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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 
ZKMŠ Litija  svoje dejavnosti izvaja v štirih organizacijskih enotah: 

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

Enoti Mladinski center Litija in Enota za šport delujeta na naslovu Ponoviška cesta 12.  
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. NAČRT DELA ZAVODA ZA LETO 2017 
 

2.1. NAČRT DELA KULTURNEGA CENTRA LITIJA ZA LETO 2017 
 

 
 
V letu 2017 načrtujemo izvedbo dogodkov, ki so nadaljevanje ustaljenega kulturnega programa. 
Realizacija je odvisna od višine  finančnih sredstev. 
 
 
2.1.1. GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
 
2.1.1.1.  DVANAJST  SOBOTNIH OTROŠKIH MATINEJ: LUTKOVNE OZ. IGRANE PREDSTAVE ZA  
    OTROKE 

 
V sezoni 2017/2018 bo organiziranih 12 predstav. Glede na analizo izpred dveh let je bil obisk predstav v 
januarju, aprilu in maju zelo majhen (do 30 na predstavo), kar ni ekonomično, zato smo se odločili, da bo v 
teh mesecih le po ena predstava in ta z dodano vrednostjo,  kar je tudi naš osnovni namen. Kot vsa leta, 
sodelujemo s priznanimi gledališči, pri katerih se cena predstav giblje od 400-600€. Cene vstopnice (3,5 €) v 
tej sezoni nismo povečali. Za slovenske razmere že leta beležimo zelo visok povprečni obisk, kar je za Litijo 
uspeh in potrditev, da so tovrstne predstave željen in nepogrešljiv del življenja v mestu. 
S prodajo vstopnic ne pokrivamo stroškov zakupa predstav. Investicija v vzgojo mladih generacij je del naših 
dolgoročnih načrtov, saj želimo dvigniti kulturno zavest prebivalstva, da bodo kulturni dogodki postali 
vsesplošna potreba, ki pripomore k izboljšanju medsebojnih odnosov, širjenju obzorij in strpnosti ter 
oblikovanju močnejše pripadnosti svojemu domačemu okolju. 

 
2.1.1.2.  GLEDALIŠKI ABONMA 
 
Že šesto sezono (2017/2018) je gledališki abonma razprodan. Litijska publika prisega na komedije 
uveljavljenih slovenskih gledališč s priznanimi igralci in tudi letošnji program temelji na tem.  Cena 
abonmajske karte se v tej sezoni ni povečala in znaša 66 EUR za odrasle, za upokojence in študente 61 EUR. 
Prihodki od nakupov abonmajskih vstopnic se pokrivajo z zneski zakupov gledaliških predstav in ostalih 
stroškov gostovanj. Tudi letos stroškov oglaševanja ni, saj je strošek le pošiljanje vabil abonentom. Glede na 
povpraševanje po posameznih predstavah ocenjujemo, da bi lahko prodali še cca. 30-40 vstopnic za izven, če 
bi število sedežev v dvorani to  omogočalo. V letu 2017 bo izvedenih pet gledaliških predstav, katerih 
povprečna cena bo 3.000 EUR. 

 
2.1.1.3.   GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA IZVEN 

 
Gostili bomo gledališke skupine, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z gledališčem.  Poleg tega pa bomo v jeseni za 
izven izvedli predstavo enega izmed profesionalnih slovenskih gledališč, v primeru da bomo ocenili, da bomo 
prodali vse vstopnice (odvisno od aktualnosti predstave). S tem dopolnjujemo gledališko ponudbo v našem 
mestu. Strošek gledaliških predstav za izven bomo pokrili iz vstopnin. 
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2.1.2. FESTIVALI  
 
 

2.1.2.1  ENAJSTI  FESTIVAL SLOVO POLETJU  
 

Festival bo dvodneven tako kot v letu 2016.  Kljub znižanju sredstev se dogovarjamo z vrhunskimi glasbenimi 
ustvarjalci, vendar bi bistveno znižanje stroškov pomenilo zmanjšanje kvalitete in s tem velik odmik od 
uveljavljenega koncepta in tradicije festivala, kar z vidika zadovoljevanja potreb uporabnikov in težnje k dvigu 
kvalitete kulturnih prireditev v kraju dolgoročno gledano ni dobro in smotrno. Tako uporabniki kot 
organizatorji si želimo, da bi bil festival ponovno tridneven. To bo mogoče, ko bo za izdatke festivala 
zagotovljeno najmanj 20.000 EUR kot pred leti. 
Za izvedbo  festivala Slovo poletju planiramo izdatke v višini 15.000 EUR, od tega je 9.800 EUR sredstev 
proračuna občine Litija in 5.200 EUR sponzorskih sredstev.  

 
 

2.1.2.2. ŠESTI TAČKOV FESTIVAL (5 DNI) 
 

Otroški festival poteka v sodelovanju s Knjižnico Litija, Mestnim muzejem Litija Mladinskim centrom Litija, 
Civilno iniciativo Litija in Mestno skupnostjo Litija. Glede na izkušnje iz preteklih let, smo v letu 2016 izvedli 
dve različni gledališki predstavi (za predšolske otroke in učence prve triade). V primeru, da bodo finančna 
sredstva zadoščala imamo v načrtu 5 dnevni festival, ki ga bomo razširili na vse tri triade ( in predšolski 
otroci). Načrtujemo povezovanje z Mestnim muzejem Litija ter Glasbeno šolo Litija-Šmartno, saj bi del 
programa v dopoldanskem času preusmerili še v druge kulturne ustanove. Enega od večerov pa bi v 
Kulturnem centru nadgradili s filmskim večerom. V načrtu je nadgradnja izgleda prireditvenega prostora v 
parku na Stavbah ter izdelava kostuma za maskoto festivala – Taček.  
Ohranili bomo izvedbo gledaliških predstav (četrtek za otroke iz vrtca ter v petek za otroke prve triade). 
Seveda bomo nadgrajevali bistvo festivala, ki temelji na sobivanju in spoštovanju človeka ter psa in s tem 
sodelovanje s Kinološkimi društvi po programu, ustvarjalne delavnice za otroke ter kulturni večer s 
soustvarjalci oz. sopotniki Naceta Simončiča. 

 
2.1.3. PRIBLIŽEVANJA  
 

Sedmo leto nadaljujemo z uspešnimi srečanji, ki smo jih poimenovali Približevanja. V goste  vabimo znane in 
uspešne kulturnike, gospodarstvenike, javne uslužbence itd. S temi srečanji skušamo poslušalcem približati 
izkušnje ljudi, ki so v življenju naredili veliko pomembnega za našo družbo in so dober zgled za nadgradnjo 
naših ravnanj ter razumevanj težav in odnosov sodobne slovenske družbe. V letu 2017 bomo v sodelovanju s 
Knjižnico Litija organizirali 8 dogodkov. 

 
2.1.4. OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE  
 
2.1.4.1.  OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU (7.2.2017) 

 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na predvečer praznika, bomo organizirali v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev, obenem pa skušali obdržati kvalitetni nivo, ki smo ga dosegli v preteklih 
obdobjih. V programu bo nastopil Zbor sv. Nikolaja Litija, predstavljen bo recital Prešernovih pesmi v izvedbi 
dramskega igralca Pavla Ravnohriba.  

 
2.1.4.2.  PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI (16.6.2017) 

 
Prireditev 16. junija bo potekala po običajnem programu ob sodelovanju domačih izvajalcev s podelitvijo 
občinskih in županovih priznanj za dosežke na različnih področjih. Prireditev je posvečena tudi dnevu 
državnosti. Organizacija poteka v sodelovanju z Občino Litija. 
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2.1.4.3.  OSTALE OSREDNJE OBČINSKE PRIREDITVE 
  

Občina Litija je za koordinacijo, vsebinsko in finančno izvedbo litijskega pustnega karnevala in novoletnih 
dogodkov Kulturnemu centru v proračunu namenila dodatnih 13.000 EUR in sicer za izvedbo prireditev: 

 25.2. – Pustna Litija 2017  karneval 2017 - pustna povorka in pustovanje s skupino Kingston, 
 21.12.-23.12. - Podeželje v prazničnem mestu - ponudba na stojnicah z spremljajočimi kulturnimi 

dogodki, 
 dvodnevno prednovoletno dogajanje  predvidoma pod šotorom pred občino Litija.  

 Zavod bo izvedel koordinacijo sodelujočih ekip, ki so v preteklih letih že sodelovale v teh projektih in 
poskrbel za kvalitetno izvedbo teh prireditev. 
 
 

2.1.5.  RAZSTAVNA DEJAVNOST   
 

Razstave bomo organizirali na pobudo domačih ustvarjalcev brez večjih otvoritvenih slovesnosti. 
 

2.1.6. OSTALA DEJAVNOST  
 

2.1.6.1.   SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

Kot vsa leta doslej, vsem najemnikom dvorane in drugih prostorov Kulturnega centra nudimo tehnično 
pomoč pri izvedbi prireditve ter možnost oglaševanja na spletni strani KC in na naših oglasnih tablah. 
Najemniki bodo: osnovne šole, vrtci, Glasbena šola Litija Šmartno, Gimnazija Litija, Rdeči križ, Knjižnica Litija, 
JSKD OI Litija in drugi. 

 
2.1.6.2. SODELOVANJE Z DRUŠTVI  

 
Kot občinski zavod bomo podpirali tiste dejavnosti v društvih, ki bodo presegale lokalni nivo, kar  pomeni, da 
bomo poskušali vzpodbuditi društva oz. jih podpreti pri organizaciji in promociji kvalitetnih kulturnih 
prireditev. Vsako kulturno društvo, ki se odloči pripraviti prireditev v naši dvorani, dobi vso potrebno 
tehnično in administrativno pomoč s strani zavoda ter brezplačno uporabo prostorov in opreme. Naše 
prostore brezplačno odstopamo za vaje KUD Tombas, PD Lipa Litija in Lutkovna skupina LI-LU.   Občina Litija 
iz proračuna sofinancira materialne stroške in uporabo prostora s strani kulturnih društev v višini 2.000 EUR 
za tehnično  in organizacijsko izvedbo letnih samostojnih celovečernih koncertov oz. nastopov. V letu 2016 je 
bilo takšnih prireditev 15  in ocenjujemo, da jih bo v letu 2017 najmanj toliko. 
 
