
IZ DELA ŽUPANA, PODŽUPANJE IN PODŽUPANA 

OKTOBER NOVEMBER  2017 

- Sklicevanje kolegijev  občinske uprave in občinskega  sveta, 
- Izvedba redne seje OS v oktobru in izredne seje v oktobru ter redne seje 2017, 
- Usklajevanje aktivnosti pri modernizaciji državnih in lokalnih cest in javnih poti, 
- Priprava 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 nadomestne 

izgradnje vrtca Najdihojca, 
- Sodelovanje na projektih LUR, 
- Sodelovanje v svetu LUR, 
- Vodenje aktivnosti za oživitev rudnika  Sitarjevec, 

- aktivnostih pri vzpostavitvi Varstveno delovnega centra Zagorje Enota Litija za 
pričetek obratovanja , 

- vodenje in spremljanje  projekta ureditve  prostorov za predšolsko vzgojo  v Gabrovki, 
- Koordiniranje in vodenje aktivnosti v okviru RPSS in LAS, 
- Sodelovanje pri pripravi Strategije turizma za destinacijo Litija-Šmartno 
- sodelovanje na prireditvi  v ŠMELCU ob drugi obletnici Doma Tisje enota Litija, 
- sodelovanje v komisiji za izobraževanje,  
- sodelovanje  na sestankih Sveta predsednikov KS in MSL, 
- Sodelovanje na različnih prireditvah in srečanjih v organizaciji javnih zavodov,  

društev, 
- sodelovanje na prireditvi ob dvajset letnici Gimnazije Litija, 
- vodenje aktivnosti za izbor maskote litijskega pustnega karnevala, 
- sodelovanje pri obeležitvi dneva sladkorne bolezni, 
- sodelovanje pri pripravi prireditve V HVALEŽNOST JESENI, 
- Sodelovanje na otvoritvi rudnika Sitarjevec in sprejem državne sekretarke Eve Štravs 

Podlogar, 
- 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, 

- aktivnosti pri  pripravi spremembe  OPN, 

- sodelovanje z JP KSP pri reševanju problematike priključevanja na javno kanalizacijo, 

in vodooskrbe, 

- sodelovanje s CI in KS Hotič pri pripravi projekta za izobraževalni center, 

- sodelovanje pri pripravi idejnega projekta za intervencijsko dostopno pot do Save in 

možnost ureditve  trase rekreacijske poti Zavrbje, 

- udeležba na sejah svetov KS in priprava na nadomestne volitve v KS Dole, 
- priprava odloka o športu usklajenega z novo zakonodajo 


