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Odgovori na pripombe svetnikov in članov odborov na predlog proračuna 2019 in 2020, potrjen v 

prvem branju na seji 11. 2. 2019 

Rudi Kozlevčar:  

- Proračuna ne bo podprl zaradi prenapolnjenih kapitalskih prihodkov  

Kapitalski prihodki so ocenjeni glede na načrt razpolaganja z občinskim premoženjem. 

 

- 7. člen odloka, ki ga moti, da župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov, projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 

občinski svet, kar pomeni: do 20% spremenjenih projektnih cen ali vrednosti lahko župan 

odloča sam, kar pomeni investicija je 5 milijonov za milijon lahko odloča župan sam. 

Delež, do katerega lahko župan spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov je 

določen skladno z predlogom Ministrstva za finance in izhaja in vzorca odloka o proračunu 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zaklj

ucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripr

avo_proracunov_obcin_za_leto_2019_20/ 

 

- Povečanje sredstev na postavki vrtec Najdihojca in gradnja POŠ Hotič  

Sredstva so zagotovljena skladno z trenutnimi proračunskimi zmožnostmi in ostalimi 

investicijskimi obveznosti. Zato se oba projekta izvajata postopno in v več letih. 

 

- Prekiniti razgovore glede javnega zasebnega partnerstva  

Postopek za sprejem ali zavrnitev koncesije za projekt Vrtec Najdihojca je v teku, 

sprejemljivost koncesionarjeve ponudbe pa se oceni na podlagi Testa upravičenosti JZP, v 

primeru pozitivnega rezultata testa pa daje soglasje k podpisu koncesijske pogodbe še 

Občinski svet.  

Alenka Mesojedec: 

- Nova postavka ureditev krajevnega središča v Gabrovki, za zagotovitev sredstev za nakup 

zemljišč, sredstev za ureditev terena, parkirišč in pa igralnih površin predvsem za otroke 

Dopolnjen predlog proračuna je podano pobudo upošteval. Dodana je bila nova proračunska 

postavka 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka, kjer so planirana sredstva za nakup 

zemljišč v letu 2019 in 2020. 

 

- V načrt nakupa zemljišč za 2019 in 2020 se uvrstijo že predlagana zemljišča, ki so bila 

posredovana na Občino (k. o. Vodice) 

V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, katerega sestavni del je tudi načrt 

pridobivanja, so bile uvrščene nepremičnine s parc. št.  929/1, 929/2, 913/4 , 913/1 in 932/1 

vse k.o. Vodice. Nepremičnina s parc. št. 934/3 k.o. Vodice v načrt ni uvrščena, saj je potrebno 

z lastnico najprej doseči dogovor glede geodetske odmere in morebitnega odkupa. 

 

- Iz načrta ravnanja premoženja je tudi predlog, da se iz seznama prodaje izključita tudi 

nepremičnini pod št 82, 84. Obe nepremičnine v krajevni skupnosti potrebujemo za ureditev 

prometne infrastrukture in varne šolske poti v naselju Gabrovka 

Obe nepremičnini ostajata v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, saj ima občina za 

obe nepremičnini vlogo zainteresirane stranke za odkup. Za nepremičnino s parc. št. 934/4 

k.o. Vodice razpolaga občina tudi s pozitivnim mejnem Krajevne skupnosti Gabrovka št. 20/16 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2019_20/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2019_20/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2019_20/
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z dne 30.08.2016 s katerim soglaša s prodajo predmetne nepremičnine. Občina bo v primeru 

nadaljnjih aktivnosti na predmetnih nepremičninah predhodno obvestila Krajevno skupnost.  

 

- Nova postavka ureditev prostorov v krajevni skupnosti mansarde torej dokončanje objekta v 

katerem so prostori dveh oddelkov vrtca in prostori krajevne skupnosti za katerega je bilo že 

v predhodnem mandatu dogovorjeno, da se po pridobitvi uporabnega dovoljenja za oddelka 

vrtca nadaljuje z ureditvijo mansarde, da tega v proračunu ni planiranega je sprožilo 

ogorčenja med krajani, kajti objekt se mora v celoti dokončat. Predlog sredstev je v višini 40 

tisoč evrov  

V proračunu za drugo branje je pripomba upoštevana, zagotovljena so potrebna sredstva za 

investicijski transfer. 

 

- Predlog je da se odpre nova postavka javne poti in lokalne ceste v KS Gabrovka in se 

zagotovijo sredstva primerna skupni dolžini in stanju občinskih cest v krajevni skupnostih 

Predlog sredstev za leto 2019 je 60 tisoč in za leto 2020 40 tisoč evrov.  

Predlog je upoštevan v predlogih proračuna za 2019 in 2020. 

 

- Da se predvidi nova postavka za ureditev nekategoriziranih cest oziroma ceste, ki so 

evidentirane kot javno dobro, področje 1606 Urejanje občinskih zemljišč  

Glede na razpoložljiva sredstva in prioritete bo predlog upoštevan pri pripravi proračuna za 

naslednja leta. 

 

- Dodatno naj se razčleni postavka 1320, sprememba kriterijev glede urejanja javnih površin 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 

 

Anton Lokar 

- Ureditev protipoplavna zaščite v Savi 

Pobudo smo proučili in jo uvrstili v plan sanacijskih ukrepov po neurju 13. 7. 2018. 

 

- Modernizacija lokalne ceste Sava-Kunštov mlin  

Izdelava tehnične dokumentacije za sanacijo ceste po neurju 13.7.2018 je zagotovljena na 

postavki proračunske rezerve. 

 

Sandi Gombač 

- Zagotoviti gradnjo novih neprofitnih stanovanj  

Podpiramo pobudo, vendar zaradi omejenih sredstev proračuna in prioritet izraženih na sejah 

občinskega sveta in delovnih teles sredstev za gradnjo neprofitnih stanovanj ni na voljo.  

 

- Ureditev stopnišč v mestu Litija  

Sredstva za sanacijo stopnišč bomo poskušali zagotoviti iz proračunske postavke 1321 -  

vzdrževanje javnih poti. 