Letni program  kulture 2017 občine Litija društva, katerih redno dejavnost sofinancira občina Litija, zavezuje 
sodelovati z nastopom na vsaj eni od naslednjih občinskih prireditev: Otroški pustni živ-žav, Tačkov festival, 
Srečanje in predstavitev kulturnih društev in skupin KS in MS ob občinskem prazniku, Festival Slovo poletju, 
Dedek Mraz – Podeželje v prazničnem mestu in spremljajoče prireditve ob občinskem ali državnem prazniku. 
Zavod je društvom zavezan plačati tudi kilometrino za prihod na te nastope.  
 

 
2.1.6.3.  POMOČ PRI IZVEDBI OBISKA DEDKA MRAZA  

 
Kot že nekaj let je Kulturni center zadolžen za izbor animatorja in predstave za otroke s prihodom dedka 
Mraza ter koordinacije nastopajočih drugih skupin na prireditvi. 

 
 
 
 
 
 



  

8 

2.2. NAČRT DELA MESTNEGA MUZEJA LITIJA ZA LETO 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 2017 
 
V letu 2017 bo Mestni muzej Litija v celoti deloval na lokaciji stare sodnije, CKS 2. Delo enote bo 
osredotočeno predvsem na zbiranje in evidentiranje gradiva ter pripravo priložnostnih projektov/ 
razstav, ne pa na oblikovanju novih muzejskih projektov oz. prenovi obstoječih zbirk.  
Prijava na razpise: prenovo muzejskih prostorov načrtujemo izvesti s prijavo na različne razpise – razpis 
LAS, regionalni (prenova kletnih prostorov) in kmetijski del (integralni turistični produkt, ki vključuje 
ureditev informacijske sobe in prenovo muzejske zbirke o Sitarjevcu z najsodobnejšo multimedijsko 
opremo). 

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 bo v letu 2016 znašala 3 EUR, za šolske skupine 1 
EUR. Vstopnino bomo računali le za vodene oglede. 

 
Vsebina dela Mestnega muzeja Litija v letu 2017: 

 priprava vloge na razpisa Las (prenova muzejskih prostorov), 

 zbiranje, dokumentiranje in arhiviranje gradiva, 

 preučevanje in dokumentiranje pridobljenega gradiva, na podlagi katerega bomo oblikovali 
najrazličnejše zgodbe za potrebe prezentacije litijske kulturne dediščine, kar je še posebej pomembno 
za delovanje na področju turizma oz. turistične ponudbe v občini, 

 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.), 

 priprava rednih informativnih oddaj in glede na dogovor in zmožnosti ATV Signala nadaljevanje 
snemanja dokumentarnih filmov (Zgodovina litijskih pustovanj, Stari litijski most, Litijski potres 1963 
in Kulturno-zgodovinska pot »Po stopinjah čolnarjev«) – sodelovanje z ATV, 

 redno obveščanje javnosti o delu in dogodkih zlasti v občini Litija preko medijev in družabnih omrežij, 

 sodelovanje z MS Litija na posameznih projektih (tematska zgodovinska pot, prestavitev litijske 
kapelice, vzdrževanje spomenikov, informiranje s področja varstva kulturne dediščine, obeležitev 65- 
obletnice mesta Litije itd.), 

 sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami v Sloveniji, 

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

 redna udeležba in sodelovanje na strokovnih heritoloških srečanjih, 

 nadaljevanje projekta »Litijske hiše govorijo« v sodelovanju s pisateljico Darinko Kobal: D. Kobal 
pripravlja niz zgodb za otroke o litijskih hišah, MML ji pomaga pri pridobivanju podatkov in strokovno 
svetuje pri oblikovanju zgodb. V lanskem letu je že izšla knjižica »Ko Litija še ni bila Litija«, katere tisk 
smo pokrili s sponzorskimi sredstvi. V letu 2017 bomo nadaljevali z novimi zgodbami in iskali sredstva 
za drugo knjižico »Stara sodnija«. V primeru zadostnih sredstev bo izšla v letu 2017), 
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 priprava vloge za vpis v razvid muzejev Slovenije (sodelovanje s Službo za premično dediščino pri 
Ministrstvu za kulturo). 

 
Izpostavljena vsebina v letu 2017: 
- 5 stalnih razstav: Južna Železnica, Litijski most, Zgodovina rečnega prometa, Rudnik Sitarjevec, 

Zgodovina potresov, ki so za najavljene skupine vodene, 
- zaradi vzpostavitve delovanja TIC-a v okviru ZKMŠ okrepiti dediščinske raziskave, ki bodo producirale 

zgodbe za muzejsko prezentacijo in turistično ponudbo, 
- pristopiti k tesnemu sodelovanju s TIC ter s tem okrepiti prepoznavnost MML v občini in širše, 

vključitev v načrtovanje turistične ponudbe v mestu – dediščinske vsebine, 
- ena glavnih nalog in smislov delovanja muzeja je stalno obveščanje javnosti in prezentacija izsledkov 

dediščinskih raziskav (zaradi pomanjkanja sredstev bodo razstave pripravljene z minimalnimi 
sredstvi), 

- okrepili bomo sodelovanje s šolami in vrtci ter skupaj z njimi pripravili vodene oglede, kulturne dneve 
in pedagoške delavnice glede na potrebe učnih načrtov, 

- vsebinsko gledano so stalne zbirke za Litijo zelo pomembne, saj nagovarjajo teme, ki tvorijo del 
identitete Litijanov, kolektivni spomin skupnosti in obravnavajo tudi aktualne družbene vsebine, zato 
bomo okrepili javne objave in strokovne članke na to temo, npr. zanimivosti, krajše zgodbe, akcija 
»vitrina meseca«, ipd. 

- z vidika kontinuitete strokovnega dela in možnosti njegove prezentacije širši javnosti je 
najpomembneje, da v prostorih sodnije kljub skromnim pogojem okrepimo promocijo obstoječih 
razstav in s tem krepimo že vzpostavljeno zaupanje javnosti in navezanost na muzej in dediščinske 
vsebine, ter s tem vzpodbudimo nove donacije gradiva, 

- nadaljevanje urejanja depojev in inventariziranja gradiva, ki zaradi kadrovske podhranjenosti in 
različnih tehničnih težav (npr. pomanjkanje urejenih depojev) ne poteka sproti in tekoče. Del gradiv, 
arhiva in knjižnica so še vedno v Kulturnem centru, ker jih zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče 
prenesti v muzej), 

- RAZPISI: obstoječe zbirke so gledano z vidika sodobnih muzejskih konceptov zastarele in ne 
zadovoljujejo sodobnih standardov muzejskih postavitev in potreb obiskovalca, zato so nujno 
potrebne prenove. V letu 2017 se bomo tako javili na dva razpisa LAS in sicer:  
1. projekt »Visit Litija«, ki predvideva vzpostavitev treh integralnih turističnih produktov občine 

Litija, med katerimi je tudi dediščinski – muzej, ki vključuje popolno obnovo dveh prostorov, 
nabavo sodobne multimedijske opreme in razvoj interaktivnih vsebin. 

2. Projekt »ureditev stare sodnije z okolico«, ki vključuje popolno obnovo kletnih prostorov in 
postavitev treh novih muzejskih zbirk in spremljevalnih vsebin (društveni prostor, dostop za 
invalide, ureditev parka pred sodnijo in atrija za stavbo, kavarne itd.). Muzej naj bi z realizacijo 
projekta postal EKOMUZEJ – živ, medsektorski, medgeneracijski, doživljajski, izkustveni in 
ustvarjalni center s pogledom v prihodnost. 

 
 

2.2.2. KULTURNO – ZGODOVINSKA POT PO LITIJI 
 

Vodeni ogledi se bodo odvili vsako prvo soboto v aprilu, maju in juniju ter oktobru in novembru. Za 
najavljene skupine po dogovoru. Vodeni ogledi kulturno zgodovinske poti so za obiskovalce brezplačni, le 
za skupine izven uradnih terminov pa 3€/osebo. 

 
 

2.2.3. PREDAVANJA 
 
S tematskimi predavanji, ki jih organiziramo enkrat mesečno, želimo javnosti približati lokalno in 
slovensko kulturno dediščino. Zaradi nezadostnih programskih sredstev bodo vsa predavanja pripravljena 
v lastni režiji, oz. s predavatelji, ki ne bodo zahtevali honorarja. 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 in se jih redno udeležuje od 20-30 
obiskovalcev. Udeležencem ponujajo zanimive teme iz slovenske in lokalne zgodovine. 
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 6 predavanj na temo Kulturna dediščina (soorganizacija z U3 Litija-Šmartno): januar, februar, april, 
maj, november in december. 

Predavanja so za vse udeležence brezplačna.  
 

2.2.4. RAZSTAVE 
 
Mestni muzej bo v letu 2017 pripravil 6 razstav z aktualnimi temami, od tega bodo 3 gostujoče in 4 
pripravljene v lastni režiji (sodelovanje z Matjažem Šporarjem iz Kamnika,  Muzejem novejše zgodovine, 
OŠ Gradec in PD Lipa in Lučko Parma iz Ljubljane): 

 marec-april: LITIJA V OBJEKTIVU PETRA NAGLIČA (30. leta 20. stol.) 

 maj-junij: 150 let rojstva Petra Jereba 

 julij – september:  Narodne noše v litijski občini 

 oktober: Alpinistična razstava Aleša Kunaverja (v okviru DEKD) 

 november-december: Zgodba o Viktorju Parmi. 
Razstave so za vse obiskovalce brezplačne. 
 
