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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: 0126-0600-0001495 
Šifra proračunskega uporabnika: 38.679 
ZKMŠ Litija  svoje dejavnosti izvaja v štirih organizacijskih enotah: 

– Kulturni center Litija, 
– Mestni muzej Litija, 
– Mladinski center Litija, 
– Enota za šport. 

Mladinski center Litija in Enota za šport delujeta na naslovu Ponoviška cesta 12.  
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 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 2016 
 

2.1. POROČILO O DELU KULTURNEGA CENTRA LITIJA  
 

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

 
V letu 2016 je bilo izvedenih  vseh 11 predvidenih  otroških matinej. Cena vstopnice je ostala 
nespremenjena (3,5 EUR). Povprečno število obiskovalcev na predstavo je bilo 108,73  (2015 - 
93,83, 2014 - 78,38), kar nas tudi v letu 2016 uvršča v sam vrh slovenske lestvice obiska lutkovnih 
gledališč. Trudimo se ohraniti ponudbo kvalitetnih izvajalcev, saj je ustrezna gledališka vzgoja zelo 
pomembna pri razvoju in vzgoji naših najmlajših obiskovalcev.  
 

      število  

datum naziv izvajalec obiskovalcev 

30.1. OSTRŽEK GLEDALIŠČE SMEJČEK 101 

20.2. KEKEC IN BEDANEC GLEDALIŠČE KOLENC 135 

19.3. OTROCI PISANEGA SVETA DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET 45 

16.4. NIKA IN PROMET TEATER ZA VSE 82 

14.5. PIKA IN CENE V PRAVLJICI GLEDALIŠČE KUKUC 102 

17.9. SLOVENIJA, MOJA DEŽELA DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET 38 

1.10. PALČICA GLEDALIŠČE SMEJČEK 115 

15.10.  HALO, RDEČA KAPICA? GLEDALIŠČE UNIKAT 146 

5.11. PUJSA IMAMO ZA SOSEDA KULTURNO DRUŠTVO LUČKA 128 

19.11. GROMTESPEKU TEATER ZA VSE 99 

10.12. 
RUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE 

- Z OBISKOM BOŽIČKA MIŠKINO GLEDALIŠČE 205 

   1196 

 
Povečan obisk otroških matinej je posledica dobrega izbora predstav in bonusa, ki ga prejmejo 
mladi obiskovalci. Zbirajo namreč štampiljke (sončke). Za pet obiskov predstav si šesto lahko 
ogledajo gratis.  Sobotne otroške matineje v Litiji so najbolje obiskane otroške matineje v 
Sloveniji. Stroški, ki nastajajo pri izvedbi matinej so poleg honorarja avtorjem še oglaševanje 
(radio, tisk in print plakatov), božična darilca, bonboni, sladoled na zaključni matineji. Stroški 
otroških matinej se krijejo z vstopnino in delno iz proračuna Občine Litija.   

 
V decembru 2016 je bila s strani ZKMŠ Litija organiziran tudi animacijski program s prihodom 
dedka Mraza. Animacijski program (Pika Nogavička čaka dedka Mraza) je izvedel Zavod Enostavno 
prijatelji.   
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2.1.1.2.  GLEDALIŠKI ABONMA 
 
Uspešno je bila zaključena abonmajska gledališka sezona 2015-2016. V oktobru 2016 smo pričeli z 
novo sezono, ki je že peta po vrsti razprodana. 
 

datum naziv  gledališče/izvajalec število obiskovalcev 

21.1. SREČNO LOČENA  VALIČ TEATER 280 

23.2. SEDEM LET SKOMIN  MG LJUBLJANA 280 

31.3. KRATKO IN JEDRNATO 2   TOMBAS LITIJA 200 

20.10. PAŠJON  SNG NOVA GORICA 280 

24.11. VEČNO MLADI  SNG MARIBOR 280 

8.12. STARO ZA NOVO  VEČERI SMEHA 280 

    1.600 

 
Kot gratis predstavo si abonenti ogledajo domačo predstavo in tako tudi domači igralci dobijo 
priložnost, da se predstavijo širši publiki, ki si v večini predstave verjetno ne bi ogledala, če bi bila 
za izven.  

 
2.1.1.3.   GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA IZVEN 
 

datum naziv število obiskovalcev 

26.3. KRATKO IN JEDRNATO 2 – PREMIERA TOMBAS 200 

16.4. HAMLET V PIKANTNI OMAKI - KD TRZIN (Tombas) 45 

18.5. HAMLET -   KD STIČNA (Tombas) 17 

21.5. KRATKO IN JEDRNATO 2 - ŠKUD TOMBAS 25 

22.10. MOŠKA COPATA (najem Kliše) 180 

11.11. PLEJBOJ Z ZAHODA (KD Dole pri Litiji) 190 

19.11. GRENKI SADEŽI PRAVICE (KUD TRZIN- Tombas) 5 

 
skupaj 676 

 
Domača gledališka skupina je v goste povabila društva, s katerimi sodelujejo, in si izmenjujejo 
gostovanja. S svojo predstavo se je litijski publiki predstavilo tudi kulturno društvo z Dol pri Litiji. 
Kot vsako leto je bila izvedena tudi predstava v organizaciji društva Kliše.   

 
2.1.2. FESTIVALI  

 
2.1.2.2  DESETI FESTIVAL SLOVO POLETJU  
 
Festival smo izvedli na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji. Posebnost festivala je, da se s 
priznanim izvajalcem predstavijo tudi najkvalitetnejše domače skupine in tako pridobivajo izkušnje 
za nastope na profesionalnih odrih. Za tehnično izvedbo zagotovimo profesionalno podjetje, kar 
festivalu prinaša potrebno tehnično kvaliteto. Izvedba festivala brez podpore sponzorjev ne bi bila 
mogoča. V letu 2016 je bil izveden dvodnevni festival. 
 
 

    število  

datum naziv obiskovalcev cca 

25.8. Ansambel Saša Avsenika in Zbor sv. Nikolaja Litija 700 

26.8. Rok Ferengja in a cappella gospel zbor Bee Geesus 600 
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2.2. 2. 2. TAČKOV FESTIVAL  
 
Uspešno smo izvedli  5. Tačkov festival. Prireditev se je udeležilo preko 1000 obiskovalcev.  
Otroški festival poteka v sodelovanju ZKMŠ Litija in  Knjižnice Litija ter Turističnega društva Litija, 
Civilne iniciative Litija in Mestne skupnosti Litija.  
 
Program festivala:  
četrtek, 9. junij  

 lutkovna predstava:  Medved in dežnik – Lutkovna skupina LI-LU Litija – v Kulturnem centru, 

 srečanje s kužki Kinološkega društva Zagorje  - v parku na Stavbah (odpadlo zaradi deževnega 
vremena), 

 predstavitev dela zavetišča za živali  Meli center Repče-Trebnje (v Kulturnem centru), 

 razstava Kraševci – sinovi burje (avla Kulturnega centra), 

 srečanje z Ivanko Mežan (s spomini na Naceta Simončiča)  - Knjižnica Litija. 
petek, 10. junij  

 lutkovno igrana predstava: Poklic coprnice Mice – gledališče Desni žepek – v Kulturnem centru 
Litija, 

 srečanje s kužki Kinološkega društva Zagorje  - v parku na stavbah (odpadlo zaradi deževnega 
vremena), 

 predstavitev dela zavetišča za živali  Meli center Repče -Trebnje, 

 razstava Kraševci – sinovi burje (avla Kulturnega centra), 

 podelitev nagrad natečaja – strip  na temo  »Našli smo psa…«, 

 predstavitev dejavnosti društva Tačke in repki iz Hotiča, 

 Knjižnica pod kostanji s Tačkami pomagačkami, 

 pasja promenada – revija domačih kužkov, 

 delavnice: izdelava lutk in uprizoritev predstave v malem gledališču pod kostanji (MC Litija in 
Društvo Tačke in repki iz Hotiča), 

 obisk veterinarke (dr. Eva Lesjak), 

 Tačkove sladke palačinke  (TD Litija), 

 torta ob 5. rojstnem dnevu. 
 
 

2.1.3. PRIBLIŽEVANJA  
 
 
V šesti sezoni Približevanj smo v sodelovanju s Knjižnico Litija-Šmartno v pogovornih večerih s 
čajanko  gostili znane,  eminentne goste, ki so ugledni državljani in s svojim delovanjem presegajo 
lokalne in državne okvire ter zaznamujejo naš čas in prostor.  

 
Datum 

 
gostje Približevanj  število obiskovalcev  

18.1. FRANCI PETEK 51 

22.2. PAVLE RAVNOHRIB 27 

21.3. DR. LADO AMBROŽIČ 25 

11.4. MIKLAVČIČ MILENA 42 

23.5. SRDJAN ŽIVULOVIČ 16 

17.10. dr. Klemen Grošelj 28 

7.11. NUŠA DERENDA 28 

12.12. DRAGO BULC 26 

 skupaj 243 
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2.1.4. OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE  
 
V Kulturnem centru pripravimo in izvedemo tudi dve osrednji občinski prireditvi. Kvalitetni 
uveljavljeni izvajalci, ki nastopijo v kulturnem programu, zagotavljajo profesionalen nastop in s 
tem dvigujejo prireditve na višji nivo, kar je ena osnovnih in prioritetnih nalog ter poslanstvo KC 
Litija.  

 
2.1.4.1.  OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU  

 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila izvedena 7.2.2016. Program: Glasbeni recital 
Ne bodi kot drugi s Ferijem Lainščkom in pevko Ditko ter Zborom sv. Nikolaja Litija. 

 
 
2.1.4.2.  PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI  

 
Na prireditvi  16.6.2016 je potekala podelitev občinskih  priznanj z nastopajočimi:  PD Lipa Litija 
(Ženska in moška vokalna skupina), domovinski recital poezije Toneta Pavčka: »Take dežele ni!« v 
izvedbi Dramske skupine P.L.I.N. iz Čateža, slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik državnega 
sveta  Republike Slovenije. 
 
Obe prireditvi je obiskalo preko 400 ljudi.  

 
2.1.5.  RAZSTAVNA DEJAVNOST   
 
datum naziv število obiskovalcev na otvoritvi 

25.1. NAVDIHI TRENUTKOV - JANEZ PRAŠNIKAR 90 

4.4. OTVORITEV RAZSTAVE: SLIKE IZ ZAJČJE DOBRAVE 19 

30.5. KRAŠEVCI - SINOVI BURJE 10 

26.9. PRIŠLI SMO V LITIJO - Društvo LILA 80 

7.12. NOVOLETNA RAZSTAVA - MALA LILA RIŠE uradna otvoritev ni bila izvedena 

 skupaj 199 

 
 
2.1.6. OSTALA DEJAVNOST  

 
2.1.6.1.   Sodelovanje z javnimi zavodi in podjetji 
 
Kot vsa leta doslej vsem najemnikom dvorane nudimo tehnično pomoč pri izvedbi prireditev ter 
možnost oglaševanja na spletni strani KC in na naših oglasnih tablah.  

 

        število  

zvrst  datum naziv najemnik/uporabnik  obiskovalcev 

posvet 12.1. 

POSVET O SPODBUJANJU IN 
RAZVOJU ŠPORTNEGA TURIZMA V 

MANJŠIH SLOVENSKI OBČINAH EBS 15 

predavanje 14.1. DAN ZDRAVJA ELIXOR Medical 20 

koncert 28.1. DRUŽINSKI NASTOP GŠ LITIJA ŠMARTNO 170 

kulturna 
prireditev 3.2. S KULTURO V SVET OŠ LITIJA 280 

predavanje 4.2. DIAGNOSTIČNI PREGLEDI BDC TIM 20 
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predavanje 11.2. DIAGNOSTIČNI PREGLEDI BDC TIM 20 

koncert 2.3. KONCERT ZA VSE UČENCE GŠ GŠ LITIJA ŠMARTNO 180 

koncert 23.3. NASTOP NAJMLAŠIH UČENCEV GŠ LITIJA ŠMARTNO 280 

revija 5.4. 
POJDIMO SE GLEDALIŠČE -  

OBMOČNO SREČANJE JSKD 80 

revija 6.4. 
POJDIMO SE GLEDALIŠČE -  

OBMOČNO SREČANJE JSKD 150 

revija 15.4. PLESNI BAZAR JSKD 280 

revija 20.4. 
POJEMO POMLADI - OTROŠKA 

PEVSKA REVIJA JSKD 280 

predavanje 4.5. DIAGNOSTIČNI PREGLEDI ELIXOR Medical 20 

kulturna 
prireditev 6.6. NAŠ DAN VAŠ DAN - VRTEC LITIJA VRTEC LITIJA 280 

plesna 
predstava 8.6. 

ZAKLJUČNA PREDSTAVA PLESNEGA 
ODDELKA GLASBENE ŠOLE LITIJA 

ŠMARTNO GŠ LITIJA ŠMARTNO 280 

kulturna 
prireditev 15.6. VALETA OŠ LITIJA OŠ LITIJA 280 

predavanje 3.8. Predstavitev prodajnih 
asortimentov  

BDC- TIM 20 

predavanje 10.8. Predstavitev prodajnih 
asortimentov 

BDC- TIM 20 

gledališka 
predstava 

22.10. Gledališka predstava: Moška copata  KLIŠE 180 

predavanje 26.10. Predstavitev prodajnih 
asortimentov 

ARS MEDICA 50 

delavnica 27.10. RAZVOJNA STRATEGIJA LITIJSKIH 
DRUŠTEV  

DRUŠTVO GEOSS 
NVO 

15 

predavanje 22.11. SEMINAR O MARKETINGU 
AMATERSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV 

EBS- ŠPORTNO 

PROJEKTNO 
SVETOVANJE 

10 

predavanje 7.12. PREDAVANJE  VRTEC LITIJA 180 

koncert 16.12. BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GŠ LITIJA - 
ŠMARTNO 

280 

skupaj 3.390 

 
 
2.1.6.2. SODELOVANJE Z DRUŠTVI  
 
V letu 2016 smo s ŠKUD Tombas, Lutkovno skupino Li Lu, Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter 
z Društvo LILA  podpisali 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. Društvo ŠKUD Tombas uporablja prostore v drugem nadstropju 
(ter dvorano za vaje),  Lutkovna skupina LiLU in Društvo LILA ti. učilnico v prvem nadstropju, U3 pa 
pisarno v vzhodnem delu KC-ja. Društvo LILA si je v pododrju uredilo atelje, kamor so z našo 
pomočjo napeljali vodo. Naredili so nov tlak v prvem prostoru. Vsa ta društva so bila pred 
prihodom v prostore Kulturnega centra brez produkcijskih prostorov. 