 

- Ureditev novih parkirišč 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 

 

- Zagotoviti štipendije za dijake in študente 
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Občina Litija je štipendije podeljevala do šolskega leta 2014/2015 in sicer štipendije za 

deficitarne poklice. Odkar je podeljevanje štipendij za deficitarne poklice urejeno na državnem 

nivoju preko javnega sklada, občina štipendij ne podeljuje.  

 

- Razvoj turizma 

Občina Litija finančna sredstva, ki jih posredno ali neposredno namenja turističnemu razvoju 

občine, promociji, pospeševanju turistične ponudbe, investicijam na področju turizma in 

pomoči turističnimi društvom zagotavlja deloma ali v celoti na več proračunskih postavkah: 

1421 Center za razvoj, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, 1430 

Pospeševanje turistične ponudbe in promocije, 1431 Občinske prireditve in proslave, 1434 

Investicije na področju turizma, 1435 Turistična društva.  

Razvoj na področju turizma, kakor tudi ostalih povezujočih dejavnosti bo temeljil na ciljih in 

nalogah opredeljenih v sprejeti Strategije razvoja turizma občine Litija in Občine Šmartno pri 

Litiji kot skupni destinaciji za naslednje razvojno obdobje, ki jo je potrdil Občinski svet v 

lanskem letu. Aktivno bomo delali predvsem na prepoznavnosti lokalnega turizma naše 

občine znotraj turistične destinacije Srca Slovenije. 

Znotraj strategije so bile turistično prepoznana  območja občine, kjer so že izkazani naravni in 

človeški potenciali na področju podjetništva, dopolnilnih dejavnosti, malega gospodarstva in 

lokalne skupnosti za turistični razvoj. Hkrati pa bomo namenili pomembno vlogo in aktivnosti, 

glede oblikovanja celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, 

koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z 

namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih 

projektov in programov (predvsem bomo aktivni na čimboljši in kvalitetni prireditveni 

dejavnosti, kot pomembnem delu turistične ponudbe občine, na krepitvi vloge turistično 

informacijskega centra Litija in obeh enot na Dolah pri Litiji in Vačah z vlogo povezovanja 

skupne turistične ponudbe v občini in tudi širše s sosednjimi občinami in znotraj regije, krepitvi 

promocije in izdelavi kvalitetnega in prepoznavnega promocijska gradiva, …) 

Glede investicij na področju turizma se bo občina nadaljevalo urejanje Mestnega muzeja Litija 

v okviru projekta Dediščina nas povezuje. Navedeni projekt je občina Litija prijavila na razpis 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in že obnovila kletne prostore Mestnega muzeja Litija. 

Prostore je potrebno še opremiti z ustrezno opremo in urediti razstavne zbirke. 

V okviru projekta Interreg Slovenja-Hrvaška MineTour bomo nadaljevali z urejanjem rovov za 

turistične oglede in urejanje razstavnih zbirk v rudniku.  

Pri predlogu proračuna za drugo branje smo pri postavki 1434 investicije na področju turizma 

predvideli sredstva za izdelavo aplikacije na mobilnih telefonih.  

 

- Zamenjava prometne signalizacije oziroma postavitev novih znakov, ko jih nekdo odtuji 

Sredstva za zamenjavo prometne signalizacije se zagotavljajo sproti za najnujnejše prometne 

znake. V prihodnje bomo poskušali zagotoviti iz čim več sredstev iz proračunske postavke -  

1320 vzdrževanje lokalnih cest in 1321 vzdrževanje javnih poti za ta namen.  

 

Kaja Agrež Mlakar 

- Zagotovitev evropskih sredstev za investicije 

Občina je v letu 2018 pridobila sredstva za izvedbene ukrepe v okviru Celostne prometne 

strategije in sicer za projekta Gradnja hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce 

na Zasavski cesti ter gradnja avtobusnega postajališča in semaforizacija križišča pri MS Šmelc 
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v Litiji. Za oba projekta smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobritvi 127.000 

EUR, ki bodo porabljeni v letih 2019 in 2020. 

V okviru Dogovora za razvoj regij Ljubljanske urbane regije je Občini Litija dodeljenih 

1.250.000 EUR, ki jih bo občina namenila za ureditev državne kolesarske povezave na cesti 

Litija – Pogonik. Za sredstva bomo kandidirali na razpisu MZI. 

Občina Litija in ZKMŠ sta sodelovala tudi na razpisu LAS in dobila odobrena projekta 

Dediščina nas povezuje in Visit Litija. V okviru projekta Dediščina nas povezuje so bili 

obnovljeni kletni prostori Stare sodnije, v letošnjem letu bo nabavljena oprema in urejene 

razstavne zbirke. 

Občina Litija je v 2018 prejela odobrena sredstva na programu Interreg Slovenija – Hrvaška za 

projekt Mine Tour (vodilni partner projekta je Grad Labin). Občini Litija so bila v letu 2018 

odobrena sredstva na programu Interreg Slovenija – Hrvaška za projekt Mine Tour 

(vodilni partner projekta je Grad Labin) v višini 333.300 EUR od tega 283.300 EUR EU 

sredstev za ureditev 300 m rovov Rudnika Sitarjevec, vpadnika in dokončna ureditev 

portala – vhoda v rudnik. 
 

V sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije je Občina Litija kandidirala tudi na razpisih 

Interreg Alpine Space in Horizon 2020. Rezultati razpisov bodo znani sredi leta 2019.   

 

- Zagotoviti sredstva za nakup Farbarjevega gradu in neprofitnih stanovanj  

Podpiramo pobudo, vendar zaradi omejenih sredstev proračuna in prioritet izraženih na sejah 

občinskega sveta in delovnih teles sredstev za nakup Farbarjevega gradu in gradnjo 

neprofitnih stanovanj ni na voljo.  

 

- Zagotoviti bivalne enote za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

Občina načrtuje vzpostavitev ene bivalne enote za osebe s posebnimi potrebami v Litiji. 

Trenutno potekajo dogovori z VDC Zagorje ob Savi. Narejene so bile analize, ki so pokazale, 

da je na našem območju okrog 14 potencialnih stanovalcev, od tega 6 ali 7 takih, ki bi 

potrebovali čim hitrejšo vključitev. 

