gledališkega abonmaja v sezoni  2021-2022 zaradi epidemije  nismo uspeli realizirati v celoti. Dve predstavi 
bosta izvedeni v začetku leta 2022. Jeseni načrtujemo novo sezono, katero bomo prilagodili razmeram.  V 
program bomo umestili predstave, katere so bile planirane za prejšnjo sezono in niso bile realizirane ter nove 
predstave. Glede na situacijo jeseni, bomo v program vključili štiri ali kot v letu 2019 pet predstav. Predstave  
bo delno sofinancirala Občina Litija.  Litijska publika prisega na komedije uveljavljenih slovenskih gledališč s 
priznanimi igralci in tudi letošnji program bo temeljil na tem.   
 

 
2.1.1.3.   GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA IZVEN 
 

Gostili bomo gledališke skupine, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z gledališčem ter dvorano oddajali v najem 
profesionalnim gledališčem, ki bi želela izvesti predstave v Litiji. 
Le stežka pa bomo sami dopolnjevali gledališko ponudbo v občini. Doslej smo se namreč vsako leto odločili za 
zakup nekaj predstav profesionalnih gledališč in gostovanja v celoti krili  z vstopninami. Zaradi aktualnih 
zdravstvenih razmer, to najverjetneje ne bo mogoče.  
 
 

2.1.2. FESTIVALI  
 

2.1.2.1  ŠESTNAJSTI  FESTIVAL SLOVO POLETJU  
 

Festival bo dvodneven in bo potekal bo 25. in 26. avgusta.  En dan bo program izvedel Zbor sv. Nikolaja Litija 
z gosti – instrumentalisti in solisti. Izvajali bodo zimzelene slovenske priredbe popularnih zabavnih pesmi. 
Drug večer bodo soustvarili domači izvajalci skupaj z gostom.  Program bomo prilagodili takratni zdravstveni 
situaciji.   
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2.1.2.2. ENAJSTI  TAČKOV FESTIVAL  
 

Junija bomo izvedli program Tačkovega festivala. Načrtovani so dogodki v Kulturnem centru Litija, v Knjižnici 
Litija, v Glasbeni šoli Litija ter v Mestnem muzeju Litija. V programu letošnjega festivala bomo bolj podrobno 
predstavili delo in življenje Naceta Simončiča. 
 

2.1.3. PRIBLIŽEVANJA  
 

Dvanajsto leto nadaljujemo z uspešnimi srečanji, ki smo jih poimenovali Približevanja. V goste  vabimo znane 
in uspešne kulturnike, gospodarstvenike, izpostavljene javne osebnosti itd. S srečanji skušamo obiskovalcem 
približati izkušnje ljudi, ki so v življenju naredili veliko pomembnega za našo družbo in so dober zgled za 
nadgradnjo naših ravnanj ter razumevanj izzivov in odnosov sodobne slovenske družbe. V letu 2022 bomo v 
sodelovanju s Knjižnico Litija organizirali 7 dogodkov.  

 
2.1.4. OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE  
 
2.1.4.1.  OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU (7.2.2022) 
 

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika bo v Kulturnem centru Litija izveden dogodek, ki ga bodo  
izvedli Zbor sv.  Nikolaja Litija ter gost Aleksander Mežek. Ob prazniku bosta spregovorila gost g. Nejc Jemec, 
odgovorni urednik Vala 202 Radia in televizije Slovenija ter župan občine Litija, Franci Rokavec. Dogodek 
bomo snemali in bo na praznik, 8.2. na ogled tudi na youtube kanalu KC Litija ter na spletni strani Kulturnega 
centra Litija, Občine Litija, na facebook straneh KC Litija, ZKMŠ Litija ter Občine Litija.  

 
2.1.4.2.  PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI (16.6.2022) 
 

Prireditev 16. junija bo potekala v sodelovanju z domačimi izvajalci in s podelitvijo občinskih in županovih 
priznanj za dosežke na različnih področjih. Prireditev bo posvečena tudi dnevu državnosti. Organizacija 
poteka v sodelovanju z Občino Litija. 
 

2.1.4.3.  OSTALE OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE 
  
Občina Litija je za koordinacijo in vsebinsko izvedbo Litijskega karnevala in novoletnih dogodkov v letu 2017 
pooblastila ZKMŠ Litija. V letu 2022 bodo naloge ZKMŠ Litija na področju organizacije velikih javnih prireditev 
podobne kot v letu 2021 - ob upoštevanju epidemioloških omejitev:   
 
- Litijski karneval – sklop 10 aktivnosti, ki se bodo odvijale v februarju: Litkovi kotički po mestu za najmlajše, 
likovna razstava po izložbah Valvazorjevega trga (v sodelovanju z Društvom Lila), razstava Mi Litijani smo 
veseljaki v avli občine Litija, razstava utrinkov iz prejšnjih karnevalov na velikih panojih po starem mestnem 
jedru,  pustne dobrote na tržnici Na plac, volilna pustna tržnica, predavanje v Mestnem muzeju Litija  
»Maske, karnevali in turizem«, pustna predstava za otroke Skoraj pravi cirkus, Pustni show z Tilnom Artačem 
in Čuki v Športni dvorani Litija ter vožnja Litka ter Litijske pustne oblasti s kočijo skozi Litijo – čez naselja in po 
tradicionalni trasi Litijskega karnevala. 
  
- Festival skupnosti – na prireditvi v juniju na kateri se predstavijo krajevne skupnosti občine Litija, skrbimo 
za  organizacijo nastopov in tehnično izvedbo prireditve (če bodo epidemiološke razmere omogočale 
izvedbo), 
- Čarobna Litija – sklop prireditev v decembru bo  izveden v obsegu, ki ga bo omogočala zdravstvena 
situacija:  

- prižig prazničnih lučk, Miklavžev sejem javna prireditev v centru mesta na začetku decembra 
(predvidoma 4.12),  

- pohod z baklami v rudnik Sitarjevec – isti dan kot Miklavžev sejem, 
- kuharska delavnica in razstava poprtnikov –  v bredbožičnem času, 
- Božični sejem, z obhodom dedka Mraza po mestu  – dvodnevna predbožična prireditev v centru 

mesta s ponudbo na stojnicah in spremljajočimi kulturnimi dogodki, 
- žive jaslice pred rudnikom Sitarjevec – gledališka izvedba Božične zgodbe. 
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Načrtujemo tudi izvedbo silvestrovanja na prostem, a le v primeru, da bo zdravstvena situacija to 
omogočala. 
 
Kulturni center Litija bo 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   
 
Razstave bomo organizirali na pobudo domačih ustvarjalcev, z otvoritvenimi slovesnostmi, če jih bodo 
epidemiološke razmere omogočale.  

 
2.1.6. OSTALA DEJAVNOST  
 
2.1.6.1.   SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
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. Najemniki bodo: osnovne 
šole, vrtci, Glasbena šola Litija Šmartno, Gimnazija Litija, Rdeči križ, Knjižnica Litija, JSKD OI Litija in drugi.  Z 
navedenimi in številnimi drugimi organizacijami v okolju bomo sodelovali pri organizaciji in izvedbi osrednjih 
občinskih prireditev. 

 
2.1.6.2. SODELOVANJE Z DRUŠTVI 
 
Letni program kulture 2022 občine Litija je vsa društva, katerih redno dejavnost sofinancira občina Litija, 
zavezal sodelovati z nastopom na vsaj eni od naslednjih občinskih prireditev: slovenski kulturni praznik, 
Litijski karneval, Festival skupnosti, Festival Slovo poletju in Čarobna Litija. Zavod bo društvom povrnil stroške 
kilometrine za prihod na te nastope.  
 

2.1.6.3. KINO V LITIJI 
 
V letu 2021 je  kinematografska dejavnost postala del redne dejavnosti Kulturnega centra Litija. V 
sodelovanju z Mladinskim centrom Litija in ob finančni podpori občine Litija, bomo v letu 2022 izvedli 5 kino 
večerov  (v sodelovanju z zunanjim ponudnikom mobilnih filmskih predstav MOJKINO).  
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2.2. NAČRT DELA MESTNEGA MUZEJA LITIJA ZA LETO 2022  
 

 
 
 
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. 
 
 
2.2.1. NALOGE IN DELO V LETU 2022 - REDNI PROGRAMI  
 
Vsebina dela Mestnega muzeja Litija v letu 2022: 

• 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, 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, 

• Rudniku Sitarjevec  Mestni muzej Litija 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. VODENI OGLEDI MUZEJA IN DELAVNICE 
 
Vodenje poteka po devetih stalnih razstavah: Obišči Litijo, Rudnik Sitarjevec, Sava - sledi časa v rečni strugi, 
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 vsem obiskovalcem muzeja.  
 