 

2.2.5.  PROJEKTI 2017 
 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2017: 

 sodelovanje v vseslovenskem projektu Poletna muzejska noč 2017 (17.6.2017) 

 vsebinska priprava prireditev za PMN 2017; razstava, odprta vrata muzeja, predavanje, poletni kino, 
spremljajoče glasbene prireditve ipd. 
 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: 
- sodelovanje v evropskem projektu DEKD 2017 (prvi teden v oktobru) 
- vsebinska priprava projekta: predavanje, razstava, vodeni ogledi muzejskih zbirk, pedagoške 

delavnice ipd. 

 
2.2.6. VODENI OGLEDI 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. 
Vstopnina bo v letu 2017 za vodene oglede znašala: 1 € za otroke in mladino do 15. leta ter 3€ za odrasle. 

 
2.2.7. STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Strokovne ekskurzije v soorganizaciji s Tretjo univerzo Litija-Šmartno so namenjene širokemu krogu 
občanov, ki jih zanima področje muzejske dejavnosti in kulturne dediščine. V program je zajet ogled 
dobrih praks v muzejski dejavnosti, odmevnih slovenskih razstav in kulturnih spomenikov.  
V letu 2017 se načrtujeta 2 ekskurziji: 

 marec: Ljubljana (Narodna galerija, Opera, spominski park Navje, Plečnikova hiša) 

 oktober: Prekmurje 
Sredstva za strokovne ekskurzije se zagotavljajo iz kotizacij udeležencev in simbolično iz proračuna občine 
Litija,  postavka 1845 – Tretja univerza Litija in Šmartno – označčeno zaradi vključitve v finančni načrt. 
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2.3. NAČRT DELA MLADINSKEGA CENTRA LITIJA 
 

 
 
 

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

 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

 dostop mlaldih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, 

 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

 koordinacija in skupnostno delo, 

 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 

 zdravje in dobro počutje mladih, 

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

 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev,  

 skrb za mlade z manj priložnostmi,  

 avtonomija mladih.  
Mladinski center Litija bo v letu 2017 stalna prednostna področja mladinskega dela izvajal z različnimi 
projekti in programi. 
 
 
2.3.2. PROJEKTI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2017 
 
 
Projekti so krajši vsebinski sklopi. Lahko so enkratni ali pa se v posameznem letu ponovijo večkrat. Projekti so 
lahko redni (izvajajo se več zaporednih let) ali pa izredni (niso načrtovni, potreba po njih se vzpostavi v 
tekočem koledarskem letu).  
V letu 2017 bo Mladinski center Litija izvajal naslednje redne projekte: 

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

- izvedel bo razpis Omogočamo šolanje - za finančno pomoč šolajoči mladini – v koprodukciji s KLIŠE, 
- organiziral in izvedel bo Raj mladosti – sejemsko, ustvarjalno, kulturno,… prireditev ob rojstnem 

dnevu centra,  
- organiziral in izvedel bo dvodnevno gostovanje dijakov prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija v MC 

Litija s kompleksno predstavitvijo mladinskih dejavnosti,  
- organiziral in izvedel bo Športno poletje - kompleksen počitniški športni program, 
- organiziral in izvedel bo Utrip poletja - kompleksen počitniški program ustvarjalnih delavnic, 
- dva tabora prostovoljcev, 
- kot koproducent bo sodeloval pri organizaciji in izvedbi fetivala F 52 na Ponovičah,  
- svojo dejavnost bo na začetku šolskega leta 2018 predstavil v vseh razredih Gimnazije Litija,  
- organizirali bomo več prireditev na katerih se bodo predstavili zlasti lokalni ustvarjalci: Klubska scena, 

Vinterojder,… 
- sodeloval bo v akciji Dan za spremembe, na 18. festivalu prostovoljstva, na prireditvi »Evropski teden 

mladih«, kampanji proti sovražnemu govoru  in drugih vseslovenskih aktivonstih zlasti v mladinskem 
sektorju, 
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- sodeloval bo pri pripravi in izvedbi otroškega parlamenta, pustnega živ žava, Tačkovega festivala, 
Litijskega teka, Podeželja v prazničnem mestu in drugih prireditvah občinskega pomena, katerih ciljna 
populacija so tudi mladi, 

- smo pomemben regijski akter na področju mladinskega dela – tako v zasavski kot osrednje-slovenski 
regiji. 

 
Pri izvedbi vseh projektov bodo vključeni prostovoljci Mladinskega centra, pri večini tudi prostovoljci drugih 
mladinskih organizacij, drugih nevladnih organizacij; pri številnih bomo sodelovali z institucijami iz občine ali 
širše okolice.  
Financiranje: Projekte finaniramo iz  sredstev pridobljenih na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Urada RS za mladino, Fundacije za šport, sofinanciranja strateških partnerjev, Evropske unije, program 
Erasmus+ in v manjšem obsegu občine Litija, tudi sredstev razpisa za programe kulture, športa in socialnega 
varstva v letu 2017. Sodelovanje na skoraj vseh projektih bo za mlade brezplačno. 
 
Načrtujemo cca 1.500 aktivnih udeležencev v letu 2017. Aktivni udeleženci so tisti, ki nastopajo v vlogi 
načrtovalcev, ustvarjalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev in nosilnih udeležencev, ki participirajo in 
so vključeni v organizirane ali druge procese neformalnega učenja in ne nastopajo le v vlogi pasivnih 
obiskovalcev (Urad RS za mladino). 
 
2.3.3. PROGRAMI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2017 
 
Programi so daljši vsebinski sklopi. Nekateri so celoletni, drugi potekajo daljša obdobja v letu 2017. Tudi 
programi so lahko redni ali izredni.  
 
Redni celoletni programi Mladinskega centra Litija: 

- dnevni center MC Litija: deluje od ponedlejka do petka (občasno ob sobotah), od 14.00 do 20.00, 
namenjen je druženju in dejavnostim pretežno neorganizirane mladine; vletu 2017 bo potekalo 
preurejanje protorov, 

- MC Galerija: vsak mesec otvoritev razstave mladih ustvarjalcev, dve gostovanji izven MC Litija, 
- MC Klub: vadnica rock glasbenih skupin in prostor za produkcijo elektronske glasbe; deloval bo vsak 

dan, celo leto; 7 različnih skupin s cca 40 člani; MC Litija zagotavlja osnovno opremo za delovanje, 
- zaposlitvena pisarna: deluje vsak dan v dnevnem centru; informator v centru nudi pomoč pri iskanju 

zaposlitev, svetuje pri prvih podjetniških korakih, pisanju življenjepisov, pošiljanju vlog,…; najmanj 
vsaka dva meseca tudi dodatna delavnica za lažji vstop na trg dela ali v podjetništvo, 

- nadaljevali bomo sprejete projekte evropske prostovoljne službe z gostovanjem prostovoljcev na OŠ 
Gradec, OŠ Gabrovka Dole, OŠ Šmartno in v MC Litija,  

- Prostovoljci iz tujine bodo posamezne programe izvajali na Gimnaziji Litija,  
- prvi prostovoljec iz občine Litija bo odšel na evropsko prostovoljno službo v tujino – MC Litija bo prvič 

pošiljajoča organizaija, 
- pridobili bomo nove projekte Erasmus+ za vključevanje prostovoljcev v istih organizacijah od jeseni 

2017 dalje, 
- MC GA ZINE: časopis MC Litija, štiri izdaje letno; celo leto deluje uredniški odbor s cca 10 člani, tudi 

več mladih medijskih tehnikov in multimedijskih ustvarjalcev,  
- učna pomoč: pomoč pri učenju, pisanju seminarskih nalog, diplom,… zlasti na teme mladinskega dela, 

družboslovja,…; veliko je tiskanja gradiv,…; organizirana je po potrebi,  
- Unikatija: prodaja unikatnih izdelkov na sejmih, zlasti za mlade z registriranim osebnim dopolnilnim 

delom (spodbujanje podjetništva) na prieditvah ZKMŠ Litija, 
- večerno gibanje: sredine vadbe odbojke in po novem tudi badmintona v dvorani Gimnazije Litija, 
- vadba teka: vsak torek v ugodnih vremenskih razmerah; tekači se udeležujejo tudi tekaških 

tekmovanj,  
- spodbujanje tekmovalnega športa med mladimi: MC Litija bo podprl športne ekipe, ki nastopajo v 

raznih neformlanih ligaških tekmovanjih, 
- izposoja športne opreme bo potekala v dnevnem centru MC, 
- kot deležnik bomo sodelovali pri delovanju komisije za mlade na občini Litija in pri pripravi strategije 

za mlade, 
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- urejanje vrtov v okolici MC Litija po načelih permakulture in predelava zelišč in hrane (delavnice za 
pripravo sokov, obrokov, pogostitve ob dogodkih v centru,….), 

- nadaljevali bomo z zbiranjem zamaškov, izkupiček od prodaje bomo namenili za projekt Omogočamo 
šolanje, 

- analizirali in objavili bomo rezultate ankete o potrebah mladih v občini Litija, 
- potekali bodo programi usposabljanj mladinskih delavcev in prostovoljcev: dva tabora protovoljcev, 

delavnice, udeležbe na usposabljanjih drugih izvajalcev doma in v tujini,… 
- ustvarjalne delavnice: pridobivanju uporabnih veščin mladih: šiviljske, glasbene, grafitarske, likovne, 

cirkuške, popravila koles, DIY,... najmanj 30 delavnic od nakaj urnih do več dnevnih, 
- preventivni programi: članki v časopisu, predavanja, delavnice, pogovori,… 

Celo leto bomo izvajali orgnizacijsko, strokovno, svetovalno in tehnično podpora delovanju lokalnih 
mladinskih društev in neformalnih skupin. Z njimi bomo tudi programsko sodelovali. 
 