 
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 
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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 
ozvočenost dogodka ter celotno tehnično izvedbo prireditve (ton, luč, računalniška podpora). 
Pomagamo pri pospravljanju, morebitni pogostitvi pri dogodku ter priskrbimo hostese za pomoč 
(če je potrebno).   
 

zvrst datum naziv dogodka (dvorana)  uporabnik Število 

obiskovalcev 

plesna 
predstava 

30.1. ORIENTALSKA PRAVLJICA TD Litija 198 

kulturna 
prireditev 

22.3. NAŠIH 5 LET DU Litija 52 

gledališka 
predstava 

26.3. KRATKO IN JEDRNATO 2 - 
PREMIERA 

Tombas 200 

koncert 9.4. KONCERT OB 30-LETNICI OKTETA 
VALVASOR: MOJA ZA ZMERON, 

ZMERON MOJA 

Oktet Valvasor 280 

koncert 10.4. MINI NIKOLAJEV KONCERT Nova kultura 90 

koncert 11.5. 20-LETNICA ZBORA LITUS Zbor Litus 220 

koncert 19.5. CITRARSKI KONCERT SREBRNE 
STRUNE Z GOSTI: MARA IN 

LJUDSKE PEVKE 

Du Litija 280 

koncert 20.5. VOLVOKSI MGD Litija 180 

gledališka 
predstava 

21.5. KRATKO IN JEDRNATO 2 Tombas 25 

kulturna 
prireditev 

20.8. Zaključek oratorija Župnija Litija 180 

kulturna 
prireditev 

6.9. Literarni večer DU Litija DU Litija 25 

kulturna 
prireditev - 

muzikal 

24.9. Muzikal: PREVZETNOST IN 
PRISTRANOST 

MGD Litija 250 

gledališka 
predstava 

11.11. PLEJBOJ Z ZAHODA KD Dole pri Litiji 190 

koncert 26.11. KONCERT DU LITIJA: VESELA JESEN DU Litija 60 

muzikal 20.12. Muzikal: Prevzetnost in pristranost   MGD Litija 150 
 skupaj 3.309  

 
Interes društev po sodelovanju je v stalnem porastu. V letu 2015 je bilo podobnih prireditev 10, v 
letu 2016 pa 15. Verjamemo, da zaradi obojestranskega zadovoljstva.  

 
Društva in drugi izvajalci javnih služb iz Litije  v  prostorih Kulturnega centra izvajajo tudi vaje in 
različne delavnice, sestanke ter srečanja. ŠKUD Tombas,  PD Lipa, Lutkovna skupina LI-LU in 
skupina Volvoks so izvajali vaje na odru. Predavanja, delavnice in sestanki pa potekajo v Modri 
sobi. Po dogovoru nudimo pomoč pri ozvočenju in postavitvi luči tudi na vajah. V mesecu maju in 
juniju smo del prostora arhiva odstopili za potrebe srečanj Društva U3, kjer so si uredili pisarno in 
svoj arhiv, saj so trenutno brez lastnega prostora. 
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Zvrst: vaje, 

delavnice 

datum Uporabnik (modra soba) 

47 vaj 13.1.-31.12. TOMBAS – vaje na odru 

delavnica 19.1. U3  delavnice 

sestanek 20.1. OKROGLA MIZA U3 

delavnica 26.1. U3  delavnice 

delavnica 2.2. USTVARJALNICE U3 

delavnica 15.2. KALIGRAFIJA 

predavanje 18.2. INKONTINENCA - DU LITIJA 

predavanje 24.2. NA NAPAKAH SE UČIMO ( Vrtnarstvo Klinc) - DU+U3 

vaja 5.3. PD LIPA  

vaja 12.3. PD LIPA 

sestanek 29.3. U3 - občni zbor 

delavnica 7.4. DELAVNICE U3 

delavnica 12.4. DELAVNICE U3 

sestanek 19.4. POSVET NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZ OBČINE LITIJA - NVO 

vaja 19.4. VAJA SKUPINE VOLVOKS 

vaja 25.4. PD LIPA 

vaja 9.5. MVS LIPA - 

vaja 13.5. MVS LIPA 

vaja 7.6. LI-LU 

vaja 8.6. LI-LU 

vaja 13.6. GENERALKA VALETA OŠ LITIJA 

delavnica 21.6. Delavnice MC+Gimnazija 

delavnica 21.6. Delavnice MC+Gimnazija 

vaja 30.8. Medgeneracijsko glasbeno društvo - muzikal 

vaja 10.9. Medgeneracijsko glasbeno društvo - muzikal 

vaja 17.9. Medgeneracijsko glasbeno društvo - muzikal 

delavnica 26.10. Delavnica U3 

delavnica 29.11. Delavnica U3 

vaja 20.12. Medgeneracijsko glasbeno društvo - muzikal 

delavnica 19.1. U3  delavnice 

sestanek 20.1. OKROGLA MIZA U3 

delavnica 26.1. U3  delavnice 

 
Poleg pomoči pri dogodkih naš tehnik pomaga pri izvedbi prireditev Medgeneracijskemu 
glasbenemu društvu in Društvu Lojtra ter pri gostovanju domače gledališke skupine ŠKUD 
TOMBAS po Sloveniji.  
 

2.1.6.3.   Srečanje KUDUS 
 
Kulturni center Litija (ZKMŠ Litija) je že od leta 2010  član združenja Kulturnih domov in ustanov 
Slovenije (KUDUS), ki povezuje  vse zainteresirane pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe v 
javnem interesu, s ciljem medsebojnega sodelovanja, uveljavljanja in zaščite njihovih interesov ter 
izmenjave dobrih praks.  Ob različnih delavnicah ali redni letni skupščini izmenjujemo mnenja, 
predstavljamo dobre prakse, izpostavljamo najrazličnejše probleme in skušamo najti 
najprimernejše rešitve. Letošnja redna letna skupščina je potekala v Kulturnem centru Litija, v 
torek in sredo, 15. in 16. marca.  Po uradnem delu smo spoznavali primere dobre prakse  in si na 
odru ogledali še monodramo z naslovom »Moj glas, moja pot« v izvedbi odlične Lidije Koceli.  V 
sredo so si nekateri udeleženci srečanja ogledali  tudi  Mestni muzej Litija ter  grad Bogenšperk. 



12 
 

2.1.6.4. Regionalno srečanje organizatorjev prireditev Dnevi evropske kulturne dediščine 
 
V prostorih Kulturnega centra je 25.2.2016 potekalo Regionalno srečanje DEKD (muzejska 
dejavnost), kjer smo vsem nudili tehnično pomoč pri izvedbi strokovnega srečanja in predstavili 
delovanje Mestnega muzeja Litija.   
 
Preglednica števila obiskovalcev Kulturnega centra Litija v letu 2016 

  število  obiskovalcev 2015 število  obiskovalcev 2016 

KULTURNA DEJAVNOST 6.340 7.273  

UPORABA PROSTOROV  - društva 2.306 3.463  

NAJEM PROSTOROV  3.700 3.390 

  12.346 14.126 

 
 
 
2.2. POROČILO O DELU MESTNEGA MUZEJA LITIJA V PRVEM POLLETJU 2016 
 

 

 
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. SPLOŠNE NALOGE IN DELO  
 
V letu 2016 je Mestni muzej Litija v celoti deloval na lokaciji stare sodnije, CKS 2. Delo muzeja 
je bilo osredotočeno predvsem na zbiranje in evidentiranje gradiva ter pripravo priložnostnih 
projektov/ razstav, ne pa na oblikovanju novih muzejskih projektov oz. prenovi obstoječih 
zbirk. Delo je bilo oteženo zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti strokovne sodelavke. 
Čas ogledov: ponedeljek in sreda od 10h – 12h in od 17h – 19h, sobota od 10h – 12h, ogledi 
izven tega časa so možni po predhodni najavi. Vstopnina v muzej je v letu 2016 znašala 3 EUR 
za vodene skupine, za šolske skupine 1 EUR, individualni ogledi so bili brezplačni. 
 
Vsebina dela Mestnega muzeja Litija v letu 2016: 

 zbiranje, dokumentiranje in arhiviranje gradiva (večje donacije Eva Kovič - Jevnica, Zofka 
Hauptman – Litija, Stane Ocepek, Litija, Polona Gorenc, Litija), 

 izvajanje vodenih ogledov muzeja, priprava kulturnih dni in pedagoških delavnic za šole ter 
vodenje skupin po kulturno-zgodovinski poti po Litiji, 

 izvajanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine (svetovanje občanom, 
institucijam itd.) - v letu 2016 se je na muzej zaradi različnih potreb obrnilo 34 občanov, ki 
so potrebovali pomoč pri različnih projektih ali zasebnem raziskovanju, 

 priprava rednih informativnih oddaj glede na dogovor in zmožnosti ATV Signala. 
Načrtovano nadaljevanje snemanja dokumentarnih filmov (Zgodovina litijskih pustovanj, 
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Stari litijski most, Litijski potres 1963 in Kulturno-zgodovinska pot »Po stopinjah čolnarjev«) 
še ni steklo zaradi pomanjkanja časa oz. kadrovske stiske ATV Signala, 

 redno obveščanje javnosti o delu in dogodkih preko medijev in družabnih omrežij, 

 sodelovanje z Mestno skupnostjo Litija na posameznih projektih: litijska kapelica, 
praznovanje 65-obletnice mesta, informiranje glede kulturne dediščine v mestu, 

 sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami v Sloveniji: Muzej novejše zgodovine, Muzej 
krasa, Institut Lutra, Narodni muzej Slovenije, 

 spremljanje novosti in aktualnih dogajanj na področju kulturne dediščine v Sloveniji, 

 redna udeležba in sodelovanje na strokovnih heritoloških srečanjih. 
 
Po oceni strokovne službe Ministrstva za kulturo, pristojne za spremljanje dela muzejev v Sloveniji,  
smo v Mestnem muzeju Litija v zadnjih dveh letih naredili izjemen napredek v prezentaciji 
muzejskega gradiva, strokovnem delu na področju varovanja dediščine in prostorskih pogojih, 
zato smo na podlagi pregleda stanja in delovanja MML s strani Službe za premično dediščino v 
drugem polletju 2016 skupaj preverili pogoje za vpis Mestnega muzeja Litija v razvid muzejev v 
Sloveniji. Predlog za vpis v razvid muzejev pomeni priznanje strokovnemu delu v zavodu in Občini 
Litija, ki je zagotovila za muzej primerne prostore v stari sodniji. Hkrati pomeni, da bo Mestni 
muzej Litija lahko nastopal na razpisih za državna sredstva za  delovanje muzeja. 

 
 
2.2.2.  KULTURNO – ZGODOVINSKA POT PO LITIJI 
 
Kulturno-zgodovinska pot je del stalne ponudbe mesta Litija za obiske najavljenih skupin oz. za 
zainteresirane posameznike. Vodeni ogledi potekajo z vodičem za skupine vsako prvo soboto v 
mesecu in so za obiskovalce brezplačni.  
 

DATUM KZP ŠT. UDELEŽENCEV 
5.2. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 

OŠ Gradec 
45 

5.3. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 0 

2.4. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 3 

7.5. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 2 

4.6. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 2 

26.8. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 60 

10.9. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 8 

1.10. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 2 

5.11. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 4 

3.12. Kulturno-zgodovinska pot Po stopinjah čolnarjev 4 

 SKUPAJ: 130 
 

 
2.2.3. PREDAVANJA 
 
Tematska predavanja organiziramo enkrat mesečno. Z njimi želimo javnosti približati lokalno in 
slovensko kulturno dediščino. Zaradi nezadostnih programskih sredstev so bila vsa predavanja 
pripravljena v lastni režiji oz. brez stroškov – nagrad predavateljem. Predavanja pripravljamo v 
sodelovanju s Tretjo univerzo Litija-Šmartno oz. študijsko skupino Kulturna dediščina, v katero je 
vpisano 16 slušateljev. Predavanja so zaradi velikega zanimanja odprta tudi za javnost.  

  

DATUM PREDAVANJE ŠT. OBISKOVALCEV 
15.1. Palmira, ljubezen moja 32 

15.4. Ne bojte se sonca in vode 19 
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26.5. Kako raziskujemo potrese 6 

18.6. Zgodba o ponoviški grofici 28 

18.6. Živa voda – od biodiverzitete do pipe 28 

4.10. Zgodbe o PraLitiji 16 

6.10. Predilnica nekoč in danes 11 

10.10. Zgodba o ponoviški grofici 22 

17.11. Cesar Franc Jožef in Slovenci 40 

20.12. Zgodovina fare Hotič 30 

 SKUPAJ: 232 
 
 

2.2.4. MUZEJSKE RAZSTAVE 
 

V letu 2016 je bilo organiziranih 8 občasnih razstav v sodelovanju z Muzejem krasa iz Postojne, 
Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Ministrstvom za okolje, Galerijo Velenje in U3 Litija in 
Šmartno. Razstave so večinoma pripravljene brez stroškov oz. gre pri organizaciji za stroške 
skromne pogostitve na otvoritvi in eventuelne potne stroške prevoza gradiva. 
V letu 2016 je bilo načrtovanih 7 razstav, pripravili smo jih 8. Načrtovano sodelovanje z Zasavskim 
muzejem ni bilo izvedeno zaradi tehničnih ovir. Izven načrta smo pripravili razstavo ob odkritju 
kipa Mire Pregelj v decembru, pri kateri smo sodelovali s Knjižnico Litija in Galerijo Velenje. 

 

DATUM RAZSTAVA ŠT. OBISKOVALCEV NA 
OTVORITVI 

27.1. Maske danes, obrazi jutri 19 

7.3. Simbolika velike noči 30 

30.5. Kraševci – sinovi burje 10 

7.6. Košarka 1970 – Luna vaša, zlata naša 43 

9.9. Pozabljene vezenine 130 

3.10. Constructive Alps 2015 7 

28.11. Pustolovščina poljubov 11 

21.12. Razstava Mira Pregelj 85 

 SKUPAJ: 335 
 
Razstave so za vse obiskovalce brezplačne. 
V decembru 2016 je MML v Farbarjevem Turnu na Valvasorjevem trgu ob sodelovanju Galerije 
Velenje postavil razstavo del Mire Pregelj. Razstava je sedaj vključena v redni del vodenja in kot 
točka na kulturno-zgodovinski poti. 
 
 

2.2.5.  PROJEKTI 2016 
 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2016: 
Tudi v letu 2016 se je Mestni muzej Litija vključil v vseslovenski projekt Poletna muzejska noč 2016 
(18.6.2016), ki poteka vsako leto tretjo soboto v juniju. Dogodek vključuje vsebinsko pripravo 
prireditev za PMN 2016; razstava, odprta vrata muzeja, predavanje, poletni kino, spremljajoče 
glasbene prireditve ipd. 
 

Program 2016: 
 

URA DOGODEK IZVAJALEC ŠT. OBISKOVALCEV 

18.00 Arheološka delavnica za otroke Skupina Stik, Ljubljana 22 

19.00 Vodeni ogled stalnih zbirk MML MML 15 
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20.00 Živa voda – od biodiverzitete do pipe Institut Lutra, 
Ljubljana 

28 

21.00 Zgodba o ponoviški grofici MML 28 

22.00 »Med iskrenimi ljudmi« - spominski 
koncert Dušanu Velkavrhu 

Jani Slimšek in MML 26 

 SKUPAJ: 119 

 
Poletna muzejska noč je z lepim obiskom ponovno dokazala, da zanimanje za našo preteklost 
raste, saj vsako leto beležimo višje število obiskovalcev. To je primerljivo s številom obiskovalcev v 
ostalih muzejih, tudi v bistveno večjih slovenskih mestih. Preselitev muzeja v prostore stare 
sodnije je zagotovo dobra vzpodbuda in priložnost za nadaljnji razvoj varstva kulturne dediščine v 
naši občini. 