Dobra polovica naših obiskovalcev so šolske skupine. Razlaga na ogledih je prilagojena starosti in predznanju 
obiskovalcev. Po dogovoru obisk vključuje tudi ogled dokumentarnih filmov. Vodene oglede izvajajo višja 
svetovalka, kustodinja in muzejska tehnica, ki imajo vse opravljeni strokovni izpit za kustosinje oz. muzejsko 
tehnico Ministrstva za kulturo RS.  
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Uvedli bomo muzejske delavnice za otroke. V kolikor bo zdravstvena situacija ugodna, jih bomo izvajali 1x 
mesečno. Nadaljevali bomo tudi s kulinaričnimi delavnicami in sodelovanjem z U3 in njihovimi ustvarjalnimi 
delavnicami. V letu 2021 podpisan dogovor o partnerstvu »Dediščina nas povezuje« z devetimi javnimi 
zavodi in društvi bo komunikacijo med nami okrepil in prispeval k boljši obiskanosti prireditev in dogodkov. 
 
V letu 2022 bomo ponovno vzpostavili, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale, sodelovanje s šolami in 
vrtci ter skupaj z njimi pripravili dodatne vodene oglede, kulturne dneve in muzejske delavnice glede na 
potrebe učnih načrtov. 
 

Čas ogledov: od torka do petka od 8.00 do 12.00, ob torkih in četrtkih od 17.00 do 19.00,  sobota od 10.00 
do 12.00. Ogledi izven tega časa so možni po predhodni najavi.  

 
 
2.2.3. MUZEJSKE RAZSTAVE 
 
V zadnjih dveh letih smo temeljito prenovili in novo postavili 7 razstav. S prenovami razstav bomo 
nadaljevali. V letošnjem letu tako začenjamo z raziskovanji za zadnji dve stalni razstavi v pritličju: razstava 
železnice, predvsem v oziru njenega pomena za razvoj Litije, ter novo stalno razstavo o obrtni in tehniški 
dediščini občine Litija. Našo dokončno prenovo pritličja načrtujemo v letu 2025, ko bi bila postavljena tudi 
povsem nova razstava o Predilnici Litija. 
V letošnjem letu se bomo tako osredotočili na raziskave za bodoče razstave. 
 
Pripravili pa bomo gostujoče in občasne razstave. 
Aprila bomo s predavanjem in priložnostno razstavo obeležili 70 let od razglasitve Litije za mesto. 
Od predvidoma aprila dalje (odvisno od covid ukrepov) bo na ogled gostujoča iz Pokrajinskega muzeja Ptuj -
Ormož o Ivanu Bajdetu, glasbenemu izumitelju iz Hotiča.  
Od septembra dalje bo na ogled gostujoča razstava »Sava združuje«, ki so jo pripravili Zasavski muzej, 
Posavski muzej in Gornjesavski muzej.  
Decembra bomo organizirali delavnico peke božičnega kruha in razstavo v sklopu Čarobne Litije. 
 
 
2.2.4. 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. Predavanja so zaradi velikega zanimanja odprta tudi za javnost. 
V letu 2022 bomo organizirali 6 predavanj na temo kulturna dediščina, če bodo zdravstvene razmere to 
dopuščale.  
S predavanji načrtujemo tudi gostovanja v obeh enotah Doma Tisje.   
 
2.2.5. INVENTARIZACIJA GRADIVA 
 
MML bo v letu 2022 za inventarizacijo muzejskih  predmetov predvidoma začel uporabljati muzejski program 
Galis. Do sedaj je uporabljal program Fundus, preko Narodnega muzeja Slovenije, ki se ga sedaj opušča. Z 
novim programom so povezani tudi stroški, nadomestila za uporabo bodo letno znašala okoli 600 EUR. 
V letu 2022 načrtujemo dokončno ureditev depojskih prostorov in nato inventarizacijo muzejskih predmetov 
s kompletnimi opisi. 
Uredili bomo tudi muzejsko knjižnico. 
 
2.2.6. OSTALI REDNI PROGRAMI 
 
RUDNIK SITARJEVEC 
deluje v okviru Razvojnega centra Srca Slovenije. Sodelovanje MML z rudnikom in področjem turizma v 
občini Litija ostaja pri nudenju skupne turistične ponudbe obiskovalcem in strokovne podpore muzeja, kar se 
tiče dediščinskih vprašanj. 
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MML ima v letošnjem letu v načrtu obisk arhiva v Ravnah na Koroškem, kjer hranijo ogromno gradiva o 
našem rudniku, kar se do lani ni vedelo. 
S potomci delavcev v rudniku načrtujemo srečanje, ki bi ga posneli. 
 
LITIJSKI KARNEVAL 
MML vsako leto sodeluje pri pripravah in izvedbi Litijskega karnevala. 
Letos sodeluje pri izdelavi spletne strani karnevala, in sicer pri razdelku zgodovine karnevala. 
Vsako leto tudi okrasi občino Litija z razstavo o zgodovini karnevala in sodeluje pri izboru gradiva za razstave 
o karnevalih na ulicah Litije. 
 
KULTURNI PRAZNIK  – DAN ODPRTIH VRAT: 
Tudi letos bo obisk muzeja na kulturni praznik brezplačen, a omejen zaradi zdravstvenih razlogov. 
Obiskovalce bomo povabili na ogled naših stalnih in občasnih razstav, s poudarkom na prenovljenih 
razstavah o reki Savi in rudniku Sitarjevec. 
 
POLETNA MUZEJSKA NOČ: 
MML bo sodeloval v vseslovenskem projektu za promocijo dejavnosti muzejev Poletna muzejska noč 2022 
(18.6.2022). Predvidoma bomo pripravili delavnici za otroke in odrasle, vodstva po stalnih razstavah ter 
predavanje. 
 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: 
MML  bo sodeloval v vse-evropskem projektu DEKD 2022 (zadnji teden septembra, prvi teden v oktobru). 
Sodelovanje bo zajemalo vsebinsko pripravo in izvedbo predavanja, razstave, vodene oglede muzejskih zbirk, 
pedagoške delavnice ipd.. 
 
NAPREJ V PRETEKLOST 
Je pobuda Skupnosti muzejev Slovenije, ki je usmerjena v digitalno promocijo slovenske dediščine. Odvija se 
dvakrat letno, prva v mesecu marcu, druga v decembru. 
 
KULTURNO – ZGODOVINSKA POT PO LITIJI 
Vodeni ogledi se bodo odvijali po predhodnem dogovoru z zainteresiranimi skupinami in posamezniki. 
Vodeni ogledi kulturno zgodovinske poti so plačljivi 3€/osebo oz. je cena že vključena v turistični program. 
 
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. 
V letu 2022 se načrtujeta 2 ekskurziji (odvisno od zdravstvene situacije): 

• spomladanska: Sevnica ali Bela krajina (odvisno od epidemiološke slike), 

• oktober: Štanjel z okolico. 
Sredstva za strokovne ekskurzije se zagotavljajo iz kotizacij udeležencev in iz proračuna občine oz. prispevka 
Društva U3 Litija in Šmartno.  
 
2.2.7.  PROJEKTI MESTNEGA MUZEJA LITIJA 
 
2.2.7.1. PROJEKT DEDIŠČINA NAS POVEZUJE 
 
Izjemno uspešen projekt se je zaključil s koncem leta 2019, v letu 2020 smo oddali končno poročilo. Vse do 
leta 2025 pa moramo na Ministrstvo za gospodarstvo oddajati letna poročila. Letošnje smo oddali na začetku 
januarja. 
Nadaljevali pa bomo, ko bodo to razmere dopuščale, z »mehkimi« vsebinami projekta in sodelovanje s 
partnerji projekta  in zunanjimi deležniki. Pri tem bomo najtesneje sodelovali z desetimi partnerji s katerimi 
smo v letu 2021 podpisali dogovor o partnerstvu »Dediščina nas povezuje« in tako še bolj aktivno širili 
dediščinske vsebine tudi medgeneracijsko.  
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Vse zahtevane kazalnike projekta smo s koncem lanskega leta dosegli. 
 
2.2.7.2. PROJEKT OKUSI DOMAČNOSTI 
 
ZKMŠ Litija, Občina Litija in Vinogradniško društvo Štuc smo se povezali v projektu Okus domačnosti, ki se bo 
pričel izvajati v tem letu. MML bo skupaj Z Mladinskim centrom Litija pripravil dva sprehoda po obrtniški in 
industrijski dediščini občine Litija in Šmartno pri Litiji, predvidoma meseca avgusta. 
 