V letu 2017 bo Mladinski center Litija izvajal naslednje izredne programe: 

- Multimedijski center MC: Mladinski center je prispeval tehnično opremo, ki so jo mladi sestavili v 
pravi MMC in ga bodo uporabljali za produkcijo elektronske glasbe, snemanje glasbe, njeno 
predvajanje v živo, izdelavo najmanj 10 kratkih filmov in animacij, oblikovanje podcastov  in klasičnih 
oddaj, organizirali bodo izobraževanja, sodelovali pri multimedisjkem projektu KRIK,… 

- Inkubator 4.0: namen programa je z različnimi izobraževanji, pomagati mladim do kakovostne in 
osrečujoče poklicne poti v času 4. industrijske revolucije, ki jo zaznamujejo internet na vsakem 
koraku, mobilna tehnologija, digitalizacija in robotizacija. Svet dela se je za mlade bistveno spremenil. 
Izobraževalni sistem jih na nove razmere ne pripravlja. Nosilec projekta je Socialna akademija, 

- Mladim: preko usposabljanj bodo mladi prepoznavali in krepili svoje kompetence za povečanje svoje 
zaposljivosti in zaposlenosti. Po Sloveniji bo zvedenih bo 10 različnih modulov, od tega najmanj trije v 
Litiji (od komuniciranja, projektnega vodenja, medvrstniškega informiranja, mladinskega 
dela do novih pristopov aktivne participacije skozi glasbo,…). Nosilec projekta je Mladinska mreža 
MaMa,  

- ReYion: MC Litija bo izvajal projekt strateškega partnerstva, ki ima za namen analizirati in okrepiti 
delovanje mladih in njihovih organizacij v vaškem okolju; v projektu sodelujejo partnerji iz Španije, 
Češke, Grčije in Italije.  

- 3D tiskalnik: skupina mladih bo poskušala v letu 2017 z lastnim znanjem in predvsem recikliranimi 
materiali sestaviti delujoč 3D printer; gre za mlade prostovoljce in dijake ter študente na delovnih 
praksah v MC Litija. 

 
Pri izvedbi vseh programov bodo vključeni prostovoljci Mladinskega centra, v številne tudi dva prostovoljca iz 
sistema Evropske prostovoljne službe. Mladinski delavci delujejo pretežno kot mentorji prostovoljstva. Pri 
nekaterih so vključeni tudi prostovoljci drugih mladinskih organizacij, drugih nevladnih organizacij; pri 
številnih bomo sodelovali z institucijami iz občine ali širše okolice.  
Financiranje:  programe finaniramo iz  sredstev pridobljenih na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Urada RS za mladino, Evropske unije - Evropskega socialnega sklada in programa Erasmus+,  
sofinanciranja strateških partnerjev, občine Litija (prostori, en mladinski delavec), tudi sredstev razpisa za 
programe kulture, športa, mladine in socialnega varstva v letu 2017. Udeležbe na usposabljanjih in drugih 
programih bodo za mlade brezplačna. 
 
Načrtujemo cca 1.000 aktivnih udeležencev v letu 2017. Pri tem mislimo na mlade med 15. in 29. letom 
starosti, kar je osnovna ciljna skupina mladinskega centra. V programih so aktivno udeleženi tudi mlajši in 
starejši udeleženci.  
 
Mladinski center Litija izaja programe in projekte, katerih vsebina se nanaša na vsa prednostna področja 
mladinskega dela.  

 
Metode dela z mladimi in za mlade so različne: najrazličnejše delanice, predavanja, pogovori, usposabljanja, 
medgeneracijsko povezovanje, športne vadbe, tekmovanja, animacije, literarni večeri, koncerti, filmi, oddaje, 
izleti, družabni dogodki, obiski, razpisi, dotacije, sejmi, zbiranje zamaškov, informiranje in svetovanje, 
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razstave, izdaja časopisa, plakatov, raziskave javnega mnenja,…. Veliko znanja mladi pridobijo tudi s 
priložnostnim učenjem od mladinskih delavcev, prostovoljcev iz tujine in z medvrstniškim učenjem.  
 
Skrb za mlade z manj priložnostmi (ekonomsko, socialno, zdravstveno ovirane mlade) je pomemben del 
programa MC Litija. Ocenjujemo, da se v projekte in programe vključuje najmanj 30 % mladih z raznimi 
ovirami 
 
Pomemben cilj mladinskega centra je, da neorganizirano mladino z mešanico raznih metod in vsebin 
mladinskega dela pripelje iz pasivnosti do družbene koristnosti: 
- participacija mladih v programih MC Litija, 
- participacija mladih v aktivnostih v lokalni skupnosti, 
- podpiranje, spodbujanje,… pobud mladih, ki imajo širšo družbeno korist,  
- promocija mladinskega dela po šolah, na prostorih, kjer se družijo mladi, v uličnih akcijah, v elektronskih 
medijih,…  
- spodbujanje za vključevanje mladih v društva in podpora (organizacijska, finančna, tehnična, programska) 
aktivnostim mladinskih društev in neformalnih skupin.  
 
Vse te aktivnosti izvajamo ob močni promociji, ki vključuje objave: spletna stran, stran na družbenem 
omrežju Facebook, glasilo Občan, portali mojaobcina.si in mlad.si,  e-časopis,  najave na  Radiu 1 - Radio 
GEOSS in ATV Signal,  plakati, Youtube kanal, Twiter. 
 
 
 
 
 

2.4.NAČRT DELA ENOTE ŠPORT ZA LETO 2017 
 
 

 
 
 
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 – opisane v ustreznih 
poglavjih). Delovanje enote bo tudi v letu 2017 odvisno od sofinanciranja Fundacije za šport in sponzorjev ter 
sodelovanja z Mladinskim centrom Litija. 
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2.4.1.  LITIJSKI TEK 
 

Je največja množična javna športna prireditev v Litiji in po namenu in obsegu izvedbe najzahtevnejša za 
Enoto v letu 2017. Izveden bo v soboto 10.6.2017. Pri izvedbi bomo upoštevali izkušnje predhodnih tekov: 

- 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, 
- izkoristiti vse možne promocijske kanale za promocijo teka v lokalnem okolju in Sloveniji, 
- sodelovanje z Občino Litija, Mestno skupnostjo Litija in lokalnim gospodarstvom, 
- kvalitetna izvedba prireditve, zlasti skrb za varnost tekačev, 
- nadgraditi program za elektronsko prijavo tekačev, čipiranje tekačev in natančnejše merjenje 

rezultatov. 
Cilj teka v letu 2017 je povečati število tekačev, gledalcev in ostalih sodelujočih pri organizaciji in izvedbi teka. 
Tako bo tek še bolj povezal lokalno skupnost, zato tudi poteka  v sklopu prireditev ob prazniku Občine Litija. 
Predviden strošek za Litijski tek znaša 6.000 EUR. Zaradi ekstremnega varčevanja pri izdatkih je podoben 
vsako leto, kljub bistvenemu povečanju števila tekačev. Financira ga občina Litija delno tudi iz sredstev 
razpisa za programe športa, delno pa enota s sponzorskimi sredstvi. Za financiranje teka v letu 2017 smo 
oddali tudi vlogo na Fundacijo za šport, kljub temu da je bila vloga v prejšnjih letih neuspešna.  Predviden 
prihodek od startnin je 900 EUR, za večino tekačev je udeležba brezplačna.   

 
2.4.2. REKREATIVNE PRIREDITVE IN VADBE 
 

V letu 2017 bo enota poleg Litijskega teka sodelovala pri izvedbi naslednjih športnih prireditev in vadb: 
- redne športne vadbe: enkrat tedensko v telovadnici Gimnazije Litija, producent dogodka je MC Litija, 

koprudocent je enota za šport, 
- redna vadba teka: skupinski trening enkrat tedensko in udeležba na tekaških prireditvah v Sloveniji in 

tujini. Producent dogodka je MC Litija, koprudocent je enota za šport, 
- Soorganizacija kopalnih izletov, med šolskimi počitnicami, 
- Soorganizacija različnih športnih turnirjev, 
- Soorganizacija projekta Športno poletje. Vsak dan poletnih počitnic bo potekalo najmanj 5 ur 

brezplačne rekreacije v naslednjih športih: tenis, košarka, nogomet in odbojka. Vadba je v osnovi 
namenjena otrokom in mladini, vendar se lahko v terminih za mlade vadb udeležijo vsi občani. Vsak 
četrtek bo organiziran kopalni izlet, vsak torek pa še ločena športna  vadba za otroke na igrišču na 
Rozmanovem trgu. Vse vadbe bodo brezplačne, obisk bazena pa bo dostopen po polovični ceni. 
Skupaj skoraj 120 terminov vadb. Pričakujemo najmanj 1.200,00 obiskov. Projekt bo predvidoma 
sofinanciran s sredstvi Fundacije za šport in Kluba Litijskih in šmarskih študentov in ob veliki podpori 
Tenis Kluba AS in drugih športnih društev.  

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

Enota bo spodbujala rekreativne prireditve in vadbe drugih organizatorjev na načine: 
- dodatne promocije rekreativnih prireditev in vadb, 
- po potrebi sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev in vadb, 
- na druge načine za katere bodo izrazila interes društva in neformalne skupine, ki prireditve in vadbe 

organizirajo. 

 
 
2.4.3. 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. 
 
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 
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največjim številom otrok in mladih v občini in je na ta način eden izmed najpomembnješih 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 bo 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%. 

 
 
 

2.5.  TURIZEM - NAČRT DELA ZA LETO 2017 
 
 
Turizem je novo področje delovanja ZKMŠ Litija. Osnovne naloge na tem področju so zapisane v odlok o 
ustanovitvi zavoda: »zavod skrbi za promocijo in trženje kulturne in naravne dediščine in razvoj turizma v 
občini in oblikuje tovrstno turistično, kulturno in športno rekreativno ponudbo«. Med dejavnostmi za katere 
je zavod registriran so tudi: 
- dejavnost potovalnih agencij, 
- dejavnost organizatorjev potovanj, 
- rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. 
 
