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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), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Ur.l., št.13/18) 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 
Osnovna dejavnost zavoda: 90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
ZKMŠ Litija  svoje dejavnosti izvaja v štirih organizacijskih enotah: 

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

Enoti Mladinski center Litija in Enota za šport delujeta na naslovu Ponoviška cesta 12. Enota za muzejsko 
dejavnost in kulturno dediščino deluje na naslovu Cesta komandanta Staneta 2. V letu 2017 je bilo zavodu 
dodano še področje turizma. Turistično informacijska pisarna deluje na naslovu Valvazorjev trg 10. 

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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541
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2. POROČILO O DELU ZAVODA ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA 
 

2.1. POROČILO O DELOVANJU KULTURNEGA CENTRA LITIJA 
 

 

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

 
V letu 2019 je bilo izvedenih vseh 13 načrtovanih predstav za otroke. Cena vstopnice je ostala 
nespremenjena (3,5 EUR). Povprečno število obiskovalcev na predstavo je bilo 179, kar je 380 obiskovalcev 
več kot leto prej (povprečje skozi leta: 2018-139, 2017 - 114, 2016 – 109, 2015 - 94, 2014 - 78), kar nas že 
peto leto zapored uvršča v sam vrh slovenske lestvice obiska gledališč za otroke. Profesionalni igralci, ki 
izvajajo predstave pri nas vedno pohvalijo našo publiko. Trudimo se ohraniti ponudbo kvalitetnih izvajalcev, 
saj je ustrezna gledališka vzgoja zelo pomembna pri razvoju in vzgoji naših najmlajših obiskovalcev.  
 

 naziv izvajalec število obiskovalcev 

19.1. SIRKEC, SIRKEC TEATER CIZAMO 80 

2.2. KRTEK ZLATKO GLEDALIŠČE FRU FRU 120 

23.2. JANKO IN METKA MARIONTNO GLEDALIŠČE 177 

16.3. ČEBELICA SIVKA IŠČE DOM GLEDALIŠČE KOLENC 108 

30.3. 1001 PRAVLJICA LG KRANJ 82 

13.4. MEDVEDEK IN ZLATOLASKA LG VELENJE 115 

18.5. 
ŽABICA BROKOLICA IN POLŽ 

SLADKOSNED MIŠKINO GLEDALIŠČE 82 

21.9. PIKA POTUJE PO SVEETU ENOSTAVNO PRIJATELJI 160 

12.10. SMETARKO DARKO KU KUC 162 

26.10. LISIČKA ZVITOREPKA GLEDALIŠČE VELENJE 140 

9.11.  KAKO JE ZEBRA POSODILA ČRTE MIŠKINO GLEDALIŠČE 161 

23.11. MICAPOTICA ANDREJA STARE 155 

7.12. NAGAJIVI LEDENI ŠKRAT POLDE GLEDALIŠČE KOLENC 270 

   1812 
 

Povečan obisk otroških matinej je posledica dobrega izbora predstav in bonusa, ki ga prejmejo mladi 
obiskovalci. Že četrto leto zbirajo štampiljke (sončke). Za pet obiskov predstav si šesto lahko ogledajo gratis. 
Stroški, ki nastajajo pri izvedbi matinej so poleg honorarja avtorjem še oglaševanje (radio, tisk plakatov), 
božična darilca, bonboni, sladoled na zaključni matineji. Stroški otroških matinej se krijejo z vstopnino in 
delno iz proračuna Občine Litija.   
 
2.1.1.2.  GLEDALIŠKI ABONMA 
 

Uspešno je bila zaključena abonmajska gledališka sezona 2018-2019. V oktobru 2019 smo pričeli z novo 
sezono, ki je že osma po vrsti razprodana. Predstave v sezoni: 
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datum naziv gledališče/izvajalec število obiskovalcev 

10.1. O MRTVIH SAMO DOBRO ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE 280 

14.2. BOKSARSKO SRCE VALIČ TEATER 280 

14.3. DELAMO NA SEBI TOMBAS 250 

3.10. NUNE V AKCIJI PROSPOT 280 

7.11. PREDSTAVA, KI GRE NAROBE TMK 280 

12.12. PROFESOR KUZMAN MLAJŠI UROŠ KUZMAN 280 

   1650 

 
 

2.1.1.3. GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA IZVEN  
Domače gledališko društvo je pripravilo novo predstavo, ki je bila izvrstno sprejeta med obiskovalci. In kot že 
nekaj let smo jo tudi letos uvrstili kot dodatno - gratis predstavo za abonente. Ker sodelujejo tudi z drugimi 
ljubiteljskimi gledališči, se zato v KC odvijajo tudi izmenjave. Za občane smo izvedli tudi predstavo Lada 
Bizovičarja za izven. Bila je razprodana. Dvorana je bila dvakrat oddana tudi v najem za izvedbe gledaliških 
predstav (Talija in Zimske urice). Domača gledališka skupina iz Jevnice se je predstavila tudi litijskih 
gledalcem.  

 
datum naziv število obiskovalcev 

19.1. Premiera: DELAMO NA SEBI (Izredni teater Tombas) 270 

25.1. PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST (Siti teater) 280 

11.2. ZA CRKNT (gostje Izrednega teatra Tombas) 15 

22.2. 50 ODTENKOV ŽENSKE (Gledališče Talija)  70 

5.10. MAMA JE UMRLA 2X (KUD Jevnica) 180 

12.10. RAZOČARANA GOSPODINJA PRI SEKSOLOGU (Zimske urice)  200 

 skupaj 1015 
 

 
2.1.2. FESTIVALI  

 
2.1.2.2  TRINAJSTI  FESTIVAL SLOVO POLETJU  
Festival smo izvedli na ploščadi pred Športno dvorano Litija.  Oto Pestner in Zbor sv. Nikolaja sta navdušila 
publiko in požela velik aplavz.  Drugi dan je bil v znamenju spevnih pesmi Adija Smolarja, ki so ga odlično 
dopolnili Leteči potepuhi ter Ženska in Moška vokalna skupina Lipa Litija.  Organizatorji poskrbimo za 
profesionalno tehnično podporo nastopov, kar  zagotavlja kvalitetno podporo nastopajočim, profesionalno 
izvedbo in dvig kvalitete celotnega festivala. V letu 2019 je bil izveden dvodnevni festival.  Izvedba festivala 
brez podpore sponzorjev ne bi bila mogoča.  
 

datum naziv število obiskovalcev  

29.8. OTO PESTNER IN ZBOR. SV NIKOLAJA LITIJA 1.500 

30.8.  ADI SMOLAR, LETEČI POTEPUHI  IN PEVSKO DRUŠTVO LIPA (MVS IN ŽVS) 1.200 

 
 
2.2. 2. 2. TAČKOV FESTIVAL  
 

Uspešno je bil izveden 8. Tačkov festival.  Festival je namenjen otrokom in  poteka v organizaciji ZKMŠ Litija 
in  Knjižnice Litija.  Zaključnemu dogodku so se pridružila litijska društva – navedena v preglednici programa.   
 

Program letošnjega festivala je potekal na več lokacijah in kar pet dni (pred tem dva dni).  Napolnjevale so ga 
pestre vsebine, ki imajo namen kinološkega osveščanja in predvsem spodbujanja medsebojnega sodelovanja 
na osnovi kulturne rasti, strpnega dialoga in sprejemanja. Program  Tačkovega festivala 2019:  
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datum PROGRAM TAČKOVEGA FESTIVALA obisk 

Ponedeljek, 3.6.               Tačkove pravljične urice (v Knjižnici Litija)  15 

Torek, 4.6.                                                Taček in Lunina čarobna flavtica  - plesno glasbena predstava  
(v Glasbeni šola Litija Šmartno)  150 

Sreda, 5.6.                S Tačkom po zlato na Aljasko (v Mestnem muzeju Litija)  40 

Četrtek,  6.6.                       
 

Taček v gledališču: Korenčkov palček - Miniteater   
srečanje s pasjimi prijatelji in spoznavanje njihovega poslanstva 
(Tačke pomagačke, Društvo Tačke in Repki, Pasja šola alfakan) 
Tačkove igre brez meja – z Društvom Tačke in Repki - zabavno tekmovanje  z 
nagradami v treh pasjih disciplinah  (na Tačkovo pasje igrišče ob Savi) 
Nace Simončič - spominski večer, gost: Mitja Ritmanič (v Knjižnici Litija)  

560 
 
 

30 
 

20 

Petek, 7.6.                            
                                                      
 

Taček v gledališču: Korenčkov palček - Miniteater  (v Kulturnem centru Litija)  
veselo druženje s Tačkom – zaključek v parku na Stavbah 
druženje s Tačkom in njegovimi prijatelji kužki, razglasitev najboljših del  treh 
natečajev in podelitev nagrad, Tačkove ustvarjalnice, knjižnica pod kostanji,  
srečanje z veterinarko Evo in s pasjo frizerko, s člani Društva Tačke in repki, s 
Tačkami pomagačkami, predstavitev varnega transporta psa,...novo: plesno in 
pevsko popoldne s skupino Pikolovci in foto kotiček,  izposoja knjižničnega 
gradiva o psih na prostem, Tačkove palačinke in sladoled 

560 
 
 
 
 

200 
 

 skupaj 1575 

 
 

2.1.3. PRIBLIŽEVANJA  
 

V deseti  sezoni Približevanj smo v sodelovanju s Knjižnico Litija-Šmartno v pogovornih večerih ob čaju  gostili 
znane,  eminentne goste, ki s svojim delovanjem presegajo lokalne in državne okvire ter zaznamujejo naš čas 
in prostor.  
 

Datum gostje Približevanj  število obiskovalcev  

28.1. ADI SMOLAR 65 

18.2. ŠTEFKA KUČAN 35 

15.4. DR. UROŠ AHČAN 35 

21.10. MOJCA DRČAR MURKO 36 

18.11. MARIJA IN ANDREJ ŠTREMFELJ 62 

9.12. SLAVKO ADAMLJE 35 

    267 

 
 
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.  
 

OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU  
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila izvedena 7.2.2019. Program: Zbor sv. Nikolaja Litija,  
Nana Milčinski, slavnostni govornik: Aleš Šteger, svetovno uveljavljen pesnik, pisatelj, prevajalec in založnik. 
 

PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI  
Na kulturnem dogodku so bila podeljena občinska priznanja. Sodelovali pa so:  Duo Harmonik (Miha Debevc 
in Dejan Kušar) in Ženska vokalna skupina Lipa Litija, slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta RS 
Alojz Kovšca. Poleg občinskih priznanj so bila podeljena tudi Jerebova priznanja za dosežke na področju 
kulture.  
Obe prireditvi je obiskalo preko 500 obiskovalcev.  
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2.1.5.  RAZSTAVNA DEJAVNOST 
 

V letu 2019 so v avli Kulturnega centra razstavljala različna društva in posamezniki, s katerimi uspešno 
sodelujemo. Ogled razstav je potekal v času dogodkov in po dogovoru. Razstave si je ogledalo približno 1200 
obiskovalcev.   
 

datum naziv 

januar razstava Društva Tombas – Izredni teater ob 10 letnici delovanja 

februar pregledna razstava društva Lila  

maj razstava fotografij Žužane Bartha ob 40 letnici delovanja  

junij fotografska razstava:  Litija iz ptičje perspektive 

november razstava mozaikov iz barvnih steklenih koščkov - Andrej Hostnik 

 
 
2.1.6. VEČJE JAVNE PRIREDITVE NA PROSTEM 
 

2.1.6.1. Litijski karneval 2019 
Med 28.2. in 6.3. - med debelim četrtkom in pepelnično sredo smo v sodelovanju z Občino Litija, Turističnim 
društvom Litija in številnimi drugimi deležniki izvedli Litijski karneval 2019. Moto karnevala je bil Litija first-
Naprej Litija-Litexit. Večkrat smo napolnili litijske trge, ulice in športno dvorano. Na pustnih prireditvah je 
rajalo okoli 13.000 Litijanov in gostov, od tega cca 650 udeležencev povorke.  
Sklop prireditev smo po običaju pričeli na debeli četrtek s tekmovanjem za naj pustni krof karnevala ter 
prevzemom pustne vlade. Ob bogati ponudbi na stojnicah smo gostili tudi Isaaca Palmo, Mamo Manko, 
Pihalni orkester Litija in Ulo Ložar. Nato smo izvedli  tradicionalni sobotni program z otroškim pustnim živ-
žavom, s čarodejem in skupino Pikolovci, karnevalsko povorko in večernim karnevalskim plesom na katerem 
sta nastopila priljubljena Tanja Žagar in DJ Berny White. Program Litijskega karnevala 2019 smo zaključili na 
pustni torek z Otroškim karnevalom, na katerem so sodelovali otroci iz vrtcev in osnovnih šol (od 1. do 
vključno 5. razreda), za katere so ponovno poskrbeli Pikolovci. Manjkala nista tudi popularni maskoti Taček in 
Litko. 
Litijski karneval 2019 je odlikovala raznolikost karnevalskih skupin in množičen obisk. 
 

2.1.6.2. Festival skupnosti 
Z Občino Litija smo 15.6. koordinirali in soorganizirali tradicionalni Festival skupnosti, ki je potekal med 
športno dvorano in Mestnim muzejem. Vseboval je predstavitev litijskih krajevnih in mestne skupnosti, 
bogato kulinarično ponudbo, predstavitev društev in kulturno-zabavni program. Prireditvi se je pridružil tudi 
Košarkarski klub Litija s prireditvijo »Dan košarke«. Gostili smo tudi Pustolovski park GEOSS, odkrili kip Luke 
Svetca na novi lokaciji in otvorili kolesarska stojala za popravilo koles. 
 

2.1.6.3. Čarobna Litija  
Oblikovali in uspešno promovirali smo nov sklop decembrskih dogodkov ČAROBNA LITIJA.  Skupaj z 
oblikovalcem in ilustratorjem je nastal logotip sestavljen iz hiš starega jedra Litije, z značilnim zavojem reke 
Save ter mostom. Za izvedbo smo prejeli številne pohvale.  
 

 
 

Prižig lučk v mestu, Miklavžev sejem, pohod do rudnika Sitarjevec  
Prižig lučk je potekal 4.12., drugo leto zapored.  Program so obogatili: Pihalni orkester Litija, Mešani pevski 
zbor Gimnazije Litija in Glasbena šola Kokalj ter povezovalec programa Gal Mavretič. Miklavžev sejem je žarel 
ob pisanih darilcih in s kulinaričnimi dobrotami. Prižig lučk je bil tokrat posebej slavnosten trenutek, ki je 
Litijanom pokazal predvsem naš  »Golden Gate« - čarobni most čez Savo. Čarobnost se je nadaljevala s 
številnimi pohodniki (preko 250), ki so se z baklami podali v Rudnik Sitarjevec.  Prepustili so se mineralom, 
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nagajivim škratom, se okrepčali s kuhanim vinom in čajem ter prisluhnili odlični glasbi klaviaturista Marka 
Krebsa. Prireditev je obiskalo okoli 500 oseb. 
 