 
 

2.2.6. VODENI OGLEDI MUZEJA OZ. OBISK MUZEJA 
 
Na ogled muzeja prihajajo pretežno šolske in vrtčevske skupine, pa tudi drugi obiskovalci. Voden 
ogled zajema ogled 5 stalnih muzejskih zbirk z razlago prilagojeno starosti in predznanju 
obiskovalcev ter po dogovoru tudi ogled dokumentarnih filmov (Sitarjevec, Zgodovina rečnega 
prometa, Zgodovina litijskega športa…). Vodene oglede izvaja višja svetovalka-kustodinja. Muzej je 
odprt ob ponedeljkih in sredah od 10h -12h ter od 17h – 19h in ob sobotah od 10h – 12h. 
Obisk muzeja je v letu krepko presegel lanski celoletni obisk. Izredno nas veseli, da se vzpostavlja 
stalno sodelovanje s šolami in vrtci. 
 

DATUM OBISKOVALCI RAZSTAV ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

5.2. skupina OŠ Gradec 73 

8.2. 
Obisk posameznikov na kulturni praznik 

(odprta vrata muzeja) 78 

9.2. skupina OŠ Litija 57 

25.2. skupina DEKD 7 

26.2. skupina vrtec Ribica 36 

9.3. skupina OŠ Kresnice 31 

10.3. skupina upokojencev iz Ljubljane 28 

16.3. skupina KUDUS 8 

24.3. skupina OŠ Litija 30 

30.3. skupina OŠ Gradec 29 

1.4. skupina OŠ Hotič 36 

7.4. skupina OŠ Sava 22 

7.4. skupini OŠ Simon Jenko, Kranj 108 

15.4. skupina španskih prostovoljcev 7 

19.4. skupina OŠ Gabrovka-Dole 23 

20.4. skupini OŠ Gabrovka-Dole 35 

11.5. skupina vrtec Jevnica 24 

19.5. skupina U3 30 

21.5. Skupina ob 60. obletnici male mature 12 

4.6. skupina »40. obletnica valete« 30 

6.6. skupini OŠ Litija 50 

7.6. skupina OŠ Litija 28 

14.6. skupina španskih prostovoljcev 21 

15.6. skupina OŠ Gabrovka-Dole 47 

20.6. skupina OŠ Litija 33 

22.6. skupina Gimnazija Litija 67 
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23.6. skupina Gimnazija Litija 40 

25. in 26.7. Skupina španskih prostovoljcev 18 

10.8. Skupina najavljenih obiskovalcev 12 

8. in 9.9. Skupine Gimnazije Litija 77 

9.9. Skupina nekdanjih učencev OŠ Litija 20 

10.9. Skupina praznovanje osebne obletnice 14 

10.9. 
Skupina Društva lastnikov električnih 

avtomobilov 27 

24.9. Najavljena skupina obiskovalcev 14 

10.10. Skupina U3 22 

7.11. Društvo Šola zdravja 11 

12.11. 
Skupine planinskega tekmovanja Mladina in 

gore 120 

20.12. Skupina društva U3 20 

23.12. Vodeni ogled Razstave M. Pregelj (OŠ Litija) 45 

1.1. do 31.12. individualni obiski 247 

 SKUPAJ: 1637 

 
S takšnim obiskom in predvsem strukturo obiska smo dosegli in presegli enega pomembnejših 
ciljev MML v letu 2016 – krepitev sodelovanja s šolami in vrtci v občini. 

 
2.2.7. STROKOVNE EKSKURZIJE 

 
V prvem polletju 2016 je bila 18.3. izvedena strokovna ekskurzija v Deželo Petra Klepca – Kostel, 
Osilnica in okolica. Zaradi bolniške odsotnosti redno zaposlene višje svetovalke jo je izvedla dr. 
Tina Šušteršič, ki jo je nadomeščala v času odsotnosti. 
Ekskurzija v jesenskem času je bila izvedena 14.10.. Udeleženci so obiskali Dolenjski muzej, se 
sprehodili po starem mestnem jedru in si ogledali Galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. 
Strokovne ekskurzije organiziramo v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija-
Šmartno. Sredstva zanje se zagotavljajo iz kotizacij udeležencev in simbolično iz proračuna občine 
Litija,  postavka 1845 – Tretja univerza Litija in Šmartno. 
Obeh ekskurzije se je udeležilo 38 oseb. 
 
 

2.2.8. SODELOVANJE Z DRUŠTVI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 
Muzej je živ organizem in v svojem okolju pridobiva vse večje zaupanje občanov, v letnem načrtu 
pa ni mogoče vnaprej predvideti vseh aktivnosti, saj so le-te odvisne predvsem od pobud in 
potreb uporabnikov ter naključnih spoznavanj zunaj meja občine. Tako se je tudi letos v muzeju 
zvrstilo kar nekaj nenačrtovanih dogodkov na pobudo različnih društev in institucij. 

 
DATUM DOGODEK ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

22.2. Izredna vaja MVS Lipa 11 

25.2. Regionalno srečanje DEKD 19 

16.3. Občni zbor društva diabetikov Litija 33 

1.4. Okrogla miza NSi Litija 13 

14.5. Društva se predstavijo (U3) 25 

19.5. Radi pišemo z roko (U3) 30 

14.6. Čistilna akcija kletnih prostorov – španski prostovoljci 21 

18.6. Festival skupnosti 8 

2.7. Dogodek U3 - razstava 20 

9.9. Dogodek U3 – Pozabljene vezenine 120 
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10.10. Občni zbor članov U3 in predavanje 22 

7.11. Društvo Šola zdravja 9 

15.11. Društvo U3 – okrogla miza 11 

20.12. Društvo U3 – prednovoletno srečanje 30 

 SKUPAJ: 372 

 
ŠPANSKI PROSTOVOLJCI V LITIJI: v mesecu juniju in juliju so se v Litiji mudili mladi prostovoljci iz 
Španije, ki so 4 dni v muzejskih kletnih prostorih čistili in pospravljali navlako. Opravili so veliko in 
zelo koristno delo ter bili navdušeni tudi nad našim muzejem. Obisk je organiziral Litijan Emil 
Urbančič. 
 
NENAČRTOVANI PROJEKTI IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI:  
- MML se je predstavil tudi na Festivalu skupnosti ob občinskem prazniku in v ta namen 

obiskovalcem ponudil novo zloženko, ki predstavlja muzejske razstave in potek kulturno-
zgodovinske poti po mestu.  Nastala je v sodelovanju z Mestno skupnostjo Litija. 

- projekt »Litijske hiše govorijo«: projekt poteka v sodelovanju s pisateljico Darinko Kobal. 
Nastal naj bi niz drobnih knjižic, posameznih zgodb o starih litijskih hišah. Prvi dve zgodbi z 
naslovom »Ko Litija še ni bila Litija« sta  bili predstavljeni v okviru projekta DEKD 2016 v 
oktobru. Stroške tiskanja smo pokrili s sponzorskimi sredstvi. 

- še posebej smo se razveselili vzpostavitve sodelovanja z Institutom Lutra iz Ljubljane, ki ga 
vodi nekdanja domačinka Marjana Hönigsfeld Adamič. Institut je našemu muzeju za 
nedoločen čas podaril modele v projektu Živa voda – od biodiverzitete do pipe, ki je lansko 
leto prejel tudi nagrado za uvrstitev med enega od petih najboljših tovrstnih projektov v 
Evropi. 4 modeli prikazujejo naravni in urbani vodotok ter spreminjanje njune vegetacije in 
življa. Delovanje modelov smo posebej predstavili na Poletni muzejski noči. Z institutom 
načrtujemo redno sodelovanje z naravoslovnega področja in naravovarstva. 

 
SODELOVANJE Z DRUŠTVI: 
Društva postajajo vedno bolj pomemben partner pri delovanju MML, ravno tako bi lahko trdili 
obratno. Muzej se aktivno vključuje v redno delovanje društev in nudi strokovno in tehnično 
pomoč pri organizaciji različnih društvenih dogodkov. S svojimi dogodki društva pomagajo širiti 
znanje o naši skupni dediščini, jo promovirajo in oblikujejo ustrezen odnos do nje. Muzej preko 
društev zbira različne informacije o dediščinskih temah in gradivu ter s tem dopolnjuje svoje 
depoje in arhiv. Pozitiven učinek sodelovanje je tako obojestranski. Beležimo tudi vedno več 
pohval in vzpodbud posameznih občanov, ki prihajajo v muzej in spremljajo naše dogodke. 
Vedno pogosteje društva uporabljajo muzejske prostore tudi za svoje redno delovanje (npr. zbori 
članov, okrogle mize, srečanja ipd., javni dogodki pred stavbo sodnije) ter s tem širijo 
prepoznavnost muzeja kot družabnega in izobraževalnega središča za vse generacije. Tako Tretja 
univerza Litija-Šmartno pripravlja v muzejskih prostorih različne dogodke, Društvo diabetikov je 
izvedlo svoj redni zbor članov, OONSI pa je v muzeju gostila poslansko skupino NSI in izvedla 
okroglo mizo ter zbor članov. Ob različnih priložnostih v muzej prihajajo tudi posamezne sekcije 
DU Litija, bodisi individualno ali organizirano preko društva. Prvič letos je svoj dogodek v muzeju 
izvedlo tudi društvo Šola zdravja. 
Muzejski prostori so zelo prikladni tudi za društveno uporabo, ko je Kulturni center zaradi drugih 
aktivnosti zaseden. Tako smo zaradi prireditve v Kulturnem centru ponudili prostor za vajo PD 
Lipa. Društvo U3 pa je v arhivu MML na Stavbah pridobilo del prostora za svoje potrebe in 
društveni arhiv. 
 
SODELOVANJE MML NA REGIJSKI IN DRŽAVNI RAVNI: 
Mestni muzej Litija se kot strokovna institucija počasi uveljavlja tudi v širšem slovenskem 
prostoru. Letos je bil trikrat povabljen k sodelovanju pri različnih dogodkih oz. projektih: 
- Regionalno srečanje ZVKD Slovenije – priprava na DEKD 2016: v februarju smo v Kulturnem 

centru gostili  regionalno srečanje DEKD kot pripravo na vsakoletni projekt Dnevi evropske 
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kulturne dediščine, ki je namenjen predvsem izobraževalnim ustanovam kot tudi širši 
javnosti. MML se je temu projektu priključil lansko leto, 

- 1. mednarodni kongres muzealcev v Piranu: udeležila se ga je vodja muzeja v obliki prispevka 
oz. predstavitve z naslovom »Muzej v vsako slovensko vas – problematika varstva kulturne 
dediščine na lokalni ravni, prispevki so bili izbrani glede na kakovost in aktualnost, 

- Valičevi dnevi v Kranju (Gorenjski muzej): vodja muzeja je z na dnevih predstavila temo 
Lokalni muzeji in zbirateljstvo – primer Mestnega muzeja Litija, 

- Prošnja Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka iz Zaloga za pripravo recenzije za knjigo M. 
Jerebič: »Bejžte, voda gre« in priporočilo za kandidaturo na razpisu MOL, 

- RAZPIS LAS – Visite Litija: v mesecu novembru smo sodelovali pri pripravi vloge za razpis LAS. 
V sodelovanju s partnerji (Društvo LAZ, Društvo Geoss, Občina Litija) smo pripravili vlogo, ki 
predvideva oblikovanje prvega integralnega turističnega produkta v občini. V muzeju je bila 
načrtovana informacijska soba z najsodobnejšo tehnologijo in prenova muzejske zbirke o 
Sitarjevcu, ki bi temeljila na sodobni multimedijski predstavitvi rudnika Sitarjevec. 

 
Ocenjujemo, da je selitev muzeja v prostore sodnije pripomogla k boljšemu delu in povečanemu 
obisku. Muzej je s tem dobil tudi možnost širitve svoje ponudbe kot npr. organizacije 
najrazličnejših predavanj, društvenih in drugih strokovnih dogodkov, srečanj in okroglih miz. MML 
v letu 2016 tako beleži skupno 2815 obiskovalcev v muzeju ali na drugih muzejskih dogodkih, kar 
je povečanje za 65%. Ogled samih muzejskih zbirk pa se je povečal za 72%.  
Prostorska problematika:  
- še vedno obstaja veliko pomanjkanje prostora za hrambo gradiva, saj je v letu 2016 poraslo 

tudi pridobivanje muzejskega gradiva. V večini primerov občani samoiniciativno prinašajo v 
muzej najrazličnejše gradivo od predmetov, dokumentov, fotografij ipd. Eden od prostorov v 
1. nadstropju je zaradi prenove godbenih prostorov zaenkrat še neuporaben, kletni prostori 
pa za hrambo občutljivega gradiva (tekstil, les, papir) niso primerni. Za ustrezno hrambo 
gradiva bi potrebovali še najmanj cca. 40m² površin, 

- izlivi meteorne vode: v letu 2016 je kar trikrat prišlo do izliva vode v kletnih prostorih, v 
mesecu juniju je vdrla voda po vseh prostorih do višine 8 cm: večje škode sicer ni povzročila, 
vendar je bilo treba vse prostore osušiti in počistiti (k sreči so to delo opravili španski 
prostovoljci). V kleti hranimo podarjeno pohištvo z Davčne uprave in Upravne enote, ki je 
sicer dvignjeno na palete oz. je kovinsko. Klet za hrambo muzejskega gradiva zaradi vlage in 
nevarnosti izliva vode ni primerna. 

Kadrovska problematika: kadrovska podhranjenost botruje počasnemu inventariziranju gradiva, 
saj zahteva predpisane strokovne postopke, ki jih samo 2 zaposlena (od tega višja svetovalka 
deluje tudi v Kulturnem centru) ne moreta opravljati sproti, kot tudi delu na terenu. Velik del 
strokovnega dela je namreč posvečen zbiranju podatkov in preučevanju gradiva, na podlagi 
katerega se potem ustvarjajo posamezne zgodbe, ki so temelj muzejske interpretacije kot tudi 
vodenja po kulturno-zgodovinski poti.  
Kljub kadrovski podhranjenosti, nezadostnim finančnim sredstvom in pomanjkljivim prostorskim 
pogojem delo MML v letu 2016 ocenjujemo kot uspešno, čemur priča velik porast obiskovalcev in 
povečanju najrazličnejših dogodkov, ki ljudem nudijo dediščinska znanja, informacije ter oblikujejo 
lokalno pripadnost in identiteto ter krepijo temeljne družbene vrednote. 
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2.3. POROČILO O DELU MLADINSKEGA CENTRA LITIJA  
 

 
 
Za opredelitev namenov in ciljev delovanja MC Litija so poleg Odloka o ustanovitvi ZKMŠ Litija 
pomembne tudi opredelitve Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022 ter strokovne 
usmeritve Urada Republike Slovenije za mladino, ki je pristojen za razvoj mladinske politike in 
mladinskega dela v Sloveniji. Stalna prednostna področja izvajanja mladinskih programov in 
programov za mlade so opisana v poglavjih spodaj. 