 
2.2.7.3. RUDNIK SITARJEVEC 
 
V mesecu februarju se bomo javili na razpis DOORS, ki ga ja objavila Ars Electronica – avstrijski inštitut za 
kulturo, izobraževanje in znanost in iz Linza. Cilj razpisa je digitalizacija vsebin muzejev. V primeru, da bomo 
izbrani v skupino 40 muzejev iz cele Evrope bo 1. faza trajala projekta od aprila do junija, 2. faza, v kateri bo 
le 20 muzejev, pa od novembra do aprila 2023. 2. faza je financirana do 27.000 €. Vsebina našega projekta je 
rudnik Sitarjevec, in sicer prerez rudniških rovov in prikaz njihovega prepleta v hribu. 
 
 

 
2.3. NAČRT DELA MLADINSKEGA CENTRA LITIJA 
 

 
 
2.3.1. PREDNOSTNA PODROČJA MLADINSKEGA DELA 
 
Stalna prednostna področja izvajanja mladinskih programov in programov za mlade so opredeljena v 
Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 in strokovnih usmeritvah Urada Republike Slovenije za 
mladino, ki je pristojen za razvoj mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji: 

• neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

• dostop mlaldih 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 bo v letu 2022 izvajal dejavnost na vseh stalnih prednostnih področjih mladinskega 
dela z različnimi projekti in programi. 
 

2.3.2. PROGRAMI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2022 
 
Programi so daljši vsebinski sklopi. Nekateri so celoletni, drugi bodo potekali daljša obdobja v letu 2022. 
 
Redni programi Mladinskega centra Litija: 
 

- Dnevni center MC Litija: deluje od ponedeljka do petka od 14.00 do 20.00, namenjen je druženju in 
dejavnostim pretežno neorganizirane mladine; delo s to skupino mladih bo potekalo v času, ko ne potekajo 
organizirani programi. Vodili ga bodo mladinski delavci: igranje družabnih iger, razvijanje socialnih 
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kompetenc, razvijanje digitalnih kompetenc, neformalni pogovori z učnimi učinki na udeležence,… 
Uporabniki so pretežno mladi z manj priložnostmi. 

- Digitalno mladinsko delo – mladinski center bo razvijal spletna digitalna orodja za delo z mladimi in 
nadaljeval z nekatermi programi, ki so se začeli v preteklih letih (virtualni mladinski center v igri Minecraft, 
spletne fotografske razstave, snemanje podcastov z mladimi). 

- Gamer's club (Klub za igralce videoiger), namenjen izobraževanju mladih na področju videoiger, sodelovanju 
z različnimi igričarskimi klubi, organizacija tekem, razvijanje socialnih veščin izven virtualnega okolja, skupno 
igranje iger v centru, ipd.  

- MC Galerija: razstave mladih ustvarjalcev in likovne delavnice, načrtujemo tudi gostovanja izven Mladinskega 
centra Litija. 

- MC Klub: vadnica glasbenih skupin in prostor za produkcijo glasbe; deloval bo vsak dan, celo leto; 7 različnih 
skupin s cca 45 člani; MC Litija zagotavlja osnovno opremo za delovanje. 

- Športno poletje - kompleksen počitniški športni program za otroke in mlade, ki ga bodo soustvarjali in vodili 
mladi iz lokalnega okolja (vsaj trije različni športi, izleti in vodene vadbe). 

- MC Litija bo v letu 2022 nadaljeval s podporo projektu KINO LITIJA. 
- Zaposlitvena pisarna: deluje vsak dan v dnevnem centru; mladinski delavec v centru nudi pomoč pri iskanju 

zaposlitev, svetuje pri prvih podjetniških korakih, pisanju življenjepisov, pošiljanju vlog,…; občasno tudi 
dodatne delavnice za kvaliteten vstop na trg dela ali v podjetništvo. 

- Zagotavljanje prostorov za začetne korake v podjetništvo za mlade podjetnike. 
- Podpora skupini mladih aktivistov Mladi za podnebno pravičnost Litija: nudenje prostorov, nasvetov,….. 
- Nadaljuje se sprejet projekt Evropske solidarnostne enoste z gostovanjem prostovoljca na MC Litija 

(prostovoljka bo v Litiji do konca septembra 2022), v mladinski center bomo vključili vsaj še enega tujega 
prostovoljca in enega tujega prostovoljca vključili v delo na OŠ Gradec (oba za obdobje 12 mesecev od 
prihoda) s čimer bomo nadaljevali s projekti Evropske solidarnostne enote v okviru katerih prostovoljci 
gostujejo tudi na lokalnih osnovnih šolah. 

- Medgeneracijski programi: sklop najmanj štirih delavnic, ki imajo za namen ohranjanja žive dediščine – 
prenos znanja in veščin naših prednikov na mlajše generacije v sodelovanju z Društvom Univerza za 3. 
življenjsko obdobje Litija in Šmartno in Mestnim muzejem Litija. 

- Sodelovanje s skupino, ki se je oblikovala znotraj projekta LIST, ki se je v začetku leta 2022 zaključil. 
Sodelovanju nadaljujemo s podporo delu projekta, ki ohranja del Second hand trgovine (predvsem pohištvo 
in predmete, manj obleke) a prodajo seli na splet. Nudimo prostore in skupaj pripravljamo program, ki bo 
temeljil na trajnostnih vsebinah. 

- Stalno iskanje dodatnih virov financiranja programov za mlade – iskanje razpisov, pisanje razpisnih obrazcev, 
izvajanje sprejetih programov, pisanje poročil,… vsako leto najmanj 30 vlog na različne razpise razpisovalcev 
od lokalnega do evropskega nivoja; v primeru neuspeha sledi kčenje programov za mlade. 

- Večerno gibanje: srede in četrtki namenjeni vadbi odbojke in badmintona v dvorani Gimnazije Litija. 
- Plesne urice za dekleta (13. do 17. let) v dvorani na Gimnaziji ali v dvorani Ambient s strokovnim vodenjem. 
- Spodbujanje tekmovalnega športa med mladimi: MC Litija bo podprl športne ekipe, ki nastopajo v raznih 

tekmovanjih. 
- Izposoja športne opreme bo potekala v dnevnem centru MC, na voljo je oprema za odbojko, košarko, 

nogomet, tenis, badminton, oprema za pripravo poligonov, ipd. 
- Kot deležnik bo sodeloval pri delovanju komisije za mlade na občini Litija. 
- Sodeloval bo pri pripravi Strategije za mlade v občini Litija. 
- Čez celo leto bodo potekali programi usposabljanj mladinskih delavcev in prostovoljcev: tabor prostovoljcev, 

delavnice za mladinske  delavce in prostovoljce, udeležbe na usposabljanjih drugih izvajalcev doma in v 
tujini,… 

- Delavnice za pridobivanje uporabnih veščin mladih: ustvarjalne delavnice, multimedija, razvijanje socialnih 
veščin,... najmanj 10 delavnic od nekaj urnih do več dnevnih. 

- Informiranje o preventivnih programih za mlade Mladinskega centra Litija in drugi organizacij (lokalno in 
regijsko): članki v časopisu, vabila na predavanja, delavnice, pogovore,… 

- Nadaljeval z nudenjem mest za učne prakse dijakom in študentom različnih srednjih šol in fakultet. 
- Sodeloval z Varstveno-delovnim centrom v Litiji in organizirali programe za njihove uporabnike, 

- Nadaljujemo z izposojo tehnične opreme mladinskim društvom in neformalnim skupinam za izvajanje 
programov za mlade,… 
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Celo leto bomo izvajali orgnizacijsko, strokovno, svetovalno in tehnično podporo delovanju lokalnih 
mladinskih društev in neformalnih skupin. Z njimi bomo tudi programsko sodelovali. 
 

2.3.3. PROJEKTI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2022 
 
Projekti so krajši vsebinski sklopi. Lahko so enkratni ali pa se v posameznem letu ponovijo večkrat, lahko so 
lahko redni (izvajajo se več zaporednih let) ali pa izredni (niso načrtovni, potreba po njih se vzpostavi v 
tekočem koledarskem letu).  
 