Ribič Pepe, božični sejem in prihod dedka Mraza  
Gre za osrednjo občinsko predbožično prireditev, ki tradicionalno poteka na Valvazorjevem trgu. Sestavljena 
je bila iz treh programskih sklopov, ki predstavljajo tradicionalne oblike praznovanja božičnega časa v sožitju 
s sodobnimi oblikami praznovanj: 
četrtek, 20. 12.: 

• otvoritev razstave Poprtnik-božični kruh v Mestnem muzeju Litija v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico, izpostava Litija, 

petek, 21. 12.:  

• božični sejem: ponudba na stojnicah v starem mestnem jedru, 

• glasbeni program:  Glasbena šola Litija in Šmartno z pihalnim in jazz orkestrom, Pritrkovalska skupina 
Šmartin, Nikolajev otroški zbor ter  Pihalni orkester Litija,  

• osrednji dogodek je bila predstava Ribič Pepe s prihodom dedka Mraza, 

• novosti: otroški kotiček (zelo obiskan), bruhalec ognja ter mož na hoduljah (obiskovalci navdušeni) 
sobota, 22. 12. – na Valvazorjevem trgu  
               Predvideni sobotni božični sejem s komikom Tilnom Artačem ter Harmonikarskim orkestrom   
               Pustotnik je zaradi močnega deževja odpadel.  
Program je bil v četrtek in petek izveden po zastavljenih načrtih.  Številni obiskovalci (okoli 1.200) so pohvalili 
organizacijo ter ureditev prireditvenega prostora.  
 

Žive jaslice, mineralne jaslice ter nastop MePZ Jevnica v rudniku Sitarjevec  
V okviru decembrskih dogodkov je bil letos prvič izvedena prireditev Žive jaslice pred rudnikom Sitarjevec. 
Program je pripravil KUD Jevnica, za organizacijo, promocijo, logistiko pa je skrbel ZKMŠ Litija – Kulturni 
center Litija in TIC Litija. Žive jaslice so bile izvedene 26.12. in 27.12.2019. V Rudniku Sitarjevec pa je bila 
postavljena še ena novost letošnje Čarobne Litije – mineralne jaslice. Poleg božične zgodbe so poudarile 
barvitost, bleščavost in posledično izjemno lepoto Sitarjevških mineralov. Ogled jaslic so v soboto in nedeljo 
(28. in 29.12.) popestrili nastopi MePZ Jevnica. Prireditve je obiskalo okoli 1.200 obiskovalcev. 
 

Prednovoletni koncert in silvestrovanje v mestu (cca 4000 obiskovalcev) 
Dogodka sta potekala na parkirišču stavbo Občine Litija: 

- v ponedeljek,  30.12. : koncert Mambo kings in DOC ROCK, 
- v torek, 31.12.: skupina Modrijani, DJ Bucy in Ansambel Zavriskej.  

Obiskovalci so pohvalili pestrost programa in kvaliteto izvedbe dogodkov Čarobne Litije.  Prireditve so 
potekale v organizaciji Občine Litija, ZKMŠ Litija, v sodelovanju s KSP Litija, litijskimi društvi ter zavodi.  
 

Ocenjen obisk na večjih javnih prireditvah:                                                                  
 

datum naziv Število obiskovalcev 

8.2. DEBELI ČETRTEK - PREVZEM PUSTNE VLADE 800 

10.2. OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV 1500 

10.2. KARNEVALSKA POVORKA 8400 

10.2. KARNEVALSKI PLES 1500 

12.2. OTROŠKI KARNEVAL 800 

16.6. FESTIVAL SKUPNOSTI 500 

4.12. PRIŽIG LUČK IN POHOD NA SITARJEVEC 500 

20.12. BOŽIČNI SEJEM, RIBIČ PEPE IN PRIHOD DEDKA MRAZA 1200 

26.12. ŽIVE JASLICE - RUDNIK SITARJEVEC 600 

27.12. ŽIVE JASLICE - RUDNIK SITARJEVEC 300 

28.12. IN  
29.12. 

MINERALNE JASLICE IN NASTOP MEPZ JEVNICA V RUDNIKU 
SITARJEVEC 

190 
130 

30.12. PREDNOVOLETNI KONCERT - MAMBO KINGS, DOC ROC 1000 

31.12. 
SILVESTROVANJE Z MODRIJANI, DY BUCY IN ANSAMBLOM 

ZAVRISKEJ 3000 

 skupaj 20.120 
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2.1.7.   SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 
Uspešnost delovanja Kulturnega centra Litija se meri s številnimi kriteriji. Med njimi so količina obiska, število 
prireditev, pestrost prireditev,… Ključnega pomena je tudi sodelovanje z organizacijami v okolju. Brez 
slednjega ni uspešnega delovanja Kulturnega centra Litija. Oblike sodelovanja so zelo različne. Najpogostejša 
je nudenje prostorov za vaje in nastope. Uporabnikom dvorane nudimo tehnično pomoč pri izvedbi 
prireditev ter možnost oglaševanja na spletni in Facebook strani KC  Litija ter na naših oglasnih tablah. 
Uporabniki v 2019:   
 

zvrst  datum naziv najemnik/uporabnik  
število 

obiskovalcev 

predavanje 22.1. USPOSABLJANJE KMETOV MONOTRO 200 

predavanje 31.1. PREDAVANJE DRUŠTVO GEOSS 20 

muzikal 11.2. NOVA POMLAD GIMNAZIJA LITIJA 250 

revija 16.2. 
FOLKLORNA REVIJA: GODCI GODICE, NAŠ PLES 

JE ZAČET JSKD 100 

gledališka 
predstava 22.2. 50 ODTENKOV ŽENSKE TALIJA 70 

kulturna 
prireditev 6.3. ŽENSKE OŠ GRADEC 200 

revija 15.3. POJDIMO SE GLEDALIŠČE JSKD 90 

predavanje 25.3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN PREDAVANJA  PLUS PREVENTIVA 40 

predavanje 26.3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN PREDAVANJA  PLUS PREVENTIVA 40 

predavanje 27.3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN PREDAVANJA  PLUS PREVENTIVA 40 

revija 16.4. POJEMO POMLADI JSKD 280 

revija 9.5. PLESNI BAZAR JSKD 280 

plesna 
predstava 15.5. 40 LET ŽUŽANE BARTHA GŠ LITIJA 200 

revija 17.5. JE PESEM V SRCIH JSKD 50 

koncert 22.5. KONCERT OKESTROV GŠ LITIJA ŠMARTNO GŠ LITIJA 250 

volitve 26.5. EVROPSKE VOLITVE DVK  

plesna 
predstava 10.6. PLESNA LEPLJENJKA  GŠ LITIJA 250 

koncert 17.6. GŠ KOKALJ GŠ KOKALJ 280 

kulturna 
prireditev 13.9. LEPA JE MOJA DEŽELA OŠ GRADEC 280 

gledališka 
predstava 12.10. RAZOČARANA GOSPODINJA PRI SEKSOLOGU ZIMSKE URICE 200 

delavnice 5.11. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN PREDAVANJA  AGI PLUS 30 

delavnice 6.11. ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN PREDAVANJA  AGI PLUS 30 

koncert 1.12. KONCERT MEDITERANSKIH PESMI TZZ 100 

koncert 16.12. KONCERT ORKESTROV GŠ LITIJA ŠMARTNO GŠ Litija 230 

skupaj 3510 

 
 
SODELOVANJE Z DRUŠTVI  
Od leta 2016 prostore Kulturnega centra Litija za svojo redno dejavnost uporabljajo naslednja društva: ŠKUD 
Tombas, Lutkovna skupina Li Lu, Društvo Univerza za 3. življenjsko obdobje ter z Društvo LILA, s katerimi smo   
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 po 
izteku podaljšamo. Pogoj za podaljšanje je uspeh na razpisu občine Litija za programe kulture. Društvo 
Univerza za 3. življenjsko obdobje si deli prostor (v vzhodnem delu KC  z Društvom Lila) ter občasno izvaja 
plesne delavnice na odru. Konec leta 2019 smo dali v uporabo PD Lipa še pisarno v 2. nadstropju.  Društvo 
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ŠKUD Tombas uporablja prostore v drugem nadstropju (ter dvorano za vaje),  Lutkovna skupina LiLu učilnico 
v prvem, društvo LILA ima  v pododrju atelje. V pododrju se vedno bolj pojavlja problem vlage. LILA tudi 
souporablja pisarno v vzhodnem delu KC-ja (z U3). Društvo MGD, Skupina ANG pa redno izvaja vaje na odru – 
priprave na vsakoletni avtorski muzikal.   

 

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, preko el. pošte po naši obsežni mailing listi, na FB-ju in spletni strani.  Svetujemo 
jim glede izvedbe v naši prostorih  (glede na naše izkušnje).  Svetujemo in izvedemo postavitve scene, 
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).  Uporabniki v letu 2019: 
 

zvrst datum naziv dogodka (dvorana)  uporabnik obisk 

gledališka predstava 19.1. Premiera: DELAMO NA SEBI IZREDNI TEATER TOMBAS 270 

muzikal 2.2. NOVA POMLAD MGD 250 

gledališka predstava 11.2. ZA CRKNT  IZREDNI TEATER TOMBAS 15 

koncert 30.5. 10 - LET SREBRNE STRUNE DU 280 

film 1.6. THE UNDAMAGED DRUŠTVO LOJTRA 48 

delavnice 19.6. MLADINSKI CENTER MC 40 

delavnice 20.6. MLADINSKI CENTER MC 40 

delavnice 9.9. DRUŠTVO U3 U3 15 

gledališka predstava 5.10. MAMA JE UMRLA 2X KUD JEVNICA 180 

koncert 15.11. 35-letnica MoPZ DU Litija DU 200 

koncert 14.12. Koncert skupine PERKAKŠENS HUD KUD 150 

delavnice 23.12. novoletno srečanje DU Litija DU 30 

 skupaj 1.518 
 

Društva in drugi izvajalci javnih služb iz Litije  v  prostorih Kulturnega centra izvajajo tudi vaje in različne 
delavnice, sestanke ter srečanja. ŠKUD Tombas, MGD Litija (Muzikal), Društvo NLP. PD Lipa, U3 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.  
 

Zvrst: vaje, delavnice datum Uporabnik  

17 vaj 3.1.-11.4. IZREDNI TEATER  (društvo TOMBAS) 

17 vaj 5.1.-15.12. Generacija A (društvo MGD) 

1  delavnica 5.3. CICILILA 

vaje, dogodek  11.11. in 23.12. DU Litija  

4 vaje 19.2.-30.9. PD Lipa 

1 delavnica 9.9. U3  

2 delavnici 19.6. in 20.6. MLADINSKI CENTER LITIJA 

cca   820 
 

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

 
 
2.1.8. MOJKINO Litija 
 
 

V sodelovanju z Društvom Kliše, Mladinskim centrom ter Občino Litija smo v septembru 2019 pričeli s 
projektom MOJKINO. Enkrat mesečno so se predvajali najbolj aktualni filmi. Kulturni center je Društvu Kliše 
nudil podporo pri promociji dogodka ter oddal v uporabo dvorano in pripadajoče prostore za izvedbo 
filmskih večerov.  
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datum Filmi MOJKINO Št. obiskovalcev   

28.9. Angry birds, Levji kralj, Prevarantke na Wall streetu, Tisto 480 

16.11. Bacek Jon, Terminator, Pri Addamsovih, Joker 350 

19.12. Ledeno kraljestvo 2, Last Christmas, Vojna zvezd - premiera 300 

 skupaj 1130 

 
 
 
PREGLEDNICA ŠTEVILA OBISKOVALCEV KULTURNEGA CENTRA LITIJA  V LETU 2019 
 

kulturna dejavnost – redna  9.479 

uporaba prostorov  - društva, zavodi 3.465 

najem prostorov 3.510 

 KULTURNI CENTER REDNI PROGRAM 16.454 

VELIKE JAVNE PRIREDITVE 20.120 

 SKUPEN OBISK PRIREDITEV KULTURNEGA CENTRA LITIJA 36.574 
 

Povečan obisk na matinejah, razprodan abonma, odličen obisk kino predstav ter ostali dopolnjujoči program 
dokazuje, da je program dober, dobro sprejet med občani in da je druženje na/ob kulturnih dogodkih 
pomemben del življenja številnih občanov.  Večine obiskovalcev ne moti dotrajanost objekta Kulturnega 
centra Litija, čeprav so nastopajoči že opazili znake puščanja strehe v zaodrju. Nekateri komentirajo staro 
opremo, stavbno pohištvo, stole,  a se radi vračajo v Kulturni center. Vsi pohvalijo prezračevanje z novo 
klimatsko napravo. 
V letu 2019 je bil pomemben programski sklop dejavnosti Kulturnega centra Litija tudi  organizacija velikih 
javnih prireditev, ki jih je samo v tem letu obiskalo dobrih 20.000 ljudi, kar pomeni 25 % več kot predhodno 
leto. 
 
Število obiskovalcev rednih programov Kulturnega centra v  dvorani se je povečalo za 5 % glede na 
predhodno leto. To je še posebej razveseljivo, če upoštevamo naslednja dejstva: 
Glasbena šola Litija in Šmartno ter Osnovna šola Litija sta v preteklih letih dobili svoje prostore za izvajanje 
velike večine kulturnih dogodkov za lastne potrebe in prostore dvorane KC Litija uporabljajo v zelo 
omejenem obsegu. Sodelavci KC Litija so s spretno programsko politiko mlade obiskovalce nadomestili z 
drugo publiko – predvsem gre za predstavitve produkcije društev in ostale društvene dogodke. Kljub bolniški 
odsotnosti tehnika/hišnika je delo potekalo nemoteno, saj smo oblikovali odlično tehnično ekipo, ki skrbi za 
nemoteno izvedbo dogodkov.  Področni svetovalec I skrbi za popravila in vzdrževanja prostorov ter opreme 
kulturnega centra s pomočjo zunanjih sodelavcev. Tako je bila v letu 2019 izvedena obnova električne 
napeljave v pritličju (avla, hodniki, zaodrje..).   
 