 
2.3.1. NEFORMALNO UČENJE IN USPOSABLJANJE TER VEČANJE KOMPETENC MLADIH 
 
Je najpomembnejše področje delovanja MC Litija. Elemente neformalenga izobraževanja imajo 
vse dejavnosti MC Litija.  Ozko gledano pa smo s tega področja v  letu 2016 organizirali: 

 delavnice za dvig kompetenc mladinskih delavcev: projektno delo, kreativnost, kako razviti 
idejo,  vodenje, strateško načrtovanje projektov Erasmus+, 

 tri delavnice za prijavo mladih, neformalnih skupin in mladinskih društev na razpise MC Litija 
in KLIŠE, občine Litija in Erasmus+, razpis Omogočamo šolanje,…  

 usposabljanja za prostovoljce, zlasti poletni 3 dnevni  tabor, 

 celoletni sklop delavnic z dijaki Gimnazije Litija, 

 računovodska delavnica za društva v sodelovanju s stičiščem nevladnih organizacij,… 

 delavnica za video ustvarjalce, 

 program Zaposlitvene pisarne: svetovalnica ob ponedeljkih, več predstavitev poklicev, 
delavnice za pisanje življenjepisov, vlog za zaposlitve; delavnice za boljšo komunikacijo z 
bodočim delodajalcem – z agencijo Adecco, pogovor z uspešnimi podjetniki, delavnica 
»Motivacija pri iskanju službe«, delavnica o predstavitvah na Linkedin,…  

 predstavitev možnosti zaposlovanja v EU in delavnice za mlade prijavljene na Zavodu za 
zaposlovanje, 

 6 delavnic o aktivnem državljanstvu in družbeni odgovornosti: prostovoljstvo, aktivno 
državljanstvo za dijake Gimnazije Litija, 

 dva kviza o delovanju parlamentarne demokracije v Sloveniji za dijake Gimnazije Litija, 

 udeležba sodelavcev MC-ja na usposabljanjih na državnem nivoju (Mreža MaMa, Eurodesk, 
Erasmus+, Slovenska filantropija, Movit,…)  – več kot 10 v letu 2016, 

 tudi vse ustvarjalne delavnice so namenjene pridobivanju uporabnih veščin mladih: izdelave 
kostumov, izdelkov iz recikliranih materialov, glasbene, likovne, cirkuške, grafitarske, … 

 izkustvene delavnice:  delavnica o zaupanju, vplivu medijev na dojemanje lepote, čustvena 
inteligenca, predstavitvene spretnosti, empatija,... 

Namen izobraževalnega programa je mladim zagotoviti dodatna znanja in predvsem veščine za 
olajšanje vstopa na trg dela ali druge oblike delovne aktivnosti, tudi podjetnosti. Predvsem želimo 
mladim dodajati kompetence na področjih za katere se usposabljajo v formalnem izobraževanju in 
kompetence, ki jih potrebuje vsaka delovno aktivna oseba.  
Delavnice in udeležba na usposabljanjih so za mlade brezplačna. Veliko jih izvedemo mladinski 
delavci in prostovoljci MC Litija. Udeležbe na usposabljanjih izven Litije krijemo iz sredstev 
pridobljenih na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada RS za mladino in 
Evropske unije, program Erasmus+ in v manjšem obsegu občine Litija, tudi sredstev razpisa za 
programe socialnega varstva v letu 2016. Iz istih virov krijemo tudi honorarje in potne stroške 
redkih gostujočih vodij delavnic.  
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2.3.2. PROSTOVOLJSTVO, SOLIDARNOST IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE MLADIH 
 
MC Litija brez prostovoljcev ne bi bil to kar je. Pri izvedbi aktivnosti in delno tudi pri načrtovanju 
smo ključno odvisni od prostovoljskega dela. Aktivnosti prostovoljcev MC Litija v letu 2016: 

 pomoč pri oblikovanju, organizaciji in izvedbi programa MC Litija v prostorih centra in na 
drugih lokacijah, zlasti: delavnice in športne igre v mestnih parkih, otroški pustni živ žav, 
karnevalska skupina, Tačkov festival, gostovanja na OŠ Gabrovka, POŠ Dole, Podeželje v 
prazničnem mestu, Festival F52, ….  

 sodelovanje v prostovoljskih aktivnostih, ki koristijo širši skupnosti: učne pomoči v MC Litija, 
stojnica vse zastonj, preventivne in humanitarne akcije za socialno ogrožene; Dan za 
spremembe, Omogočamo šolanje (zbiranje zamaškov), zbiranje oblačil za azilni dom, Kralje 
ulice,… 

 izvedba akcij v sodelovanju z ostalimi področji delovanja ZMKŠ Litija (Tačkov fetival, Litijski 
tek,…), mladinskimi društvi, Društvom prijateljev mladine, občino Litija (javne prireditve v 
Litiji), šolami in vrtci (gostovanje prostovoljcev iz tujine, humanitarne akcije, predavanja, 
delavnice na šolah,…), JSKD OI Litija (območna revija glasbenih skupin Raj mladosti, 28.5.), 
Gasilskim društvom, Mestno skupnostjo (soorganizacija prireditev) in drugimi organizacijami, 

 sodelovanje z drugimi društvi: Medgeneracijsko glasbeno društvo , KLIŠE, Lojtra, Tombas,… 

 aktivnosti, ki zasledujejo predvsem učne učinke prostovoljcev: skupnostni vrtovi pred MC 
Litija, srečanja prostovoljcev, ulične akcije, delavnice za OŠ, Gimnazijo Litija,… 

 krepitev mednarodnega prostovoljstva,… 

 organizirali smo delavnico za vse, ki si želijo kot prostovoljci v tujino, 

 sodelovali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje pri organizaciji javnih medgeneracijskih 
dogodkov in okrogle mize ob obletnici delovanja društva, 

 organizirali gostovanje projekta Fer Fud v Litiji,… 

 jeseni so prostovoljci v prosorih MC Kluba usposobili prostor za Multimedijski center in začeli 
z oddajami v živo. 

Usposabljanja za prostovoljstvo so opisana v prejšnjem poglavju. V duhu medgeneracijskega 
sodelovanja v delo vključujemo tudi starejše (nad 30 let) in mlajše prostovoljce. Prispevek 
prostovoljcev k delovanju centra in skupnosti zelo cenimo. V letu 2016 je bilo opravljenih preko 
5.000 prostovoljskih ur mladih, vključenih v naše programe. 
Sredstva za izvedbo tega programa zagotavljamo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino in Evropske unije, program Erasmus+ in v manjšem obsegu občine 
Litija, sredstev razpisa za programe socialnega varstva v letu 2016.   
 
 

2.3.3.  KOORDINACIJA IN SKUPNOSTNO DELO  
 
Podpora delovanju lokalnih mladinskih društev in neformalnih skupin 
Tehnična podpora: brezplačna izposoja tehnične opreme MC Litija, brezplačna uporaba tehnične 
opreme in prostorov MC Kluba – vadnice glasbenih skupin v kateri so v prvem polletju vadile 4 
rock skupine, v drugem poletju pa kar 7 skupin. Skupina mladih je pripravila musical Prevzetnost  
in pristranost in ga dvakrat izvedla v dvorani Kulturnega centra; potekalo je individualno 
poučevanje igranja inštrumentov. 
Organizacijska in strokovno – svetovalna podpora: pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti; tudi z 
informacijami o razpisih, prijavah na razpise, natečaje,... nudenje prostorov za pripravo in 
izvajanje aktivnosti – prostor v MC Litija je za svoje redno delovanje je v lanskem letu dobilo tudi 
Društvo Slo Mo. 
Finančna pomoč: v sodelovanju s Klubom litijskih in šmarskih študentov smo aprila izvedli javni 
razpis za sofinanciranje mladinskih pobud in projektov s skladom 3.000 EUR; (10 organizacij, 12 
projektov odobrenih), v decembru pa prvi razpis Omogočamo šolanje za podporo socialno 
ogroženim mladim, da dokončajo šolanje – tudi v sodelovanju s KLIŠE. 
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Programsko sodelovanje: organizirali smo bazar mladinskih organizacij pred MC Litija, utečene in 
dodatne oblike zlasti s KLIŠE, in drugimi društvi in neformalnimi skupinami v občini, mladinskimi 
centri v regiji in Sloveniji, Mladinsko mrežo MaMa – mreža organizacij s statusom MC v Sloveniji. 
Zgledno medsektorsko sodelovanje pri projektu Živa knjižnica Litija smo predstavili na 
medsektorskem posvetu Ključ do vključeni v organizaciji MOVITa v Ljubljani. Smo pomemben 
regijski akter na področju mladinskega dela – tako v zasavski kot osrednje-slovenski regiji. 
 
Izvajanje programov v šolah in obratno 
- sodelovanje z Gimnazijo Litija: celoletni sklop delavnic za dijake, dvodnevni obisk dijakov dveh 
letnikov v MC Litija 21. in 22.6.2016 (124 dijakov), izvajanje obveznih izbirnih vsebin v MC Litija na 
posameznih aktivnostih (Dan za spremembe, Litijski tek, KRIK…), sodelovanje pri delovanju MC 
Kluba in pri izvedbi drugih programov,  
- izvedba občinskega in regijskega otroškega parlamenta v sodelovanju z Društvom prijateljev 
mladine Litija in vsemi šolami v Litiji, 
- s sklopi delavnic in drugimi programi smo obiskali OŠ Gabrovka, POŠ Dole, Šmartno, 
- 25. in 26.2. smo za šeste, sedme in osme razrede OŠ Gradec in POŠ Vače organizirali programe o 
zaščiti osebnosti in spletnem ustrahovanju v okviru mednarodnega projekta SMAU Social media 
abuse, 
- z OŠ Gradec in OŠ Gabrovka smo nadaljevali program gostovanja prostovoljcev iz tujine za 
sodelovanje pri pouku, na OŠ Šmartno smo program začeli izvajati oktobra – program financira 
Evropska skupnost v okviru Erasmus+. 
 
Vključenost MC v nacionalne programe in programe Evropske skupnosti 
Sodelujemo v kampanji proti sovražnemu govoru in na vseh promocijskih tiskovinah objavljamo 
logotip kampanje. Sodelovali smo na 17. festivalu prostovoljstva. Z 28 programi smo se vključili v 
kampanjo teden vseživljenjskega učenja. Skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami smo 
sodelovali v dveh skupinah, ki so se prijavile na razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva 
mladih za večjo zaposljivost in bili obakrat uspešni. V okviru projekta Inkubator 4.0 je bilo v Litiji 
izvedeno prvo usposabljanje. S programom za bodoče EVS prostovoljce smo sodelovali v kampanji 
ob 20 letnici evropske prostovoljne službe v Sloveniji.  
 
Sredstva za izvedbo tega programa zagotavljamo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino in Evropske unije, program Erasmus+ in v manjšem obsegu občine 
Litija, sredstev razpisa za programe socialnega varstva v letu 2016. Pomemben je delež partnerja - 
Kluba litijskih in šmarskih študentov. 
 

2.3.4.  MEDNARODNO MLADINSKO DELO   
 
Obseg le-tega je odvisen od uspehov na razpisih programa Erasmus+. Na začetku leta smo imeli 
odobrene naslednje projekte  evropske prostovoljne službe: 
-  Keep up the good work; gostovanje dveh prostovoljcev iz tujine v MC Litija, 
- projekt EVS Open your eyes and ears; gostovanje dveh prostovoljcev na OŠ Gradec in 

Gabrovka, 
- projekt strateškega partnerstva o varnosti na internetu - SMAU: v aprilu 2016 smo s KLIŠE 

organizirali mednarodno srečanje deležnikov projekta v Litiji, izvedli več delavnic za 
osnovnošolce in obiskovalce dnevnega centra, izvedli raziskavo o tej temi med mladimi; jeseni 
pa trening in zaključno srečanje projekta v Madridu, 

Na prijavne roke v letu 2016 smo oddali še naslednje projektne predloge: 
- nadgradnjo mednarodne izmenjave »Outdoor Skills for Urban Kids« in projekt grafitiranja - 

projekta nista bila sprejeta v financiranje, 
- gostovanje dveh prostovoljcev v MC Litija od oktobra 2016 dalje – projekt je bil sprejet, 
- gostovanje prostovoljcev na OŠ Gradec, OŠ Gabrovka in OŠ Šmartno od oktobra 2016 dalje – 

projekt je bil sprejet, 

https://www.facebook.com/mladivakciji/
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- pripravili smo tudi kompleksen projekt o uličnih umetnostih v povezavi z razvojem 
mladinskega dela in proti sovražnemu govoru – projekt ni bil sprejet.  

V obdobju poročanja smo obnovili akreditacijo za izvajanje projektov evropske prostovoljne 
službe. Prostovoljec iz Litije se je udeležil EVS projekta v tujini, odobren je bil tudi prvi projekt o 
gostovanju prostovoljca iz Litije v tujini v letu 2017. Mladinski delavci in prostovoljci so se udeležili 
številnih usposabljanj v tujini. Pri izvedbi mednarodnih programov smo sodelovali z več kot 30 
partnerji iz tujine. 

 
Na vseh teh programih poteka medkulturno učenje mladih, ki je pomembna vsebina mladinskega 
dela. To učenje ni le priložnostno, ampak vključuje vse elemente neformalnega izobraževanja. 
Organizirali smo veliko dogodkov s  predstavitvami drugih kultur (ustvarjalne in glasbene 
delavnice, ki sta jih vodila prostovoljca iz Avstrije in Irske) ….potopisi, predavanja, delavnice, 
kulinarični večeri. Organizirali smo jih zlasti v sodlovanju z EVS prostovoljci v Litiji in drugih 
organizacijah v Sloveniji. 
Sredstva za izvedbo tega programa zagotavljamo iz razpisov programa Eramsus+ Evropske unije. 
 