 

- Zagotoviti programska sredstva za delovanje MC-ja, potrebujemo še vsaj dva mladinska 

delavca 

V proračunu Občine Litija za leto 2019 so v višini do 75.000 EUR namenjena sredstva za 

izvajanje rednih programov in dejavnosti ZKMŠ Litija Enota za mladino. Občina Litija bo na 

podlagi Pogodbe o financiranju ZKMŠ Litija zagotavlja mesečno financiranje stroškov 

dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z odlokom in s sprejetim finančnim načrtom za leto 

2019. Ta sredstva predstavljajo v največji meri financiranje stroškov dela zaposlenih v enoti za 

mladino, financiranje materialnih in obratovalnih stroškov delovanja zavoda in sofinanciranje 

investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa opreme za delovanje zavoda. 

Zavod lahko v skladu z 21. členom Odloka o ustanovitvi ZKMŠ Litija pridobiva sredstva za delo 

in dejavnost tudi iz drugih virov, in sicer iz proračuna države, plačil in prispevkov uporabnikov 

storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter iz 

drugih virov. 

 

- Razvoj turizma - izdelati celostni urbanistični plan 
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Občina Litija ima izdelan Občinski prostorski načrt, ki vsebuje tudi urbanistični načrt razvoja 

občine. Strinjamo se z mnenjem, da je potrebno imeti pri urejanju občine celostni urbanistični 

pristop, zato smo v Kadrovski načrt 2019/2020 uvrstili dodatno zaposlitev urbanista. 

Ravno tako smo v predlogu proračuna za drugo branje predvideli postavke urejanja mesta in 

krajevnih središč, ki jih bomo v prihodnjih letih dopolnili še z drugimi krajevnimi skupnostmi. 

Želimo nadgraditi urbanistično zasnovo in urejenost naselij. Pri postopkih urejanja bo občina 

sodelovala s krajevnimi in mestno skupnostjo.  

  

- Izboljšave na celostni podobi novoletne okrasitve  

Praznično okrasitev Litije bomo v letošnjem letu skupaj z MS litija dvignili na višji nivo, vendar 

v okviru razpoložljivih sredstev. 

 

- Nasprotuje javnemu zasebnemu partnerstvu – Vrtec Najdihojca  

Postopek za sprejem ali zavrnitev koncesije za projekt Vrtec Najdihojca je v teku, 

sprejemljivost koncesionarjeve ponudbe pa se oceni na podlagi Testa upravičenosti JZP, v 

primeru pozitivnega rezultata Testa pa daje soglasje k podpisu koncesijske pogodbe še 

Občinski svet.  

 

- Ureditev parkiranja na železniški postaji, Rozmanovem trgu 

Na sestanku na Direkciji RS za infrastrukturo, dne 16. 1. 2019, je bilo dogovorjeno, da bo DRSI 

v letu 2020 urejala kolesarnico in sanitarije. Glede ureditve parkirišč pa so v fazi pridobivanja 

tehnične dokumentacije. 

Zemljišča v okolici blokov predstavljajo funkcionalne zemljišča objektov in njihovo urejanje ni 

predvideno v obstoječih planskih dokumentih občine. 

 

- Zagotoviti sredstva za štipendije, za pripravo diplomskih nalog 

Občina Litija je štipendije podeljevala do šolskega leta 2014/2015 in sicer štipendije za 

deficitarne poklice. Od kar je podeljevanje štipendij za deficitarne poklice urejeno na 

državnem nivoju preko javnega sklada, občina štipendij ne podeljuje. Pobudo glede spodbud 

za pripravo diplomskih nalog bomo proučili in uvrstili v proračune za naslednja leta. 

 

- Ni urbanističnega plana za mesto Litija  

Občina Litija ima izdelan Občinski prostorski načrt, ki vsebuje tudi urbanistični načrt razvoja 

občine. V postopku spreminjanja OPN, ki se začenja v 2019 bo občina, skladno z ZUREP-2 

izdelala obvezne strokovne podlage za urejanje prostora – urbanistično in krajinsko zasnovo. 

Strinjamo se z mnenjem, da je potrebno imeti pri urejanju mesta celostni urbanistični pristop, 

zato smo v Kadrovski načrt 2019/2020 uvrstili dodatno zaposlitev urbanista. 

Ravno tako smo v predlogu proračuna za drugo branje predvideli sredstva za urejanja 

izdelavo urbanističnega koncepta in urejanje mesta Litija. 

 

- Sredstva za medije naj bi se namenila tudi za opozicijo  

V lokalnem glasilu Občan lahko vsi zainteresirani brezplačno objavljajo novice in obvestila na 

notranjih straneh glasila. V informativni oddaji lokalne ATV lahko društva in zainteresirani 

posamezniki podajo informacije o svojem delu.   

Renata Razboršek 

- Zagotoviti sprehajalne in kolesarske poti 

Predlog je upoštevan v predlogih proračuna za 2019 in 2020. 
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- Poveča naj se postavka za šport  

Pripombe je bila upoštevana. Sredstva na postavki 1850 Letni program športa in prireditve so 

se povečala z 270.000 € na 275.000 €. 

 

- Iz postavke Vzdrževanje javnih poti, naj se sredstva namenijo za obnovo vseh stopnic v mestu 

Litija 

Sredstva za sanacijo stopnišč se bodo poskušala zagotoviti iz proračunske postavke - 1321 

vzdrževanje javnih poti.  

 

- Zagotoviti parkirna mesta pred Občino Litija – pred knjigarno (za parkiranje za določen čas 1 

ure)  

Večkrat smo že iskali rešitve za parkiranje pred občinsko stavbo in smo tudi zagotovili 

parkirišča na modri coni. Za nove rešitve za parkiranje pred knjigarno je potreben predhoden 

dogovor z lastniki objektov jerebove 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16. Kajti gre za parkirišče/zemljišče, 

ki je funkcionalno zemljišče navedenih objektov. 

 

- Povečanje postavke »nega na domu«  

Pobuda je bila upoštevana in sicer se je višina subvencije za upravičence storitve pomoči na 

domu zviša iz sedanjih 70% na 75%. 