Stavba Kulturnega centra Litija je nujno potrebna vlaganja: najnujnejša je zamenjava strešne kritine, saj je v 
večjih nalivih v letu 2019 voda pritekla v dvorano, nujno je popravilo dimnikov na stavbi, ki ogrožajo okolico. 
Najhuje je bilo na odru, saj je bila mokra stena z elektro napeljavo. Vlaga v kleti in pritličju pušča 
nepopravljivo škodo in je pred izdelavo hidroizolacije kakšna koli obnova neekonomična.  Na vseh hodnikih 
so okna stara preko 40 let in ne tesnijo. Glavni vhod v Kulturni center je zastarel in nepraktičen in potreben 
popolne prenove, skupaj s posodobitvijo avle (večji prostor za razstave, garderobe, …) Kljub temu, da je bilo v 
letu  2019 nabavljena nova mešalna miza za zvok je potrebno za nemoteno delovanje v dvorani in na manjših 
zunanjih dogodkih dokupiti še kar nekaj opreme (lučni pult, mikrofoni, monitorji, stojala, luči…). Sredstev za 
investicije v opremo ni. Kulturnemu centru zelo primanjkuje skladiščnega prostora. Rešitev je le v popolni 
prenovi centra.  S katerim bi lahko pridobili tudi prepotrebnih 50 novih sedišč. Obnova dvorane je v 
srednjeročnem načrtu občine Litija načrtovana po letu 2022. 
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2.2. POROČILO MESTNEGA MUZEJA LITIJA  
 

 
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.  PROJEKT »DEDIŠČINA NAS POVEZUJE« 
 
Izvedba projekta je bila osrednja naloga sodelavcev muzeja v letu 2019. Največji dosežek projekta je 
pridobitev 325 m2 novih muzejskih prostorov v kleti Stare sodnije (razstavni prostori, prostori za delavnice in 
manjše prireditve, servisni prostori). Prostore smo otvorili v soboto, 15. junija. Datum je simboličen: gre za 
predvečer praznika občine Litija in Poletno muzejsko noč – vseslovensko akcijo popularizacije delovanja 
muzejskih ustanov. Otvoritev petih stalnih in dveh priložnostnih razstav (navedene v preglednici) sta izvedla 
minister za kulturo Republike Slovenije magister gospod Zoran Poznič in župan občine Litija Franci Rokavec. 
Otvoritve se je udeležilo približno 250 ljudi. 
Vsebina razstav je predstavljena na sodoben, multimedijski in interaktiven način. Prispevek deležnikov pri 
prenovi prostorov in zasnovi ter izvedbi razstav je izjemen: arhitekt Miloš Hrastelj iz Scorpio studia d.o.o., 
izvajalci gradbenih del Gradnje Moste, oblikovalka razstav Katja Pirc, tehnični sodelavci (programiranje, 
ozvočitev, pohištvo,…),…  
 
V okviru projekta, ki traja od marca 2018 do konca leta 2019, smo izvedli še: 
- 3 predavanja: predavanje o zgodovini stare sodnije (z več ponovitvami), predavanji o higieni in prehrani na 
prehodu iz 19. v 20. stoletje, 
- številne delavnice – opisane v preglednici, 
- sodelovanje na treh sejemskih prireditvah – Festivalu skupnosti, Festival medgeneracijskega povezovanja in 
festival ob začetku jesenske sezone delovanja muzeja in povezanih organizacij, 
- otvoritev razstave o pevskem društvu Zvon v Šmartnem, 
- oddaja vloge za vpis v razvid muzejem na Ministrstvo za kulturo RS. 

 
Pri izvajanju vsebin projekta so aktivno sodelovali predvsem vsi projektni partnerji: Društvo Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Pevsko društvo Zvon Šmartno in Izobraževalni center GEOSS. Pri 
postavitvi razstav so sodelovali še Pihalni orkester Litija, Knjižnica Litija, Likovni atelje Litija in številni drugi. 
Nosilni partner projekta je Občina Litija. 

 

datum 
delavnice v okviru projekta Dediščina nas 

povezuje obisk 

15.01. Izdelovanje predmetov iz ličkanja 21 

22.01. Izdelovanje predmetov iz ličkanja 15 

29.01. Izdelovanje predmetov iz ličkanja 14 

21.02. Delavnica Ličkanja - MC 15 

19.03. Delavnica Ličkanja - MC 10 

26.03. pletenje peharjev 23 

9.04. pletenje peharjev 23 

11.04. kvačkanje pirhov 23 
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16.04. kuharska delavnica - OŠ Litija 20 

10.05. zeliščarska delavnica - OŠ Litija 11 

21.05. zeliščarska delavnica - kmetija Pr' Janez 21 

07.06. Kuharska delavnica – OŠ Litija 20 

20.9.  Zeliščarska delavnica- OŠ Litija 13 

7. 10.  Zeliščarska delavnica 30 

15.10. Kuharska delavnica – OŠ Litija 17 

7.11. Delavnica mil 10 

14.11. Kuharska delavnica 15 

15.11. Zeliščarska delavnica 24 

21.11. Delavnica peke kruha z drožmi 15 

25.11. Kuharska delavnica – PP OŠ Litija 10 

3.12. 
Delavnica izdelovanja božičnega okraska – OŠ 

Sava 16 

3.12. Delavnica izdelovanja razglednice - OŠ Sava 10 

  376 

 
Delavnice je organiziral projektni partner Društvo univerza za 3. življenjsko obdobje Litija in Šmartno in 
Izobraževalni center Geoss d.o.o.. Na delavnicah so udeleženci izdelovali tradicionalne izdelke na 
tradicionalen način. Tako kot so jih naši predniki izdelovali v času na začetku 20 stoletja, ko je bila stavba 
Stare sodnije zgrajena. Ravno tako so spoznavali zelišča in hrano naših prednikov. Številne delavnice so bile 
medgeneracijske. Nekatere so potekale v prostorih Mladinskega centra Litija, nekatere na Osnovni šoli Litija 
in na terenu. 
Dediščina je tako samo v okviru projektnih aktivnosti povezala najmanj dva tisoč Litijanov in gostov: 
donatorjev predmetov za razstave, obiskovalcev prireditev in sejmov,….. 
Leto 2019 je za ZKMŠ Litija LETO STARE SODNIJE. 
Projekt Dediščina nas povezuje je financiran s strani Občine Litija in sofinanciran s strani Republike Slovenije 
in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   
 
Projektne aktivnosti in sama otvoritev so povzročile povečano zanimanje medijev za dejavnost muzeja. 
Prispevki so bili objavljeni na Televiziji Slovenija in nacionalnem radiu, v časopisu Delo, v vseh lokalnih 
medijih (ATV Signal, Radio GEOSS, ETV,…). Pred otvoritvijo novih muzejskih prostorov smo prenovili tudi 
spletno stran Mestnega muzeja Litija - www.muzejlitija.si.   
 

2.2.2. VODENI OGLEDI MUZEJA 
 
V obdobju poročanja je muzej obiskalo 2003 obiskovalcev, kar je 56% več kot lani. Velika večina jih je bila 
organiziranih v skupine – obiskalo nas je kar 58 skupin. Nadaljuje se trend, da med skupinami obiskovalcev 
narašča delež turistov v Litiji, ki obiščejo rudnik Sitarjevec in druge znamenitosti. Večinoma v organizaciji 
Turistično informacijskega centra Litija. Še vedno pa prioriteta muzeja ostajajo mladi obiskovalci, zlasti šolarji 
iz lokalnega okolja. 
Obiskovalce popeljemo po stalnih razstavah: Južna železnica, Litijski most, Zgodovina rečnega prometa 
Rudnik Sitarjevec, rekonstrukcija zaporniške celice, Obrazi Litije, Zgodovina pevskih društev ter spominska 
soba Petra Jereba. Vse stalne muzejske razstave nagovarjajo teme, ki tvorijo del identitete Litijanov, 
kolektivni spomin skupnosti in obravnavajo tudi aktualne družbene vsebine.  
Do maja so si vsi obiskovalci lahko ogledali še zbirko savskih prodnikov – gostujočo razstavo Društva za razvoj 
podeželja LAS.  
 
Poleg vodenih ogledov muzeja prezentacijo dediščinskih vsebin izvajamo tudi z rednimi oddajami na televiziji 
ATV Signal, s predavanji gostujemo na drugih lokacijah, s članki v glasilu Občan, s  publiciteto v drugih 
medijih, preko spletne strani in socialnih omrežij. 
 

http://www.muzejlitija.si/
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Potrditev dobrega dela muzeja in s tem zaupanje javnosti se kaže na različne načine. Zelo smo veseli zlasti 
povečanega obiska ter vse številčnejših in obsežnih donacij dediščinskih predmetov. 
 
V letu 2019 smo se začeli prilagajati povečanemu obisku in spremembi strukture gostov. Začeli smo z 
usposabljanjem skupine vodnic po muzeju – zunanjih sodelavk. Sedem se jih je prijavilo na poziv in so 15.6. 
že opravile prva vodenja. Turistom bo potrebno prilagoditi tudi čas ogledov muzeja. 
 

2.2.3. MUZEJSKE RAZSTAVE 
 
Za leto 2019 smo načrtovali postavitev devetih novih razstav. 8 razstav smo postavili v prvem polletju. To je 
uspelo z veliko angažiranostjo ne le kolektiva muzeja, ampak predvsem širše strokovne in laične javnosti v 
Litiji in Šmartnem. Ter seveda s financiranjem Občine Litija in Evropske Unije iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.   
V drugi polovici leta smo s projektnim partnerjem Pevskim društvom Zvon pripravili še razstavo o Pevskem 
društvu Zvon v Šmartnem pri Litiji.  
 

datum naziv kustosinja  

20.02. Mi Litijani smo veseljaki Helena Hauptman 40 

15.6. Zaporniška celica Dr. Tina Šuštaršič 

250 

15.6. Obrazi Litije Dr. Tina Šuštaršič 

15.6. Litija, ujeta v objektiv Dr. Tina Šuštaršič 

15.6. Glasbena društva Dr. Tina Šuštaršič 

15.6. spominska soba Petra Jereba Helena Hauptman  

15.6. 
Prenova kleti stare sodnije – 

fotografska razstava 
Avtorica Sabela Porto Ares 

Kustosinja Helena Hauptman 

15.6. 
Stara sodnija – arhitektura – 

fotografska razstava 
Avtorji: članice in člani društva Litijski 

likovni atelje 

3. 10. Gustav Tonnies s sinovi Avtor: Švedsko slovensko društvo 40 

7. 10. Gabrijela Hauptman: Nostalgija Gabrijela Hauptman  70 

7. 12.  Pevsko društvo Zvon Dr. Tina Šuštaršič s člani zbora 40 

11. 12.  Terra Sigillata Ddr. Verena Vidrih Perko 10 

19.12. Razstava božičnega kruha  
Društvo kmetic Litija in Šmartno in 

MML 60 

   510 

 
Prva razstava je tradicionalna razstava o Litijskem karnevalu, ki pomeni uvod v vsakoletne karnevalske 
dogodke. Mi Litijani smo veseljaki – je tudi himna Litijskega karnevala. Na glasbo koračnice »Mladi vojaki«, 
skladatelja Viktorja Parme, je tekst napisal Litijan Vinko Damjan. Letos smo jo v ZKMŠ Litija oživili s pomočjo 
Pihalnega orkestra Litija, Pevskega društva Lipa, Medgeneracijskega glasbenega društva Litija in Glasbene 
šole Litija in Šmartno. Na razstavi je bil premierno prikazan tudi film o Litijskem karnevalu 1965, ki ga je našel 
g. Ciril Golouh, za predstavitev pa pripravil ATV Signal Litija. 
Ostale razstave so bile postavljene v okviru projekta Dediščina nas povezuje. Otvoritvene slovesnosti in 
dogajanja, ki je potekalo pozno v noč, se je udeležilo cca 250 obiskovalcev. 
Decembra smo v Šmartnem, v okviru projekta Dediščina nas povezuje, pripravili še razstavo o Pevskem 
društvu Zvon. 
Otvoritev razstav se je udeležilo več kot 510 obiskovalcev, kar je za več kot 100 procentov povečan obisk 
glede na leto 2018. 

 
2.2.4. PREDAVANJA 
 
Tematska predavanja organiziramo enkrat mesečno. Z njimi obiskovalcem približamo lokalno in slovensko 
kulturno dediščino. Predavanja pripravljamo v sodelovanju z Društvom Univerza za 3. življenjsko obdobje 
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Litija in Šmartno oz. študijsko skupino Kulturna dediščina, v katero je vpisano 16 slušateljev. Predavanja so 
zaradi velikega zanimanja odprta tudi za javnost. Letos je pet predavanj obiskalo 233 Litijanov in gostov. 
Letošnja sezona predavanj je osredotočena na zgodovino Litije na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ko so gradili 
stavbo stare sodnije in potekajo v okviru projekta »Dediščina nas povezuje«.  Predavanja so za vse 
udeležence brezplačna.  Obisk se je povečal s 243 na 328 obiskovalcev. 

 
datum naziv Avtorica / predavateljica število obiskovalcev 

17.01. Zgodovina stare sodnije Dr. Tina Šuštaršič 70 

13.02. Zgodovina Stare sodnije Dr. Tina Šuštaršič 38 

4.4. 
Higiena Slovencev na prelomu 20. 

stoletja 
Dr. Meta Remec, Inštitut za 

novejšo zgodovino 30 

14.5. Tacitova Germanija  
Ddr. Verena Perko, 

Gorenjski muzej 30 

8. 8. Predavanje stara sodnija-Dom Tisje Dr. Tina Šuštaršič 30 

26. 9. Predavanje stara sodnija-Dom Tisje Dr. Tina Šuštaršič 25 

23.10. Predavanje Plečnik-Dom Tisje Dr. Tina Šuštaršič 25 

13.11. Predavanje Plečnik-Dom Tisje Dr. Tina Šuštaršič 15 

28. 11. 
Prehrana na prehodu iz 19. v 20. 

stoletje 
Dr. Tina Šuštaršič 

55 

11. 12.  Terra Sigillata 
Ddr. Verena Vidrih Perko, 

Gorenjski muzej 10 

  skupaj 328 

 
 

2.2.5.  REALIZACIJA OSTALIH NALOG V LETU 2019 
 

KULTURNI PRAZNIK 2019 – DAN ODPRTIH VRAT MUZEJA: 
Muzej je na ta dan obiskalo kar 108 Litijanov. Udeležili so se brezplačnih vodenj po muzejskih razstavah in 
predstavitvi knjižic iz cikla Litijske hiše govorijo, zlasti nove knjige »Stara sodnija«. Avtorica je Darinka Kobal, 
avtorica ilustracij pa Anita Vozelj. Izdajatelj knjige je ZKMŠ Litija Mestni muzej Litija. Knjiga širi znanje in 
popularizira lokalno dediščino. 
 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2019: 
Sodelovanje v vseslovenskem projektu Poletna muzejska noč 2019 (15.6.2019) – program promocije 
muzejskih ustanov je opisano v predhodnih poglavjih. Odprtje kletnih prostorov Stare sodnije z novimi 
stalnimi razstavami, so spremljali nastopi društev, ki so na razstavah predstavljena: Pihalni orkester Litija, 
Pevsko društvo Lipa in Pevsko društvo Zvon. 
 