 

2.3.5. PARTICIPACIJA IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
 
Predvidevali smo, da bo v letu 2016 najpomembnejše dogajanje na tem področju sestavljanje, 
sprejemanje in izvajanje strategije za mlade v Občini Litija in posledično odloka o mladini. 
Aktivnosti glede prvega naj bi vodil Mladinski svet Občine Litija, a tega ni storil. Nesklepčni so bili 
tudi sklici komisije za mladinska vprašanja na Občini Litija, predstavnik MC Litija je bil vedno 
prisoten. Sodelovali smo pri oblikovanju dolgoročne strategije in prometne strategije občine Litija.  
Pomemben cilj mladinskega centra je, da neorganizirano mladino z mešanico raznih metod in 
vsebin mladinskega dela pripelje iz pasivnosti do družbene koristnosti. To se dogaja v več korakih: 
- participacija mladih v programih MC Litija – ta je opisana v poglavju prostovoljstvo, 
- participacija mladih v aktivnostih v lokalni skupnosti – opisana v več poglavjih, 
- prepoznavanje, podpiranje, spodbujanje,… pobud mladih, ki imajo širšo družbeno korist – v ta 
namen smo se tudi priključili projektu Inkubator 4.0,  
- 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 aktivnosti mladinskih društev in 
neformalnih skupin.  
V obdobju poročanja je MC Litija izvjal, koordiniral ali sodeloval pri organizaciji: 

 občinskega in regijskega otroškega parlamenta, pospremil predstavnike na državni 
parlament, 

 sejma mladinskih organizacij, 

 promoviral delovanja centra s flash mobom na železniški postaji, 

 sodelovanjem pri oblikovanju letnih programov kulture, športa in sociale v občini, 

 sodelovanjem v projektu strukturiranega dialoga Mladi odločajo z analizo stanja mladih v 
občini, 

 sodelovanjem pri izvajanju projekta EUth (partner projekta v Litiji je Razvojni center srca 
Slovenije) o e-partcipaciji mladih, 

 debate na temo politične participacije v mladinskih organizacijah na Gimnaziji Litija,  

 organizacijo okrogle mize: »10 let v Mladinskem centru Litija«, 

 izvebo kviza o parlamentarni demokraciji v Sloveniji ob 25-letnici le-te, 

 sodelovanjem z IC GEOSS d.o.o. pri oblikovanju smernic za ponudbo izobraževalnih 
programov v Litiji, 

 sodelovanjem na razpisu za pridobitev sredstev za aktivnega državljanstva mladih za večjo 
zaposljivost in sicer v dveh različnih prijavnih skupinah (Mladinska mreža MaMa – projekt 
Mladim in Socialna akademija – projekt Inkubator 4.0),  
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 promocija MC na OŠ Litija, Šmartno, Gabrovka, Dole, Gradec, Gimnazija Litija, Litijskem 
teku, Festivalu skupnosti, na uličnih akcijah,... 

Sredstva za izvedbo teh programov zagotavljamo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino in Evropske unije, program Erasmus+ in v manjšem obsegu občine 
Litija, sredstev razpisa za programe socialnega varstva v letu 2016. 

 
 

2.3.6. SOCIALNA VKLJUČENOST NEORGANIZIRANE MLADINE 
 
Dnevni center MC Litija je v letu 2016 deloval v povprečju 36 ur tedensko, aktivnosti za mlade so 
potekle tudi v dopoldanskem času. V centru je bila omogočena raba računalnikov, razne družabno 
zabavne igre, športni rekviziti, informacije o dogodkih v Litiji in okolici, vrstniška pomoč pri 
reševanju težav mladih na različnih področjih, pomoč pri iskanju zaposlitve, predvsem pa 
stimulativno okolje za delovanje prostovoljcev in razvijanje njihove kreativnosti. Dnevni center je 
prostor sprejemanja drugačnosti (medkulturno sodelovanje), razvijanja solidarnosti in strpnosti 
med mladimi.  V centru je stalno prisoten mladinski delavec, ki poleg navedenih vsebin izvaja tudi 
koordinacijo drugih dejavnosti, ki jih organizira MC Litija v dnevnem centru in so opisane v ostalih 
poglavjih: zamenjave rabljenih oblek, raba prostorov MC Kluba, delo z neformalnimi skupinami 
mladih, prostovoljci MC Liitja, dodatni programi (opisani zgoraj),… V dnevnem centru so vsak dan 
prisotni tudi prostovoljci iz tujine, ki gostujejo v Litiji.  
 
Vključevanje mladih v dejavnosti MC Litija 
- podprli smo ideje mladih po dejavnostih  in zagotovili pogoje za uresničitev teh idej, zagotovili 

smo mentoriranje prostovoljcev, 
- podpirali smo delovanje neformalnih skupin in oblikovanje novih interesnih skupin mladih. 
MC Litija kot učna baza dijakom in študentom 
V MC Litija smo tudi v letu 2016 gostili šest dijakov in enega študenta za opravljanje učnih praks.  
MC Litija kot priložnost prve zaposlitve 
V letu 2016 smo v program javnih del vključili dve osebi. Izvedli smo program delovnega preizkusa 
in dva programa usposabljanja na delovnem mestu. 
Svetovanje za mlade 
Najpomembnejše oblike svetovanj v letu 2016 so: 
- svetovanje za zaposlovanje v okviru zaposlitvene pisarne;  
- arhitekturno svetovanje, izvaja skupina Arhitekturni nasvet – vsi termini v letu 2016 so bili 

polno zasedeni, 
- vrstniško svetovanje poteka v dnevnem centru in ga želimo tudi v prihodnje dopolnjevati z 

visoko strokovnim svetovanjem.  
Skrb za mlade z manj priložnostmi (ekonomsko, socialno, zdravstveno ovirane mlade) je 
pomemben del programa MC Litija. Ocenjujemo, da se v dejavnosti vključuje najmanj 30 % mladih 
z raznimi ovirami, v redne dejavnosti pa najmanj 50 %. 
Sredstva za izvedbo tega programa zagotavljamo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino. Delež občine Litija pri financiranju teh programov je večji, saj 
občina krije materialne stroške prostora in delno zaposlenih oseb. Del plač zaposelnih se financira 
iz razpisa Javnih del. V prejšnjih letih smo nadomestila za izvajanje praks dijakov in študentov 
financirali iz razpsia Agencije RS za razvoj kadrov in štipendiranje. V letu 2016 razpis ni bil 
objavljen. 

 
 

2.3.7. DOSTOP MLADIH DO KULTURNIH DOBRIN IN SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI 
TER INOVATIVNOSTI MLADIH   

 
MC Litija je v občini in širši okolici znan po inovativnih programih s področja kulture. Skupno 
ustvarjanje mladih ustvarja in utrjuje povezanost mladih v lokalni skupnosti, občutek pripadnosti 
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tej skupnosti, promovira mlade in celotno skupnost v okolju,… Največkrat gre za programe, ki 
imajo ožje ciljne skupine, ne nagovarjajo večine populacije med 15. in 30-tim letom. MC Litija za 
večje javne prireditve ali masovne projekte nima tehničnih, kadrovskih in prostorskih pogojev, niti 
sredstev. Zato pa so številne manjše/specifične kulturne ali stilske skupine mladih zelo navezane 
na MC Litija. 
MC Klub je vadnica glasbenih skupin v kleti stavbe na Ponoviški cesti 12. Prostor so skupine vsak 
dan v tednu  uporabljali najmanj 5 ur tudi za izvedbo glasbenih delavnic, občasne vaje drugih 
glasbenih skupin ali projektov,…. V letu 2016 je prostor uporabljalo 7 glasbenih skupin. 
V MC Galeriji smo v letu 2016 organizirali 12 razstav mladih avtorjev (največkrat prve razstave 
domačih ustvarjalcev).  
 
Organizirali ali soorganizirali smo:  
- štiri večere poezije ob glasbi – Klubska scena,  
- koncertne dogodke: Raj mladosti, festival F 52, 
- več natečajev s področja kulturne ustvarjalnosti mladih, 
- izvedli video delavnico in posneli deset kratkih filmov,  
- organizirali filmske sobote, med zimskimi počitnicami filmski maraton slovenksih filmov, 

organizirali ogled in pogovor z režiserjem filma Šuplje priče; imeli premiere filmov društev iz 
Litije,… 

- izvedli smo več animacijskih programov  za mladino in otroke: otroški pustni živ- žav,  
karnevalska skupina MC Litija, Štafeta kulture, ulične informativne akcije,… 

- številne ustvarjalne delavnice: priprava na karneval, risanje, igranje kitare, poletne večdnevne 
delavnice, 

- akustični koncert Vinterojder, multimedijsi projekt KRIK, …  
Vsi programi so za mlade brezplačni. 
Sredstva za izvedbo programa zagotavljamo iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Urada RS za mladino. Občina Litija  krije materialne stroške prostora in enega mladinskega 
delavca. Nekateri programi so financirani tudi iz razpisa Občine Litija za programe kulture. Del plač 
zaposelnih se financira iz razpisa Javnih del.  
 
 

2.3.8. ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE MLADIH   
 
Organiziranje množičnih rednih športnih rekreacij za mlade v dvoranah je izven finančnih 
možnosti MC Litija, čeprav je za njih veliko povpraševanje.  
- sredin termin redne zimske vadbe v telovadnici Gimnazije Litija – do konca marca in od 

oktobra do konca decembra 2016,  
- v primernem vremenu celo leto deluje tekaška skupina MC Litija, ki se je udeležila več 

vseslovenskih tekaških in drugih rekreativnih prireditev (Ljubljanski tek trojk, Oviraton 
Pokljuka,…) 

- celo leto izposojamo športno opremo za vadbo na igriščih, 
- projekt Športno poletje – vsak dan poletnih počitnic najmanj 6 ur brezplačne rekreativne 

vadbe v nogometu, košarki, odbojki in igranje tenisa na litijskih igriščih; ob četrtkih še obisk 
bazena, ob torkih dopoldanska vadba za otroke – je bil letos obiskan še boje kot prej. Skupaj 
119 terminov vadb, en turnir in več kot 1.500 obiskov. Prvič smo aktivnost organizirali tudi v 
Gabrovki.  Program financiramo s sredstvi Fundacije za šport, 

- zadnji teden junija smo s tem programom sodelovali tudi v projektu »Za zdravje mladih«, ki ga 
je vodil Mladinski svet Slovenije in financiral Norveški finančni mehanizem.  
 

Za zdrav način življenja smo skrbeli tudi na številnih preventivnih programih: 
- predavanji o premagovanju odvisnosti: izvedli smo jih v sodelovanju z Mitjo Duhom in 

Policijsko postajo Litija za dijeke Gimnazije Litija v juniju,  
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- več pogovorov s strokovnjaki o odvisnostih, prometu, varnoti na spletu, - navedeni v drugih 
delih poročila, 

- razne aktivnosti ob svetovnih dnevih: pogovor o epilepsiji, pogovor o duševnih boleznih med 
mladimi, o teh temah je imel naš prostovoljec tudi intervjuje na ETV in TV 3, 

- skrb za zdravo prehrano smo razvijali na kuharskih delavnicah pa tudi pridelovanjem zelišč in 
zelenjave po načelih permakulture na vrtovih pred MC-jem,… 

 
Sredstva za izvedbo programa zagotavljamo iz razpisa Fundacije za šport, Urada RS za mladino, v 
sodelovanju s Klubom litijskih in šmarskih študentov in v manjšem obsegu občine Litija, sredstev 
razpisa za programe športa v letu 2016.  
 
Vse te aktivnosti izvajamo ob močni promociji, ki vključuje objave: prenovljena spletna stran, stran 
na družbenem omrežju Facebook, glasilo Občan, portali mojaobcina.si in mlad.si,  elektronska 
sporočila, e-časopis,  najave na  Radiu 1 - Radio GEOSS in ATV Signal,   plakati, letaki, posebne 
tiskovine – tematska zgibanka za počitniški program, Youtube kanal, Twiter. 
 
Z izvajanjem naštetih dejavnosti MC Litija prispeva k doseganju ciljev Nacionalnega progama za 
mladino 2013-2022.  
 
Mladinski center Litja je v letu 2016 organiziral 1.398 dogodkov. Skupaj so potekali 2.282 dni.  Pri 
njihovem nastajanju in izvajanju je bilo aktivnih kar 4.643 udeležencev. Število dogodkov je bilo za 
87 % večje kot v letu 2015, število dni trajanja dogodkov 31 % večje, število aktivnih udeležencev 
pa 142 % večje kot v letu 2015 (kriteriji Urada za mladino). 
 
 
 
 

2.3. POROČILO O DELU ENOTE ŠPORT V LETU 2016 
 

 
 
Delovna področja enote za šport opredeljena v Odloku o ustanovitvi ZKMŠ Litija so: 
- 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 (neobstoj vadbenih prostorov s 
katerimi bi razpolagala ustanoviteljica ali Enota za šport,…) in druge ovire (kadrovske, finančne). 
Slednje so opisane v poglavju prihodki in odhodki Enote za šport. Delovanje enote je bilo tudi v 
letu 2016 odvisno od sodelovanja in sofinanciranja Mladinskega centra Litija, Fundacije za šport in 
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sponzorjev. To pomeni, da se delovanje Mladinskega centra Litija slabi na račun zagotavljanja 
obstoja Enote za šport.  

 
2.4.1.  LITIJSKI TEK 
 

Je največja množična javna športna prireditev v Litiji in po namenu in obsegu izvedbe 
najzahtevnejša za Enoto v letu 2016. Izveden je bil v soboto 11.6.2016 in je bil po številu tekačev 
in obiskovalcev najmnožičnejši doslej. Tako smo dosegli cilje prireditve: 

- povečati število tekačev – cca 150 tekačev več kot lani, 
- povečati število gledalcev/navijačev – obisk je ocenjen na 800 oseb, kar je 100 % več kot 

lani,   
- močna povezanost z vrtci, osnovnimi šolami in Gimnazijo Litija pri udeležbi na teku, 
- povezanost s športnimi društvi tako pri organizacijskih delih kot pri zagotavljanju udeležbe 

– vključenih je bilo več kot 20 športnih društev, 
- dobro poskrbeti za varnost tekačev, 
- nadgraditi program za elektronsko prijavo tekačev in merjenje rezultatov – prijava je bila v 

celoti elektronska – za podporo promociji je bil izdelan zanimiv video; izdelan je bil tudi 
video o Litijskem teku 2016. 

Litijski tek je postal najmnožičnejša športna prireditev v občini, ki povezuje skupnost. 
Tek delno financira občina Litija iz razpisa za programe športa (2.000 EUR v letu 2016), večinsko pa 
enota za šport s sponzorskimi sredstvi. Izdatki za Litijski tek znašajo dobrih 7.000 EUR. Kljub 
varčnosti se povečujejo zaradi večanja števila tekačev. 

 
2.4.2. REKREATIVNE PRIREDITVE IN VADBE 
 

V letu 2016 je enota poleg Litijskega teka sodelovala pri izvedbi naslednjih športnih prireditev in 
vadb: 

- redne športne vadbe: enkrat tedensko v telovadnici Gimnazije Litija, producent dogodka 
je Mladinski center Litija, koproducent je enota za šport, 

- redna vadba teka: skupinski trening enkrat tedensko in udeležba na tekaških prireditvah v 
Sloveniji. Producent dogodka je Mladinski center Litija, koproducent je enota za šport, 

- Soorganizacija projekta Športno poletje – najmnožičnejši program rekreativne vadbe v 
občini Litija - program je opisan v poročilu Mladinskega centra. 

- Gozdna učna pot Svibno: promocija in vzdrževanje poti. 
Enota samostojno, zaradi omejenih sredstev, ni mogla organizirati vadb, niti drugih športnih 
prireditev. 

 
 
2.4.3. PROMOCIJA ŠPORTA 
 
V letu 2016 smo posodobili spletno stran enote za šport, predvsem z namenom večje 
funkcionalnosti za sprejemanje prijav na Litijski tek in promocijo le-tega.  
 
Dolgoročnejši namen spletne strani je zagotovitev enotne promocijske točke športa v Litiji in s tem 
večjo prepoznavnost športnih društev, njihovih prireditev, dodatna promocija športa in 
vključevanja v vadbe ter športne klube. Spletna stran bo ponujala tudi pregled in povezavo, do 
spletnih strani vseh v občini aktivnih športnih društev. Cilj je ključno odvisen od interesa športnih 
društev.  
 