 

- Zagotoviti novoletno okrasitev tudi na Graški Dobravi 

Predlog bomo poskušali upoštevati pri naslednji novoletni okrasitvi. 

 

Marija Osolnik Bajde 

- Zagotoviti sredstva za gradnjo 2.faze vodovoda Hotič  

Uporabnikom vodovodnega sistema Hotič je bila zagotovljena kvalitetna pitna voda skladno z 

8. členom pogodbe o prenosu lastništva in upravljanja vodovodnega sistema Hotič z 

zagotovitvijo novega vodnega vira. Na podlagi že izvedene povezave vodovoda Hotič z 

vodovodom Ribče (povezava Jesenje-Bitiče-Zg. Hotič) je bilo v letu 2018 pridobljeno uporabno 

dovoljenje za predmetno povezavo. V letu 2019 je v planu na podlagi že pridobljenega 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja zgraditi sekundarni vod v naselju Bitiče v dolžini cca 

80 m. Projekt izgradnje 2. faze vodovoda Hotič, to je povezave transportnega vodovoda 

Jesenje-Bitiče z vodohranom Zg. Hotič, pa bo realizirana na podlagi proračunskih zmožnostih 

v naslednjih letih. 

 

- Zagotoviti sredstva za gradnjo POŠ Hotič 

Projekt Izobraževalni center Hotič, kakor je postopno predviden v NRP, je po našem mnenju, v 

letih 2019 do 2021 izvedljiv.  

 

- Odmera ceste Hotič – Bitiče 

V okviru zagotovljenih sredstev bo občina preučila možnost odmere ceste Hotič-Bitiče, pri 

čemer dajemo prednost odmeri kategoriziranih občinskih cest, za katere ima občina že 

sklenjene pogodbe o brezplačnem prenosu novo nastalih nepremičnin, ki v naravi 

predstavljajo občinske kategorizirane ceste.  

 

- Sanacija odseka lokalne ceste LC 208060 Konj-Ponoviče, zaradi plazu  
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Na cesti se je pojavil večji posedek, ki ga bomo poskušali sanirati v okviru vzdrževanja lokalnih 

cest.  

 

- Asfaltiranje dveh odsekov cest 150 m  

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 

 

- Sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav 

V Občini Litija načrtujemo vzpostavitev sistema sofinanciranja izgradnje MČN v prihodnjih 

letih. Pred tem bomo izdelali dokument, s katerim bomo natančno določili in opredelili, kje se 

bo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda izvajala preko javne kanalizacije in javne 

čistilne naprave in kje bo potrebna izgradnja individualnih sistemov odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda.  Na ta način bomo natančno opredelili na katerih območjih bodo krajani 

gradili svoje MČN. 

Predvidoma bomo v proračunih po letu 2020 zagotovili sredstva za izdelavo študije za izračun 

ekonomske upravičenosti izgradnje javne kanalizacije v strnjenih naseljih ter v nadaljnjih letih 

vzpostavili sistem sofinanciranja. 

 

- Odkup zemljišča za širitev pokopališča v Zgornjem Hotiču 

Predlagamo Krajevni skupnosti Hotič, da v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

uvrsti zemljišče za širjenje pokopališča in pristopi k dogovorom za odkup.  

 

Miloš Kimovec 

- Potrebna gradnja igrišča POŠ Vače  

V proračunu za drugo branje je bila pripomba upoštevana, zagotovljena so tudi potrebna 

sredstva za nakup zemljišč in izdelavo projektno tehnične dokumentacije. 

 

- Problem glavne cest in pa tudi nekaterih drugih (makadamskih cest)  

o RŽIŠČE – BOLTIJA, KLANEC – ZAPODJE, ŠIROKA SET, VAČE – CIRKUŠE 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta in sanacijskega 

programa infrastrukture po neurju 13. 7. 2018. 

 

- Trg na Vačah potrebno urediti, ker je še vedno v makadamski izvedbi 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 

 

- Povečati turistično takso  

Odlok o turistični taksi v Občini Litija, ki  je bil sprejet v lanskem letu, na novo določa vrednost 

turistične takse v višini 0,75 eur na prenočitev na dan. Glede na prejšnjo višino turistične 

takse, se je le-ta z novim odlokom povišala iz 0,35 eur na 0,75 eur, pri čemer je po novem v 

znesku turistične takse upoštevana tudi promocijska taksa (višina turistične takse za 

prenočitev v nastanitvenih obratih na osebo na dan znaša 0,60 EUR, promocijska taksa pa 

0,15 EUR). Menimo, da je v lanskem letu v Občini Litija prišlo do precejšnjega povečanja 

vrednosti turistične takse in se zato zdi, da dodatno povišanje turistične takse ne bi bilo na 

mestu. Sploh ob upoštevanju dejstva, da so nastanitveni obrati na območju Občine Litija ob 

nižji turistični taksi, kot so jo predpisale bližnje občine, bolj konkurenčni in bolj privlačni za 

turiste, s čimer se obenem spodbuja tudi razvoj turizma.   

 

- Pridobitev Evropskih sredstev za investicije 
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Občina je v letu 2018 pridobila sredstva za izvedbene ukrepe v okviru Celostne prometne 

strategije in sicer za projekta Gradnja hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce 

na Zasavski cesti ter gradnja avtobusnega postajališča in semaforizacija križišča pri MS Šmelc 

v Litiji. Za oba projekta smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep o odobritvi 127.000 

EUR, ki bodo porabljeni v letih 2019 in 2020. 

V okviru Dogovora za razvoj regij Ljubljanske urbane regije je Občini Litija dodeljenih 

1.270.000 EUR, ki jih bo občina namenila za ureditev državne kolesarske povezave na cesti 

Litija – Pogonik. Za sredstva bomo kandidirali na razpisu MZI. 

Občina Litija in ZKMŠ sta sodelovala tudi na razpisu LAS in dobila odobrena projekta 

Dediščina nas povezuje in Visit Litija. V okviru projekta Dediščina nas povezuje so bili 

obnovljeni kletni prostori Stare sodnije, v letošnjem letu bo nabavljena oprema in urejene 

razstavne zbirke. 