 

2.5.1. SPLOŠNE NALOGE ZKMŠ LITIJA NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2017 
 
 

ZKMŠ Litija bo v sodelovanju z drugimi akterji na področju turizma skrbel za  dvig prepoznavnosti Občine 
Litija kot turistične destinacije in razvoj turizma v občini. Skrbeli bomo za: 

- delovanje Turistično informacijskega centra Litija – TIC Litija,  
- povezovanje turističnih ponudnikov,  
- skupne aktivnosti različnih turističnih ponudnikov, 
- dvig kvalitete turistične ponudbe, 
- delo z lokalnimi turističnimi vodniki, 
- navezovanje stikov s ključnimi turističnimi akterji izven občine (Turizem Ljubljana, Javni zavod 

Bogenšperk, Dežela kozolcev,…) 
- pripravo turističnih programov, 
- prodajo lokalnih izdelkov in 
- trženje turističnih programov. 

Vse s poudarkom na občini Litija in bližnji okolici. 
 
Za vzpostavitev komuniciranja z zunanjim svetom pa je nujna dodelitev elektronskega naslova s katerim  se 
bo dnevno komuniciralo ter spletnega portala, kjer bodo zbrane vse potrebne turistične informacije. 
 
 

2.5.2. PROGRAM AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI 
 

Turistični informacijski center 
Osnovni namen delovanja Turistično informacijskega centra Litija – TIC Litija  je informiranje obiskovalcev, 
turistov o obstoječi turistični ponudbi območja Občine Litije in neposredne okolice. Obiskovalec TIC Litija bo 
dobil tudi vse ostale informacije kot so podatki o voznem redu vlaka, avtobusa, podatke o lokacijah 
javnih  institucij in podjetij, podatke o aktualnih kulturnih, športnih in drugih dogodkih, itd. TIC Litija bo postal 
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živahen in lahko dostopen prostor, kjer se bodo srečevali meščani Litije, turistični ponudniki, umetniki in 
rokodelci ter seveda izletniki in turisti, ki bodo prišli po turistične informacije. Preko leta se bodo v TIC Litija s 
svojimi razstavami predstavljali lokalni umetniki in rokodelci. Omenjeni bodo svoje izdelke lahko tržili v 
butični trgovinici znotraj TIC.  V kolikor se bo pokazala želja in potreba po izvedbi različnih ustvarjalnih 
delavnic, bodo  le te v TIC-u tudi izvedene. 

 
Organizacija prireditev 
TIC Litija bo prevzel vlogo organizatorja Litijskega karnevala 2017, ki bo 25. februarja. V ta namen bo 
sodeloval z vsemi dosedanjimi akterji pri organizaciji in izvedbi karnevala. Organiziral bo za ocenjevanje in 
razstavo pustnih krofov, ki bo v četrtek, 23. februarja 2017.  
TIC Litija se bo vključeval v program, ki ga izvaja ZKMŠ Litija in se nanaša tudi na področje turizma. Aktivno se 
bo vključil v pripravo in dvig prepoznavnosti večjih dogodkov: Tačkov festival, Litijski tek, Poletna muzejska 
noč,  festival Slovo poletju, Dnevi evropske kulturne dediščine,... Za večji obisk dogodkov bomo oblikovali 
turistične pakete, ki bodo še dodatno nagovarjali potencialne obiskovalce k obisku. 
 
Sodelovanje na sejemskih prireditvah 
V sodelovanju z društvom LAZ se bomo udeležili sejma Natour 2017 in k udeležbi povabili tudi druge 
turistične ponudnike v občini.  Sodelovali bomo na Festivalu skupnosti in soorganizirali Podeželje v 
prazničnem mestu. 
 
Dogodki v TIC-u 
Poskrbeli bomo za vizualno privlačnost pisarne TIC. Z organizacijo razstav in delavnic bomo promovirali 
lokalna društva, rokodelce in druge ustvarjalce.  
 
Promoviranje turističnih ponudnikov 
Ena izmed glavnih aktivnosti bo povezovanje in promoviranje lokalnih turističnih ponudnikov in točk ter 
njihove ponudbe. Vodili bomo evidenco domačih in tujih obiskovalcev, ne le v TIC, temveč bomo poskušali 
zagotoviti tudi evidenco vseh obiskov v občini. Podatke bomo spremljali mesečno.  
O ponudnikih, delovanju, programih in drugih dogodkih, ki se bodo odvili preko leta v Litiji in okolici bomo na 
spletnih portalih, socialnih omrežjih ter drugih lokalnih in nacionalnih medijih obveščali širšo javnost. 
 
Mreženje in sodelovanje z lokalno skupnostjo 
TIC Litija bo sodeloval z Razvojnim centrom Srce Slovenije. Upošteval bo znanja, izkušnje in rezultate dela 
razvojnega centra na področju turizma v 16 letih delovanja. Sodelovanje bo vzpostavljeno v okviru projektov 
razvojnega centra kot tudi izven njih. TIC prevzel koordinacijo ponudnikov, ki se bodo vključili s svoj ponudbo 
v dneve odprtih vrat turističnih ponudnikov Občine Litija.   
Sodeloval bo z Stičiščem nevladnih organizacij osrednje Slovenije in društvi, zavodi ter ustanovami.  
Program aktivnosti bo financiran delno s strani proračuna občine Litija, delno pa iz tržne dejavnosti, ki jo bo 
opravljal zavod v okviru turistične agencije in trgovinice. 
 
 

2.5.3. TRŽNA DEJAVNOST NA PODROČJU TURIZMA 
 
 
Turistična agencija 
Cilj za leto 2017 je registracija in začetek delovanja turistične agencije. Občina Litija je zagotovila potrebne 
kadrovske, tehnične in finančne pogoje za registracijo turistične agencije. 
Pri zagotavljanju turistične ponudbe bomo najprej pregledali obstoječe turistične programe. Nekatere bo 
potrebno nadgraditi in postaviti v fazo trženja. V sodelovanju s turističnimi ponudniki območja bomo razvijali 
tudi nove turistične programe, ki bodo vezani na letni čas, trenutno aktualno ponudbo, prireditve in 
dogodke. Programe bomo oblikovali tudi na podlagi želja naročnikov. Zagotavljali bomo tudi turistično 
vodenje po okolici. V letu 2017 bomo vzpostavili mrežo turističnih ponudnikov katere cilj je sodelovanje in 
dvig kakovosti storitev.  
Pomembna aktivnost TIC Litija bo prodaja turističnih paketov. Z njimi bomo poskušali doseči turiste v bližnjih 
centrih - Ljubljana, zdravilišča, ponudniki nočitvenih kapacitet,...  
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Butična trgovinica 
Lokalni obiskovalci TICa, turisti, podjetniki, predstavniki lokalnih institucij in drugih organizacij povprašujejo 
pa lokalnih izdelkih in spominkih. Tudi na strani izdelovalcev rokodelskih izdelkov in umetnin obstaja interes 
po trženju.  
Lokalne ponudnike bomo pozvali k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe v trgovinici in zagotovili potrebne 
pogoje za njeno delovanje. V prodajo bodo vključili tudi  izdelke, ki nosijo znak kakovosti Srce Slovenije.  
 
Finančna sredstva bomo pridobivali tudi na različnih razpisih. Upamo, da bomo uspeli na razpisu LAS Srce 
Slovenije s projektom Visite Litija. Cilj projekta je: 
- oblikovanje integriranih turističnih produktov ponudnikov v občini Litija in bližnji okolici, 
- s tem tudi krepitev posameznih turističnih ponudnikov, ki bodo vključeni v te mreže, 
- promocija in trženje turističnih produktov – tudi vzpostavitev spletne strani Visite Litija, 
- vse v navezavi s potenciali našega področja (dediščina, naravne danosti). 
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3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA ZA  LETO 2017 
 
Načrt je pripravljen skladno z »Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov« po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni načrt in po načelu denarnega 
toka. 
 

  - v evrih - FINANČNI NAČRT 2017  

    KC,MM MC EŠ TU SKUPAJ 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 329.000 188.178 16.198 84.000 617.376 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 325.000 187.678 16.198 72.000 600.876 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 301.700 110.800 13.100 72.000 497.600 

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna   30.800     30.800 

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-redna dejavnost 255.700 75.000 13.100 30.000 373.800 

7401 c. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - investicije 40.000 0   42.000 82.000 

7401 d. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-razpisi  6.000  5.000     11.000 

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

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

        0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 23.300 76.878 3.098 0 103.276 

del 7130  
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe  

18.800 33.478 1.798   54.076 

del 7141   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe         0 

72 Kapitalski prihodki          0 

730 Prejete donacije iz domačih virov  4.500 500 1.300   6.300 

731 Prejete donacije iz tujine         0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije   42.900     42.900 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij          0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 4.000 500 0 12.000 16.500 

del 7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu        12.000   

del 7102 Prejete obresti            

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

4.000 500     4.500 

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

          

del 7141  Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe           

  II. SKUPAJ ODHODKI 329.000 188.178 16.198 84.000 617.376 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 329.000 188.178 16.198 72.000 605.376 

400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 113.000 66.000 8.400 22.100 209.500 

401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.000 10.000 1.100 2.900 31.000 

402 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 159.000 112.178 6.698 5.000 282.876 

403 D. Plačila domačih obresti            

420 J. Investicijski odhodki 40.000     42.000 82.000 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

0 0 0 12.000 12.000 

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

          

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

          

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

      12.000   

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

0 0 0 0 0 

V nadaljevnju sledijo natančnejši pregledi in razlage prihodkov in odhodkov po področjih delovanja zavoda. 
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3.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KULTURNEGA CENTRA IN MESTNEGA MUZEJA  
 
 

  
 

Plan prihodkov Plan  

    Občina Litija Ostalo Skupaj odhodkov 

            

  stroški plač 130.000 0 130.000 130.000 

  materialni stroški in storitve 45.700 5.000 50.700 50.700 

  program 32.000 28.300 61.300 61.300 

  investicije 40.000 0 40.000 40.000 

  skupaj  247.700 33.300 282.000 282.000 

  Stara sodnija  48.000 0 48.000 48.000 

            