RUDNIK SITARJEVEC: 
MML je v letu 2019 nadaljeval z občasnimi vodenji po rudniku. Zlasti pa podpira delovanje rudnika s 
predstavitvijo svoje zbirke predmetov iz rudnika in nudenjem strokovne podpore pri razvoju programov v in 
okoli rudnika. 
 

KULTURNO – ZGODOVINSKA POT PO LITIJI: 
Opravljenih je bilo več vodenj za turiste v Litiji. 
Strokovni sodelavki MML sta sodelovali tudi pri izvedbi drugega urbanega sprehoda po Litiji - Jane's Walk. 
 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
Mestni muzej Litija se je že peto leto priključil dnevom, ki so v Evropski Uniji posvečeni kulturi.  
Otvorili smo dve razstavi, slikarsko razstavo Gabrijele Hauptman z naslovom Nostalgija in v sodelovanju z 
Slovensko-švedskim društvom gostujočo razstavo  »Graditelj Ljubljane-Gustav Tonnies s sinovi«. Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je postavilo sejemsko prireditev s stojnicama s svojimi izdelki. Vseh 
dogodkov se je udeležilo okoli 150 ljudi. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007647315474&__tn__=K-R&eid=ARDTWtLjEhJjrDNV0g7FTFPX1XFc7zDvZZrImE1lTe4qr4TX53BMBXBmidJRzlz-VIVpEXmQce3vZAZY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkFmZekono5QDLwFyiKcqUGE38tZLjdkai6OdVH839iWb2Sz9vZGrhZ21t_cBAyNwvpvju6IE4KFGpWg34Z8vafdfP7YsElu6xwegJOtBszJ91v97I8AI9hchQQCVu3jvLjs6kXPYL5f9MpYD-y0Tb4f54PuwzjThbUzmkxGE061_BGb6u_Z6tSMhPD2U2fi5mqePzIy7Qxzy1KNPc7bNph7UfeVnPg4YXeWZ3uDOy6M7emZ8Yi11x0ilBkZQi6QlhPLtgTUSrWhrGO_JcvQRq7GsgpJiCN3aGT0RH32NQ1CeBNp3lO2A4LrgxcO5z5QvDiKNxivSObohvd-AgW_OjZLir0JUtlGYYBg
https://www.facebook.com/InstitutZaNovejsoZgodovino/?__tn__=K-R&eid=ARBx-Tu6VqaW94kltsmKVJEuHcoR84c5SELbmD7SaXO6j84YdP6dfAI2W59j-n5gnKNNc8B16UM2ToRu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkFmZekono5QDLwFyiKcqUGE38tZLjdkai6OdVH839iWb2Sz9vZGrhZ21t_cBAyNwvpvju6IE4KFGpWg34Z8vafdfP7YsElu6xwegJOtBszJ91v97I8AI9hchQQCVu3jvLjs6kXPYL5f9MpYD-y0Tb4f54PuwzjThbUzmkxGE061_BGb6u_Z6tSMhPD2U2fi5mqePzIy7Qxzy1KNPc7bNph7UfeVnPg4YXeWZ3uDOy6M7emZ8Yi11x0ilBkZQi6QlhPLtgTUSrWhrGO_JcvQRq7GsgpJiCN3aGT0RH32NQ1CeBNp3lO2A4LrgxcO5z5QvDiKNxivSObohvd-AgW_OjZLir0JUtlGYYBg
https://www.facebook.com/InstitutZaNovejsoZgodovino/?__tn__=K-R&eid=ARBx-Tu6VqaW94kltsmKVJEuHcoR84c5SELbmD7SaXO6j84YdP6dfAI2W59j-n5gnKNNc8B16UM2ToRu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkFmZekono5QDLwFyiKcqUGE38tZLjdkai6OdVH839iWb2Sz9vZGrhZ21t_cBAyNwvpvju6IE4KFGpWg34Z8vafdfP7YsElu6xwegJOtBszJ91v97I8AI9hchQQCVu3jvLjs6kXPYL5f9MpYD-y0Tb4f54PuwzjThbUzmkxGE061_BGb6u_Z6tSMhPD2U2fi5mqePzIy7Qxzy1KNPc7bNph7UfeVnPg4YXeWZ3uDOy6M7emZ8Yi11x0ilBkZQi6QlhPLtgTUSrWhrGO_JcvQRq7GsgpJiCN3aGT0RH32NQ1CeBNp3lO2A4LrgxcO5z5QvDiKNxivSObohvd-AgW_OjZLir0JUtlGYYBg
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STROKOVNI EKSKURZIJI: 
Marca in oktobra smo v sodelovanju z Društvom Univerza za 3. življenjsko obdobje Litija in Šmartno 
organizirali strokovni ekskurziji. Marca smo odšli na Goričko. Ogledali smo si:  Doživljajski park Vulkanija, grad 
Grad in LUTRO, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ekskurzije se je udeležilo 29 oseb. 
Oktobra je potekala ekskurzija na Solčavskem. Ogledali smo si Center Rinka, delavnico polstenja, cerkev v 
Solčavi, Logarsko dolino s slapom Palenka, muzej Potočke Zijalke. Ekskurzije se je udeležilo rekordno število- 
34 oseb.  Kar je skorja dvakrat več kot lani. 
 

PROJEKT »VISIT LITIJA«: 
MML sodeluje pri izvajanju projekta.  Skupaj s TIC Litija smo oblikovali nabor zgodovinsko pomembnih lokacij 
in spomenikov v Občini Litija za profesionalno fotografiranje. V drugi polovici leta 2019 je potekalo 
fotografiranje izbranih lokacij in dogodkov. Fotografije bodo osnova tudi za ureditev predstavitvene sobe 
Občine Litija v pritličju MML v letu 2020. ZKMŠ Litija je partner projekta, nosilni partner je Občina Litija. 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.  
 

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 
Konec leta 2019 je ZKMŠ Litija izdal tretjo knjižico zgodbic Darinke Kobal in ilustratorke Anite Vozelj V temnih 
globinah Sitarjevca. Izdajo je, preko razpisa,  finančno podprla tudi Občina Litija. Knjižica je pomembna za 
krepitev lokalne identitete kraja in ohranjanje spomina na rudarsko dediščino. 
 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE S PODROČJA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE 
V obdobju poročanja smo svetovali Mestni skupnosti Litija in Občini Litija glede ureditve spomenika NOB ter 
sodelovali pri prestavitvi kipa Luke Svetca. Dobro sodelovanje ZKMŠ Litija z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije se je izkazalo na otvoritvi kletnih prostorov muzeja, ko so nas s prisotnostjo počastili 
generalni direktor zavoda, glavni konzervator in vodja izpostave za ljubljansko območje.  
 

SKRB ZA NEPREMIČNO DEDIŠČINO V OKOLICI 
Posebej je potrebno omeniti sodelovanje z Mestno skupnostjo Litija: po sodelovanju pri postavitvi replike 
litijske kapelice zdaj ZKMŠ Litija tudi skrbi za stavbo. Poleg tega je v letu 2019 v sodeloval z ZVKD pri pripravi 
strokovnih podlag za obnovitev Plečnikovega spomenika.  
 

OSTALI DOGODKI V MESTNEM MUZEJU LITIJA 
V letu 2019 smo beležili tudi velik porast povpraševanja po izvajanju dogodkov v prostorih MML. V letu 2018 
je bilo takih dogodkov 18, do konca leta 2019 pa kar 28. Poleg navedenih uporabnikov prostore vsak 
ponedeljek uporablja tudi Društvo U3 za plesne vaje. 
 

datum naziv Avtorica / predavateljica obisk 

5.6. Taček v muzeju Lastna produkcija 25 

13.6. najem predavalnice – srečanje partnerjev Razvojni center Srca Slovenije 15 

06.02. Srečanje članov Društvo upokojencev Litija 40 

18.02. Srečanje turističnih ponudnikov Srce Slovenije Razvojni center Srca Slovenije 30 

19.3. predavanje Moder človek se ne stara Društva upokojencev Litija 22 

29.03. najem predavalnice - izobraževanje Razvojni center Srca Slovenije 20 

3.4.  predavanje Fizična oseba 9 

9.5. najem predavalnice – srečanje partnerjev Razvojni center Srca Slovenije 10 

31.5. Okrogla miza o Savi in hidroelektrarnah Skupina ZAsavo 18 

4.6. najem predavalnice – srečanje partnerjev Razvojni center Srca Slovenije 20 

20.6. obisk 8 županov s Češke TIC 20 

3.10. Začetek študijske sezone U3 in sejem MM 70 

28. 10. Najem Center za razvoj- Mine tour Razvojni center Srca Slovenije 12 

9. 12.  Delavnica peka poprtnika TIC 13 

22. 11.  Srečanje Društva upokojencev Društvo upokojencev 32 

26.11. Kaligrafija  U3 10 

https://www.facebook.com/Vulkanija/?__tn__=K-R&eid=ARDSzDuT2Si2AJa6HiRcSr24Kdil8vY3ApakCTyRYbHJ-G5kZGLBdsrQcS6luao8NQMaK0GomFlr9MgM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAU1yHkAErYn8XqcuxVbGT19fpuRfAkxF5Ue6CMBm5sgN32DfajqeVCEQ44Uja_wt-Wv7NWuxWRWWmqYnDu8NSaKe39YQDPGZdmFuC3Y94IAmscq3O0MABO9RU1nEEkfdBfkKPFM-usaAG4rYMMxDoL5cIhkQ1KGwxHJMvcsD-x2aCjIxzszLYUsqjWgyR82KYgWcts0wbjRNk7YNSVvQxFPAj5xMvBQmMyWPbLyaj3wCH5xWAugmgJqTfeuK3EQevzX8ZXvM4TeM6gPYAYUNC79phA8IoWNPvwFV7z0Q9IXSHaT7UQtPDVM88OQBYQXNu7QQZgQdPEjJ3OL3R6dEf_D4f8XwTOPVOCjw
https://www.facebook.com/LutraInstitut/?__tn__=K-R&eid=ARCIEwSVSjOu7Hvj8lZvO0rld0GSITAyoFqyTWNEsWpjwUQs7WHxclozlkwRhWY9YfxqvUpG4IcKiHWL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAU1yHkAErYn8XqcuxVbGT19fpuRfAkxF5Ue6CMBm5sgN32DfajqeVCEQ44Uja_wt-Wv7NWuxWRWWmqYnDu8NSaKe39YQDPGZdmFuC3Y94IAmscq3O0MABO9RU1nEEkfdBfkKPFM-usaAG4rYMMxDoL5cIhkQ1KGwxHJMvcsD-x2aCjIxzszLYUsqjWgyR82KYgWcts0wbjRNk7YNSVvQxFPAj5xMvBQmMyWPbLyaj3wCH5xWAugmgJqTfeuK3EQevzX8ZXvM4TeM6gPYAYUNC79phA8IoWNPvwFV7z0Q9IXSHaT7UQtPDVM88OQBYQXNu7QQZgQdPEjJ3OL3R6dEf_D4f8XwTOPVOCjw
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3.12. Pletenje zvončkov iz ratana U3 13 

17. 12.  Novoletno srečanje U3 Litija in Šmartno U3 40 

  skupaj 190 

 
Delo MML v letu 2019 ocenjujemo kot izjemno uspešno. S sodobnimi razstavami smo opremili vse 
prenovljene kletne prostore Stare sodnije. Število obiskovalcev muzeja je bilo 3763 oseb in je za 40 % večje 
glede na predhodno leto. Za skoraj 56 % se je povečal obisk muzejskih zbirk. Zelo veseli porast oblik 
sodelovanja z muzejem, ki zahtevajo večjo angažiranost obiskovalcev: delavnice, predavanja, ekskurzije,… Z 
večjo aktivnostjo udeležencev dogodkov raste tudi poznavanje dediščine občine Litija med občani. Zlasti pa 
se ustvarja skupnost zglednega števila občanov, ki niso le naklonjeni tej temi, ampak aktivno prispevajo k 
ohranjanju dediščine in oblikovanju identitete kraja in občine. Posledično raste tudi prepoznavnost občine v 
okolici.  
 
 

 
 

2.3. MLADINSKI CENTER 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 izvaja programe in projekte na vseh prednostnih področjih mladinskega dela. 
 
 

2.3.2. PROJEKTI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2019 
 
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 2019 je Mladinski center Litija izvedel naslednje redne projekte: 

- v koprodukciji s Klubom litijskih in šmarskih študentov smo zvedli razpis za sofinanciranje programov mladih: 
podprli smo 6 od 17 prijavljenih projektov oz. programov, 

- organizirali in izvedli smo Štafeto kulture – prireditev ob 13. rojstnem dnevu centra,  
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- organizirali in izvedli smo dvodnevno gostovanje dijakov prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija v MC Litija s 
kompleksno predstavitvijo mladinskih dejavnosti in društev v Litiji ter pogovornimi delavnicami,  

- organizirali smo Športno poletje - kompleksen počitniški športni program skoraj 100 organiziranih vadb za 
otroke in mladino, 

- organizirali smo Utrip poletja - kompleksen počitniški program ustvarjalnih, kuharskih, medkulturnih,… 
delavnic in poletni tabor prostovoljcev centra, 

- organizirali več kot 10  turnirjev v družabnih namiznih, videoigrah in pikadu,  
- organizirali in izvedli smo 8 tematskih filmskih večerov, 
- organizirali tečaj vadbe joge, 
- organizirali in izvedli 7 dogodkov v okviru novega projekta story tellig –  gre za pogovorne večere, kjer mladi 

delijo izkušnje z vnaprej določenega področja; teme: življenje v tujini, programi EU za mlade, glasbeni 
festivali v občini Litija, potovanja;  

- ob 8. marcu smo organizirali tematski dan na temo položaja žensk, 
- kot koproducent smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi festivala F 52, letos na dvorišču MC Litija,  
- sodelovali smo v vseslovenski akciji za promoviranje prostovoljstva - Dan za spremembe in na prireditvi 

»Evropski teden mladih«,  
- nadaljevali smo z izvajanjem številnih medkulturnih programov: nacionalni večeri, branje poezije ob 

slovenskem kulturnem prazniku, potopisi,… 
- organizirali smo občinski otroški parlament in udeležbo na regijskem in državnem otroškem parlamentu, 
- organizirali smo otroški pustni živ žav – največjo zabavno prireditev za otroke v občini,  
- sodelovali pri organizaciji in izvedbi otroškega karnevala, Tačkovega festivala, Litijskega teka, Čarobne Litije 

in drugih prireditev občinskega pomena, katerih ciljna populacija so tudi mladi, 
- s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem promtu smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditve Varno 

na motor in Dan brez avtomobila, 
- sodelovali smo pri izvebi dogodka Slovenski zajtrk na osnovnih šolah,  
- za učence OŠ Litija enote s prilagojenim programom smo v tednu otroka organizirali poseben program 

aktivnosti,  
- sodelovali smo z Izobraževalnim centrom GEOSS zlasti pri programu socialne aktivacije in podaljšanju 

akreditacije za izvajanje višješolskih programov,  
- udeležili smo se poklicnih in božičnih sejmov na nekaterih osnovnih šolah, 
- organizirali smo večjo javno prireditev namenjeno promociji mladinskega dela in dela društev za malde na 

Staretovem trgu v Šmartnem – v okviru projekta prenova Staretovega trga, 

- izvedli smo izjemno uspešen dvodnevni multimedijski projekt MC-jeva hiša strahov, 
- smo pomemben regijski akter na področju mladinskega dela – tako v zasavski kot osrednje-slovenski regiji. 