Občina Litija je v 2018 prejela odobrena sredstva na programu Interreg Slovenija – Hrvaška za 

projekt Mine Tour (vodilni partner projekta je Grad Labin). V okviru projekta prejme Občina 

Litija 333.300 EUR od tega 283.300 EU sredstev za ureditev 300 m rovov Rudnika Sitarjevec, 

vpadnika in portala – vhoda v rudnik.   

V sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije je Občina Litija kandidirala tudi na razpisih 

Interreg Alpine Space in Horizon 2020. Rezultati razpisov bodo znani sredi leta 2019.   

Dušan Haumptan 

- 1649 pot Zavrbje 

Predlog je upoštevan v proračunu za leto 2019 in 2020, pod postavko 16490 Urejanje 

dostopnih in rekreativnih površin ob reki Savi. 

 

- 1362 Vzdrževanje javne razsvetljave  

Občina Litija bo v prihodnjih letih zagotavljala dovolj sredstev za redno in intervencijsko 

vzdrževanje predmetne izbirne gospodarske javne službe z namenom vzdrževanja lastne 

infrastrukture ter redno novelacijo katastra javne razsvetljave. Poleg tega bo predvidena tudi 

izvedba določenih novogradenj. 

 

- 1850 Letni program športne prireditve, da se zvišajo sredstva  

Pripomba je bila upoštevana. Sredstva na postavki 1850 Letni program športa in prireditve so 

se povečala z 270.000 € na 275.000 €. 

 

Irena Bostič 

- Zagotoviti sredstva za vzdrževanje javnih poti 

Sredstva so zagotovljena v predlogih proračuna za 2019 in 2020 v okviru proračunskih 

možnosti. 

 

- Gradnja POŠ Dole skupaj z več namensko dvorano  

V proračunih za leto 2019 in 2020 so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo šole in dozidavo 

objekta za potrebe vrtca, večnamenska dvorana pa bo morala glede na razpoložljivost 

proračunskih sredstev in predvideni plan že sprejetih investicij,  počakati za naslednje 

proračunsko obdobje. 

 

- Zagotoviti sredstva za vzdrževanje vodovodov, odprava pomanjkljivosti 
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Občina Litija je v dopisu iz leta 2016 vsem upravljavcem javnih vodovodov navedla oziroma 

obrazložila na podlagi katerih zakonskih aktov se oblikuje cene storitev gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo. V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se mora uporabnikom 

zaračunavati cena omrežnine in cena vodarine. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/1 in 

109/12) pravi, da je cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljena iz vodarine (to 

je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe) in iz omrežnine (to je tisti del cene, ki 

krije letne stroške javne infrastrukture). V proračunu Občine Litija za leto 2019 je na PP 

60216020 KS Dole-vodovod Sopota predvidenih 5.000€ za izvedbo investicijsko vzdrževalnih 

del. 

 

- Zagotoviti optično omrežje 

Občina Litija bo v sodelovanju s podjetjem Telekom poskušala realizirati izgradnjo optičnega 
omrežja za preostali del občine Litija, ki še ni opremljen z optičnim omrežjem, in sicer z 
gradnjo zemeljske kanalizacije. Poleg tega bomo prek projekta WIFI4EU poskušali pridobiti EU 
sredstva za ureditev wifi točk po krajevnih središčih s katerimi bo zagotovljen brezplačen 
dostop do wifi omrežja končnim uporabnikom. 

 

Karel Jurjevec 

- Potrebno je urediti otroško igrišče pri POŠ Vače 

Šola in vrtec na Vačah imata zunanje igrišče za svoje potrebe zadovoljivo rešeni, res pa je, da 
kraj oz. ostali občani zaradi tega nimajo večnamenskega igrišča za druge namene, zato se 
letos v proračun – v drugo branje ta investicija uvršča na novo. 
 

- Potrebno je urediti Vaški trg 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 
 

- Zagotoviti optično omrežje 

Občina Litija bo v sodelovanju s podjetjem Telekom poskušala realizirati izgradnjo optičnega 
omrežja za preostali del občine Litija, ki še ni opremljen z optičnim omrežjem, in sicer z 
gradnjo zemeljske kanalizacije. Poleg tega bomo prek projekta WIFI4EU poskušali pridobiti EU 
sredstva za ureditev wifi točk po določenih krajevnih središčih s katerimi bo zagotovljen 
brezplačen dostop do wifi omrežja končnim uporabnikom. 
 

- Sanacija cest po neurju 13.7.2018 

Sanacijo cest smo izvedli takoj po neurju, večja dela kot je gradnja kamnitih zložb,…pa bomo 
poskušali urediti skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2019, seveda če bo 
ministrstvo zagotovilo dodatna sredstva. 

 

Bojan Železnik 

- Načrtovanje rekreativnih objektov ob Savi, HE 

Predlog bo potrebno v večji meri upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. V 
predlogu proračuna za 2019 in 2020 je predvidenih nekaj sredstev na proračunski postavki  
 

- Sanacija Šmarske ceste, skupaj z gradnjo krožišča in postavitev javne razsvetljave  

Sredstva so zagotovljena v Načrtu razvojnih programov proračuna Občine Litija, predviden 
začetek investicije je v 2020. 
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- Izdelava katastra prometne signalizacije  

Kataster prometne signalizacije je bil izdelan v letu 2018. V katastru so zajeti vsi prometni 
znaki na lokalnih cestah in javnih poteh. Pripravljavec katastra je izdelal tudi analizo stanja 
prometne signalizacije v kateri je opozoril na manjkajoče in poškodovane znake. Občina Litija 
izvaja nameščanje in zamenjavo prometnih znakov glede na razpoložljiva sredstva. 
 

- Sanacija vrtca Najdihojca 

Že pred leti, ko se je izdelovala investicijska in ostala projektno tehnična dokumentacija za 
Vrtec Najdihojca, je bilo ugotovljeno, da se obstoječega objekta ne splača več sanirati zaradi 
iztrošenosti, neprimernih prostorov in dotrajanih inštalacij. V skladu z obstoječimi in sedaj 
veljavnimi normativi za gradnjo vrtcev bi bila potrebna rekonstrukcija v celoti. Zato je 
predvidena novogradnja, bodisi s koncesijo, najemom novih prostorov ali pa na tradicionalen 
način – v lastni režiji. 
 