Pri promoviranju smo še vedno uporabljali tudi kanale drugih področij delovanja ZKMŠ Litija, zlasti 
Facebook stran  Mladinskega centra Litija, tako da so imele naše najave večji domet. Hkrati s tem 
bomo promovirali spletno stran in FB stran enote za šport. 
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2.4.4. POMOČ PRI ISKANJU VIROV FINANCIRANJA ZA ŠPORT V OBČINI 
 
Izkušnje preteklih dveh let kažejo, da dodatnih sredstev za kritje stroškov osnovnih dejavnosti 
športnih društev, ki so vključena  v ligaška tekmovanja ne bomo našli na razpisih izven občine. 
Razpis Fundacije za šport pokriva rekreativne vadbe, znani razpisi na evropski ravni pa 
povezovanje akterjev na področju športa v Evropi, njihovo izobraževanje ali pa posamične 
dodatne aktivnosti. 
 
Finančno stanje v večjih klubih v občini, ki sistematično delajo z večjimi skupinami otrok in mladih, 
talentiranih športnikov, je zaskrbljujoče. Kvalitetne rešitve na tem področju so največja prioriteta 
na področju financiranja športa v občini.  Šport je tisti akter, ki ponuja kontinuirano in kvalitetno 
delo v prostem času z največjim številom otrok in mladih v občini in je na ta način eden izmed 
najpomembnejših socialnih korektorjev/akterjev, katerega učinki daleč presegajo samo vidne 
uvrstitve v različnih tekmovanjih. Vpliva na kvaliteto življenja ogromnega števila občanov. Vpliva 
na oblikovanje aktivnih in odgovornih občanov. ZKMŠ Litija enota za šport si je prizadevala za 
dosego naslednjih ciljev: 

- ponovno delovanje zveze športnih društev Litija ali neformalne skupine, ki bo imela za cilj 
predstavljanje športnih društev in njihovo zastopanje v občini in širše,  

- vzpostaviti stanje financiranja športa v občini kot je bilo leta 2010, ki je klubom omogočalo 
preživetje in nadaljevanje kvalitetnega dela – nastopanje na tekmovanjih državnega, 
evropskega in svetovnega nivoja, 

- doseganje ciljev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, ki  
predvideva tudi povečanje števila športnikov v tekmovalnih sistemih za 3%. 
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3. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA ZA  LETO 2016 
 
Natančni podatki o realizaciji prihodkov in odhodkov z ustreznimi pojasnili so zajeti v 
računovodskem poročilu v poglavju 6. Sledi pregled poslovanja po vsebinskih sklopih dejavnosti.  
 

3.1. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV KULTURNEGA CENTRA IN MESTNEGA 
MUZEJA  
 

    Plan prihodkov Plan  Realizacija   

    Občina Ostalo odhodkov Občina  Ostalo odhodkov 

             

   skupaj 178.300 36.500 214.800 166.713 41.541 212.450 

                

I. Enota Kulturni center 126.436 35.000 161.436 117.172 39.128 160.496 

1 Splošni stroški delovanja 111.900 5.000 116.900 107.870 4.329 114.699 

1.1. 
materialni stroški in 
storitve 15.900 0 15.900 10.912 121,64 11.034 

1.2. stroški objekta 21.000 5.000 26.000 19.567 3.794 25.861 

1.3. stroški službenega vozila 3.500 0 3.500 3.404 0 3.404 

1.4. stroški plač 71.500 0 71.500 73.987 413 74.400 

                

2 Programski stroški 14.536 30.000 44.536 9.302 34.799 45.798 

2.1. Gledališki abonma 900 16.000 16.900 0 15.993 14.869 

2.2. Otroška matineja 2.200 3.200 5.400 386 4.039 4.425 

2.3. Festival Slovo poletju 6.436 7.800 14.236 5.390 8.439 13.829 

2.4. Tačkov festival 1.500 500 2.000 257 1.330 1.587 

2.5. Približevanja 900 0 900 410 0 410 

2.6. Razstave 200 0 200 39 0 39 

2.7. Občinske prireditve 1.900 0 1.900 2.820 1.700 7.346 

2.8. Ostala kulturna dejavnost 500 2.500 3.000 0 3.297 3.293 

                

II. Enota Muzej 51.864 1.500 53.364 49.541 2.413 51.954 

1. Splošni stroški delovanja 50.864 500 51.364 48.610 1.457 50.067 

1.1. Mat. stroški in storitve 2.664 500 3.164 3.516 1.457 4.973 

1.2. stroški plač 42.500 0 42.500 40.064 0 40.064 

1.3.  investicije 5.700 0 5.700 5.030 0 5.030 

2. 
Muzej - programski 
stroški 1.000 1.000 2.000 931 956 1.887 

2.1. 
Predavanja Kulturna 
dediščina 150 0 150 138 0 138 

2.2. 
Razstave / nakup 
eksponatov 600 1.000 1.600 645 0 645 

2.3. 
Ekskurzije / strokovna 
literatura 250 0 250 147 956 1.103 

  

            

III. Investicije - KC 0  0  0  0  0  0  

  
Materialni stroški- Stara 
sodnija 33.700 0 33.700 24.476 0 24.476 

 stanje      -4.196 
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Pri prihodkih in odhodkih najbolj izstopa realizirani zneski prihodkov in odhodkov Kulturnega 
centra namenjeni izvajanju programov v letu 2016.  Zneski kažejo kako uspešen je bil Kulturni 
center pri pridobivanju prihodkov iz ostalih virov – vstopnine, sponzorska sredstva, razpisi,… Zlasti 
so bile uspešne sobotne otroške matineje.  
 
V novembru smo od Občine Litija prevzeli organizacijo in izvedbo prireditve Podeželje v 
prazničnem mestu. Občina v letu 2016 ni zagotovila zadostnih sredstev za kritje vseh izdatkov 
prireditve. Tako je nastal večji delež izgube na enoti Kulturni center Litija v letu 2016. Po 
zagotovilih občine bodo sredstva v proračunu za leto 2017. 
 
Mestni muzej je s spremenjenim letnim finančnim načrtom (manj izplačane plače zaradi 
dolgotrajne bolniške odsotnosti) uspel poleg redih izdatkov za program in materialne stroške 
izvesti tudi nabavo stolov v predavalnici, urediti alarmni sistem v pritličju in dobaviti nova vrata na 
hodnikih. Vse tri investicije so bile nujne.   
 
Obisk v muzeju je bil nad vsemi pričakovanji, inkaso od vstopnin je skoraj trikrat presegel 
pričakovanega. Izstopa še znesek izdatkov za strokovno literaturo – Mestni muzej je v sodelovanju 
s pisateljico Darinko Kobal izdal knjižico »Ko Litija še ni bila Litija«. Stroške tiskanja smo pokrili s 
sponzorskimi sredstvi. 
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3.2. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV MLADINSKEGA CENTRA LITIJA  
 

    Plan prihodkov   Realizacija   

    Občina  Ostalo odhodkov Občina  Ostalo odhodkov 

1 Plače in materialni stroški 77.000 0 77.000 75.533 6 73.035 

1.1. Sredstva za plače 43.500 0 43.500 0 0 37.647 

1.2. Stroški pisarne 15.500 0 15.500 75.533 0 15.834 

1.3. Materialni stroški 8.900 0 8.900 0 6 9.260 

1.4. Izobraževanje 2.000 0 2.000 0 0 1.917 

1.5. Vzdrževanje 1.500 0 1.500 0 0 2.184 

1.6. Subvencioniranje stroškov dela 5.600 0 5.600 0 0 6.194 

1.7. Investicije  0 0 0 0 0 0 

                

2 Drugi stroški dela 0 21.300 21.300 0 14.805 16.126 

2.1. Javna dela  0 20.000 20.000 0 14.589 14.589 

2.2. Prakse dijakov in študentov 0 1.000 1.000 0 0 1.260 

2.3. Usposabljanje na del. mestu 0 300 300 0 216 276 

                

3 Program 3.400 28.400 31.800 0 31.583 26.915 

3.1. Drugi prihodki 0 1.500 0 0 2.320 497,95 

3.2. Tržna dejavnost 0 1.500 0 0 444 0 

3.3. dnevni center in klubski program 0 500 3.500 0 0 2.758 

3.4. Redni programi 3.400 14.600 3.500 0 19.062 3.292 

3.5. Prostovoljno mladinsko delo 0 0 1.500 0 0 690 

3.6. Informiranje in svetovanje 0 0 1.000 0 0 366 

3.7. Koordinacija in skupnostno delo 0 0 2.800 0 0 3.639 

3.8. Servisna dejavnost 0 1.500 3.000 0 1.500 2.954 

3.9. Športno poletje 0 7.000 11.000 0 7.794 7.794 

3.10. mednarodno mladinsko delo 0 800 3.500 0 395 3.324 

3.11. Spodbujamo šolanje 0 1.000 2.000 0 68 1.600 

                

4 Projekti evropskih skladov 0 52.500 52.500 0 32.581 33.849 

4.1. EVS 14 - MC                    0 2.400 0 0 -41 0 

4.2. EVS 14 - osnovne šole 0 3.200 0 0 177 0 

4.3. EVS 2015 - osnovne šole                        0 10.000 10.000 0 10.225 11.661 

4.4. EVS 2015 - MC     0 11.200 13.000 0 12.866 13.091 

4.5. Mednarodni trening podjetništvo  0   500 0 -1.410 0 

4.6. Varnost na  internetu 0 4.000 4.000 0 5.061 3.346 

4.7. EVS 2016 - osnovne šole                               0 11.000 11.000 0 3.417 3.417 

4.8. EVS 2016 - MC                                     0 4.500 4.500 0 2.286 2.286 

4.9. Izmenjava 2016  0 6.200 9.500 0 0 0 

4.10.  ESS projekti 2016  0  0  0  0  0 48 

                

  skupaj 80.400 103.700 184.100 75.533 78.975 149.925 

  stanje           4.583 

 
Pri prihodkih in odhodkih najbolj izstopajo manj realizirana sredstva iz naslova projektov 
evropskih skladov. Žal nismo bili uspešni z vlogo na razpis za izvedbo izmenjave v letu 2016, na 
projektu Evropske prostovoljne službe, na šolah pa nismo uspeli zagotoviti dveh prostovoljcev.  
Prihodki in odhodki za redne programe so bili v skladu z načrtovanimi. Nismo pa izvedli prireditve 
Zarjavele trobente. Stanje likvidnosti zavoda v času priprav na koncert je bilo takšno, da ni 
omogočalo nobenih dodatnih izdatkov.  
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3.3. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ENOTE ŠPORT  
 

    Plan prihodkov   Plan  odhodkov   

  vrsta prihodki/odhodka Občina  Ostalo Skupaj Občina  Ostalo Skupaj 

1 
občina Litija – mat. str. in 
storitve 0 0 0 0 0 126 

2 plača sodelavca 7.700 0 7.700 8.176 0 6.394 

3 Litijski tek 633 4.400 5.033 2.000 3.719 7.277 

  skupaj : 8.333 4.400 12.733 10.176 3.719 13.797 

  stanje           98 

 
Enota za šport je v letu 2016 razpolagala z izjemno skromnimi sredstvi – najskromnejšimi doslej. 
Izdatkov za materialne stroške in storitve ni mogla poravnavati – poravnavali smo jih s stroškovnih 
mest Mladinskega centra Litija. Za izvedbo Litijskega teka je smo večino sredstev zagotovili iz 
naslova poslovnih sodelovanj, sponzorstev in donacij. Del je občina namenila iz razpisa za 
programe športa v letu 2016, del pa smo namenili iz sredstev za plačo – sodelavec na enoti je bil v 
letu 2016 zaposlen le 9 mesecev. Povečani izdatki za Litijski tek gredo predvsem na račun večjega 
števila tekačev, delno pa na račun sklenitve zavarovalne police nezgodnega zavarovanja za tekače. 
Le-te na začetku leta nismo načrtovali. 
 
 

4. DELOVNA MESTA ZKMŠ LITIJA V LETU 2016 
 
 
ZKMŠ Litija ima v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih 16  
delovnih mest. V letu 2016 jih je bilo zasedenih 9 (nekatera ne celotno obdobje). Na devetih 
sistemiziranih delovnih mestih je bilo zaposlenih 11 oseb. Preglednica sistemiziranih delovnih 
mest in števila zaposlenih sodelavcev: 
 

Zap. št. Sistemizirana delovna mesta Zasedeno 2015 Zasedeno 2016 

1 1. Direktor 1 DČ 1 DČ 

2 2. Višji svetovalec področja I 1NČ 1NČ 

3 3. Področni svetovalec I - šport 0 0 

4 4. Področni svetovalec I – Mladinski center 0 0 

5 5. Področni svetovalec I – Kulturni center 1 NČ 1 NČ 

6 6. Koordinator in organizator kulturnega programa  0 0 

7 7. Muzejski tehnik 1 NČ 1 NČ 

8 8. Mladinski delavec I 1NČ, 0,6 DČ       1NČ, 0,9 DČ, 0,4 DČ 

9 9. Finančnik VI 0 0 

10 10. Delovodja V 1 NČ 1 NČ 

11 11. Čistilka II 0,5 NČ 0,5 NČ 

12 12. Organizator športnih programov II 0,5 NČ 0,5 NČ 

13 13. Vodja projektov 0 0 

14 14. Finančnik VII/1 0,4 NČ 0,4 NČ 

15 15. Kustos 0 0 

       16 16. Turistični informator I 0 0 

SKUPAJ 17.  10 oseb 11 oseb 

 
Merjeno po deležih plač, je bilo v zavodu v letu 2016 zaposlenih 8,7 oseb. 
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Prikaz zaposlitev v zavodu po virih financiranja:  
 

 Vir financiranja A B 

    

1 Državni proračun 0 0 

2 Proračun občin - skupaj 6,9 7,4 

           po delovnih mestih:     1 1 

            direktor 1 1 

            višji svetovalec področja I 1 1 

            področni svetovalec I 1 1 

            muzejski tehnik 1 1 

            mladinski delavec I 1 1 

            delovodja v 1 1 

            čistilka II 0,5 0,5 

            organizator športnih programov ii 0 0,5 

            finančnik VII/1 0,4 0,4 

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 in sredstva 
prejetih dotacij 

0  

7 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s 
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - skupaj 

0,6 1,3 

             po delovnih mestih:       

             mladinski delavec I – mednarodni projekti 0,6 0,9 

             mladinski delavec I – dnevni center 0  

8 Sredstva za financiranje javnih del 0 0 

9 Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike,…. 0 0 

10 Sredstva za zaposlene na podlagi  Zakona o ukrepih za 
opravo posledic žleda …. 

0 0 

 Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 7,5 8,7 

 Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 6,9 7,4 

 Skupno število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9 in 10 0,6 1,3 

A: število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 
B: dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017 
 
V letu 2015 je bilo v zavodu zaposlenih 7,4 oseb katerih plače so bile financirane iz proračuna 
občine Litija. Na dan 1.1.2016 je bilo teh zaposlenih 6,9 – na enoti za šport ni bil zaposlen 
organizator športnih programov. Zaposlili smo ga za 0,5 delovnega časa, na podlagi soglasja 
občine Litija, s 1.3.2016. S 1.2.2016 smo povečali tudi obseg zaposlitve mladinske delavke z 0,6 na 
0,9 polnega delovnega časa. Obe zaposlitvi sta bili izvedeni na račun povečanega obsega izvajanja 
in financiranja projektov. 
Kadrovski načrt za leto 2016 je bil usklajen z obsegom sredstev za stroške dela v finančnem načrtu 
za leto 2016. Število zaposlenih, ki se financirajo iz  proračuna občine v stolpcu A v tabeli ne 
presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov v letu 2015.  