 
Izvedli smo vse načrtovane projekte. Dodali izvedbo nekaterih nenačrtovanih. Pri izvedbi vseh projektov so 
bili vključeni prostovoljci Mladinskega centra, pri večini tudi prostovoljci drugih mladinskih organizacij, drugih 
nevladnih organizacij; pri številnih smo 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, Zavoda Planica, 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 2019. Sodelovanje na skoraj vseh projektih je za mlade brezplačno.  
 
 

2.3.3. PROGRAMI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA V LETU 2019 
 
Programi so daljši vsebinski sklopi. Nekateri so celoletni, drugi so potekali daljša obdobja v letu 2019. Tudi 
programi so lahko redni ali izredni.  
 
Redni celoletni programi Mladinskega centra Litija: 

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

- MC Galerija: 10 razstav mladih ustvarjalcev v obdobju poročanja, od so tri gostovale tudi izven prostorov MC 
Litija – po šolah, v Knjižnici Litija in avli Občine Litija, 

- MC Klub: vadnica rock glasbenih skupin in prostor za produkcijo elektronske glasbe; deloval je vsak dan, celo 
leto; 10 različnih skupin s cca 40 člani, skupaj cca 45 ur vadb na teden; 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, … 

- MC Litija zagotavlja prostor mladim za prve podjetniške korake,… v okviru smojih možnosti zagotavlja 
organizacijsko in svetovalno pomoč, 

- svetovanje ostalim mladinskim centrom: v obodbju poročanja MC Moravče, 
- nadaljevali smo sprejete projekte evropske prostovoljne službe z gostovanjem prostovoljcev na OŠ Gradec, 

OŠ Gabrovka Dole, OŠ Šmartno, OŠ Litija in v MC Litija; dobili odobren nov projekt gostovanja prostovoljcev v 
okviru program Erasmus+ in ga 1.10.2019 začeli izvajati,  

- organizacijsko, svetovalno in finančno smo podprli podprli ponovo občasno delovanje »Kina v Litiji«, 
- sodelovanje pri izvajanju programa sveta za medgeneracijsko sodelovanje, tudi pri izvedbi prvega Festivala 

medgeneracijskega povezovanja, 
- z gostiteljstvom treh medgeneracijskih delavnic smo sodelovali tudi pri projektu Dediščina nas povezuje, 

skupaj z Društvom Univerza za 3. življenjsko obdobje in Mestnim muzejem Litija, 
- nudili smo prostor in občasno izvajanje učnih pomoči: pomoč pri učenju, pisanju seminarskih nalog, diplom,… 

zlasti na teme mladinskega dela, družboslovja,…; veliko je tiskanja gradiv,…  
- Unikatija: prodaja unikatnih izdelkov na sejmih, za mlade z registriranim osebnim dopolnilnim delom 

(spodbujanje podjetništva) na prireditvah ZKMŠ Litija, 
- večerno gibanje: v prvem polletju 2019 so bile to ponedeljkove vadbe v dvorani Ambient – 12 terminov vadb; 

v jesenskem obdobju vadbe odbojke v dvorani Gimnazije Litija – 21 terminov, 
- vadba teka: 34 terminov vadb; tekači se udeležujejo tudi tekaških tekmovanj - Litijski tek in drugih po 

Sloveniji in tujini,…  
- spodbujanje tekmovalnega športa med mladimi: MC Litija je finančno in organizacijsko podprl športne ekipe, 

ki nastopajo v raznih neformalnih ligaških tekmovanjih, 
- izposoja športne opreme  v dnevnem centru MC, 
- mladinski delavci in prostovoljci so se udeležili številnih usposabljanj v organizaciji Erasmus+ (več 

usposabljanj tudi v tujini), Zavoda Movit, Mladinske mreže MaMa, drugih mladinskih centrov; sami smo 
organizirali usposabljanja za prostovoljce in mlade: tabor protovoljcev, delavnice za gimnazijce,… ustvarjalne 
delavnice: pridobivanju uporabnih veščin mladih,… 

- nadaljevali smo z nudenjem mest za učne prakse dijakom in študentom različnih srednjih šol in fakultet – kar 
17 dijakov je bilo na praksi v obdobju poročanja, 

- sodelovali smo z Varstveno-delovnim centrom v Litiji in organizirali programe za njihove uporabnike – več 
kot 15 programov.  
Izredni – nenačrtovani programi: 

- Zbiranje materialov za ponovno uporabo v sodelovanju s projektom LIST, 
- Podpora neformalni skupini Mladi za podnebno pravičnost Litija: organizacija razstav, delavnic, udeležba na 

shodu v Ljubljani,… 
- Prostovoljci iz tujine so organizirali jezikovne tačaje francoščine, nemščine, kitajščine. 

 
V letu 2019 smo izvajali organizacijsko, strokovno, svetovalno in tehnično podporo delovanju lokalnih 
mladinskih društev in neformalnih skupin. Z njimi smo tudi programsko sodelovali. 
Pri izvedbi vseh programov so bili vključeni prostovoljci Mladinskega centra, v številne tudi prostovoljci iz 
sistema Evropske prostovoljne službe. Mladinski delavci delujejo pretežno kot mentorji prostovoljstva. Pri 
nekaterih so bili vključeni tudi prostovoljci drugih mladinskih organizacij, neformalnih skupin in drugih 
nevladnih organizacij; pri številnih smo 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 sklada za regionalni razvoj in programa Erasmus+,  
sofinanciranja strateških partnerjev, občine Litija (prostori, en mladinski delavec), tudi sredstev razpisa za 
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programe kulture, športa, mladine in socialnega varstva v letu 2019. Udeležbe na usposabljanjih in drugih 
programih so za mlade brezplačna. 
 

Pri izvajanju projektov in programov MC Litija smo v letu 2019 načrtovali 2.000 aktivnih udeležencev, 
dejansko pa smo jih zabeležili kar 2.422. Pri tem mislimo na mlade med 15. in 29. letom starosti, kar je 
osnovna ciljna skupina mladinskega centra. Aktivni udeleženci so tisti, ki nastopajo v vlogah načrtovalcev in 
izvajalcev programov in niso zgolj udeleženci. V programih aktivno sodelujejo tudi mlajši in starejši 
udeleženci. Aktivni udeleženci programov so ključen kazalnik uspešnosti delovanja mladinskih centrov v 
Sloveniji (Urad RS za mladino). 
 

Metode dela z mladimi in za mlade so različne: najrazličnejše delavnice, predavanja, pogovori, usposabljanja, 
medgeneracijsko povezovanje, športne vadbe, tekmovanja, animacije, literarni večeri, koncerti, filmi, oddaje, 
izleti, družabni dogodki, obiski, razpisi, dotacije, sejmi, zbiranje materialov za reciklažo, informiranje in 
svetovanje, razstave,… 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, portal mlad.si,  najave na  Radiu 1 - Radio GEOSS in ATV Signal, 
ETV,  plakati, Youtube kanal. 
 
 
 

2.4. POROČILO PODROČJA ŠPORT 
 

 
 
Delovna področja enote za šport so opredeljena v Odloku o ustanovitvi ZKMŠ Litija: 

- organizacija in izvedba javnih prireditev in neformalnih oblik izobraževanja s področja športnih dejavnosti,  
- nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za 

otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov financiranja za športne projekte, 
- upravljanje in skrb za javno športno infrastrukturo na območju Občine Litija, 
- sodelovanje in pomoč pri organizaciji športnih in drugih množičnih prireditev v javnem interesu  ter izvajanju 

interesnih, prostočasnih in počitniških dejavnosti za mlade, 
- opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne zveze društev, 
- pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa športa. 
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Za izvajanje tega programa obstajajo nekatere formalne ovire (npr.: neobstoj vadbenih prostorov s katerimi 
bi razpolagali) in druge ovire (kadrovske, finančne – opisane v ustreznih poglavjih). Delovanje enote je tudi v 
letu 2019 odvisno od sofinanciranja Fundacije za šport in sponzorjev ter sodelovanja z Mladinskim centrom 
Litija. 
 
 

2.4.1.  LITIJSKI TEK 2019 
 
 

Je največja množična javna športna prireditev v Litiji in po namenu in obsegu izvedbe najzahtevnejša za 
področje šport v letu 2019. Izveden je bil v soboto 8.6.2019. Pri izvedbi smo upoštevali izkušnje predhodnih 
tekov: 

- močna povezanost z vrtci, osnovnimi šolami in Gimnazijo Litija pri udeležbi na teku – tekačev je bilo še več 
kot lani skupaj najmanj 800 tekačev, 

- povezanost s športnimi društvi tako pri organizacijskih delih kot pri udeležbi tekačev – vključenih cca 15 
športnih društev, 

- sodelovanje z Občino Litija, Mestno skupnostjo Litija in lokalnim gospodarstvom, 
- kvalitetna izvedba prireditve, zlasti skrb za varnost tekačev, 
- program za elektronsko prijavo tekačev, čipiranje tekačev in natančnejše merjenje rezultatov. 

Dosegli smo zastavljene cilje teka v letu 2019: 
- povečati število tekačev, gledalcev in ostalih sodelujočih pri organizaciji in izvedbi teka. 
- tako tek vedno bolj povezuje lokalno skupnost in promovira Litijo v okolju. Zato tudi poteka  v sklopu 

prireditev ob prazniku Občine Litija, 
- teka so se letos udeležili nekateri vrhunski slovenski tekači. Miran Cvet – eden od fenomenov 

gorskega teka v svetovnem merilu; Aleš Žontar (državni prvak v gorskem maratonu in štirikratni 
zaporedni zmagovalec Istrskega maratona) in Andreja Godec (državna reprezentantka v gorskem 
teku). 

Izvedbo Litijskega teka 2019 je delno financirala občina Litija iz rednih proračunskih sredstev, del iz razpisa za 
programe športa (2.200 EUR v letu 2019), delno pa sponzorji/donatorji iz lokalnega okolja, zlasti Mestna 
skupnost Litija. V letu 2019 smo bili ponovno uspešni na razpisu Fundacije za šport in za izvedbo teka prejeli 
2.200 EUR.  

 
2.4.2. REKREATIVNE PRIREDITVE IN VADBE 
 

V letu 2019 je enota poleg Litijskega teka sodelovala pri izvedbi naslednjih športnih prireditev in vadb: 
- redne športne vadbe: enkrat tedensko v telovadnici Ambient Litija in dvorani Gimnazije Litija, producent 

dogodka je MC Litija, koproducent 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, koproducent je enota za šport, 
- po rednih počitniških kopalnih izletih je bilo veliko povpraševanje, a jih zaradi pomanjkanja denarja nismo 

mogli izvesti – le dva kopalna izleta, 
- soorganizirali smo Športno poletje – sklop rekreativnih vadb med šolskimi počitnicami je začel zadnji teden 

junija in trajal do zadnjega avgusta; program je bil okrnjen zaradi nezadostnih finančnih sredstev, a ga je 
kljub temu obiskalo več kot 600 otrok in mladih, 

- Gozdna učna pot Svibno: promocija in vzdrževanje poti. 
Enota samostojno, zaradi omejenih sredstev, ne bo mogla organizirati vadb, niti drugih športnih prireditev. 
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2.5.  TURIZEM - POROČILO ZA LETO 2019                                              
 

 
Osnovne naloge ZKMŠ Litija na področju turizma 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«. Z letom 2018 pa je s sklepom Občine Litija dobil  tudi 
naloge upravljavca Rudnika Sitarjevec Litija. 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. POROČILO O IZVEBI GLAVNIH NALOG TURIZMA V LETU 2019 
 
ZKMŠ Litija je v sodelovanju z drugimi akterji na področju turizma skrbel za  dvig prepoznavnosti Občine Litija 
kot turistične destinacije in razvoj turizma v občini: 

- delovanje Turistično informacijskega centra Litija – TIC Litija na Valvazorjevem trgu 10, 
- oblikovanje novih turističnih programov v sodelovanju s turističnimi ponudniki iz občine Litija – 

oblikovan je nov zeliščarski produkt, 
- krepitev sodelovanja med ključnimi akterji turizma znotraj občine (Oglarska dežela, Vače z okolico, 

Polšnik z okolico, Gabrovka z okolico), 
- trženje turističnih programov, 
- organizacijo turističnih ogledov Rudnika Sitarjevec Litija in skrb za zagotavljanje turističnih vodnikov 

po Rudniku Sitarjevec Litija, 
- izvajanje projekta LAS Visit Litija in koordinacija med projektnimi partnerji, 
- navezovanje in vzdrževanje stikov s turističnimi akterji izven občine (Turizem Ljubljana, Javni zavod 

Bogenšperk,…),  
- skupno promocijo turističnih znamenitosti, zanimivosti, dogodkov znotraj občine, 
- pomoč pri organizaciji občinskih prireditev in dogodkov, 
- širitev ponudbe v butični trgovinici znotraj TIC Litija za prodajo lokalnih izdelkov (razvoj novih 

spominkov), 
- organizacijo tematskih razstav v TIC Litija. 