- Ureditev igrišča na območje Sitarjevške in Partizanske ceste 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta  

 

- Ureditev helidroma pri Zdravstvenem domu Litija 

Pobudo bomo uvrstili v plan investicij v prihodnjem obdobju, projekt pa bomo skušali povezati 

širše in ustrezno rešiti tudi skupaj s potrebami Gasilcev in ZD Litija. 

 

- Sestanki s podjetniki v Litiji (nove ideje, razvoj, rešitve,…)  

Strinjamo se s predlogom o skupnih sestankih s podjetniki v Litiji, ki bi bila organizirana bodisi 

na pobudo podjetnikov bodisi na pobudo občine. 

Anton Korimšek 

- Povečanje sredstev na lokalnih cestah  

Občina Litija se zaveda potrebe po višjih sredstvih za vzdrževanje lokalnih cest, vendar zaradi 
finančnih omejitev povečanje proračunske postavke ni bilo mogoče.  
 

- Sanacija lokalne ceste Pasjek-Polšnik 

Ker gre za investicijska dela sanacije ceste ni mogoče izvesti v okviru rednih vzdrževalnih del, 
zato bo potrebno predlog upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 
 

- Modernizacija javne poti Zglavnica 

Pobudo smo upoštevali in zagotovili sredstva v proračunu za leto 2019. 
 

- Gradnja vodovoda Mamolj 

Občina Litija je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Mamolj - 1. 
faza (rekonstrukcija vodohrana Glinjek in izgradnja vodohrana Izerca ter izgradnja 
povezovalnega vodovoda do naselij Velika Preska, Dolgo Brdo, Prelesje in Spodnji Mamolj v 
skupni dolžini cca 8 km). V letu 2018 je bila tudi izdelana projektna dokumentacija PZI za 
gradnjo vodovoda Mamolj - 1. faza tako, da je predvideno, da se z gradnjo vodovoda prične v 
letu 2019. 
 

- Ureditev krajevnega središča Polšnik, nova proračunska postavka 

Pobudo smo upoštevali in zagotovili sredstva v proračunu za leti 2019 in 2020. 
 

Boris Doblekar 
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- Gradnja zaščitno reševalnega centra s helidromom 

Odgovorjeno zgoraj - pri vprašanju/pobudi B. Železnik. 
 

- Povečati sredstva za odmero cest  

Se strinjamo s pobudo. Sredstva na proračunskih postavkah so zagotovljena skladno s 

prioritetami in razpoložljivimi sredstvi proračuna.  

 

- Pričeti na delovanju razvoja podeželje- urediti infrastrukturo 

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leti 2019 in 2020 za ureditev krajevnih središč 
Polšnika, Jevnice in Gabrovke. Krajevno središče Dole je bilo delno urejeno v 2018. Za ostala 
krajevna središča bo potrebno zagotoviti sredstva v prihodnjih letih. 
 

- Modernizacija lokalne ceste Geoss – Zapodje do kmečkega turizma Pr'Lavrič in ceste do 

kmečkega turizma Pr'Posilnc  

Sredstva so zagotovljena v proračunu 2020 in Načrtu razvojnih programov proračuna občine 
litija v letu 2021.  
 

- Ureditev vaškega jedra v Gabrovki 

Pobuda je upoštevana. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Litija za leti 2019 in 2020 
 

- Gradnja vodovoda Gobnik in Ržišče 

V skladu s proračunskimi zmožnostmi je Občina Litija uvrstila novo PP 16770 Vodovod Gobnik 
v proračun za leto 2020, nove postavke vodovod Ržišče pa zaenkrat zaradi pomanjkanja 
sredstev ni v proračunu Občine Litija. 
 

- Vodohran Velika Goba, sanacija 

V skladu s proračunskimi zmožnostmi je Občina Litija zagotovila sredstva na PP 1675 za 
odpravo pomanjkljivosti na javnih vodovodih. Žal sredstev za vsa investicijsko vzdrževalna 
dela za vse javne vodovode v upravljanju KSP Litija ni na voljo. 
 

- Razširitev lokalne ceste Smrekarica-Ponoviče-Sava 

Predlog bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna za naslednja leta. 
 

- Ureditev protipoplavne zaščite na Savi  

V okviru ukrepov za sanacijo po neurju 13. 7. 2018 bomo izdelali projektno dokumentacijo za 

izvedbo protipoplavne zaščite. 

 
- Gradnja igrišča POŠ Vače in odkup zemljišča 

Odgovorjeno zgoraj - pri vprašanju/pobudi M. Kimovec. 

 

- Gradnja obvoznice mimo Geoss-a 

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Litija v letu 2020. 

 

- Ureditev parkirišč pri železniški postaji v Litiji  

Občina Litija je v preteklem letu izdelala idejni projekt ureditve parkirišča pri železniški postaji 

v Litiji. Na podlagi pridobljenih informacij s sestanka na Direkciji RS za infrastrukturo iz 

januarja 2019 je predvideno, da bo direkcija v letu 2020 uredila ustrezne sanitarije in 

kolesarnico na železniški postaji Litija v sklopu programa nakupa vlakov, poleg tega pa so 
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nam tudi zagotovili, da imajo Slovenske železnice d.d. pripravljen projekt za gradnjo 350 

parkirnih mest na predmetni lokaciji v Litiji.   

 

- Rekonstrukcija glavne ceste G2 108 pri naselju Ribče, gradnja avtobusne postaje 

Investitor gradnje je Direkcija RS za infrastrukturo. Občina Litija želi pospešiti izvedbo 

investicije in sodeluje z DRSI. V letu 2019 naj bi DRSI izdelal Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP). 

 

- Ureditev kolesarske steze Litija-Pogonik-Kresnice in sanacija te ceste  

Cesta Litija – Pogonik – Kresnice bo sanirana v sklopu ureditve državne kolesarske povezave. 