V letu 2022 bo Mladinski center Litija izvajal naslednje redne projekte: 
 

- izvedel bo razpis za sofinanciranje programov mladih – v koprodukciji s Klubom litijskih in šmarskih 
študentov, 

- v pomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih bo obiskal krajevne skupnosti v občini, ki jh zaradi odaljenosti 
ne dosegamo, s programom Mobilni mladinski center,  

- organiziral in izvedel bo Štafeto kulture – ustvarjalno, kulturno,… prireditev ob rojstnem dnevu centra, v 
kolikor bo mogoče bo prireditev izvedena v živo, 

- organiziral in izvedel bo dvodnevno gostovanje dijakov prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija v MC Litija s 
predstavitvijo mladinskih dejavnosti in društev v Litiji,  

- občasno sodeloval na Litijski tržnici ob sobotah s svojo stojnico (načrtujemo stojnico za izmenjavo semen in 
sadik), 

- organiziral poletni tabor prostovoljcev, namenjen krepitvi kompetenc sodelavcev in prostovoljcev ter 
povezovanju ekipe in boljšemu sodelovanju, 

- organiziral bo turnirje v družabnih in videoigrah,  
- svojo dejavnost bo na začetku šolskega leta 2022 predstavil dijakom Gimnazije Litija,  
- sodeloval bo pri izvedbi projekta Okus domačnosti; skupaj z Mestnim muzejem bo pripravil dva sprehoda po 

obrtniški in industrijski dediščini občine Litija in Šmartno pri Litiji,  
- med poletnimi počitnicami organiziral sklop večdnevnih počitniških delavnic za otroke in mlade, predvsem s 

področja vizualne umetnosti, glasbe, multimedije in ročnih spretnosti. Aktivnosti bo izvajal v sodelovanju z 
drugimi enotami ZKMŠ. 

- v koprodukciji s KLIŠE-jem bo izvedel poletni koncert za mlade na dvorišču pred mladinskim centrom, 
- izdal predstavitveno zloženko programa in prostorov Mladinskega centra, 
- izvedel multimedijski projekt MC-jeva hiša strahov za noč čarovnic, 
- nadaljeval z izvajanjem številnih medkulturnih programov: nacionalni večeri, potopisi, kuharske delavnice,  
- sodeloval pri nacionalnih aktivnostih v mladinskem sektorju (udeležba na posvetih, okroglih mizah, 

sodelovanje v različnih fokusnih skupinah), 
- organiziral otroški parlament,  
- sodelovali pri organizaciji in izvedbi Tačkovega festivala, Čarobne Litije, Festivala skupnosti, 3. festivala 

medgeneracijskega povezovanja in drugih prireditvah občinskega pomena, katerih ciljna populacija so tudi 
mladi, 

- s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bomo sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditve 
Varno na motor in Dan brez avtomobila, 

- udeležba na programih osnovnih šol, predvsem preko sodelovanja tujega prostovoljca na osnovni šoli  
- za učence OŠ s prilagojenim programom (stari so do 22 let) bo v tednu otroka organiziral poseben program, 
- nadaljeval sodelovanje z Izobraževalnim centrom GEOSS, zlasti pri programu socialne aktivacije,  
- smo pomemben regijski akter na področju mladinskega dela – tako v zasavski kot osrednje-slovenski regiji. 

 
Pri izvedbi vseh programov in projektov bodo 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 vključeni tudi prostovoljci drugih mladinskih organizacij, drugih 
nevladnih organizacij; pri številnih bomo sodelovali z institucijami iz občine ali širše okolice. Načrtujemo, da 
se bo življenje počasi vrnilo v ustaljene tirnice in bomo lahko izvajali in sodelovali tudi pri prireditvah 
namenjenih večjemu številu obiskovalcev. 
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Financiranje:  izvajanje programov in projektov  finaniramo iz  sredstev pridobljenih na razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Urada RS za mladino, Evropske unije - programa Erasmus+,  sofinanciranja 
strateških partnerjev, občine Litija, tudi sredstev razpisa za programe kulture, športa, mladine in socialnega 
varstva v letu 2022. Udeležbe na usposabljanjih in drugih programih bodo za mlade brezplačne. 
 
Načrtujemo cca 1.600 aktivnih udeležencev v letu 2022. Aktivni udeleženci so tisti, ki nastopajo v vlogi 
načrtovalcev, ustvarjalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev in nosilnih udeležencev, ki participirajo in 
so vključeni v organizirane ali druge procese neformalnega učenja in ne nastopajo le v vlogi pasivnih 
obiskovalcev (Urad RS za mladino). 
 
Mladinski center Litija izvaja programe in projekte, katerih vsebina se nanaša na vsa prednostna področja 
mladinskega dela.  
 
Metode dela z mladimi in za mlade so različne: najrazličnejše delavnice, predavanja, pogovori, usposabljanja, 
medgeneracijsko povezovanje, športne vadbe, tekmovanja, animacije, literarni večeri, koncerti, filmi, oddaje, 
izleti, družabni dogodki, obiski, razpisi, dotacije, sejmi, zbiranje zamaškov, informiranje in svetovanje, 
razstave, izdaja časopisa, plakatov, raziskave javnega mnenja,…. Veliko znanja mladi pridobijo tudi s 
priložnostnim učenjem od mladinskih delavcev, prostovoljcev iz tujine in z medvrstniškim učenjem.  
 
Skrb za mlade z manj priložnostmi (ekonomsko, socialno, zdravstveno ovirane mlade) je pomemben del 
programa MC Litija. Ocenjujemo, da se v projekte in programe vključuje najmanj 30 % mladih z raznimi 
ovirami. V letu 2022 pričakujemo, da se bo nadaljevala povečana potreba mladih po psihocialni pomoči in 
drugih dopolnilnih programih, kot so učna pomoč in inštrukcije.   

 
Pomemben cilj mladinskega centra je, da neorganizirano mladino z mešanico raznih metod in vsebin 
mladinskega dela pripelje iz pasivnosti do družbene koristnosti: 
- participacija mladih v programih MC Litija, 
- participacija mladih v aktivnostih v lokalni skupnosti, 
- podpiranje, spodbujanje,… pobud mladih, ki imajo širšo družbeno korist,  
- promocija mladinskega dela po šolah, na prostorih, kjer se družijo mladi, v uličnih akcijah, v elektronskih 
medijih,…  
- spodbujanje za vključevanje mladih v društva in podpora (organizacijska, finančna, tehnična, programska) 
aktivnostim mladinskih društev in neformalnih skupin.  
 
Vse te aktivnosti izvajamo ob močni promociji, ki vključuje objave: na prenovljeni spletni strani, straneh na 
družbenih omrežjih Facebook in Instagram, glasilo Občan, portal mlad.si,  občinska spletna stran,  najave 
na  Radiu 1 - Radio GEOSS in ATV Signal,  plakati in letaki, Youtube kanal, svetlobni led zaslon na Športni 
dvorani. 
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2.4.NAČRT DELA ENOTE ŠPORT ZA LETO 2022 

 

 
 
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 bo v letu 2022 odvisno predvsem od epidemioloških razmer ter od sofinanciranja Fundacije 
za šport in sponzorjev ter sodelovanja z Mladinskim centrom Litija. 
 

2.4.1.  LITIJSKI TEK 2022 
 

Je največja množična javna športna prireditev v Litiji in po namenu in obsegu izvedbe vsako leto 
najzahtevnejša. 
 
Izvedbo Litijskega teka 2022 bomo ponovno prilagajali epidemiološkim razmeram: 

- v primeru ugodnih razmer bomo izvedli tek kot smo ga poznali od let 2013 do 2019, 
- v primeru neugodnih razmer bomo tek izvedli kot v letu 2021, 
- možna pa je tudi kombinacija, da bi teke za otroke izvedli v okolici izobraževalnih ustanov, teke za 

odrasle pa v obliki javne prireditve. 
Vsaka od oblik ima svoje prednosti in šibkejše točke. Šole in zlasti vrtci v občini so bili lani izjemno zadovoljni 
s tem, da so se tekov lahko udeležili vsi gojenci in učenci v varnem okolju v bližini ustanov. Takšna oblika teka 
je bila bolj vkjučujoča in motivacijska za večino udeležencev. Tek na javni prireditvi pa bolj spodbuja 
doseganje rezultatov – tekmovalnost.  
Pri teku odraslih v številu udeležencev ni bilo večjih razlik pri organizaciji teka v fizični ali virtualni obliki. V 
slednji so posamezniki pretekli bistveno več kilometrov kot na javni prireditvi. Kljub vsemu bomo, v kolikor 
bo le možno, izvedli tudi tekmovalno srečanje tekačev v živo. Tek bo potekal v soboto, 11.6.2022. 
Ljubitelje teka bomo aprila obvestili o načinu izvedbe Litijskega teka 2022.  
 