 

2.5.2. PROMOCIJA TURIZMA IN TURISTIČNIH PONUDNIKOV 
 
O ponudnikih, delovanju, programih in drugih dogodkih, ki so se odvili preko leta v Litiji in okolici smo na 
spletnih portalih, družabnih omrežjih ter drugih lokalnih in nacionalnih medijih obveščali širšo javnost. 
Poslušalce Radia Geoss smo tedensko  informirali  o aktivnostih na področju turizma. Mesečno smo objavljali 
članke v glasilu Občan, spletnem časopisu Pisma iz Ljubljane. Največ promocije pa smo izvajali preko FB 
strani Turizem Litija, FB Rudnik Sitarjevec Litija in FB ZKMŠ Litija. Promovirali smo: 

-  dogodke, ki so jih organizirali turistični ponudniki, pohodi, Dan jagod in špargljev, Festival F52, 
Oglarsko deželo, kmečki dan na Polšniku, Festival potic v Gabrovki,… 

- dogodke, ki jih je organiziral ZKMŠ Litija v sodelovanju z občino Litija (Litijski karneval, Litijski tek, 
Festival skupnosti, Tačkov festival, Slovo poletju, Čarobna Litija), 

- pomembne dogodke v občini Litija (odprtje obnovljenega Savskega mostu, odprtje prenovljene 
razstave o Savskih prodnikih in Naše ptice),   

- večje kulturne dogodke, razstave v občini Litija in izdajo novih knjig (V temnih globinah Sitarjevca),… 
 

Prispevki o turističnih ponudnikih iz občine Litija  so bili tudi v medijih: 
- Naše Zasavje, prispevek o mineralih v Rudniku Sitarjevec Litija, 
- Lovely Trips blog – Italija, prispevek o Občini Litija in Šmartno pri Litiji z rudnikom Sitarjevec Litija, 
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- film Obiščite Srce Slovenije in zeliščno popotovanje v Srce Slovenije,  
- časopis Delo, članek »Del rudnika bo za adrenalinske obiske« o rudniku z novo odkrito dvorano,  
- RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro na Dolah pri Litiji – bili smo soorganizatorji snemanja, 
- reportaža o Rudniku Sitarjevec Litija s sejm MINFOS Tržič, na gorenjski spletni TV, 
- snemanje prispevka o Rudniku Sitarjevec za oddajo Slovenski magazin – predvajanje v januarju 2020. 

Za promocijske namene rudnika in ostale turistične ponudbe smo nabavili montažno stojnico. Izdelali smo 
dva transparenta, ki vabita v rudnik.  
 

Avgusta so potekale priprave na snemanje televizijske oddaje Dobro jutro, ki je ena izmed najbolj gledanih 
oddaj na 1. programu RTV Slovenija. Tokrat smo predstavili Oglarsko deželo. Pri organizaciji in izvedbi je 
sodelovalo preko 300 posameznikov.  Predstavljala so se vsa delujoča društva iz območja KS Dole pri Litiji, 
posamezne oglarske družine in OŠ Gabrovka Dole. Odziv javnosti po objavljeni oddaje je bil nad pričakovanji. 
Najpomembneje je bilo, da so se domačin povezali in odlično izpeljali dogodek. 

 
Povezovanje turističnih ponudnikov 
V ta namen smo sklicali sestanek turističnih ponudnikov (Družinsko gledališče Kolenc, TIC Dole pri Litiji, TD 
Polšnik in predstavnika iz sv. Jurjeve gore iz Gabrovke). Ugotovili smo, da se med seboj premalo poznamo in 
v ta namen 17.2. organizirali strokovno ekskurzijo po JV delu občine Litija. Obiskali smo Sv. Jurjevo goro, TIC 
Dole pri Litiji, Oglarsko domačijo Brinovec, Turistično kmetijo Krjan, Center za zunanjo ureditev in Dobro Vilo. 
Planirana je bila tudi ekskurzija po SZ delu občine vendar je odpadla zaradi slabega odziva potencialnih 
udeležencev. Zaposleni v TIC-a sodelujeta na skupnih mesečnih sestankih turističnih akterjev, ki jih  
organizira Občina Litija. 

 
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. Obiskovalcem TIC smo 
redno nudili informacije o turistični ponudbi v mestu Litija, programih Rudnika Sitarjevec Litija, turistični 
ponudbi zaokroženih območij Oglarske dežele, Vač z okolico in Polšnika z okolico, Gabrovke z okolico in 
ostalih delih občine, sosednje občine Šmartno, gostinski ponudbi, nočitvenih kapacitetah, podatke o 
lokacijah javnih  institucij in podjetij, podatke o aktualnih kulturnih, športnih in drugih dogodkih, itd.. TIC 
Litija je postal živahen in lahko dostopen prostor, kjer se srečujejo izletniki, obiskovalci Rudnika Sitarjevec 
Litija, turisti pa tudi meščani Litije, turistični ponudniki, rokodelci in drugi ustvarjalci. V letu 2019 je TIC 
obiskalo 1665 obiskovalcev od tega 114 tujcev iz 12 držav. V primerjavi z letom 2018 je bilo za 23% manj 
obiskovalcev. Obisk tujih gostov se je z dobrih 3% v letu 2018 dvignil na 7%.  Od tujih turistov TIC obiščejo 
prehodni gostje in gostje, ki so nastanjeni  pri okoliških ponudnikih nočitvenih kapacitet oziroma pri 
sorodnikih. Zelo radi v prostore TIC-a vstopijo domačini, katere zanima nova ponudba prodajnih produktov, 
promocijskih materialov. Veliko obiskovalcev povpraša po kolesarskih in pohodniških poteh. Veliko 
pozornosti vzbudijo tudi mesečne razstave v izložbi. 
Uradne ure v Turistično informacijskega centra so v torek od 10:00 – 16:00, v sredo 9:00  - 17:00, v petek od 
9:00 – 15:00 in soboto 9:00 – 12:00. 
 

Organizacija prireditev 
TIC Litija je skupaj z drugimi področji dela ZKMŠ Litija sodeloval pri organizaciji dogodkov Litijskega karnevala 
2019. Prevzel je  vlogo organizacije tekmovanja za Naj pustni krof 2019 – sodelovalo je 20 gospodinj in 
lokalov, 5 več kot predhodno leto. Sodeloval je pri izvedbi prireditve ob prevzemu pustne oblasti, sodeloval s 
Turističnim društvom Litija pri zbiranju karnevalskih skupin in v prostorih TIC -a nudil vse informacije v zvezi s 
pustnimi dogodki v Litiji.  
TIC se je vključil tudi v pripravo in izvedbo Festivala skupnosti, ki je bil v soboto, 15. junija 2019. Svetoval je 
pri komuniciranju s ponudniki in ureditvi prireditvenega prostora. 
V sklopu Čarobne Litije je TIC organiziral raznoliko ponudbo na Miklavževem in Božičnem sejmu. Skupno se je 
na sejmih predstavilo 35 ponudnikov. 4. decembra smo izvedli 3. pohod z baklami do Rudnika Sitarjevec 
Litija. Udeležilo se ga je okoli 250 pohodnikov. Pohod postaja vse bolj prepoznaven.  
Od 26. do 29. decembra so si obiskovalci v dvorani izvoznega rova rudnika lahko ogledali mineralne jaslice. 
Avtorica mineralnih jaslic je bila ga. Joža Jamšek. TIC Litija je skrbel za koordinacijo postavitve in zagotovil 
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ustrezno vodenje. Največji obisk rudnika v letu 2019 je bil v dneh izvajanja predstave živih jaslic, ki so jih 
uprizorili člani KUD Jevnica. Skupno je bilo v 4 dneh preko 1000 obiskovalcev.  
 
Sodelovanje na sejemskih prireditvah 
V sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in Turizmom Ljubljana smo se januarja udeležili 
turističnega sejma Natour Alpe-Adria 2019, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Promovirali smo  
predvsem Rudnik Sitarjevec Litija, pohodniški in kolesarski turizem.  V mesecu maju  smo se udeležili sejma 
MINFOST v Tržiču. Predstavitveni prostor Rudnika Sitarjevec Litija je bil nagrajen za najlepšega in najbolj 
atraktivnega na sejmu. V dveh dneh je stojnico obiskalo več tisoč ljubiteljev mineralov iz Slovenije in tujine. 
Oktobra smo se udeležili sejma Mineral Fest v Ljubljani, Cankarjev dom. Tako kot v Tržiču smo promovirali 
predvsem Rudnik Sitarjevec Litija, saj so obiskovalci tovrstnih sejmov predvsem ljubitelji mineralov. V času 
sejma je našo stojnico obiskalo okoli tisoč obiskovalcev, ki so bili nad predstavitvijo navdušeni. 
 
Promocijo turistične ponudbe občine Litija smo izvajali na vseh sejemskih prireditvah v Litiji (Litijskem 
karnevalu, Litijskem teku in Festivalu skupnosti, Tačkovem festivalu, na dogodku dan brez avtomobila, 
festivalu medgeneracijskega povezovanja,  Miklavževem in Božičnem sejmu) in drugod po občini Litija (Dan 
jagod in špargljev na Bregu pri Litiji, ob snemanju oddaje Dobro jutro na Dolah pri Litiji, na dogodku Oglarska 
dežela 2019). V okviru projekta prenove Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji smo se oktobra predstavili 
Šmarčanom.  
 
Dogodki v TIC-u 
Z organizacijo razstav v TIC-u smo promovirali lokalna društva, rokodelce in druge ustvarjalce. Do konca leta 
se je v naši izložbi zvrstilo 8 razstav: 

- v januarju volneni izdelki ga. Tatjane Ručigaj, 
- v februarju Društvo univerza za 3. življenjsko obdobje Litija – Šmartno, 
- v marcu pletene košare Brigite Rozina, 
- v aprilu velikonočna razstava ga. Karoline Bajec, 
- v maju keramika Barbare Dacar, 
- v juniju minerali iz Rudnika Sitarjevec Litija, 
- v septembru leseni unikatni izdelki, nakit, Zdravko Jeršin, 
- v oktobru zeliščni čaji, Pavla Rozina, 
- v novembru in decembru volneni izdelki , kmetija Pr' Sončku, Vilma Kante. 

Z zgoraj navedenimi razstavami smo promovirali vsebine, ki dopolnjujejo turistično ponudbo področja ter 
pritegnili ulične obiskovalce in sprehajalce k pozornosti, ogledu in obisku TIC-a. V nadaljevanju pa 
razstavljene izdelke ponudili v naši butični trgovinici.  
 

Projekt Visit Litija (Obišči Litijo)  
Nosilec projekta je Občina Litija, partnerji v projektu pa smo ZKMŠ Litija, Društvo za razvoj in varovanje 
GEOSS-a ter Društvo za razvoj podeželja LAZ. V marcu smo za izvajanje projektnih nalog zaposlili novo 
sodelavko. Pričela je z zbiranjem turističnih zanimivosti območja, gostinske ponudbe in društev, ki se 
ukvarjajo s turizmom, pridobivala ponudbe za izdelavo spletne strani Visit Litija, pridobivala ponudbe s strani 
zunanjih izvajalcev za ostale aktivnosti v prvi fazi projekta.  
Izbrani fotograf je obiskal predvidene lokacije in fotografiral zanimivosti kot so kulturna in naravna dediščina, 
prireditve, nesnovna dediščina, panorame  za potrebe promocije destinacije v drugi fazi projekta. Fotografije 
smo odstopili tudi posameznim turističnim ponudnikom za izvedbo promocijskih in trženjskih akcij. 
Z namenom, da interpretacijo turistične ponudbe občin Litije in Šmartno pri Litiji dvignemo na višjo raven, 
smo izvedli usposabljanje za lokalne turistične vodnike (LTV). Usposabljanje je potekalo skladno s 
strokovnimi trendi v Evropi in svetu. Potekalo je za turistične vodnike obeh občin. Tako bodo naši LTV v 
drugem v zaključnem delu izobraževanja, ki bo potekalo v drugi fazi projekta pridobili licenco za lokalno 
turistično vodenje. Izobraževanje je vodil Marko Slapnik iz podjetja Natur Alp, ki ima dolgoletne izkušnje na 
področju interpretacije dediščine in vodniške službe. Z usposabljanjem bomo nadaljevali v spomladanskih 
mesecih 2020. Usposabljanja se je udeležilo 35 bodočih LTV. 
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Mreženje in sodelovanje z lokalno skupnostjo 
TIC Litija je sodeloval z Razvojnim centrom Srce Slovenije. Aprila sta ZKMŠ Litija in Razvojni center Srca 
Slovenije podpisala pogodbo o sodelovanju na projektu Zeliščarska dediščina. TIC je v okviru projekta 
oblikoval integralni turistični produkt Zeliščarska dediščina v katerega je povezal ponudnike z našega 
območja. Na pilotno izvedbo programa smo povabili novinarje in turistične akterje ter turistične ponudnike, 
ki so v program vključeni. Izkazalo se je, da je program dobro pripravljen. Namenjen je manjšim ciljnim 
skupinam, katere zanima zdrav način preživljanja prostega časa. 
Pri pripravi na Festival skupnosti 2019 smo sodelovali s Stičiščem nevladnih organizacij ZLHT in društvi, 
zavodi ter ustanovami v občini.  
Poglobili smo sodelovanje z Oglarsko deželo in Društvom Geoss, ki skrbita za razvoj turizma na območju KS 
Vače in Dole (skupni sestanki, ekskurzija v februarju, trženje turističnih zanimivosti). 
Z društvom za razvoj podeželja LAZ smo partnerji na skupnem projektu Visit Litija. Zbirko savskih prodnikov 
in razstavo naše ptice vključujemo v naše turistične programe. 

 
2.5.3. RUDNIK SITARJEVEC LITIJA 
 
Od odprtja pa do konca leta 2019 si je rudnik ogledalo 9.583 obiskovalcev. V letu 2019 4.105 obiskovalcev 
kar je za dobrih 10% več kot v letu 2018. Od tega je bilo 222 (5,5%) tujcev iz 16. držav in sicer: Italije, Španije, 
Srbije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Rusije, Nemčije, Avstrije, Amerike, Afganistana, Polske, Romunije, Turčije, 
Portugalske, Gruzije in Latvije. Glede na prvo leto obratovanja Rudnika Sitarjevec Litija, ko so bili obiskovalci 
predvsem domačini, so sedaj obiskovalci pretežno iz drugih delov Slovenije. Predvsem so to člani raznih 
društev (društva upokojencev, turistična društva, invalidi), predšolske in šolske skupine (lokalno okolje) ter 
druge zaključene družbe (praznovanje rojstnih dni, strokovne skupine) posamezniki in  družine.  
Skupno je za vodenje v rudniku usposobljenih 12 vodnikov, od tega so štirje pripravniki.  
Vodenje izvajamo po naslednjem urniku: 
Četrtek in petek: od 9:00 – 12:00 in od 15:00 – 18:00 
Sobota: od 9:00 -12:00 
Za zaključene družbe nad 10 oseb je ogled rudnika možen kadarkoli po predhodni najavi. 
Obiske v Rudniku Sitarjevec Litija smo v prvem polletju 2019 prilagajali glede na rudarska in gradbena dela v 
rudniku. Nekaj časa so bili obiski rudnika možni le ob vikendih in po vnaprejšnjem dogovoru z izvajalci del.  