Sredstva so predvidena na PP 1379 v letih 2019 in 2020 in v Načrtu razvojnih programov  do 

2022. Projekt predvideva sanacijo ceste na odseku od Bedena do Pogonika. 

 

- Modernizacija javne poti do Gospetija v Velikem vrhu 

Pobudo bomo proučili in glede na prioritete uvrstili v plan investicij v prihodnjem obdobju. 

 

- Tolsti vrh, odprava posledic po neurju 13.7.2018 

Glede na to, da v letu 2018 s strani MOP ni bila izvedena odprava posledic škode na vodotoku 

Loki potok po neurju z dne 13.7.2018 je dogovorjeno, da se v  mesecu februarju 2019 izvede 

skupen ogled struge Lokega potoka na območju Tolstega vrha z rečnim nadzornikom 

koncesionarja podjetja Hidrotehnik, z namenom čimprejšnje izvedbe nujnih investicijsko 

vzdrževalnih del na vodotoku Loki potok.  

 

- Sanacija ceste Pasjek-Polšnik, zaščitna mreža proti kamenju 

Sredstva bomo poskušali zagotoviti iz proračunske postavke 1320 vzdrževanje lokalnih cest. 

 

- Obnova gradu Ponoviče  

Nepremičnine posledično pa tudi objekt, je v lasti Kmetijsko gozdarske zadruge Litija z.o.o.. 

 

- Dobava prenosnih košarkarskih  košev za otroke  

Košarkarski klub Litija vsako leto prejme sredstva na podlagi javnega razpisa za šport, in sicer 

tako za programe prostočasne športne vzgoje otrok kot tudi za programe kakovostnega 

športa otrok in mladine. Sofinancirane ima naslednje starostne skupine: fante U9, dekleta U9, 

fante U11, dekleta U11, fante U13, dekleta U13, poleg tega pa še fante U15, U17 in U19. Iz 

sredstev, ki so namenjena za treninge in tekmovanja otrok, lahko KK Litija nabavi tudi 

prenosne koše. 

 

- Kegljišče – dobava novih kegljev  

Sredstva za nabavo novih kegljev so bila predvidena že v prvem branju, in sicer na proračunski 

postavki 1858 Kegljišče, kjer se sredstva v višini 1.500 € namenijo za plačilo zavarovalne 

premije za opremo kegljišča v Litiji ter za investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme, kamor 

sodi tudi nabava novih kegljev.  

 

Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja: 

- prodaja se Farbarjev grad v Litiji, občina naj preuči možnosti nakupa tega objekta 
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Se strinjamo s pobudo. Žal obseg proračunskih sredstev ne omogoča investicije v nakup in 
obnovo objekta.  
 

- zagotoviti je potrebno sredstva za projektiranje infrastrukture, ki jo bo potrebno graditi 
skupaj z rekonstrukcijo ceste Hotič – Kandrše (javna razsvetljava, pločnik, kanalizacija, ..),  
Rekonstrukcija regionalne ceste RT 921 je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki so 

nam na sestanku dne 16.1.2019 povedali, da bo v mesecu marcu oziroma aprilu 2019 izveden 

ogled te ceste, na katerem se bomo dogovorili glede del, ki se bodo izvajala na navedeni cesti. 

 
- vodovod Slivna je nujno potreben sanacije, saj se voda dnevno dovaža, ni požarne zaščite, 

sistem je v slabem stanju 
V skladu s proračunskimi zmožnostmi je sicer Občina Litija zagotovila nekaj sredstev na PP 
1675 za odpravo pomanjkljivosti na javnih vodovodih, vendar žal sredstev za vsa investicijsko 
vzdrževalna dela za vse javne vodovode v upravljanju KSP Litija ni na voljo. 
 

- dograditi je potrebno javno razsvetljavo v Gabrovki na relaciji trgovina – šola, 
V skladu s proračunskimi zmožnostmi je sicer Občina Litija zagotovila nekaj sredstev na PP 

1362 za novogradnje javne razsvetljave, vendar žal sredstev za vse potrebe na področju 

novogradenj javne razsvetljave v proračunu 2019 ni na voljo. Računamo, da bomo z večjimi 

vlaganji nadaljevali v letu 2020, po izteku koncesijskega obdobja po pogodbi s Petrol d.d. 

 
- obseg odmere cest je potrebno povečati 

Se strinjamo s pobudo. Sredstva na proračunskih postavkah so zagotovljena skladno s 

prioritetami in razpoložljivimi sredstvi proračuna.  

- v neurju v letu 2018 so bile močno poškodovane ceste na območju Vač, Potoka, Cirkuš, 
Ponovič in Save; ceste bi bilo nujno potrebno modernizirati in kvalitetnejše vzdrževati, da se 
prepreči nove poškodbe (povečati obseg vzdrževanja, modernizacija, čiščenje propustov, …) 
Sanacija cest se je izvedla takoj po neurju, večja dela kot je gradnja kamnitih zložb,…pa bomo 

poskušali urediti skupaj z ministrstvom za okolje in prostor v letu 2019, če bo ministrstvo 

zagotovilo dodatna sredstva, ko bo pripravljen program sanacije in sprejet na Vladi RS.  

- ali se bo cesta Prevalce Vrdjan v KS Konjšica sanirala v letu 2019 
V proračunu občine so zagotovljena sredstva na postavki JP v KS Konjšica. Dela se bodo izvajal 

po programu KS Konjšica. 

- rešiti problematiko 150 metrov dolgega odseka ceste v Zgornjem Logu, (odvodnjavanje, javna 
razsvetljava, zimska služba) 
Sredstva za modernizacijo javne poti so zagotovljena n načrtu razvojnih programov. 

V skladu s proračunskimi zmožnostmi je sicer Občina Litija zagotovila nekaj sredstev na PP 

1362 za novogradnje javne razsvetljave, vendar žal sredstev za vse potrebe na področju 

novogradenj javne razsvetljave v proračunu ni na voljo. 