I. Enota Kulturni center 152.800 32.300 185.100 185.100 

1 Splošni stroški delovanja 122.800 4.000 126.800 126.800 

1.1. materialni stroški in storitve 15.900 0 15.900 15.900 

1.2. stroški objekta 23.400 4.000 27.400 27.400 

1.3. stroški službenega vozila 3.500 0 3.500 3.500 

1.4. stroški plač 80.000 0 80.000 80.000 

            

2 Programski stroški 30.000 28.300 58.300 58.300 

2.1. Gledališki abonma 0 16.900 16.900 16.900 

2.2. Otroška matineja 2.200 3.200 5.400 5.400 

2.3. Festival Slovo poletju 9.800 5.200 15.000 15.000 

2.4. Tačkov festival 1.500 500 2.000 2.000 

2.5. Približevanja 900 0 900 900 

2.6. Razstave 200 0 200 200 

2.7. Občinske prireditve 14.900 500 15.400 15.400 

2.8. Ostala kulturna dejavnost 500 2.000 2.500 2.500 

            

II. Enota Muzej 54.900 1.000 55.900 55.900 

1. Splošni stroški delovanja 52.900 1.000 53.900 53.900 

1.1. Materialni stroški in storitve 2900 1000 3.900 3.900 

1.2. stroški plač 50.000 0 50.000 50.000 

            

2. Muzej - programski stroški 2.000 0 2.000 2.000 

2.1. Predavanja Kulturna dediščina 250 0 250 250 

2.2. Razstave / nakup eksponatov 1100 0 1100 1100 

2.3. Ekskurzije / strokovna  literat. 650 0 650 650 

 
Obrazložitev postavk: 
- sredstva iz proračuna občine Litija za leto 2017 so za dobrih 81.000 EUR večja kot v letu 2016 in se črpajo 

s proračunske postavke 1845,  
- večji del povečanja sredstev se nanaša na investicijo v klimatizacijo dvorane Kulturnega centra Litija, 

temu je namenjenih 40.000 EUR, 
- preostali del povečanja sredstev je namenjen izdatkom za program, materialne stroške in storitve ter 

plače, 
- izdatkom za progam je namenjenih dodatnih 13.000 EUR – ZKMŠ Litija prevzema organizacijo prireditev 

Litijski karneval, Podeželje v prazničnem mestu in prednovoletne zabavne prireditve, 
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- po lanskem drastičnem upadu je za redne programe Kulturnega centra Litija ponovno namenjenih 17.000 
EUR (v letu 2016 je bilo porabljenih 9.302 EUR, v letu 2015 - 17.836 EUR,  v letu 2014 – 25.200 EUR, pred 
tem dvakrat toliko, v letu 2013 je bilo za festival Slovo poletju namenjenega več denarja kot ga ima 
Kulturni center v letu 2017 za celoten redni letni program),  

- pri zagotavljanju sredstev za program si bomo tudi v letu 2017 pomagali s sredstvi sponzorjev; to je vse 
težje, 

- Mestni muzej Litija ima zaradi dokončne selitve v prostore na CKS 2 večje stalne stroške pisarne (alarm, 
internet, najem kopirnega stroja,…); predvsem temu je namenjenih dodatnih 2.000 EUR na postavki 
materialni stroški in storitve, 

- Tudi izdatkom za program Mestnega muzeja je v letu 2017 namenjenih 1.000 EUR več, a skupna postavka 
še vedno znaša le 2.000 EUR, 

- Proračunska postavka 1863 - Stara sodnija: Mestni muzej ima v letu 2017 zagotovljenih 48.000 EUR za 
obratovalne stroške prostorov v stari sodniji (elektrika, ogravanje, voda,…).  

 
V letu 2015 smo bili prisiljeni krčiti redne programe dela obeh področij delovanja. V letu 2017 dodatnega 
krčenja programov ne načrtujemo. Največjo, najbolj odmevno in finančno najzahtevnejšo prireditev – festival 
Slovo poletju bomo, izvedli tudi s pomočjo sponzorjev. Sponzorski vložek zavodu vsako leto pomaga 
zagotoviti Občina Litija.  
 
Obseg poslovanja Kulturnega centra in Mestnega muzeja Litija se bo v letu 2017 povečal za 48 % glede na 
realizacijo v letu 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

22 

3.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV MLADINSKEGA CENTRA LITIJA  
 
 

  

  

Plan prihodkov 
  
  

Plan 
odhodkov 
 

    Občina  Ostalo Skupaj Skupaj  

1 Plače in materialni stroški 75.000 0 75.000 75.000 

1.1. Sredstva za plače 40.200 0 40.200 40.200 

1.2. Stroški pisarne 15.900 0 15.900 15.900 

1.3. Materialni stroški 8.900 0 8.900 8.900 

1.4. Izobraževanje 2.000 0 2.000 2.000 

1.5. Vzdrževanje 2.000 0 2.000 2.000 

1.6. Subvencioniranje stroškov dela 6.000 0 6.000 6.000 

            

2 Drugi stroški dela 0 30.800 30.800 30.800 

2.1. Javna dela 0 29.500 29.500 29.500 

2.2. Delovne prakse dijakov in študentov 0 1.000 1.000 1.000 

2.3. usposabljanje na delovnem mestu 0 300 300 300 

            

3 Program 0 39.478 39.478 39.478 

3.1. Drugi prihodki 0 500 500 0 

3.2. Tržna dejavnost 0 500 500 0 

3.3. dnevni center in klubski program 0 5.078 5.078 3.000 

3.4. Redni programi 0 16.000 16.000 4.578 

3.5. Prostovoljno mladinsko delo 0 0 0 1.000 

3.6. Informiranje in svetovanje 0 0 0 1.000 

3.7. Koordinacija in skupnostno delo 0 0 0 3.200 

3.8. Servisna dejavnost 0 1.500 1.500 3.000 

3.9. Športno poletje 0 7.000 7.000 9.000 

3.10. mednarodno mladinsko delo 0 0 0 5.800 

3.11. ESS projekti   6.900 6.900 6.900 

3.12. Spodbujamo šolanje 0 2.000 2.000 2.000 

 
          

4 Projekti evropskih skladov 0 42.900 42.900 42.900 

4.1. E. prostovoljna služba 2016-OŠ                    0 10.000 10.000 10.000 

4.2. Evropska prostovoljna služba 2016 - MC                0 11.200 11.200 11.200 

4.3. 
E. prostovoljna služba 2017 - osnovne 
šole                               0 11.000 11.000 11.000 

4.4. Evropska prostovoljna služba 2017 - MC                                            0 4.500 4.500 4.500 

4.5. Izmenjava 2017 0 6.200 6.200 6.200 

 
skupaj 75.000 113.178 188.178 188.178 

 
Obrazložitev postavk: 

- Občina Litija v letu 2017 v proračunu na postavki 1846 namenja ZKMŠ Litija - Mladinskemu centru dobrih 500 
EUR manj sredstev kot  letu 2016,  

- višina odhodkov v razdelku plače in materialni stroški ostaja na nivoju iz leta 2016,  
- Mladinski center po načelu denarnega toka v letu 2016 izkazuje 4.584 EUR razlike med prihodki  in odhodki, 

ki se bodo porabili v letu 2017,  
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- V proračunu ohranjamo postavko subvencioniranje stroškov dela, postavka je že več let namenjena lastnemu 
deležu za vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v tekočem letu;  

- MC Litija se lahko za pridobitev sredstev za programe prijavlja le na razpise občine za socialo, šport, kulturo 
in mlade. Tako z društvi konkurira za sredstva za izvajanje programa, ki ga izvaja v javnem interesu. 
Načrtujemo, da bomo v letu 2017 na razpisih dobili 3.400 EUR. To je enako kot letu 2016, 1.000 € manj kot v 
letu 2015 in le tretjina iz leta 2009.  

- Glavnino rednih programov (točka 3) izvajamo s sredstvi pridobljenimi na različnih razpisih (Urad Republike 
Slovenije za mladino – točka 3.4., Fundacija za šport – točka 3.9.,…), vse več je sponzorskih sredstev in 
koprodukcij z nekaterimi strateškimi partnerji, 

- V točki 4 so navedeni dodatni programi. Gre za strogo namenska sredstva, ki jih lahko uporabimo le za 
namen za katerega so bila odobrena na razpisih Evropske skupnosti, programa Erasmus+. Vsebine programov 
podpirajo vsebinske sklope mladinskega dela in s tem osnovno dejavnost Mladinskega centra, 

- Novost programa sta dva projekta pod točko 3.11.: Inkubator 4.0. in Mladim – gre za sklop programov 
neformalnega izobraževanja; prihodke bomo prejeli od nosilcev programov (zavod Socialna akademija in 
zavod Mladinska mreža MaMa), odhodke pa namenili za sodelavce in materialne stroške izvedbe projektov. 
 

Sodelavci MC Litija vsako leto napišemo preko 70 vlog na različne razpise. Obseg poslovanja Mladinskega centra 
Litija bo zaradi uspehov na razpisih v letu 2016 v letu 2017 povečan za 22 % glede na realizacijo v letu 2016. 