Ne glede na to v kakšni obliki bomo Litijski tek izvedli bomo izvajali njegovo osnovno poslanstvo: 

- skrb za zdravje in zdrav življenjski slog, 
- spodbujanje rekreativnega teka, zlasti med otroci in mladino, 
- močna povezanost v skupnosti (izobraževalne organizacije in društva) za izvajanje športnih aktivnosti 

in njihovih učinkov na vse generacije, zlasti otroke in mladino,  
- veselje in dodatna življenjska energija ob doseganju meja lastnih zmožnosti ob športni vadbi in na 

samem tekmovanju, 
- negovanje skupinskega duha pri sodelujočih, 
- negovanje tradicije Litijskega teka, 
- grajenje partnerskih odnosov z vsemi deležniki za izvedbo teka v skupnosti, 
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- fleksibilnost, prilagajanje pogojem sedanjosti in ustvarjanje programa po meri uporabnikov v skladu s 
smernicami institucij za varovanje zdravja. 

 
Organizacijo in izvedbo Litijskega teka 2022 bomo izvedli s sredstvi Občine Litija. Ta tek financira delno tudi iz 
sredstev razpisa za programe športa. Izvedbo bomo sofinancirali s sredstvi Fundacije za šport. Slednja je v 
zadnjih letih (na podlagi odobrene vloge na razpis) za izvedbo teka prispevala cca 2.000 EUR letno.  
 

2.4.2. REKREATIVNE VADBE 
 
V letu 2022 bo enota poleg organizacije in izvedbe Litijskega teka sodelovala pri izvedbi naslednjih športnih 
vadb: 

- skupaj z Mladinskim centrom Litija bo organizirala in izvajala rekreativne vadbe med zimskimi in jesenskimi 
počitnicami, 

- skupaj z MC Litija bo organizirala in izvajala projekt Športno poletje - kompleksen počitniški športni program 
za otroke in mlade, ki ga bodo soustvarjali in vodili pretežno mladi iz lokalnega okolja (vsaj trije različni 
športi, izleti in vodene vadbe najmanj 3 tedne v času poletnih počitnic). 

- organizirala bo udeležbo na tekaških prireditvah. 
- Gozdna učna pot Svibno: promocija poti, organizacija občasnih pohodov in vodenih ogledov. 

Enota samostojno, zaradi omejenih sredstev, ne bo mogla organizirati vadb, niti drugih športnih prireditev. 

 
 

3. NAČRT DELOVNIH MEST ZKMŠ LITIJA ZA LETO 2022 
 
ZKMŠ Litija ima v letu 2022 v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih 16  
delovnih mest. Zasedenih bo 12 delovnih mest. Preglednica sistemiziranih delovnih mest in števila zaposlenih 
sodelavcev v letu 2022: 
 

Zap. št. Sistemizirana delovna mesta Zasedeno 2021 Zasedeno 2022 

1 1. Direktor 1 DČ 1 DČ 

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

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

4 4. Področni svetovalec I - šport 0 0 

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

6 6. Koordinator in organizator kulturnega programa  0 0 

7 7. Organizator kulturnega programa 1 NČ 1 NČ 

8 8. Delovodja V 1 NČ 1 NČ 

9 
9. Samostojni muzejski tehnik 
10. Muzejski tehnik 

 
1 NČ 

 
1 NČ 

10 

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

 
 

1 DČ 
 

 
 

1 DČ 
 

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

12 16. Finančnik VI 0 0 

13 17. Finančnik VII/1 1 NČ 1 NČ 

14 18. Čistilka II 1,25 NČ 1,25 NČ 

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

16 20. Vodja projektov 0 0 

 21. Turistični informator I 1 NČ 0 

 22. Turistični informator II 1 NČ 0 

SKUPAJ 23.  
14,15  zasedenih delovnih 
mest 
 

11,75  zasedenih delovnih 
mest 
 

 
Na 11,75 zasedenih delovnih mestih bo zaposlenih 15 oseb.  Več zaposlenih bo delalo v skrajšanem 
delovnem času, ena oseba bo večino leta na porodniškem dopustu, ena oseba bo (predvidoma) velik del leta 
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na bolniški odsotnosti. Odsotnost slednje rešujemo z nadomestno zaposlitvijo. V letu 2022 ne načrtujemo 
spreminjaja števila zaposlenih glede na stanje na začetku leta 2022. V primeru uspeha na razpisu za javna 
dela, bomo eno osebo vključil v ta program in sicer v Mladinskem centru Litija.  
Število zaposlenih se bo v primerjavi z letom 2021 skrčilo za 2,4 osebe: dve osebi na področju turizma zaradi 
izločitve tega področja dela iz ZKMŠ Litija in 0,4 osebe na MC Litija.  
 
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja« predpisuje tabelaričen prikaz zaposlitev po virih financiranja:    
 

 Vir financiranja B  
zaposleni  
1.1.2021 

B  
zaposleni 
1.1.2022 

    

1 Državni proračun 0,25  0 

           mladinski delavec I 0,25 0 

2 Proračun občin - skupaj 13,65 11,75  

           po delovnih mestih:       

            direktor 1 1 

            višji svetovalec področja I 1 1 

            področni svetovalec I  2 2 

            muzejski tehnik 1 1 

            mladinski delavec I 1,15 1 

            delovodja V 1 1 

            čistilka II 1 1,25 

            organizator športnih programov II 0,5 0,5 

            finančnik VII/1 1 1 

            turistični informator I 1 0 

            turistični informator II 1 0 

            organizator kulturnega programa 1 1 

            kustos  1 1  

3 ZZZS in ZPIZ                          0 0 

4 Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 0 0 

5 Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

6 Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  0 0 

7 Sredstva prejetih dotacij   

8 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna  

0 0 

9 Sredstva proračuna za zaposlene iz 1.,2. in 3. odstavka 25. člena Zakona 
o zdravniški službi in iz 3. odstavka 34. člena ZZDej 

  

10 Sredstva za financiranje javnih del 0 0 

11 sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte 
in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v 
izobraževanju in znanosti 

0 0 

 
Na dan 1.1.2022 je v zavodu zaposlenih 11,75 oseb katerih plače so financirane iz proračuna občine Litija. 
 
3.1. NAČRT DELOVNIH MEST KULTURNEGA CENTRA 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. 
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V letu 2022 bosta zasedeni delovni mesti področni svetovalec I in organizator kulturnega programa. Na obeh 
delovnih mestih bosta zaposlena delo opravljala v polnem delovnem času, s pogodbama za nedoločen čas. 
Delovni mesti  2 in 4 ne bosta zasedeni.  
 
3.2. NAČRT DELOVNIH MEST MESTNEGA MUZEJA 
Mestni muzej Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

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

V letu 2022 bodo zasedena vsa delovna mesta: 
- muzejski tehnik – celo leto, polni delovni čas, 
- višji svetovalec področja I – na tem delovnem mestu delata sodelavki – vsaka polovico delovnega časa; 
- kustos - na tem delovnem mestu delata sodelavki – vsaka polovico delovnega časa; ena je do meseca 

novembra na porodniškem dopustu. 
Sredstva za plače so zagotovljena v proračunu občine Litija. Sodelavki na delovnem mestu kustos sta 
zaposleni za določen čas. Verjamemo, da bo občina v letu 2022 dovolila zaposlitev za nedoločen čas.  
 

3.3. NAČRT DELOVNIH MEST MLADINSKEGA CENTRA  
MC Litija ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Področni svetovalec I - 1 delavec in  
2. Mladinski delavec I - 2 delavca.  
 

V letu 2022 bosta zasedeni obe delovni mesti. Obe za polni delovni čas. Delovno mesto Mladinski delavec bo 
zasedala le ena oseba; razmerje je sklenjeno za določen čas dveh let. Obe plači sta financirani iz proračuna 
Občine Litija. Obseg zaposlenih na Mladinskem centru bo v letu 2022 za 0,4 manjši od leta 2021. Upamo, da 
bomo v letu 2022 uspešni na razpisu za javna dela. V prihodnjih letih pa bomo ponovno zaposlili mladinskega 
delavca, ki naj bi delal v skrajšanem delovnem času.  
 
 

3.4. NAČRT DELOVNIH MEST ENOTE ŠPORT 
Enota ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I in  
2. Organizator športnih programov II.  
V letu 2022 bo zasedeno delovno mesto organizator športnih programov II, ena oseba za polovični delovni 
čas in nedoločen čas. Plača bo financirana iz proračuna Občine Litija. Vodja enote za šport bo še naprej  
direktorica zavoda.  
 

