IZ DELA ŽUPANA, PODŽUPANJE IN PODŽUPANA
MAREC 2018
-

Sklicevanje kolegijev občinske uprave in občinskega sveta,
Izvedba redne seje OS v marcu,
Usklajevanje aktivnosti pri pripravi rebalansa 2018,
Nadaljevanje priprave projektov za urejanje vodooskrbe v občini,
Dogovori in usklajevanja s koncesionarjem Istrabenz plini za oskrbo s plinom,
Usklajevanje aktivnosti za izdelavo idejne zasnove in idejnega projekta ter razpisne
dokumentacije nadomestne izgradnje vrtca Najdihojca ,
- sodelovanje s CI in KS Hotič pri pripravi projekta za izobraževalni center,
- Sodelovanje na projektih LUR ter priprava dokumentacije za kolesarsko pot LitijaPogonik-Kresnice,
- aktivnostih pri delovanju Varstveno delovnega centra Zagorje Enota Litija za
zagotovitev pogodbenega dela ,
- vodenje in spremljanje projekta ureditve prostorov za predšolsko vzgojo v Gabrovki
ter na podružnični šoli Dole pri Litiji,
- Koordiniranje in vodenje aktivnosti v okviru RPSS in LAS,
- Sodelovanje pri pripravi Strategije turizma za destinacijo Litija-Šmartno
- Sodelovanje na različnih prireditvah in srečanjih v organizaciji javnih zavodov,
društev,
- Sodelovanje v odboru za razvoj Oglarske dežele in izvedbe projekta BioVill,
- Razgovori z občani, zavodi, društvi, podjetji….,
- Pomoč pri urejanju občinske internetne strani in prispevkov za časopis Občan,
- Sodelovanje z ATV signalom in Radiom Geoss
- Sodelovanje na raznih sestankih in izobraževanjih v okviru SOS in ZOS,
- aktivnosti pri razreševanju stanovanjske problematike,
- aktivnosti pri pripravi izvedbenih projektov Celostne prometne strategije občine Litija
ter pripravi regijske celostne prometne strategije,
- aktivnosti pri pripravi spremembe OPN,
- sodelovanje z JP KSP pri reševanju problematike priključevanja na javno kanalizacijo,
in vodooskrbe,
- sodelovanje na zboru občanov Polšnik
- sodelovanje pri pripravi idejnega projekta za intervencijsko dostopno pot do Save,

-

udeležba na sejah svetov KS in izvedba nadomestnih volitev v KS Dole,
sodelovanje v komisiji za obravnavo vlog za kulturne programe in sociale,
usklajevanje Dogovora o sodelovanju občin pri izgradnji HE na srednji Savi,
sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije na projektih gospodarske javne
infrastrukture,
izgradnja LAS projekta obnove kletnih prostorov muzeja v Stari sodniji,
sodelovanje v komisiji za Jerebova priznanja,
sodelovanje pri aktivnostih za postavitev spomenika Nacetu Simončiču.