 
 

3.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ENOTE ŠPORT  
 
 

    Plan prihodkov   Plan  

  vrsta prihodki/odhodka Občina  Ostalo Skupaj odhodkov 

1 občina Litija – mat. str. in storitve 600 0 600 600 

2 plača sodelavca 9.500 0 9.500 9.500 

3 Litijski tek 3.000 3.098 6.098 6.098 

  skupaj : 13.100 3.098 16.198 16.198 

 
Obrazložitev postavk: 
- ustanoviteljica je za delovanje Enote za šport v letu 2017 namenila 13.100,00 EUR na proračunski 

postavki 1849, to je skoraj 5.000,00 EUR več kot v letu 2016, 
- znesek za plačo sodelavca ne enoti bo glede na leto 2016 povečan – sodelavec bo zaposlen celo leto (v 

letu 2016 je bil zaposlen 9 mesecev), 
- izdatki za materialne stroške in storitve bodo na enoti majhni, 
- sredstva ustanoviteljice za izdatke za blago in storitve usmerjamo v financiranje Litijskega teka,  
- preostala sredstva za izvedbo Litijskega teka v višini 3.000 EUR bomo pridobili s startninami (predvidoma 

900 EUR) in sponzorji (predvidoma 2.100 EUR), 
- izdatki za Litijski tek so realno ocenjeni za cca 700 tekačev, organizacija in izvedba vključujeta enak obseg 

volonterskega dela kot prejšnja leta, 
- za sofinanciranje Litijskega teka smo oddali tudi vlogo na razpis Fundacije za šport. Rezultatov razpisa še 

nismo prejeli, zato zneskov nismo vključili v finančni načrt enote, 
- načrt ne vključuje financiranja ali sofinanciranja rednih vadb ali drugih športnih vsebin; te bomo še 

nadalje organizirali v koproducentstvu z drugimi organizatorji in brez denarnega vložka. 
 

Obseg poslovanja enote za šport  bo v letu 2017 povečan za 17 % glede na realizacijo v letu 2016. 
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3.3. TURIZEM - NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 
 
 

   Plan prihodkov Plan  

    Občina  Ostalo Skupaj odhodkov 

            

1 plače in materialni stroški 30.000 12.000 42.000 42.000 

1.1. stroški plač 25.000 0 25.000 25.000 

1.2. materialni stroški in storitve 3.000 0 3.000 3.000 

1.3. Programski stroški 2.000 2.000 4.000 4.000 

1.4. Turistična agencija in trgovina 0 10.000 10.000 10.000 

2 investicije 42.000 0 42.000 42.000 

2.1. novogradnje  32.000 0 32.000 32.000 

2.2. investicijski nadzor 5.000 0 5.000 5.000 

2.3. načrti in projektna dokumentacija 5.000 0 5.000 5.000 

  skupaj: 72.000 12.000 84.000 84.000 

 
Obrazložitev postavk: 
- ustanoviteljica je za delovanje Turistično informacijskega centra Litija v letu 2017 namenila 30.000,00 

EUR na proračunski postavki 1433, 
- večina zneska je namenjena za plačo sodelavke, del materialnim stroškom in storitvam, 
- TIC bo del prihodkov ustvarjal s tržno dejavnostjo – turistično agencijo in butično trgovinico s spominki in 

darili; gre za popolnoma novo dejavnost v Litiji in njene finančne učinke je težko oceniti; 
- dobiček iz te dejavnosti bomo v celoti namenili za kritje stroškov programa TIC, 
- materialni stroški in stroški storitev bodo močno odvisni od odločitve Občine Litija o lokaciji TIC – v 

kolikor bo ta ostal na Valvazorjevem trgu bodo ti višji in verjetno obsegali večino planirane postavke; v 
primeru selitve TIC v prostore Mestnega muzeja bodo stroški manjši, manjša pa bo tudi vidnost TIC in s 
tem učinek v okolju, 

- finančna sredstva bomo pridobivali tudi na različnih razpisih; v proračunu je pripravam razpisnih 
dokumentacij in zalaganju sredstev pri izvajanju sprejetih projektov namenjenih 42.000 EUR na postavki 
1434. 

 
Gre z popolnoma novo dejavnost ZKMŠ Litija. Skupni odhodki  zavoda so v letu 2016 znašali 400.649 EUR. 
Skupni obseg poslovanja se bo iz naslova delovanja TIC v letu 2017 povečal za 21 % glede na leto 2016. 
 
Načrtovani skupni odhodki ZKMŠ Litija se bodo v letu 2017 povečali za 216.649 EUR glede na leto 2016, kar 
pomeni za 54 %. 
 
 

4. NAČRT DELOVNIH MEST ZKMŠ LITIJA ZA LETO 2017 
 
 
ZKMŠ Litija ima v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih 16  delovnih 
mest. V letu 2017 jih bo večino leta zasedenih 10. Na desetih sistemiziranih delovnih mestih bo večino leta 
zaposlenih 11 oseb. Preglednica sistemiziranih delovnih mest in števila zaposlenih sodelavcev: 
 

Zap. št. Sistemizirana delovna mesta Zasedeno 2016 Zasedeno 2017 

1 1. Direktor 1 DČ 1 DČ 

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

3 3. Področni svetovalec I - MC 0 1 DČ 

4 4. Področni svetovalec I - šport 0 0 
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5 5. Področni svetovalec I - KC 1 NČ 1 NČ 

6 6. Koordinator in organizator kulturnega programa  0 0 

7 
7. Samostojni muzejski tehnik 
8. Muzejski tehnik 

 
1 NČ 

 
1 NČ 

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

9 10. Finančnik VI 0 0 

10 11. Delovodja V 1 NČ 1 NČ 

11 12. Čistilka II 0,5 NČ 0,5 NČ 

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

13 14. Vodja projektov 0 0 

14 15. Finančnik VII/1 0,4 NČ 0,4 NČ 

15 

16. Kustos Muzejski svetnik 
17. Kustos Muzejski svetovalec 
18. Kustos Višji kustos 
19. Kustos 

 
 

0 
 

 
 

0 
 

       16 20. Turistični informator I 0 1 NČ 

SKUPAJ 21.  10 oseb 11 oseb 

 
Merjeno po deležih plač, bo v zavodu v letu 2017 zaposlenih 9,7 oseb. 

 
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017« predpisuje tabelaričen prikaz zaposlitev po virih financiranja:  
 

 Vir financiranja A B 

    

1 Državni proračun 0 0 

2 Proračun občin - skupaj 8,4 8,4 

           po delovnih mestih:       

            direktor 1 1 

            višji svetovalec področja I 1 1 

            področni svetovalec I 2 1 

            muzejski tehnik 1 1 

            mladinski delavec I 1 1 

            delovodja V 1 1 

            čistilka II 0,5 0,5 

            organizator športnih programov II 0,5 0,5 

            finančnik VII/1 0,4 0,4 

            Turistični informator I 0 1 

3 ZZZS in ZPIZ 0 0 

4 Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 0 0 

5 Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

6 Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih dotacij 

0  

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

1,3 1,3 

             po delovnih mestih:       

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

             mladinski delavec I – dnevni center 0,4 0,4 

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) 9,7 9,7 

 Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 8,4 8,4 

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



  

26 

A: število zaposlenih na dan 1. januarja 2017 
B: dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2018 
 
V letu 2016 je bilo v zavodu zaposlenih 7,4 oseb katerih plače so bile financirane iz proračuna občine Litija. V 
letu 2017 načrtujemo, da bo teh oseb 8,4. Kadrovski načrt za leto 2017 je usklajen z obsegom sredstev za 
stroške dela v finančnem načrtu. 
Število zaposlenih, ki se financirajo iz  proračuna občine v stolpcu A v tabeli ne presega dovoljenega števila 
zaposlenih iz teh virov v letu 2017. Število zaposlenih v stolpcu B je ocenjeno na podlagi trenutno poznanih 
podatkov.  

 

 
4.1. NAČRT DELOVNIH MEST KULTURNEGA CENTRA 
 
Kulturni center Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

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

V letu 2017 dodo zasedena delovna mesta področi svetovalec I, delovodja V in čistilka II. Na delovnih mestih 
področni svetovalec I in delovodja V bosta 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 opravlja zaposlena 
v mestnem muzeju na delovnem mestu višji svetovalec področja I.  
Delovni mesti  2 in 5 ne bosta zasedeni. 
Kulturni center in MM bo še naprej sofinanciral plači direktorice in računovodje ZKMŠ Litija v skupnem 
znesku cca 25.000 EUR.  Znesek je vključen v finančni načrt KC in MM. 
 
 

4.2. NAČRT DELOVNIH MEST MESTNEGA MUZEJA 
 
Mestni muzej Litija ima sistemizirana delovna mesta: 

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

V letu 2017 bosta zasedeni delovni mesti višji svetovalec področja I in muzejski tehnik. Zaposlena bosta delo 
opravljala v polnem delovnem času, sklenjeni imata pogodbi o delu za nedoločen čas. Sredstva za plači so 
zagotovljena v proračunu občine Litija in navedena v finančnem načrtu Mestnega muzeja. Delovno mesto 
kustosa bo zasedeno v primeru, da ZKMŠ Litija uspe na razpisu LAS Srce Slovenije s projektom, ki bo 
vključeval tudi obnovo prostorov Mestnega muzeja in muzejskih zbirk. Mestni muzej se bo vključil v program 
usposabljanja na delovnem mestu. 
 
 

4.3. NAČRT DELOVNIH MEST MLADINSKEGA CENTRA  
 
MC Litija ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I - 1 delavec in  

2. Mladinski delavec I - 3 delavci.  

 
V letu 2017 bo zasedeno delovno mesto mladinski delavec I, ena oseba za polni delovni čas in nedoločen čas, 
ena oseba za 0,9 delovnega časa in določen čas ter ena oseba za 0,4 delovnega časa in določen čas – obe 
osebi do 31.12.2017. V prvih treh mesecih 2017 načrtujemo tudi zaposlitev višjega svetovalca področja I za 
polni delovni čas. Plača mladinskega delavca, ki je zaposlen za nedoločen čas in plača višjega svetovalca 
področja I bosta financirani iz proračuna občine Litija, plači dveh mladinskih delavcev, ki bosta zaposlena za 
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krajši delovni čas pa iz sredstev pridobljenih na različnih razpisih. Na teh razpisih je MC Litija uspešen že vrsto 
let zaporedoma in bo tudi v prihodnje. MC Litija bo še naprej sofinanciral plači direktorice in računovodje 
ZKMŠ Litija v znesku cca 21.700 EUR. Znesek je vključen v finančni načrt MC Litija. 
 