3.5.  NAČRT DELOVNIH MEST UPRAVE  
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. delovodja V, 
5. čistilka II. 

V letu 2022 bodo zasedena delovna mesta 1, 2, 4 in 5. Zaposleni na delovnih mestih 1, 2 in 4 bodo delali s 
polnim delovnim časom. Zaposleni na delovem mestu čistilke delata v skrajšanem delovnem času -  ena s 
polovičnim delovnim časom, druga pa 6 ur na dan. Sredstva za plače zaposlenih so zagotovljena v proračunu 
občine Litija. Sredstva za plačo direktorja in računovodje so vodena na Kulturnem centru Litija.   
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4. NAČRT NABAV ZA LETO 2022  
 
 
Upravljanje nepomičnega premoženja  
ZKMŠ Litija je upravljalec stavbe Kutlurnega centra Litija. Sklep o upravljanju je bil izdan 18.6.2018. Občina 
Litija ga je 17.11.2020 dopolnila tako, da ZKMŠ Litija upravlja tudi del stavbe Stare sodnije, ki ga uporablja za 
izvajanje svoje dejavnosti.  Dopolnitev 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 
jih je občina Litija zavodu do leta 2018 namenjala za materilane stroške niso bila povečana. Tudi sredstva za 
investicije, ki jih občina občasno nameni zavodu 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 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 in 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 (v 
glavnem) materialni stroški. Številnih, tudi zelo potrebnih vzdrževalnih del, nismo opravili zaradi 
pomanjkanja denarja.  
 

Ostali izzivi investicijskega vzdrževanja stavb 
Vsi objekti v katerih deluje ZKMŠ Litija so potrebni večjih vlaganj. Številni izzivi bi bili odpravljeni s temeljito 
energetsko sanacijo stavb. Trenutno so najbolj pereče teme: 
 - 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), 
- 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), 
- izgradnja prehoda do prostorov v Kulturnem centru, ki jih uporablja Društvo LILA, 
- generalna obnova dvorane Kulturnega centra Litija, 
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- zamenjava energenta v stavbi Kulturnega centra Litija in Ukmarjevi vili, 
- 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,… 
 
Z lastnikom objektov se ves čas dogovarjamo o investicijskem vzdrževanju objektov. 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. 
Zato smo se zaposleni udeleževali različnih delavnic in posvetov glede možnosti pridobivanja sredstev za 
investicije (Razvojna agencija Zasavje, Urad RS  za mladino,…)  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. Tako kot tudi vključitev investicij v Načrte razvojnih programov Občine Litija.  
 
V letu 2022 se bo Občina Litija prijavila na razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje vlaganj v javno 
kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti.  Leta 2021 smo skupaj pripravili 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. Letos 
bomo vsebino projekta delno spremenili in ponovno poskusili pridobiti sredstva za prepotrebna dela.  
 

Vzdrževanje in investicije v tehnično opremo za delo  
Tehnična oprema za delo je v dejavnostih, ki jih zavod opravlja izjemno pomembna. Od nje je odvisna 
zmožnost opravljanja določenih programov, kvaliteta teh programov in v osnovi seveda delo zaposlenih. Vsa 
področja dela ZKMŠ Litija so sredstva in opremo za delo v preteklih letih v pretežni meri nabavljala le iz 
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, praktično od ustanovitve zavoda dalje. Stanje nekaterih 
kosov tehnične  opreme je zaskrbljujoče – na vseh področjih delovanja ZKMŠ Litija. 
 

V letu 2020 se je močno povečala potreba po posodobitvi računalnikov zaposlenih. Ta naj bi olajšala zlasti 
komuniciranje na daljavo (zmogljivejši spletni strežniki, v računalnike ali zaslone integrirane kamere in 
zvočniki, sposobnejši računalniki, prenosni računalniki,…). 
 

Občina Litija v letu 2022 zavodu ni namenila sredstev za investicije v delovna sredstva in opremo. Vir 
sredstev za nabavo je tudi presežek prihodkov nad odhodki preteklih let. V nadaljevanju predstavaljamo 
nabave iz tega vira. 

 
Kulturni center in Mestni muzej Litija 
Kulturni center  
Velika večina opreme 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.  
Kulturni center v letu 2022 načrtuje naslednje nabave: 
 

zap. št. predmet nabave Načrtovana vrednost v EUR Vir financiranja 

1 računalnika s pripadajočo opremo 2.600 presežek preteklih let 

2 set luči za dvorano KC Litija 12.500 presežek preteklih let 

3 paviljon s ponjavami 800 presežek preteklih let 

4 projektantski predračun za ureditev 
vhoda v KC Litija 

550 
presežek preteklih let 

5 obnova sanitarij KC Litija 4.500 presežek preteklih let 

  skupaj: 20.950  
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Oprema pod točkami 1 do 4 je nujna za izvedbo prireditev v dvorani KC in vse številčnejših in raznovrstnih 
prireditev na prostem. Za nekatere luči v dvorani žarnice niso več dobavljive. Projektantski predračun za 
ureditev vhoda v Kulturni center Litja je del investicije Občine Litija v ureditev hidroizolacije stavbe. Občina 
Litija (lastnik stavbe) bo za investicijo pridobila sredstva EU iz razpisa LAS Srce Slovenije. Večina del bo 
izvedenih v letu 2023, nekatera v tem letu.  

 
Nujna vzdrževalna dela in nabave sredstev za delo: 
- popravilo peči centralnega ogrevanja, 
- 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. 

- sanacija odtočnega jaška na JV delu stavbe, ki zamaka v prostore kleti, ki jih uporablja Društvo Likovni 
atelje Litija, 

- potrebno je odstraniti stare lesene obloge in sanirati od vlage poškodovano steno v prvem nadstropju 
stavbe,… 

 
Mestni muzej Litija  
Občina Litija za investicije v Mestnem muzeju Litija v letu 2022 ni namenila sredstev. Mestni muzej v letu 
2022 načrtuje naslednje nabave: 
 

zap. 
št. predmet nabave 

Načrtovana 
vrednost v EUR 

Vir financiranja 

1 brušenje parketa in sanacija sten v pisarni 1.900 presežek preteklih let 

2 brušenje parketa in sanacija sten v predavalnici 1.900 presežek preteklih let 

3 razstava o Savi 2.400 presežek preteklih let 

4 mize za  predavalnico 700 presežek preteklih let 

 skupaj: 6.900  

 
V MML nadaljujemo z obnovo prostorov v pritličju stavbe. V letu 2022 bomo uredili predavalnico in pisarno. 
V predavalnici se izvaja tudi vse večje število delavnic in drugih programov. Zato bomo nabavili nekaj miz, ki 
jih je enostavno zlagati in premikati glede na potrebe raznovrstnih programov. Za dokončanje stalne razstave 
o Savi bomo nabavili razstavne vitrine in dele grafike na stenah prostora.  
 
V stavbi bi bile v prostorih, ki jih upravlja ZKMŠ Litija nujna investicijsko-vzdrževalna dela, našteta v razdelku 
»izzivi investicijskega vzdrževanja stavb«. Sanacija sanitarij brez dodatnih sredstev občine Litija ni mogoča. 
Prostori so v stanju, ko bo morebiti potrebna nujna intervencija že v letu 2022. 
 
Preostanek prihodkov nad odhodki iz preteklih let za KC in MM Litija znaša 37.592 EUR. Nabave opreme in 
investicijska vzdrževanja navedena v načrtu nabav skupaj znašajo 27.850 EUR. 
 
Z letom 2021 je ZKMŠ Litija postal upravljalec stavbe Stara sodnija na CKS 2, prostorov, ki jih uporablja MML. 
Na proračunski postavki 1863 - Stara sodnija so sredstva namenjena stroškom stavbe v višini 30.000 EUR, 
20.000 EUR pa za stroške dela na Kulturnem centru in Mestnem muzeju Litija.  
 
Mladinski center Litija  
Občina Litija v proračunu za leto 2022 Mladinskemu centru ni namenila sredstev za investicije – deseto leto 
zapored – od ustanovitve ZKMŠ Litija. Iz preostanka prihodkov nad odhodki namerava MC Litija v letu 2022 
nabaviti: 
 

zap. št. 
predmet nabave 

  Načrtovana 
vrednost v EUR 

Vir financiranja 

1 kuhinja s pripadajočo belo tehniko: hladilnik, 3.000 Presežek preteklih let 
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napa, štedilnik, pečica, pomivalni stroj 

2 dve računalniški mizi in stola 800 Presežek preteklih let 

3 obnova dnevnega centra  2.000  Presežek preteklih let 

  skupaj: 5.800  

 
MC Litija v letu 2022 načrtuje preureditev enega prostora v kleti v kuhinjo (z vso pripadajočo belo tehniko – 
hladilnik, napa, štedilnik, pečica, pomivalni stroj) ter dveh računalniških miz in stolov v dnevnem centru v 
skupni vrednosti cca 3.800 €. Kuhinja bo omogočila izvajanje priljubljenih kuharskih delavnic tudi v 
zdravstveno zelo občutljivih razmerah. Od ostalih večjih nabav velja za leto 2022 omenit še zamenjavo 
nekaterih svetil in delno obnovitev elektroinštalacije v dnevnem centru. 
 