 

4.1. KULTURNI CENTER 
 
Kulturni center Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

1. Področi svetovalec I, 
2. Koordinator in organizator kulturnega programa, 
3. Delovodja V, 
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4. Čistilka II, 
5. Vodja projektov. 

V letu 2016 so bila zasedena delovna mesta področi svetovalec I, delovodja V in čistilka II. Na 
delovnih mestih področni svetovalec I in delovodja V sta zaposlena opravljala delo v polnem 
delovnem času, zaposlena na delovnem mestu čistilka II pa v polovičnem delovnem času. Vsi 
imajo sklenjene pogodbe za nedoločen čas. Sredstva za plače so zagotovljena v proračunu občine 
Litija in navedena v finančnem načrtu Kulturnega centra. Najzahtevnejša strokovna in 
organizacijska opravila področja Kulturni center Litija je opravljala zaposlena na delovnem mestu 
višji svetovalec področja I. Žal je bila precejšnji del leta na bolniški odsotnosti, kar je pomenilo 
večjo obremenitev zaposlenih sodelavcev.  
Delovni mesti  2 in 5 nista bili zasedeni. 
Kulturni center in Mestni muzej polovično sofinancirata plači direktorice in računovodje ZKMŠ 
Litija. Znesek je vključen v poročilo KC in MM. 
 

4.2. MESTNI MUZEJ 
 
Mestni muzej Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

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

V letu 2016 sta zasedeni delovni mesti višji svetovalec področja I. in muzejski tehnik. Zaposlena na 
delovnem mestu Višji svetovalec področja I je bila daljši čas na bolniški odsotnosti. Na podlagi 183. 
člena ZUJF smo se odločili za nadomestno zaposlitev na tem delovnem mestu v trajanju 5 ur 
dnevno. Muzejski tehnik je delo opravljal v polnem delovnem času. Sredstva za plači so 
zagotovljena v proračunu občine Litija in navedena v finančnem načrtu Mestnega muzeja. 
Delovno mesto kustosa ni bilo zasedeno. 
 
 

4.3. MLADINSKI CENTER  
 
MC Litija ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I - 1 delavec in  

2. Mladinski delavec I - 3 delavci.  

 
V letu 2016 je zasedeno delovno mesto mladinski delavec I, ena oseba za polni delovni čas in 
nedoločen čas in ena oseba za 0,9 delovnega časa in določen čas – do 31.12.2017. S 1.3.2016 smo 
za določen čas zaposlili dodatnega mladinskega delavca I za 0,4 delovnega časa v kombinaciji z 
zaposlitvijo organizatorja športnih programov II. Na ta način smo delno nadomestili delo bivše 
direktorice MC Litija, ki sedaj opravlja delo direktorice ZKMŠ Litija in lahko za Mladinski center 
opravlja le nekatera najzahtevnejša strokovna in delno organizacijska dela v manjšem obsegu. 
Obseg del, ki jih direktorica ZKMŠ Litija opravi na Mladinskem centru je vse manjši zaradi 
preobremenjenosti z uvajanjem novi programov v zavodu (dodatne javne prireditve, nova 
področja delovanja, nove tržne dejavnosti, novo področje dela – turizem). Potreba po zaposlitvi 
dodatnega zaposlenega na delovnem mestu Področnega svetovalca I v MC Litija bi bila nujna. 
Plača mladinskega delavca, ki je zaposlen za nedoločen čas je financirana iz proračuna občine 
Litija, plača dveh mladinskih delavcev, ki sta zaposlena za krajši delovni čas pa iz sredstev 
pridobljenih na različnih razpisih – Urad za mladino, Erasmus+, Fundacija za šport,… 
MC Litija je v letu 2016 polovično sofinanciral plači direktorice in računovodje ZKMŠ Litija.  
Mladinski center je imel v letu 2016 dve vključitvi v program javnih del. Vključitvi sta bili izvedeni s 
1.5.2016.  
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4.4. ŠPORT 
 
Enota ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I in  

2. Organizator športnih programov II.  
 
V letu 2016 je zasedeno delovno mesto organizator športnih programov II. Delovno mesto je 
zasedeno od 1.3.2016 dalje. S tem datumom smo dobili soglasje občine za zasedbo delovnega 
mesta po odhodu prejšnjega zaposlenega.  Zaposlitev je za polovični delovni čas in za obdobje do 
31.12.2017. Plača je financirana iz proračuna Občine Litija. Najzahtevnejša strokovna in delno 
organizacijska dela enote za šport bo opravljala direktorica zavoda. Enota za šport bi morala, tako 
kot druga področja dela zavoda, delno sofinancirati plačo direktorice. Enota za šport deleža zaradi 
prenizkih proračunskih sredstev ne more zagotoviti, zagotavlja ga Mladinski center Litija.  
 
V kadrovskih načrtih področij dela niso zajete osebe, ki  v organizacijskem smislu tvorijo upravo 
zavoda. Gre tri delovna mesta: 
1. direktor zavoda, 
2. finančnik VII/1, 
3. finančnik VI. 
V letu 2016 sta zasedeni delovni mesti direktorja infinančnika VII/1. Direktorica je zaposlena za 
polni delovni čas, finančnik VII/1 za 0,4 delovnega časa. Sredstev za plačo direktorja 
ustanoviteljica (ob njegovi zaposlitvi) ni zagotovila v celoti. Zato morajo enote za plačo prispevati 
enake četrtinske deleže. Delež enote za šport prispeva Mladinski center. V upravi zavoda je 
sistemizirano tudi delovno mesto finančnik VI. Za osebo na tem delovnem mestu so sredstva za 
plačo zagotovljena v letnem načrtu Kulturnega centra. Delovno mesto je bilo v preteklosti 
zasedeno (Javni zavod za kulturo), v letu 2016 ni bilo zasedeno. Delo delno opravlja zaposlena na 
delovnem mestu področni svetovalec I na Kulturnem centru. Zaposlitev na tem delovnem mestu 
bi bila nujna vsaj za polovčni delovni čas. Z rastjo obsega poslovanja, uspešnostjo na vse več 
razpisih in širitvijo poslovanja se kaže velika preobremenjenost direktorice in finančnika VII/1 ter 
nuja po zaposlitvi finančnika VI in področnega svetovalca I na Mladinskem centru. 
 
 

5. NABAVE V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2016  
 

 
Nobeno od področij delovanja zavoda v letu 2016 ni imelo proračunskih sredstev za nabavo 
investicijske opreme ali investicijsko vzdrževanje. V primeru okvare osnovnih sredstev in 
posledično nujne nadomestitve za nemoteno delovanje, bi osnovna sredstva nabavili iz 
preostanka prihodkov nad odhodki iz preteklih let – to ni bilo potrebno. Občina Litija je dovolila, 
da manj izplačane plače zaradi bolniške odsotnosti na Mestnem muzeju uporabimo za nujna 
investicijsko vzdrževalna dela (izdelava vrat v hodnikih, napeljava alarmnega sistema) in nabavo 
prepotrebnih stolov za predavalnico v Mestnem muzeju. 
 
Opravili smo tudi nekatera druga nujna dela, zlasti po izboljšanji likvidnosti v zadnjih mesecih 
2016: 
Kulturni center Litija: 

 namestitev routerja v avli (za delovanje blagajne), 

 beljenje madežev nastalih zaradi vlage po stenah celotnega KC-ja, 

 zamenjava označevalnih tabel (ZKMŠ) na KC in na križišču s Ponoviško ulico, 

 ureditev fasade pred glavnim vhodom v KC, 

 obnova tal na odru dvorane, 

 ureditev tehnične kabine v dvorani, 

 Društvo LILA je na svoje stroške uredilo tla v enem prostoru pododerja,  
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 napeljava vode v pododrje (v sodelovanju z Društvom  LILA), 

 zamenjava tepiha v dvorani (pred odrom). 
Izvedeni so bili tudi dogovori in pridobitev ponudb za ureditev prezračevanja in klime v 
dvorani Kulturnega centra, ki je načrtovano za leto 2017. 

 
Mestni Muzej Litija: 

 ureditev muzejske pisarne v pritličju, 

 ureditev dveh manjših depojev v 1. nadstropju, 

 pridobitev pohištva iz Davčne uprave in Upravne enote Litija. 
 
Mladinski center Litija: 

- nabava dodatne zvočne opreme za delovanje MC Kluba in Multimedijskega centra. 
 

Sanacija vlage v prostorih Kulturnega centra je preložena na kasnejše obdobje, zato ni bil 
pripravljen načrtovan projekt sanacije. 
Stavbe v  katerih deluje ZKMŠ Litija so potrebne velikih vlaganj v smislu investicijskega 
vzdrževanja. Številni izzivi bi bili odpravljeni s temeljito energetsko sanacijo stavb, a le-te niso 
uvrščene v načrte občine Litija za celovite sanacije do leta 2022. Trenutno je verjetno najslabše 
stanje v pisarniških prostorih in prostorih dnevnega centra MC Litija zaradi zastarelih oken, 
neobstoječe izolacije in odpadanja fasade s stavbe.  
 
 

6. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 

6.1. ZAKONSKI IN PODZAKONSKI PREDPISI 
 
Računovodski izkazi ZKMŠ Litija za leto 2016 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 2016 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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6.2. VSEBINSKA POJASNILA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Računovodski izkazi ZKMŠ Litija obsegajo: 

 Bilanco stanja, 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
6.2.1. 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 2015 2016 INDEKS 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 217.695 216.863 100 

KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

113.611 111.208 98 

ZALOGE 0 0 0 

AKTIVA  331.306 328.071 99 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

85.826 83.207 97 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 245.480 244.864 100 

PASIVA  331.306 328.071 99 

 
 
6.2.2. 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). 
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. Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 
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269,01 €, in sicer za programsko opremo za računovodenje. Med nepremičnine spadajo zemljišča 
in gradbeni objekti. Sedanja vrednost zemljišča na dan 31.12.2016 znaša 392,26 € (KC), gradbenih 
objektov pa 172.562,70 €. V letu 2016 smo povečali popravek vrednosti za 10.201,88 €. 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: 
V tem letu smo nabavili opreme in drobnega inventarja za 2.479,68 €, in sicer v KC za 252,93 € v 
MM za 1.001,96 € in v MC za 1.224,79 €. V upravljanje smo prejeli razstavne vitrine od LUTRA, 
Inštituta za ohranjanje naravne dediščine v višini 23.521,20 € v MM.  
Po zapisniku o popisu osnovnih sredstev smo izločili iz uporabe opremo, ki ni več uporabna 
oziroma je dotrajana v nabavni vrednosti 3.948,54 €. Odpisali smo uničene in zastarele 
računalnike in tiskalnike, sesalnike… 
Med druga opredmetena osnovna sredstva smo uvrstili umetniška dela, v višini 2.550,00 €. 
 
2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so: 

 denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice, 

 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 372,50 € na dan 31.12.2016. 
 
Denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, so odprta 
pri Upravi za javna plačila, in znašajo 96.995,28 € na dan 31. 12. 2016.  
Na kratkoročnih terjatvah do kupcev smo izkazali stanje tekočih terjatev v znesku 11.758,43 €, v 
okviru katerega se vodjo terjatve za abonmaje, najem poslovnih prostorov, terjatve do KLIŠE in 
DPM Litija, ter terjatve do MOVIT-a za evropske projekte programa Erazmus plus.  Terjatve bodo 
poravnane v začetku leta 2017. Stanje terjatev smo usklajevali z izpiskom odprtih postavk, ki smo 
jih poslali kupcem na dan 31. 12. 2016.  
 
Kratkoročne terjatve za dane predujme, ki se evidenčno vodijo kot odhodek so v višini 702 €.  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo sredstva v znesku 
7.587,16 €. Od tega so terjatve do MIZŠ Urad za mladino za mladinski program  v znesku 5.334,25 
€, terjatve do ustanoviteljice Občine Litija v višini 353,45 €, ostalo pa terjatve do Mestne skupnosti 
Litija in Zavoda za zaposlovanje. 
Kratkoročno dani depoziti pri DBS d.d. v višini 2.595,17 €. 
Med aktivne časovne razmejitve je evidentiran rezervni sklad za KC, ki ga zavod plačuje Terci 
d.o.o., v višini 570,70 €.  
 
6.2.3.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

Med kratkoročne obveznosti za prejete predujme smo evidentirali vračilo sredstev evropskega 
projekta programa Erazmus plus – Mladi v akciji (2015-2-SI02-KA105-013142) v višini 9.372,85 €. 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v letu 2016 znašajo 15.255,25 €. 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 in povračilo potnih stroškov za službena potovanja. Izplačilo obveznosti do zaposlenih 
bo  januarja 2017. 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 26.081,55 €. Obveznosti zapadejo v plačilo v letu 
2017. Z večino dobavitelji smo usklajevali stanje obveznosti z izpisi odprtih postavk. 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 4.422,75 €, med katere knjižimo prispevke na 
izplačane plače,  premije KDPZ, obveznosti iz pogodb in nagrad, potni stroški prostovoljcev… 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 30,12 €. Z večino 
dobavitelji smo uskladili stanje obveznosti z izpisi odprtih postavk. 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami vodimo neporabljena oziroma odložena namenska 
sredstva v letu 2016, ki se bodo porabila v letu 2017 v višini 37.417,45 €. Ta znesek zajema 
sredstva abonmajev v višini 6.309,95 €, sredstva za program Erazmus  plus v višini 30.807,50 € in 
vnaprej prejeta donacija za MM za izdelavo nove številke knjižice o Litiji. 
 

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti  
 
V okviru konta 980 se vodijo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Skupni znesek znaša 
216.863,15 €. 
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 2016 smo povečali obveznost do virov sredstev v znesku 24.622,46 € (razstavne 
vitrine Lutre), ter zmanjšali za znesek amortizacije v višini 23.790,37 €. 
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. 
V bilanci stanja izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 28.001,26 €.  
 
6.2.3. 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 2016 do 31. decembra 2016. 
 
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 2016  2015 
Struktura 2016 INDEKS 

15/16 

PRIHODKI OD POSLOVANJA  401.070  403.974 100 100 

FINANČNI PRIHODKI 64  93 0 69 

DRUGI PRIHODKI 0  506 0  

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0  0 0  

CELOTNI PRIHODKI 401.134  404.573 100 100 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 201.476  222.782 51 91 

STROŠKI DELA 194.524  176.950 49 110 

AMORTIZACIJA 2.480  1.480 1 167 

DRUGI STROŠKI 1.606  1.874 0 86 
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FINANČNI ODHODKI 183  62 0 296 

DRUGI ODHODKI 380  953 0 40 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI      

CELOTNI ODHODKI 400.649  404.101 100 100 

PRESEŽEK PRIHODKOV 485  472   

PRESEŽEK ODHODKOV      

 
6.2.3.1.  ANALIZA PRIHODKOV 

  
Prihodki od poslovanja v letu 2016 znašajo 401.070 € in so enaki doseženim v letu 2015 in  enaki 
načrtovanim.   
 