Direktorica zavoda je istočasno tudi vodja Mladinskega centra Litija in bi morala opravljati najodgovornejša 
vsebinska, organizacijska in finančna opravila. Obseg del, ki jih direktorica ZKMŠ Litija opravi na Mladinskem 
centru je vse manjši zaradi preobremenjenosti z uvajanjem novih programov v zavodu (dodatne javne 
prireditve, nove tržne dejavnosti, novo področje dela – turizem). Potreba po zaposlitvi dodatnega 
zaposlenega na delovnem mestu Področnega svetovalca I, ki bo te naloge dejansko lahko opravljal, v MC 
Litija bi bila nujna že v letu 2017, vsekakor pa v letu 2018. 
 
Mladinski center ima v letu 2017 odobreni dve vključitvi v javna dela. Plači bomo sofinancirali iz lastnih 
sredstev. Vključili se bomo tudi v program usposabljanja na delovnem mestu.  
 

 
4.4. NAČRT DELOVNIH MEST ENOTE ŠPORT 
 
Enota ima sistemizirani delovni mesti:  
1. Višji svetovalec področja I in  

2. Organizator športnih programov II.  
 
V letu 2017 bo zasedeno delovno mesto organizator športnih programov II, ena oseba za polovični delovni 
čas in določen čas – do 31.12.2017. Plača bo 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, sofinancirati plačo direktorice. Enota za šport deleža zaradi prenizkih 
proračunskih sredstev ne more zagotoviti, zagotavlja ga Mladinski center Litija.  
 
 

4.5. NAČRT DELOVNIH MEST UPRAVE IN TURIZMA 
 
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 2017 bosta zasedeni delovni mesti direktorja in finančnika VII/1. Direktorica bo 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 bodo enote za plačo prispevale deleže sorazmerne obsegu poslovanja. 
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 2017 ne bo zasedeno. 
Delo bosta delno opravljali zaposleni na delovnem mestu področni svetovalec I na Kulturnem centru in 
zaposlena na delovnem mestu finančnik VII/1. Zaposlitev na tem delovnem mestu bi bila nujna vsaj za 
polovični delovni čas. 
 
Na zavodu bo predvidoma od 1.3.2017 dalje zaposlena tudi oseba na delovnem mestu Turistični informator I. 
Opravljala bo dela v Turistično informacijskem centru. Zaposlena bo za nedeločen čas s polnim delovnim 
časom. Plača bo financirana iz proračuna občine Litija. Spremenjena sistemizacija ZKMŠ Litija, ki bo 
predvidoma začela veljati s 1.3.2017, predvideva  na tem delovnem mestu zaposlitev treh oseb.  
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5. NAČRT NABAV ZA LETO 2017 
 

 
Proračunska sredstva za investicije ima v letu 2017 med vsemi področji delovanja le Kulturni center Litija. 
Načrtovana je investicija v klimatizacijo dvorane in avle Kulturnega centra. Za investicijo sta že pridobljeni 
dve ponudbi. Okvirna vrednost znaša 40.000 EUR, tolikšen znesek je investiciji namenjen tudi v proračunu 
občine Litija. Z investicijo bodo bistveno izboljšani pogoji za obiskovalce. Zlasti tiste s sedeži na balkonu. 
Prezračevanje prostorov bo po pričakovanjih tudi omililo posledice vlažnih temeljev na delovanje opreme in 
stanje pohištva v prostorih. 
 
Ostala področja delovanja zavoda v letu 2017 nimajo proračunskih sredstev za nabavo investicijske opreme. 
Tudi Kulturni center bo lahko v primeru okvare osnovnih sredstev in posledično nujne nadomestitve za 
nemoteno delovanje, osnovna sredstva nabavil le iz preostanka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Glede 
na to da v zadnjih letih teh sredstev nismo koristili, smo v zavodu naredili načrt prednostnih nabav.  
 
 

1. Kulturni center 
V letu 2016 smo zamenjali obrabljen tepih v dvorani pred odrom. Da bo tepih enak po celotni dvorani, ga je 
potrebno zamenjati še cca 30m2. Za oblikovanje scene bomo predvidoma kupili 6 reflektorjev, saj se je 
izkazalo, da je obstoječi ne zadoščajo za izvedbo zahtevnejših predstav (gostujoča gledališča). Mikrofoni v 
dvorani so starejši od štirih let in nekateri so bili že večkrat v popravilu, zato je nabava novih nujna.   Pred 
sedmimi leti smo za avlo kupili 4 fotelje, katere večkrat uporabljamo tudi na prireditve. Fotelji in kavča sta 
obrabljena in bomo za potrebe izvedbe prireditev kupili najmanj 2 nova fotelja.  
Del opreme iz tehnične kabine smo v letu 2016 prenesli v bolj priročen prostor v zaodrju. Zato bomo del 
kabine preuredili in tako pridobili dodaten prostor za tehnično osebje za izvedbe prireditev (zvok – svetloba). 
Uredili bomo tudi manjšo zvočno steno med prostorom z mešalno mizo in lino za projektor. Projektor je 
namreč zelo glasen in moti tehnično osebje med prireditvami. Zamenjali bomo zelo stare luči v zaodrju. Za 
izvedbo zahtevnejših gledaliških predstav profesionalnih gledališč, ki gostujejo v KC bomo izdelali dodatno 
ogrodje nad odrom namenjeno za luči in sceno.  
Pri vseh prireditvah, ki jih izvaja ZKMŠ izven svojih prostorov,  potrebujemo zaščitne ograje. Najem je vedno 
dodaten strošek prireditev. V načrtu je nabava 15 metrov zaščitnih ograj. Izdelali bomo tudi oder, ki ga bomo 
uporabljali na prireditvah na prostem.  Oboje bomo nabavili v sodelovanju z Mladinskim centrom in skupaj 
tudi tržili. 
Skupna ocenjena vrednost nabav in popravil znaša 7.800 EUR. 
 

2. Mestni muzej 
Na postavki stara sodnija je v proračunu občine Litija za leto 2017 predvideno 48.000 EUR za obratovalne 
stroške prostorov (blago in sotritve). V Mestnem muzeju načrtujemo še nabavo prenosnega računalnika in 
fotoaparata, ki bo omogočal kvalitetno delo z dokumentarnim gradivom. Želimo si urediti tudi dva prostora 
za muzejski depo. Edina suha in trenutno primerna prostora sta v prvem nadstroju stare sodnije nad sobo 
Pihalenga orkestra Litija. Prostori v kleti so do sanacije neuporabni za hrambo dediščinskih predmetov.  

 
3. Mladinski center 

Nabavili bomo dodatne elemente ozvočenja in tehnične opreme za delovanje multimedijskega centra 
(slušalke, kamera,…). Nabavili bomo nove računalnike – predvidoma 3, saj so nekateri stari tudi 9 let. 
Grafično tablico potrebujejo zlasti prostovoljci za oblikovanje promocijskih materialov. Kupili bomo tudi 
dodatne materiale za animacijo otrok in mladine: športne rekvizite (žoge, loparje, slack line,…), materiale za 
izvedbo delavnic (šivalni stroj, stroj za izdelavo bedžev,…). Zamenjati je potrebno iztrošen sesalec. Nadaljevali 
bomo s prenovo prostorov Mladinskega centra Litija. Cilj prenove je boljše počutje obiskovalcev in lažje delo 
prostovoljcev in zaposlenih. Prenovo bomo izvajali s prostovoljnim delom in zanjo nabavljali le potrebne 
materiale in orodja za lažje delo. Ocenjena vrednost nabav je 6.000 EUR. 
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4. Turizem 
Proračun Občine Litija  predvideva sredstva za investicije na področju spodbujanja razvoja turizma in 
gostinstva v okviru delovanja Turistično informacijskega centra. Za novogradnje je v letu 2017 namenjenih 
32.000,00 EUR, za investicijski nadzor 5.000,00 EUR, za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije pa 
5.000,00 EUR. Sredstva so namenjena pripravi razpisnih dokumentacij in sofinanciranju programov s katerimi 
bomo uspeli na različnih razpisih. 
 
Nabave bodo možne ob primerni likvidnosti zavoda.  
 
Investicijsko vzdrževanje 
 
Vse stavbe v  katerih deluje ZKMŠ Litija so potrebne velikih vlaganj v smislu investicijskega vzdrževanja. 
Številni izzivi bi bili odpravljeni s temeljito energetsko sanacijo stavb: 
- vlaga v kletnih prostorih stavbe na Trg na Stavbah 8a – vrednost sanacije je ocenjena na 60.000 EUR, 
- vlaga v kletnih prostorih stavbe na Ponoviški cesti 12 – vrednost sanacije je ocenjena na 50.000 EUR, 
 - neobstoječa izolacija temeljev v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12, 
- iztrošena instalacija centralnega ogrevanja v vseh stavbah, 
- neustrezna okna in zasteklitev v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12 in delno Cesta komandanta  
   Staneta 2; to je kritično zlasti v prostorih Mladinskega centra Litija, kjer so okna izjemno slaba v prostorih, 
kjer delamo zaposleni, 
- električna napeljava je potrebna obnove v vseh stavbah, zlasti v dvorani Kulturnega centra, 
- investicija v zamenjavo energenta za ogrevanje v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12, 
- ureditev intervencijskih poti ob vseh treh stavbah,… 
 
V letu 2017 bo od urgentnih zadev urejeno prezračevanje dvorane in avle v Kulturnem centru. Začele se bodo 
tudi priprave na sanacijo kletnih prostorov v stavbi na Cesta komandanta Staneta 2. Občina bo v sodelovanju 
z našim zavodom in ostalimi partnerji sredstva za sanacijo pridobila iz razpisa LAS Srce Slovenije. 

 
 
 
 

Litija, 22.2.2017       
        direktorica ZKMŠ Litija 
        Alenka Urbanc 
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