Preostanek prihodkov nad odhodki iz preteklih let za MC Litija znaša 6.594 EUR.  
 
Splošno stanje opreme ostaja zaskrbljujoče. Razvoj digitalnega mladinskega dela in potrebe mladih po 
izpopolnjevanju in učenju predvsem na digitalnem področju je nujno potrebno. Omogoča ga dobra, sodobna 
tehnologija, ki se je v zadnjem času ekstremno podražila. Poleg tega pa tehnologija napreduje izredno hitro 
in je zato opremo potrebno vsakih nekaj let popolnoma obnoviti oz. zamenjati. Upamo, da bomo v 
prihajajočem obdobju našli razpis na katerem bi lahko konkurirali za nabavo primerne tehnike za potrebe 
mladih v dnevnem centru. 
 
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. Rešitev vidimo v 
sofinanciranju s sredstvi EU. Zato smo se udeleževali različnih srečanj Regionalne razvojne agencije Zasavje. 
Tudi z Uradom za mladino RS smo preverjali možnosti pridobitve sredstev za prenovo mladinske 
infrastrukture v novi finančni perspektivi. Denar za obnovo bomo skupaj z lastnikom stavbe še naprej iskali v 
virih izven občine. 
 
Enota za šport 
Občina Litija za investicije v opremo za šport ZKMŠ Litija v letu 2022 ni namenila sredstev. Iz presežka iz 
preteklih let načrtujemo naslednje nabave: 
 

zap. št. predmet nabave Načrtovana vrednost v EUR Vir financiranja 

1 paviljon s ponjavami 800 presežek preteklih let 

2 dve mizi za namene promocije 400 presežek preteklih let 

  skupaj: 1.200  

 
Z nabavo dodatnega paviljona (skupaj bomo imeli 4) in miz z logotipi zavoda bomo dopolnili opremo tako za 
športne kot za vse ostale prireditve zavoda na prostem. Teh je vedno več in so dobro obiskane. Zato je 
oprema za njih vedno bolj pomembna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ……
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5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA ZA  LETO 2022 
 

Načrt je pripravljen skladno z »Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov« po ekonomski klasifikaciji, 
upoštevaje enotni kontni načrt in po načelu denarnega toka. 
 
    REALIZACIJA 2021 FINANČNI NAČRT 2022   

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

    2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 R21/FN22 

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 86.974 582.782 425.000 98.170 21.800 32.353 577.323 99 

  402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 368.968 105.771 20.167 82.791 577.696 425.000 97.650 21.800 31.753 576.203 100 

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

361.821 101.649 20.167 63.118 546.755 411.100 96.150 19.300 31.753 558.303 102 

7400 404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 8.671 17.340 3.045 3.783 32.839   7.750     7.750 24 

7401 407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - redna dejavnost 335.440 78.300 15.100 58.500 487.340 403.500 86.000 17.300 5.000 511.800 105 

7401 407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - razpisi, ostalo 7.600 2.919 2.022 835 13.376 7.600 2.400 2.000   12.000 90 

7401 407 b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov- investicije 10.110       10.110         0 0 

7402 410 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja         0         0 0 

7403, 
7404 

413 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij         0         0 0 

del 740 418 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij          0         0 0 

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

  3.090     3.090  0  0  0 26.753 26.753 866 

  420 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

7.147 4.122 0 19.673 30.942 13.900 1.500 2.500 0 17.900 58 
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del 
7102 

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

7100 423 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki  

 0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

7103 487 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434     150 584 1.000  0  0  0 1.000 171 

7141 424 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 6.708 1.000   19.523 27.230 12.900 1.500 2.500   16.900 62 

72 425 Kapitalski prihodki          0  0  0  0  0 0 0 

730 426 Prejete donacije iz domačih virov          0  0  0  0  0 0 0 

731 427 Prejete donacije iz tujine         0  0  0  0  0 0 0 

732 428 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč         0  0  0  0  0 0 0 

782 488 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov         0  0  0  0  0 0 0 

783 489 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada         0  0  0  0  0 0 0 

784 490 
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 
drugih programov EU 

        0  0  0  0  0 0 0 

786 429 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije   3.122     3.122  0 0 0  0 0 0 

787 430 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav         0  0  0  0  0 0 0 

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

119 783 0 4.183 5.085 0 520 0 600 1.120 22 

7130 432 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  119 783   4.183 5.085   520   600 1.120 22 

del 
7102 

433 Prejete obresti   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  

4 437 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 382.752 116.707 20.157 89.102 608.718 452.850 119.120 23.000 8.893 603.863 99 

  438 
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

382.752 116.523 20.157 85.891 605.323 452.850 118.600 23.000 8.293 602.743 100 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
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  439 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

196.900 52.606 11.219 44.554 305.279 222.832 39.963 11.047 3.509 277.350 91 

del 
4000 

440 Plače in dodatki 171.205 44.044 8.973 39.294 263.516 189.089 32.308 7.866 3.169 232.431 88 

del 
4001 

441 Regres za letni dopust 10.938 2.557 593 2.100 16.188 11.013 2.059 1.074 0 14.147 87 

del 
4002 

442 Povračila in nadomestila 11.958 4.887 1.440 3.057 21.342 13.756 4.635 1.897 340 20.628 97 

del 
4003 

443 Sredstva za delovno uspešnost 2.799 1.118 213 104 4.233 3.130 960 210   4.300 102 

del 
4004 

444 Sredstva za nadurno delo         0 0 0 0 0 0 0 

del 
4005 

445 Plače za delo nerezidentov po pogodbi         0 0 0 0 0 0 0 

del 
4009 

446 Drugi izdatki zaposlenim         0 5.844 0 0   5.844 0 

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

31.470 8.239 1.677 7.309 48.694 35.648 6.097 1.493 576 43.815 90 

del 
4010 

448 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.640 3.997 813 3.637 23.087 17.191 2.945 715 280 21.131 92 

del 
4011 

449 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.540 3.202 651 2.828 19.221 13.772 2.359 572 227 16.930 88 

del 
4012 

450 Prispevek za zaposlovanje 141 64 6 24 234 117 20 5 2 143 61 

del 
4013 

451 Prispevek za starševsko varstvo 177 45 9 40 271 194 33 8 3 239 88 

del 
4015 

452 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

3.972 931 198 779 5.881 4.374 740 193 64 5.372 91 

  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 32.955 219.651 166.520 66.740 9.260 4.208 246.728 112 

del 
4020 

454 Pisarniški in splošni material in storitve  24.337 10.707 5.807 11.202 52.053 25.000 14.000 6.900 605 46.505 89 
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del 
4021 

455 Posebni material in storitve 5.175 1.600 109 1.470 8.354 5.200 2.200 110 67 7.577 91 

del 
4022 

456 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 33.520 8.169 1 3.919 45.608 65.600 8.750   696 75.046 165 

del 
4023 

457 Prevozni stroški in storitve 4.386   62   4.448 4.400   100   4.500 101 

del 
4024 

458 Izdatki za službena potovanja 324 1.213   182 1.719 400 9.782     10.182 592 

del 
4025 

459 Tekoče vzdrževanje 16.849 6.407 32 2.528 25.815 17.000 7.700     24.700 96 

del 
4026 

460 Poslovne najemnine in zakupnine  10.243 2.929   1.720 14.892 12.650 3.300 500 37 16.487 111 

del 
4027 

461 Kazni in odškodnine         0         0 0 

del 
4028 

462 Davek na izplačane plače         0         0 0 

del 
4029 

463 Drugi operativni odhodki 34.270 19.308 1.250 11.935 66.764 36.270 21.008 1.650 2.803 61.731 92 

403 464 D. Plačila domačih obresti   0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

404 465 E. Plačila tujih obresti   0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

410 466 F. Subvencije   0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

411 467 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom   0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

412 468 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   0  0  0  0 0  0  0  0  0 0 0 

413 469 I. Drugi tekoči domači transferji   0  0  0  0 0  0 0  0  0 0 0 

420 470 J. Investicijski odhodki 25.278 5.346   1.074 31.698 27.850 5.800 1.200 0 34.850 110 

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

0 184 0 3.211 3.395 0 520 0 600 1.120 33 

del 400  482 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

        0  0  0  0  0 0  0 

del 401  483 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

        0  0  0  0  0 0  0 
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del 402 484 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 

  184   3.211 3.395  0 520  0 600 1.120 33 

  
485-
486 

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

-13.666 -10.152 10 -2.128 -25.936 -27.850 -20.950 -1.200 23.460 -26.540 102 
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Rezultat poslovanja po poročjih dela ZKMŠ Litija bo  v letu 2022 negativen v višini 26.540 € in sicer na račun 
novih investicij oz. nabave opreme iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 34.850 EUR, 
prejeta sredstva s strani zaključenega projekta Visit Litija v višini  26.753 EUR, izvajanje EVS projeta na MC, v 
višini 12.000 EUR za katerega smo sredstva prejeli že v letu 2020, URSM v letu 2022 prejmemo manj sredstev v 
višini 3.150 EUR in izplačilo  honorarjev vodnikom v Rudniku za mesec december 2021. 
 