Finančni prihodki v letu 2016 znašajo 64,13 €, in so pripis obresti depozita pri DBS. 
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Tabela 3: Prihodki po vrstah in virih financiranja za leto 2016 ter primerjava s preteklim letom (v evrih) 

     
                

 
2015 2016 Indeks 2016/2015 

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

Prihodki iz proračuna občine Litija ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Prihodki iz proračuna občine Litija - pogodba o financiranju 267.301,00 126.137,71 60.312,91 71.126,45 9.723,93 274.897,92 122.049,80 69.139,17 75.532,93 8.176,02 103 97 115 106 84 

Prihodki iz proračuna občine Litija - ostalo 11.614,99 3.802,77 3.791,84 3.020,38 1.000,00 11.810,47 3.369,64   6.440,83 2.000,00 102 89 0 213 200 

Skupaj 278.915,99 129.940,48 64.104,75 74.146,83 10.723,93 286.708,39 125.419,44 69.139,17 81.973,76 10.176,02 103 97 108 111 95 

                
Prihodki za opravljane javne službe ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Prihodki od prodaje - abonma 21.688,57 21.688,57       15.993,48 15.993,48       74 74       

Prihodki od prodaje - matineja 3.836,00 3.836,00       4.039,00 4.039,00       105 105       

Prihodki od prodaje - muzej 696,00   696,00     949,00   949,00     136   136     

Prihodki od prodaje - prireditve 842,00       842,00 1.866,00 1.116,00     750,00 222       89 

Prihodki od prodaje - delavnice 3.145,73 121,00 100,00 2.924,73   834,04     834,04   27 0 0 29   

Prihodki od prodaje - sofinanciranje prireditev/programov 6.748,80 215,86   6.532,94   9.091,23 181,27   8.909,96   135 84   136   

Prihodki Zavoda za zaposlovanje javna dela 10.127,81   10.061,58 66,23   11.450,66     11.450,66   113   0 17289   

Prihodki CSD - splošno koristno delo 1.409,26 321,69 291,10 796,47   413,08 101,71 311,37     29 32 107 0   

Dotacije Mestne skupnosti Litija 2.500,00   2.000,00 500,00   497,95     497,95   20   0 100   

Prihodki Ministrstva/Urad za Maldino/Fundacije za šport 13.623,00     13.623,00   20.568,50     20.568,50   151     151   

Prihodki od evropskih razpisov MOVIT 49.290,14     49.290,14   29.525,82     29.525,82   60     60   

Sponzorstvo 1.650,00 1.200,00     450,00 7.399,00 5.800,00     1.599,00 448 483     355 

Prejete donacije 4.535,04 2.592,57 32,00 1.080,47 830,00 7.630,63 4.300,00 1.458,13 502,50 1.370,00 168 166 4557 47 165 

Skupaj 120.092,35 29.975,69 13.180,68 74.813,98 2.122,00 110.258,39 31.531,46 2.718,50 72.289,43 3.719,00 92 105 21 97 175 

                
Ostali prihodki ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Prihodki od obresti 92,90 72,68   20,22   64,13 58,30   5,83   69 80   29   

Drugi in izredni prihodki 0,05 0,01   0,04   0,00         0 0   0   

Skupaj 92,95 72,69 0,00 20,26 0,00 64,13 58,30 0,00 5,83 0,00 69 80   29   

                
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Prihodki od najemnin oz uporabnin dvorane 4.186,70 4.186,70       3.769,00 3.769,00       90 90       

Prihodki od prodaje - kavomat 87,70 87,70       63,55 63,55       72 72       

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- izposoja 
projektorja 1.198,00 268,00   930,00   277,00 31,00 6,00 240,00   23 12   26   

Skupaj 5.472,40 4.542,40 0,00 930,00 0,00 4.109,55 3.863,55 6,00 240,00 0,00 75 85   26   

                
Prihodki skupaj 404.573,69 164.531,26 77.285,43 149.911,07 12.845,93 401.140,46 160.872,75 71.863,67 154.509,02 13.895,02 99 98 93 103 108 
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6.2.3.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2015 povečali  za 31 % in znašajo 68.261,65 €. V 
strukturi stroškov predstavljajo delež v višini 17 % 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 34 %, v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšali 
za 22 % in znašajo 132.927,17. €. Podrobnejša razčlenitev stroškov storitev je v  tabeli 5.  
Stroški dela so v letu 2016 znašali 194.523,98 €, in so v primerjavi z letom 2015 povečali za 10 %, 
ter predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 49 %. Med stroške dela smo evidentirali plače in 
nadomestila plač, prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge stroške dela (prevoz, 
prehrana, regres, jubilejne nagrade in odpravnine iz poslovnega razloga). 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.  
 
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 24.498,04 €, je knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 
Na strošku amortizacije pa je ostalo 2.479,68 €, in sicer 100% odpis drobnega inventarja. 
 
Drugi stroški v višini 1.606,36 €, predstavljajo nagrade dijakom na obvezni praksi in RTV 
prispevek. 
 
Finančni odhodki v višini 183,08 €, predstavljajo obračunane zamudne obresti poslovnih 
partnerjev (KGZ Litija in Istrabenz). 
 
Izredni odhodki v letu 2016 znašajo 380,17 €. 
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Tabela 5: Odhodki po vrstah za leto 2016 v  primerjavi s predhodnim letom (v evrih) 
    

                

 
2015 2016 Indeks 2016/2015 

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

Stroški materiala ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Delovna obleka 0,00         276,80 150,81     125,99           

elektrika 8.436,03 2.841,09 3.644,35 1.950,59   19.051,26 2.816,82 14.496,06 1.738,38   226 99 398 89   

ogrevanje 21.621,96 11.589,91 5.923,44 4.108,61   27.358,28 13.175,57 9.980,10 4.202,61   127 114 168 102   

gorivo 1.388,89 1.388,89       771,06 657,76   113,30   56 47       

material za vzdrževanje stavb 
in opreme 3.173,27 876,66 1.650,15 646,46   3.158,08 1.164,58 263,52 1.729,98   100 133 16 268   

strokovna literatura 66,06   48,26 17,80   1.078,20   1.078,20     1632   2234 0   

naročnine 410,39 380,39 30,00     38,31 38,31       9 10 0     

pisarniški material 2.744,66 1.313,06 530,93 875,28 25,39 3.181,79 1.199,15 498,12 1.484,52   116 91 94 170 0 

Drugi stroški materiala 1.686,65 281,61 476,84 928,20   1.338,27 275,68 44,24 712,35 306,00 79 98 9 77   

Potrošni material 231,70 17,81 0,00 65,87 148,02 509,41 90,99   418,42   220 511   635 0 

Drugi stroški materiala za 
vzdrževanje in čiščenje 686,17 370,16 27,83 195,83 92,35 1.188,85 507,09 237,56 437,00 7,20 173 137 854 223 8 

Drugi stroški materiala za 
predstave, delavnice, programe 11.526,22 1.421,30 90,15 8.182,34 1.832,43 10.311,34 1.949,95 277,82 5.028,08 3.055,49 89 137 308 61 167 

Skupaj 51.972,00 20.480,88 12.421,95 16.970,98 2.098,19 68.261,65 22.026,71 26.875,62 15.864,64 3.494,68 131 108 216 93 167 

                
Stroški storitev ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Stroški storitev v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti 55.662,35 27.520,11 100,00 27.845,14 197,10 40.224,61 30.710,07 597,00 8.767,54 150,00 72 112 597 31 76 

Stroški storitev vzdrževanja in 
najemnin 22.879,87 12.513,71 4.309,48 5.856,68 200,00 23.870,62 16.775,78 1.653,02 5.441,82   104 134 38 93 0 

Stroški zavarovalnih premij in 
bančni promet 4.316,84 3.205,32   1.111,52   4.330,85 3.149,73   1.181,12   100 98   106   

Stroški intelektualnih storitev 13.280,05 6.251,80 646,86 5.692,92 688,47 9.159,02 4.547,03 495,76 3.769,99 346,24 69 73 77 66 50 

Stroški komunalnih in 
prevoznih storitev 12.283,05 1.951,22   10.331,83   4.114,93 662,79   3.211,24 240,90 34 34   31   

Povračila stroškov v zvezi z 
delom 20.362,36 135,29 6,80 20.115,24 105,03 23.831,69 49,13 216,02 23.423,05 143,49 117 36 3177 116 137 

Stroški storitev fizičnih oseb 14.305,46 5.292,33 1.252,58 6.689,24 1.071,31 8.186,35 2.469,46 224,70 5.225,52 266,67 57 47 18 78 25 

Stroški reprezentance 783,72 209,56   574,16   232,49     232,49   30 0   40   

Stroški drugih storitev 26.369,76 15.096,96 444,90 8.707,40 2.120,50 18.976,61 8.695,60 1.737,58 5.782,67 2.760,76 72 58 391 66 130 

Skupaj 170.243,46 72.176,30 6.760,62 86.924,13 4.382,41 132.927,17 67.059,59 4.924,08 57.035,44 3.908,06 78 93 73 66 89 
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Stroški dela ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Plače zaposlenih 140.243,85 55.215,01 47.197,63 32.633,27 5.197,94 145.934,46 57.420,77 29.374,66 54.842,45 4.296,58 104 104 62 168 83 

nadomestila plač 1.353,10   726,26 626,84   3.818,48 201,28 3.009,26 607,94   282   414 97   

povračila zaposlenim 10.216,23 4.396,15 2.334,17 3.117,92 367,99 12.827,66 4.479,72 1.398,03 5.952,36 997,55 126 102 60 191 271 

Dodatno pokojninsko 
zavarovanje 420,49 175,50 119,98 104,91 20,10 455,72 177,64 128,71 127,93 21,44 108 101 107 122 107 

regres 4.663,13 1.522,40 1.555,24 1.101,09 484,40 7.869,18 2.277,46 1.530,73 3.684,45 376,54 169 150 98 335 78 

prispevki delodajalca 20.053,39 8.909,83 5.944,58 5.198,98 0,00 23.618,48 9.337,69 4.622,58 8.956,18 702,03 118 105 78 172   

Skupaj 176.950,19 70.218,89 57.877,86 42.783,01 6.070,43 194.523,98 73.894,56 40.063,97 74.171,31 6.394,14 110 105 69 173 105 

                
Amortizacija ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Amortizacija 1.479,90 539,27   940,63   2.479,68 1.254,89   1.224,79   168 233   130   

Skupaj 1.479,90 539,27 0,00 940,63 0,00 2.479,68 1.254,89 0,00 1.224,79 0,00 168 233   130   

                
Ostali stroški ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ ZKMŠ LITIJA KC MM MC EŠ 

Ostali stroški - dijaki na praksi 1.874,49 149,49   1.725,00   1.606,36 346,26   1.260,10   86 232   73   

Napitki iz kavomata 567,34 567,34       286,65 286,65       51 51       

Obresti 62,21 54,32   7,89   183,08 164,13   18,95   294 302   240   

Ostali odhodki- članarine in str. 
opominov 953,00 274,16 225,00 453,84   380,17 30,17   350,00   40 11   77   

skupaj 3.457,04 1.045,31 225,00 2.186,73 0,00 2.456,26 827,21 0,00 1.629,05 0,00 71 79 0 74   

                
Odhodki skupaj 404.102,59 164.460,65 77.285,43 149.805,48 12.551,03 400.648,74 165.062,96 71.863,67 149.925,23 13.796,88 99 100 93 100 110 
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6.2.4.POSLOVNI IZID 
 
ZKMŠ Litija je poslovno leto 2016 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 485,72 €.  
 
6.2.5.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. Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 1 % celotnih prihodkov. 
Ti prihodki so uporabnine in najemnine dvorane in modre sobe, ter opreme v KC, napitki iz 
kavomata in delo tehnika v višini 4.097,55 €. 
 
Stroške smo razdelili glede na prihodke v posamezni dejavnosti, in sicer: 

 = 1,1% 

 
 
6.2.6.IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih  uporabnikov  
 
V letu 2016 tako kot tudi v preteklih letih nismo dajali posojil, zato tudi prometa iz naslova 
prejetih vračil danih posojil nismo imeli. 
 
6.2.7.IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov  
 
V letu 2016 se tako kot v preteklih letih nismo zadolževali, zato tudi odplačil dolga nimamo.  
 
6.2.8.IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 

 
Tabela 6: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v EUR v primerjavi s predhodnim 

letom 

 
2015 2016 Indeks 

Prihodki ZKMŠ LITIJA ZKMŠ LITIJA 2016/2015 

PRIHODKI OD OBRESTI 43,84 0,00 0 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 4.891,36 3.739,00 76 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 46.889,65 49.770,31 106 

PREJETE DONACIJE 
4.781,07 6.430,63 135 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 20.928,49 22.637,38 108 

PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 237.706,86 358.652,04 151 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
67.618,71 40.806,14 60 

Skupaj 382.859,98 482.035,50 126 

Odhodki ZKMŠ LITIJA ZKMŠ LITIJA 2016/2015 

PLAČE IN DODATKI 138.259,23 146.322,21 106 

REGRES ZA LETNI DOPUST 4.663,13 7.869,18 169 

POVRAČILA IN NADOMESTILA 9.581,68 12.567,01 131 
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SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 3.048,43 1.844,35 61 

PRISPEVEK ZA PIZ 11.117,47 12.684,30 114 

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 8.827,13 10.141,52 115 

PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 80,07 133,32 167 

PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO 124,61 142,95 115 

PREMIJE KDPZ NA PODLAGI ZKDPZJU 410,51 456,02 111 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 48.202,47 26.707,31 55 

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.807,92 2.347,98 130 

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 40.503,47 55.250,07 136 

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 12.368,99 3.548,13 29 

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 21.024,99 24.288,67 116 

TEKOČE VZDRŽEVANJE 17.450,16 20.655,11 118 

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 2.461,35 1.763,87 72 

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 78.163,94 57.286,29 73 

NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 8.182,60 3.164,05 39 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 2.160,65 1.720,89 80 

Skupaj 408.438,80 388.893,23 95 

Poslovni izid ZKMŠ LITIJA ZKMŠ LITIJA   

Presežek odhodkov nad prihodki -25.578,82 93.142,27   

 
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 2016. 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 smo ustanovljeni. Prejeta sredstva iz občinskega 
proračuna znašajo 358.652,04 €, kar znaša 74 % od vseh prejetih sredstev in so se v primerjavi z 
preteklim letom povečali za 51 % in bili za 5% nižji od načrtovanih. Občina litija v letu 2016 
poravnala vse zapadle obveznosti iz leta 2015 v višini 72.277,10 € (redna mesečna sredstva po 
pogodbi o financiranju za oktober, november in december, sredstva za investicije, javna dela in 
ostale razpise). 

 

 
Litija, 20.2.2017   
    
Pripravili :       direktorica ZKMŠ Litija: 
Alenka Urbanc       Alenka Urbanc 
Vesna Zaletelj 
Helena Hauptman 
Mateja Sladič Vozelj 
Alen Kraševec 
Alan Hajrić 