 
2.5.4. TRŽNA DEJAVNOST NA PODROČJU TURIZMA 
 
Turistična agencija 
Z odprtjem Rudnika Sitarjevec Litija se je na območju Litije in njene okolice zanimanje za turizem povečalo. 
Kot so-oblikovalci in tržniki turističnih produktov strmimo k temu, da enakomerno tržimo celotno območje 
občine Litija. Prioritetno so to tri zaokrožena območja:  

- Največ energije vlagamo v enega trenutno vodilnih turističnih produktov v občini, Rudnik Sitarjevec 
Litija, ki ga ponudimo potencialnim obiskovalcem v vseh starostni skupinah. Vključujemo ga v 
ponudbo kot samostojen produkt, ali kot del poldnevnega oz. celodnevnega izleta. Vzporedno 
nudimo ogled Mestnega muzeja Litija z novimi razstavami v kletnih prostorih nekdanje sodnije in 
ogled starega mestnega jedra s Plečnikovim spomenikom, cerkvijo sv. Nikolaja in Farbarjevim 
gradom.  

- Drugo turistično zaokroženo območje, ki ga ponujamo je Oglarska dežela na Dolah pri Litiji s 
sosednjim Polhovo deželo, Polšnikom. Za omenjeno lokacijo turiste težko prepričamo k obisku, ko pa 
jo spoznajo so izjemno navdušeni in presenečeni nad videnim.  

- Tretje zaokroženo območje so Vače z GEOSS-om. Večina izletnikov to območje že pozna, veliko je 
izletnikov, ki so bili na Vačah vsaj enkrat, a se zaradi lepe narave in spremljevalnega programa 
odločajo za ponoven obisk. 

Pri oblikovanju programov največkrat združimo dve zaokroženi območji skupaj. Večkrat pa ponudimo tudi 
grad Bogenšperk, ki je poleg Rudnika Sitarjevca Litija  močen turistični magnet. 
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V letu 2019 smo na območje pripeljali 26 skupin, skupno 853 turistov, ki so v enem dnevu obiskali več 
turističnih točk v občini Litija. Število skupin je podobno kot v letu 2018 le številčnost izletnikov v skupinah je 
bilo manjše. 
Z odprtjem novih muzejskih zbirk v Mestnem muzeju Litija in prenovljene zbirke Savskih prodnikov z novo 
razstavo o pticah, ki živijo ob reki Savi, se nam odpira nadgradnja turistične ponudbe v mestu Litija in 
neposredni bližini. 
 

 Butična trgovinica 
Že uveljavljena butična trgovinica v TIC-u nudi predvsem lokalne produkte. V letu 2019 smo v ZKMŠ Litija 
oblikovali in dali izdelati 11 originalnih spominkov, ki smo jih prodajali v TIC Litija: majice Litko in Taček, 
skodelice Litko in  Taček, obesek za ključe, drobižnica in peresnica Taček,  magnetki, priponke in srebrniki 
rudnik Sitarjevec. Izdelali smo tudi promocijske kape za Litijski karneval 2019 "Najprej Litija«. Kot spominki se 
prodajajo tudi tri knjige o Litiji: "Ko Litija še ni bila Litija", "Stara sodnija" in "V temnih globinah Sitarjevca". 
Z lokalnim ponudnikom smo razvili nove spominke - unikatne obeske iz železovega hematita in barita iz 
rudnika Sitarjevec. Kot nov spominek si obiskovalci lahko kupijo tudi različne minerale na stekleni ploščici.  
Stremimo k razširitvi obstoječe ponudbe predvsem z izdelki, ki bodo kupca spominjali na Litijo, Rudnik 
Sitarjevec Litija, Vače, Oglarsko deželo in podobno - spominki. Izdelke prodajamo po enotni 20% marži.  
Prodajamo tudi vstopnice za dogodke v Litiji in okolici. 
V letu 2019 smo v  trgovinici ustvarili promet v vrednosti 2.326 EUR.  
 

 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV PRIREDITEV ZAVODA V LETU 2019 
 
ZKMŠ Litija je v letu 2019 samostojno ali v koprodukciji z ostalimi organizatorji prireditev v občini Litija 
izvedel več kot 700 javnih prireditev in dogodkov, ki jih je obiskalo najmanj 65.460 oseb. Ponudba kulturnih, 
dediščinskih, mladinskih, športnih in turističnih dogodkov v občini Litija je velika in dobro sprejeta med 
občani.  
 

 

  Področje dela 
število obiskovalcev 

2017 
število obiskovalcev 

2018 
število obiskovalcev 

2019 

1 Kulturni center  Litija 26.139 31.718 36.574 

2 Mestni muzej Litija 2.158 2.697 3.763 

3 Mladinski center Litija 13.596 12.800 12.800 

4 Enota za šport 3.788 2.810 2.700 

5 Turistično informacijski center 5.739 8.980 9.623 

  skupaj 51.420 59.005 65.460 
 
Veliko večino programov izvajamo v javnem interesu in v okviru javne službe. Tržne dejavnosti zavoda so: 

- oddaja prostorov in opreme v najem, 
- prodaja daril in spominkov, 
- izvedba turističnih izletov, 
- ozvočevanje prireditev, 
- izvedba programov za tretje osebe, organizacije. 
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3. ZAPOSLENI V ZAVODU 
 
ZKMŠ Litija ima v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih 18  delovnih 
mest. V letu 2019 je bilo zasedenih 13 delovnih mest. Na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2019 zaposlenih 
11,60 delavcev. To je 0,26 delavcev manj kot v letu 2018.  Vključeni so podatki za bolniške do 30 dni in javna 
dela. 
 
Preglednica pojasnjuje: 

- stolpec 1: število delovnih mest,  
- stolpec 2: poimenovanje delovnih mest, 
- stolpec 3: stopnja zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, 
- stolpec 4: število zasedenih delovnih mest, 
- stolpec 5: število sistemiziranih delovnih mest, 
- stolpec 6: področje dela zaposlenega, 
- stolpec 7: vir financiranja plače zaposlenega javnega delavca, 
- stolpec 8: trajanje zaposlitve. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Direktor VII/1 1 1 zavod občina določen čas 

2.  Višji svetovalec področja I VII/2 1 1 MM, KC občina nedoločen čas 

3.  Področni svetovalec I VII/1 0 1 MC 0 0 
4.  Področni svetovalec I VII/1 0 1 šport 0 0 
5.  Področni svetovalec I VII/1 1 1 KC  občina nedoločen čas 

6.  
Koordinator in organizator 
kulturnega programa  

VI 0 1 
KC 

0 0 

7.  
Samostojni muzejski tehnik 
Muzejski tehnik 

V 1 1 MM 
občina nedoločen čas 

8.  Mladinski delavec I V 2,3 3 MC 
1 – občina 
1,3 - razpisi 

1–nedoločen čas 
1,3 – določen čas 

9.  Finančnik VI VI 0 1 zavod 0 0 
10.  Delovodja V V 1 1 KC občina nedoločen čas 

11.  Čistilka II II 1 1 KC, MM občina nedoločen čas 

12.  
Organizator športnih 
programov II 

V 
0,5 1 

Šport 
občina nedoločen čas 

13.  Vodja projektov VII/2 0 1 KC 0 0 
14.  Finančnik VII/1 VII/1 1 1 zavod občina nedoločen čas 

15.  Kustos VII/2 1 1 MM 0 določen čas 

16.  Turistični informator I VII/1 1 2 zavod Občina nedoločen čas 

1. 17. 
Organizator kulturnega 
programa 

V 1 1 KC Občina nedoločen čas 

2. 18. Turistični informator II VI 1 1 Zavod Občina nedoločen čas 

   13,8 21    
 

V letu 2019 smo zaposlili sodelavko na delovnem mestu Turistični informator II in sodelavca na delovnem 
mestu Organizator kulturnega programa. Delež zaposelnih za nepolni delovni čas se rahlo zmanjšuje. Delež 
zaposlenih za določeni čas je enak kot v letu 2018.  
V letu 2019 nismo imeli zaposlenih v programih javnih del. V letu 2019 smo imeli na delovnih praksah 17 
dijakov in študentov. Znatno pomoč pri izvajanju programov in projektov zavoda predstavljajo prostovoljci 
zavoda in organizacij s katerimi sodelujemo.  
Na področju kadrov so bile v letu 2019 značilne tudi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Dve osebi sta bili 
odsotni več kot polovico leta, ena oseba je delala po 4 ure. 
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Organigram ZKMŠ Litija 
 

 

 
 
 

4. POROČILO O IZVEDENIH  NABAVAH V LETU 2019  
 
Kulturni center Litija 
Občina Litija v proračunu za leto 2019 Kulturnemu centru ni namenila sredstev za investicije. Nabave 
osnovnih sredstev smo lahko izvajali le iz preostanka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Najbolj iztrošeni 
in potrebni takojšnje zamenjave sta bili mešalni mizi za zvok in luč. Kupili smo mešalno mizo za zvok z 
dodatno opremo za prenos signala na oder v znesku 2.197 EUR. 
Cena mešalne mize za luči, približno enake kvalitetne kot je dosedanja, znaša več kot 8.000,00 EUR in je ne 
moremo kupiti. Mizo še uporabljamo vendar le tiste funkcije, ki še delujejo. Pri več serviserjih iščemo 
rabljene rezervne dele za obstoječo mizo (novi niso več dobavljivi).  
Stroški objekta: V Kulturnem centru je zgodaj spomladi prišlo do resnih okvar na električni inštalaciji. Napake 
smo odpravljali postopoma in s popravili zaključili v začetku septembra. Za sanacijo smo morali nameniti 
5.000 EUR neplaniranih izdatkov. Izvedli smo tudi nujno sanacijo jaškov v modri sobi iz katerih se je vonj po 
fekalijah širil v vse prostore KC-ja. V obdobju poročanja smo tudi pridobili predračun za sanacijo dotrajane 
strehe na dvorani Kulturnega centra Litija. Streha je v tako slabem stanju, da je tudi ta izvajalec (lani enako 
mnenje drugega izvajalca) predlagal zamenjavo kritine. Predračun za zamenjavo kritine znaša 23.500 EUR. 
Junija smo izvedli nekatera popravila strehe, ki so preprečila večje zamakanje strehe v poletnih neurjih. Niso 
pa jih mogla preprečiti. Pojavilo se je tudi novo žarišče zamakanja pri vratih zasilnega izhoda.  Do zamenjave 
strehe lahko že močnejše neurje ustavi izvajanje dejavnosti.  Nujno je potrebno sanirati tudi dimnike – deli 
opeke z njih odpadajo in delajo škodo na lastnini stanovalcev objekta. Vsi nenačrtovani izdatki pri stroških 
objekta so tako znašali kar 6.500 EUR. To je glede na višino postavke za ta namen izjemno visok znesek. 
 

Ostala nujna vzdrževalna dela in nabave sredstev za delo: 
- sanacija odtočnega jaška na JV delu stavbe, ki zamaka v prostore kleti, ki jih uporablja Društvo Likovni 

atelje Litija, 
- izdelava prehoda v pododrje iz hodnika ob stranskem vhodu v Kulturni center Litija; stavba bi pridobila 

na funkcionalnosti, društvu LILA bi omogočili dostop do sanitarij in tekoče vode. V letu 2018 smo dali 
izdelati projektno dokumentacijo. Investicija je ocenjena na cca 10.000 EUR, 

- zamenjava zaves na odru, 
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- zamenjava dela tepiha v dvorani; večji del tepiha smo zamenjali v letu 2016, 
- zamenjava talne obloge v pisarnah,  
- nabava novega govorniškega pulta,  
- Potrebno bi bilo pričeti s pripravo dokumentacije za projekt hidroizolacije in odvodnjavanja stavbe 

Kulturnega centra Litija.  Škoda, ki jo povzroča vlaga v pritličju KC-ja in v pododrju je velika in vsako leto 
večja. 

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

- zamenjava oken v hodniku Kulturnega centra (pri stranskem vhodu in na stopnišču na balkon) ter v  kleti 
– v prostorih, ki jih uporablja LILA, 

- prenova platoja pred glavnim vhodom v dvorano (stopnice, jašek za odvodnjavanje, asfalt, klančina za 
dostop invalidov),  

- nujna zamenjava energenta za ogrevanje prostorov KC-ja, 
- za izvedbo gledaliških predstav kulturni domovi uporabljajo vleke - cuge (vleke nad odrom). Omogočala 

bi izvedbo predstav, ki vključujejo zahtevnejše kulise, pravilno montažo luči in drugih naprav za 
kvalitetno izvedbo predstav, s tem tudi možnost izvedb predstav višjega kvalitetnega ranga v Litiji.  

- nujno potrebna je tudi zamenjava 19 let  starega, iztrošenega in že nevarnega službenega avtomobila – 
ocenjena vrednost nabave je 15.000 EUR. Investicija je bila načrtovana v letu 2018, a ni bila izvedena, saj 
bi se za najemom finančnega lizinga povečala zadolžitev občine.  Avto bi služil tudi za namene 
razvijajočega turizma za individualne goste. 

 

Glede na finančno stanje Kulturnega centra Litija velike večine nujnih vzdrževalnih del in nabav nismo izvedli. 
 

Stavba Kulturnega centra Litija je potrebna generalne prenove. V dolgoročnem načrtu občine Litija je obnova 
načrtovana za čas po letu 2022. Na Občino Litija (vodstvo občine kot tudi občinski svet) smo naslovili pobudo, 
da se k obnovi kulturnega centra pristopi pred letom 2022. Občini Litija smo predlagali tudi, da upravljanje 
dvorane prevzame KSP Litija saj zaposleni v zavodu ne moremo zagotavljati ustrezne strokovnosti pri tako 
zahtevnih sanacijah stavbe kot se napovedujejo v naslednjih letih.  
 