 
Prihodki  
 
S strani Občine Litija načrtujemo sredstva za pokritje stroškov dela (plač) in materilnih stroškov v višini 511.800 
EUR, ki smo jih razdelili na enote: 
- p.p. 1845 in 1863 Kulturni center  279.600 EUR, 
- p.p. 1845 in 1863 Mestni muzej    123.900 EUR, 
- p.p. 1846 Mladinski center 86.000 EUR, 
- p.p. 1849Enota za šport  17.300 EUR, 
- p.p. 1433 Turizem 5.000 EUR. 
 
Na razpisu Občine Litija za sofinanciranje kulture, športa, mladine in sociale načrtujemo sredstva v višini 
12.000 EUR in sicer na KC 7.150 EUR, MM 450 EUR, MC 2.400 EUR in EŠ 2.000 EUR. 
 
Iz sredstev državnega proračuna načrtujemo pokritje sofinanciranje mladinskega programa  v višini 7.750 EUR 
za delno kritje materialni stroškov. 
 
Na turizmu se izvaja projekt Visit Litija, ki je sofinanciran iz sredstev EKSRP s strani AKTRP. Projekt se je  
zaključil s septembrom 2021 in načrtujemo povračilo stroškov višini 26.753 EUR v letošnjem letu. 
 
Pri načrtovanju drugih tekočih stroškov za izvajanje javne službe načrtujemo 17.900 EUR prihodkov in sicer: 
- Kulturni center 11.900 EUR  za abonmaje in matineje, 
- Mestni muzej  1.000 EUR za vsopnine muzeja  
- Mladinski center 1.500 EUR  sofinanciranje KLIŠE za razpis za mlade, 
- šport 2.500 EUR sofinanciranje s strani Fundacije za špot za Litijski tek in štartnina teka, 
- oddajo prostorov v uporavo v višini 1000 EUR. 

 
 
 
Odhodki 
 
V zavodu načrtujemo za 321.165 EUR stroška dela (plač) in sicer na: 
- Kulturni center  175.000 EUR za 3,75 delavcev v KC in 2 delavca uprave (računovodja, direktor), 
- Mestni muzej  83.480 EUR za 3,5 delavcev, 
- Mladinski center  46.060 EUR za 2 delavca, 
- šport   12.940 EUR za 0,5 delavca, 
- turizem 4.085 EUR za 2 zaposleni za mesec januar 2022  
 
Pri strošku dela smo upoštevali  poleg bruto plač tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, regres za letni dopust 
v višini minimalne plače in odpravnino ob upokojitvi za organizatorja kulturnih programov v mesecu marcu. 
Načrtujemo tudi vrnitev kustosinje s porodniškega dopusta. 
 
Materilne stroške in storitve smo ocenili v višini 246.728 EUR. Namenjeni so za kritje tako splošnih materialnih 
stroškov, kot za izvedbo programa in sicer: 
- Kulturni center  124.520 EUR 
- Mestni muzej  42.000 EUR, 
- Mladinski center  66.740 EUR, 
- šport  9.260 EUR, 
- turizem  4.208 EUR. 
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V letu 2022 načrtujemo investicije, in sicer v  nabavo opreme in načrt za izvedbo del v dvorano KC: 
- Kulturni center 20.950 EUR,  
- Mestni muzej 6.900 EUR, 
- Mladinski center 5.800 EUR, 
- Turistično informacijski center  1.200 EUR 
Točen namen opreme je v razdelku investicije. 
 

 
 



 

29 
 

V nadaljevnju sledijo prihodki in odhodki po obračunskem načelu. 
 

  REALIZACIJA 2021 FINANČNI NAČRT 2022 

indeks 
plan/real. 

  ENOTA KC MM MC EŠ TU SKUPAJ KC MM MC EŠ TU SKUPAJ 
 

  PRIHODKI SKUPAJ  po viru 271.850 126.213 106.333 21.190 94.252 619.838 343.800 125.400 113.320 21.800 0 604.320 97 

1 

Prihodki Občine Litija -redna 

dejavnost 254.074 118.164 81.770 16.355 65.844 536.207 321.300 123.900 86.000 17.300   548.500 102 

2 Prihodki občine razpisi + ostalo 7.125 475 2.919 2.022   12.541 7.100 500 2.400 2.000   12.000 96 

3 Prihodki od abonentov 4.174         4.174 11.400         11.400 273 

4 Prihodki od otroških matinej 1.808         1.808 3.000         3.000 166 

5 

Prihodki od drugih predstav in 

prireditev 442 2.800 1.409     4.651     1.500     1.500 32 

6 

Prihodki od oddaje prostorov v 

najem ali uporabo 594 30     150 774 1.000         1.000 129 

8 prihodki covid-19 3.625 3.736 3.487 1.013 2.128 13.989           0 0 

9 Prihodki od vstopnin   875     19.571 20.446   1.000   500   1.500 7 

10 Drugi prihodki  8   576     584     520     520 89 

11 

Prihodni od Zavoda za šport 

Planicain fundacije za šport     1.824 1.800   3.624       2.000   2.000 55 

12 

Prihodki za mladinski program 

URSM     7.734     7.734     10.900     10.900 141 

13 

Prihodki od prodaje TRGOVINICA, 

AGENCIJA   133     4.187 4.320           0 0 

14 

Prihodki za izvedbo obvezne prakse 

JSRKŠ     3.090     3.090           0 0 

15 

Prihodki za projekte (so)financirane 

iz EU     3.524   2.372 5.896     12.000     12.000 204 

  STROŠKI SKUPAJ po SM 255.505 110.347 108.109 19.930 88.371 582.261 343.800 125.400 113.320 21.800 0 604.320 104 

1 Materialni stroški in storitve 20.722 4.080 8.875 197 8.705 42.579 23.000 5.000 9.000 300   37.300 88 

2 Stroški objekta 30.227 4.030 11.246   3.780 49.283 32.000 4.000 12.500     48.500 98 

3 Stroški objekta Stara sodnija    15.441       15.441   30.000       30.000 194 

4 Strošek službenega vozila 4.898         4.898 5.000         5.000 102 

5 Stroški plač 147.188 85.491 57.378 12.681 50.783 353.521 176.400 83.400 46.064 12.538   318.402 90 
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6 Gledališki abonma 5.811         5.811 13.400         13.400 231 

7 Otroška matineja 2.350         2.350 5.000         5.000 213 

8 Festival Slovo poletju 16.448         16.448 22.400         22.400 136 

9 Tačkov festival 2.369         2.369 2.400         2.400 101 

10 Približevanja 91         91 400         400 441 

11 Razstave 127         127 200         200 158 

12 Občinske prireditve 8.2 in 16.6 3.109         3.109 2.500         2.500 80 

13 Litijski karneval 6.188 28       6.216 10.400         10.400 167 

14 Praznični december 12.478         12.478 47.000         47.000 377 

15 Promocija kulture 1.200         1.200           0 0 

16 KINO 2.026   625     2.651 3.200         3.200 121 

17 Sobotna tržnica 274         274 500         500 183 

18 Visit Litija program         2.900 2.900           0 0 

19 Trgovinica v TIC in agencija         3.215 3.215           0 0 

20 Rudnik Sitarejvec         18.987 18.987           0 0 

21 delovna praksa učencev in skd     3.182     3.182           0 0 

22 Projekt URSM     5.812     5.812     10.900     10.900 188 

23 EVS projekt gostovanje tujcev     3.470     3.470     12.000     12.000 346 

24 Litijski tek       7.052   7.052       8.962   8.962 127 

25 Programski stroški   1.277 17.521     18.797   3.000 22.856     25.856 138 

  RAZLIKA 16.345 15.866 -1.776 1.260 5.881 37.576 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

Litija, 16.5.2022   
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