Mestni muzej Litija 
Občina Litija je za investicije v Mestnem muzeju Litija v letu 2019 namenila 10.673,48 EUR. Porabili smo jih, 
tako kot je bilo določeno s projektno dokumentacijo, za nabavo opreme muzejskih razstav v prenovljenih 
kletnih prostorih muzeja v okviru projekta Dediščina nas povezuje in nabavili: 
 

zap. št. predmet nabave znesek nabave 

1 mize in stole (AB VAL LES d.o.o.) 1.434,46 EUR 

2 dva zaslona na dotik in projektorja (Gambit trade d.o.o.) 1.990,27 EUR 

3 dva računalnika (Mimovrste d.o.o.) 778,00 EUR 

4 Razvlaževalci (Mimovrste d.o.o.) 689,70 EUR 

5 zvočnike za potrebe razstav (Perftech d.o.o., MK Light Sound d.o.o.) 5.780,05 EUR 

 skupaj: 10.672,48 EUR 

 
Iz preostanka prihodkov nad odhodki preteklih let smo za  opremo še štirih prostorov v kleti Stare sodnije, ki 
so bili obnovljeni a njihova oprema ni del projekta Dediščina nas povezuje, nabavili še: 
 

zap. št. predmet nabave znesek nabave 

1.  štedilnik  607,12 EUR 

2.  razstavne vitrine 1.354,20 EUR 

      skupaj: 1.961,32 EUR 

 
Vsi predmeti so vgrajeni v nove muzejske razstave, odprte 15.6.2019.  Občina Litija je za postavitev novih 
muzejskih razstav namenila bistveno več denarja direktno iz proračuna. Nabave je vodila vodja projekta 
kustosinja Mestnega muzeja Litija dr. Tina Šuštaršič.   
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Posodobitvi muzejskih prostorov ali razstav v pritličju stavbe Stare sodnije v letu 2019 ni bilo namenjenega 
denarja iz proračuna občine Litija. Po prenovi inštalacije centralnega ogrevanja v letu 2018 so prenove 
potrebne predvsem sanitarije. Neskladnje med izgledom in opremo prostorov v kleti in pritličju muzeja je z 
otvoritvijo muzejskih razstav v kleti zelo veliko. Za eno novo muzejsko razstavo v pritličju imamo zagotovljen 
denar v letu 2020 iz razpisa Visit Litija (LAS Srce Slovenije). Zanimanje za postavitev muzejskih razstav v 
okolici raste. Veseli smo zlasti pobude Predilnice Litija po predstavitvi v muzeju.  
Znesek za kritje materialnih stroškov Mestnega muzeja je tako nizek, da prenove razstav ali/in vzdrževalna 
dela niso mogoča.  
Na proračunski postavki 1863 - Stara sodnija so sredstva namenjena obratovalnim stroškom stavbe.   

 
Mladinski center Litija 
Občina Litija v proračunu za leto 2019 Mladinskemu centru ni namenila sredstev za investicije. V ta namen je 
Mladinski center prejel zadnja sredstva v letu 2014. 
Iz preostanka prihodkov nad odhodki iz preteklih let smo v letu 2019 nabavili namizni računalnik in nekaj  
programske opreme v višini 1.633,25 EUR. 
Investicijsko vzdrževanje: prostori pritličja in kleti stavbe na Ponoviški cesti 12 so NUJNO potrebni prenove, 
zlasti je potrebna zamenjava oken v pritličju. Obstoječa so še originali iz leta 1920, ko so hišo zgradili, 
nekatera imajo le en sloj stekla. V ostalih delih hiše je bilo večino oken že zamenjanih. Zaradi slabega 
tesnenja oken prihaja pri zaposlenih do številnih prehladnih obolenj. Omet na fasadi je začel po hudem 
nalivu v letu 2016 odpadati. Ravno tako odpadajo plasti beleža v prostorih v pritličju. Površine beleža, ki 
odpadajo, so tako velike, da jih sami ne moremo več sanirati. Sami smo namreč več kot 5 let sanirali manjše 
zaplate odpadajočega beleža.  
 

Turistično informacijski center Litija 
Občina Litija v proračunu za leto 2019 TIC Litija ni namenila sredstev za investicije. 
Preostanek prihodkov nad odhodki v letu 2018 smo namenili za kritje izgube v letu 2017 in nabavo 
računalnika za delo novo zaposlene osebe v letu 2019, ki je znašal 489,30 EUR. 
Elektronske naprave za projekcijo filma v Rudniku Sitarjevec Litija delujejo v pogojih 100 % vlage. V prvem 
polletju je prišlo do okvar video projektorja in računalnika, a smo napake sanirali s popravili. Investicijskih 
sredstev za nadomestno nabavo nimamo.  
 

Investicijsko vzdrževanje stavb 
ZKMŠ Litija je upravljalec stavbe Kulturnega centra Litija, Trg na Stavbah 8a in Rudnika Sitarjevec Litija. 
Upravljalec prostorov na Ponoviški cesti 12, Cesti komandanta Staneta 2 in Valvazorjev trg 10 v katerih tudi 
deluje zavod je KSP Litija d.o.o.. Lastnik vseh objektov je Občina Litija.  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, 
- vlaga v kletnih prostorih stavbe na Ponoviški cesti 12, 
 - neobstoječa izolacija temeljev v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12, 
- sanacija strehe stavbe na Trg na Stavbah 8a; v letu 2019 je kljub stalnim vzdrževalnim delom ponovno 
začela zamakati tudi streha na Ponoviški cesti 12, 
- iztrošena instalacija centralnega ogrevanja v stavbah Trg na Stavbah 8a in delno Ponoviška cesta 12, 
- neustrezna okna in zasteklitev v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12 in delno Cesta komandanta  
   Staneta 2; 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 – v letu 2019 so bili obnovljeni najbolj dotrajani deli 
inštalacije v vseh treh stavbah,  
- investicija v zamenjavo energenta za ogrevanje v stavbah Trg na Stavbah 8a, Ponoviška cesta 12, 
- ureditev intervencijskih poti ob vseh treh stavbah,… 
Vse stavbe so potrebne tolikšne pozornosti kot jo je Občina Litija v letu 2018 namenila objektu Stare sodnije.  
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5. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH ZKMŠ LITIJA TER POSLOVNI IZZID 
 
Prihodki zavoda v letu 2019 
 

Enota 
Skupaj 
prihodki 

Prihodki 
občine 
Litija 

Prihodki od razpisov 

Sponzorstva 
in donacije 

Drugi 
prihodki 
iz javnih 
sredstev 

Tržna 
dejavnost občinski državni EU 

Kulturni center 262.721 201.397 4.884   21.306 28.855 6.279 

Mestni muzej 160.320 156.374 1.386     742 1.456 362 

Mladinski 
center 133.181 75.000 2.932 12.967 37.397 156 4.511 218 

Enota za šport 22.729 16.900 2.541     530 2.758 0 

Turizem 89.121 68.500 0       15.780 4.841 

ZKMŠ LITIJA 668.072 518.171 11.743 12.967 37.397 22.734 53.360 11.700 

 
V primerjavi z letom 2018 so se prihodki ZKMŠ Litija povečali za 9 %, predvsem na račun kulturnega centra, 
mestnega muzeja in turizma, novih programov (večji obseg prihodkov za Litijski karneval in praznični 
december, nova zaposlitev na turizmu), večji prihodki Mestnega muzeja Litija, evropskih projektov, projekta 
Dediščina nas povezuje zelo dobro obiskanih matinej,… 
 
Po višini prihodkov je največje področje dela, Kulturni center Litija  z 262.721 € in je v letu 2019 imel za 12 % 
več prihodkov kot v letu 2018 povečanje sredstev na račun programa (prireditve) v strukturi vseh prihodkov 
pa predstavlja kar 39 % vseh prihodkov. 
Mestni muzej je imel v letu 2019 160.320 € prihodkov in se je v primerjavi za letom 2018 povečal za 24 %, in 
sicer na račun projekta Dediščina nas povezuje in otvoritve novih razstav. 
Mladinski center  je imel  133.181 €  prihodkov,  v primerjavi z letom 2018 pa so se zmanjšali za 5 % na račun 
programa in razpisov.  Enota Mladinskega centra predstavlja 20 % vseh prihodkov ZKMŠ Litija. 
Turizem  je imel 89.121 €   prihodkov in se je v letu 2019 povečal za 15 % v primerjavi z letom 2018 in sicer na 
račun nove zaposlitve za projekt Visit Litija. V strukturi vseh prihodkov predstavlja turizem 13 %.  
Najmanjša enota – šport  je imela prihodke v višini 22.729 €, kar je 18 % več kot v letu 2018. V strukturi vseh 
prihodkov predstavlja  3 %. Povečanje gre na račun delne prerazporeditve plač uprave tudi na enoto šport. 
Največ prihodkov - 80%  (529.913) vseh prihodkov je s strani ustanoviteljice občine Litija. Drugi prihodki za 
opravljanje javne službe predstavljajo 12% prihodkov.  Prihodki pridobljeni na trgu pa 2 % prihodkov. 
 
 

Odhodki zavoda v letu 2019 
 

Enota 
Skupaj 
odhodki 

Strošek 
plač 

skupaj 
materialni 
stroški in 
storitve 

Materialni 
stroški 

Strošek 
storitev 

od tega: 
stroški za 
izvedbo 
programa 

od tega: 
obrat. 
stroški 

Ostali 
drugi 
stroški 

Kulturni center 258.550 90.987 165.099 29.362 135.737 106.675 58.424 2.464 

Mestni muzej 156.459 85.202 71.700 50.329 21.371 14.919 56.781 -443 

Mladinski 
center 139.963 56.858 79.973 14.172 65.801 54.998 24.975 3.132 

Enota za šport 22.338 13.446 8.892 1.663 7.229 8.607 285   

Turizem 88.048 53.060 32.019 5.933 26.086 17.201 14.818 2.969 

ZKMŠ LITIJA 665.358 299.553 357.683 101.459 256.224 202.400 155.283 8.122 

 
V primerjavi z letom 2018 so se odhodki ZKMŠ Liitja povečali za 9 %. 
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Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali  za 20 % in znašajo 101.459,21 €. V strukturi 
stroškov predstavljajo delež v višini 15 % vseh stroškov. Med te stroške smo evidentirali stroške elektrike, 
ogrevanja, pisarniški material, material za čiščenje in drugi material za predstave, delavnice, programe; 
gorivo za službeni avto, material za vzdrževanje stavb in opreme,… Ti stroški se navadno oblikujejo ob nabavi 
materiala.   
 
Stroški storitev predstavljajo v strukturi stroškov 39 %. V primerjavi z letom 2018 so se povečali za 20 % in 
znašajo 256.224,83 €. Med te stroške smo evidentirali storitve povezane s programom, komunalne storitve, 
vzdrževanje stavb in opreme, stroške zavarovanj, storitve povezane z delom, storitve fizičnim osebam,  
intelektualne storitve,… 
 
Stroški dela so v letu 2019 znašali 299.553,67 €, in so v primerjavi z letom 2018 povečali za 14 %, ter 
predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 45 %. Med stroške dela smo evidentirali plače in nadomestila plač, 
prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge stroške dela (prevoz, prehrana, regres). 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. Na dan 1.1.2019 je bilo v 
zavodu zaposlenih 11,40 delavca na zadnji dan v letu pa 14,28 delavca. V letu 2019 je bilo izplačano 816 ur 
boleznin v breme delodajalca (0,39 delavca/leto) in 3.492 ur boleznin v breme ZZZS (1,67 delavca/leto). Na 
dolgotrajni bolniški sta dva delavca. Na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2019 zaposlenih 11,60 delavcev.  
 
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 
29.187,92 €, je knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Na strošku amortizacije pa je 
ostalo 3.430,40 €, in sicer 100% odpis drobnega inventarja. 
 
Drugi stroški v višini 3.551,61 €, predstavljajo nagrade dijakom na obvezni praksi in RTV prispevek. 
 
Stroški prodanih zalog znašajo 2.004,12 €, in predstavljajo strošek prodanih izdelkov v trgovinici v TIC Litija. 
 
Finančni odhodki v višini 25,94 €, predstavljajo obračunane zamudne obresti poslovnih partnerjev.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 414,60 € in predstavljajo odhodek zaradi oslabitve terjatev iz  
poslovanja. 

 

Poslovni izid in predstavitev uspešnosti in gospodarnosti izrabe sredstev 
 
ZKMŠ Litija je poslovno leto 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.712 €.  
 

   enota enota enota enota enota 

Konto   
ZKMŠ 
LITIJA KC MM MC EŠ TU 

  Prihodki  668.072 262.721 160.320 133.181 22.729 89.121 

  Odhodki  665.360 258.551 156.459 139.963 22.338 88.049 

  
Presežek prihodkov 
nad odhodki 2.712 4.170 3.861 -6.782 391 1.072 

 
Obseg poslovanja zavoda je bil v letu 2017 za 27 % večji kot v letu 2016, v letu 2018 pa za 21 % večji kot v 
letu 2017, v letu 2019 za 9 % večji kor v letu 2018.  
 
Namenskost in gospodarnost porabe sredstev zavoda spremljajo različni organi in institucije, odvisno od vira 
prihodkov: 
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1. Svet zavoda ZKMŠ Litija nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda ter spremlja, analizira in ocenjuje 
delovanje zavoda (odlok o ustanovitvi). Uspešnost delovanja zavoda spremljajo in ocenjujejo tudi 
programski sveti po področjih dela.  

 
2. Ustanoviteljica – Občina Litija - v zavodu opravlja nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev. 

Vsako tretje leto poslovanje zavoda pregleda notranja revizija – revizorska hiša, ki jo na javnem naročilu 
izbere Občina Litija. Opravljen je bil pregled poslovanja za leto 2018. 

 
3. Prireditve, ki jih organiziramo kot koproducenti z občino Litija, še posebej spremljajo (tudi finančno 

poslovanje) organizacijski odbori teh prireditev in direktno občinska uprava.  Ta spremlja tudi porabo 
sredstev pridobljenih na razpisih občine Litija za šport, socialo, kulturo in mladino. 

 
4. Prireditve, ki jih organiziramo kot koproducenti z drugimi organizacijami, spremljajo in nadzorujejo  (tudi 

finančno poslovanje) organizacijski odbori teh prireditev.   
 

5. Sredstva, ki jih zavod pridobi na razpisih, so v veliki večini javna sredstva. Njihovo porabo razpisovalci 
spremljajo zelo pozorno. Praktično vsako leto imamo kontrolne in revizijske oglede: 

- Zavoda za  zaposlovanje – kontrolirajo racionalno rabo dodeljenih sredstev za izvajanje programov 
aktivne politike zaposlovanja, 

- Zavoda MOVIT – njihova zunanja revizorska hiša spremlja porabo sredstev programa Erasmus+, 
- Zavoda MOVIT – njihovi sodelavci spremljajo vsebinsko in tehnično pravilnost izvajanja programov 

Erasmus+, 
- Fundacija za šport – njihova revizorka spremlja porabo sredstev za izvedbo sofinanciranega programa 

Litijski tek,  
- Urad RS za mladino (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) izvaja kontrolne obiske glede 

namenske rabe sredstev razpisa za delovanje Mladinskega centra Litija,…. 
 
Sredstva, ki jih zavod pridobi z lastno dejavnostjo (vstopnine, kotizacije, oddaja prostorov,…), od sponzorjev 
ali donatorjev, zavod porabi namensko za izvedbo prireditev za katere so bila pridobljena. Ta sredstva so 
prikazana na ločenih stroškovnih mestih posameznih prireditev. Svet zavoda posebej pozorno spremlja 
njihovo namensko rabo. Doslej so bile vse ocene gospodarnosti rabe javnih sredstev pozitivne in brez 
zadržkov.  
 
Litija, 18.5.2020 
 

 
Pripravili:    
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