 
- odvodnjavanje nove ceste v Kresnicah ogroža objekte Kresnice 87, 87a in 141, potrebo bi bilo 

zadevo urejati pred celovito izvedbo kanalizacije Kresnice 
Možno rešitev problema bomo s predstavniki izvajalca, KSP in KS poskušali poiskati na 

sestanku na terenu v mesecu marcu in v nadaljevanju tudi izvesti potrebne ukrepe.  

- v času gradnje šole v Hotiču bodo potrebni ukrepi v zvezi s cestami (dostopi, obvozi); 
potrebno je zagotoviti sredstva za ta namen, 
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Pri aktivnostih za gradnjo šole bomo pobudo bomo proučili in zagotovili ustrezno varnost. 
  

- pri odhodkih za stanovanjsko gradnjo je potrebno zadeve bolj specificirati in opredeliti za 
kakšen namen so sredstva zagotovljena, 
Poraba sredstev je obrazložena v proračunu pri obrazložitvi proračunskih postavk. 

 
- potrebno bi bilo zagotavljati nova neprofitna stanovanja v Litiji (npr. stanovanjske zadruge), 

Podpiramo pobudo, vendar zaradi omejenih sredstev proračuna in prioritet izraženih na sejah 

občinskega sveta in delovnih teles sredstev za gradnjo neprofitnih stanovanj ni na voljo. Sicer 

je pobuda za gradnjo stanovanj v okviru stanovanjske zadruge ustrezna in je smiselno 

izkoristiti predlagani način financiranja izgradnje, v kolikor bo projekt v prihodnje med 

prioritetnimi.  

- zagotoviti bi bilo potrebno objekt za bivanje oseb z motnjami v razvoju (v Litiji je cca 15 oseb, 
ki tako oskrbo potrebujejo), 
Občina načrtuje vzpostavitev ene bivalne enote za osebe s posebnimi potrebami v Litiji. 

Trenutno potekajo dogovori z VDC Zagorje ob Savi. Narejene so bile analize, ki so pokazale, 

da je na našem območju okrog 14 potencialnih stanovalcev, od tega 6 ali 7 takih, ki bi 

potrebovali čim hitrejšo vključitev. 

- zagotoviti bi bilo potrebno sredstva za urbanistično ureditev mesta Litija (parki, urbani cestni 
programi, …), 
Občina Litija ima izdelan Občinski prostorski načrt, ki vsebuje tudi urbanistični načrt razvoja 

občine. V postopku spreminjanja OPN, ki se začenja v 2019 bo občina, skladno z ZUREP-2 

izdelala obvezne strokovne podlage za urejanje prostora – urbanistično in krajinsko zasnovo. 

Strinjamo se z mnenjem, da je potrebno imeti pri urejanju mesta celostni urbanistični pristop, 

zato smo v Kadrovski načrt 2019/2020 uvrstili dodatno zaposlitev urbanista. 

Ravno tako smo v predlogu proračuna za drugo branje predvideli sredstva za urejanja 

izdelavo urbanističnega koncepta in urejanje mesta Litija. 

 
- predvideno kolesarsko povezavo Litija – Kresnice  je potrebno dograditi/razširiti na način, da 

odsek ceste ne ostane v makadamu, 
Cesta Litija – Pogonik – Kresnice bo sanirana v sklopu ureditve državne kolesarske povezave. 

Sredstva so predvidena na PP 1379 v letih 2019 in 2020 in v Načrtu razvojnih programov  do 

2022. Projekt predvideva sanacijo ceste na odseku od Bedena do Pogonika. Za ureditev in 

asfaltiranje makadamskega dela ceste mora občina zagotoviti še vsaj 1 mio Eur, ki pa jih 

trenutno v proračunu ni na razpolago. Zavedamo se potrebnosti ureditve te lokalne ceste, 

zato bomo sredstva za njeno ureditev poskušali pridobiti iz drugih virov, v kolikor bodo ti na 

razpolago. 

- občina bi morala zagotavljati dodatna sredstva tam, kjer se z vlaganjem in sanacijo 
preprečuje nadaljnja škoda in se s tem privarčuje, 
Občina Litija se zaveda potrebe po izboljšanju vzdrževanja cest in višjih sredstvih za 
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vendar zaradi finančnih omejitev proračuna 
povečanje proračunske postavke ni mogoče.  
 

- novozgrajeni WC v poslovilnem objektu na Vačah naj služi tudi kot javni WC, 
Strinjamo se s pobudo in bomo predlog realizirali pri izgradnji mrliške vežice.  
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- na parkirišču pri pokopališču Vače naj se predvidi parkirno mesto/polnilnica za električne 
avtomobile, 
Pobuda je ustrezna. Proučili bomo možnost priključitve polnilnice na javno distribucijsko 
omrežje. Če obstaja možnost za priključitev se bomo glede na ugotovljene potrebe (št. 
električnih avtomobilov) in ugotovljene stroške izvedbe ter možnostmi financiranja polnilnice 
odločili glede smotrnosti investicije.  
 

- stikališča javne razsvetljave v Litiji so v slabem stanju, potrebno je zagotoviti, da bo 
koncesionar predal objekte nazaj občini urejene in v dobrem stanju. 
V preteklosti je Občina Litija že obnovila določena dotrajana prižigališča javne razsvetljave, ki 

so v lasti občine. V skladu s proračunskimi zmožnostmi je sicer Občina Litija zagotovila nekaj 

sredstev na PP 1362 za redno in intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave, kamor je tudi 

vključeno vzdrževanje oziroma obnova prižigališč javne razsvetljave.  

 

Odbor za družbene dejavnosti: 

- potrebno je dokončati objekt novega vrtca v Gabrovki (neizkoriščen mansardni prostor), 
V proračunu za drugo branje je pripomba upoštevana, zagotovljena so potrebna sredstva za 

investicijski transfer. 

- potrebna je izgradnja nove šole v Hotiču, 
Sredstva so zagotovljena v proračunu skladno s proračunskimi zmožnostmi in ostalimi 

investicijskimi obveznosti. Zato se bo projekt izvajal postopno in v več letih. 

- potrebna je izgradnja nove enote vrtca Najdihojca v Litiji, 
Postopek za sprejem ali zavrnitev koncesije za projekt Vrtec Najdihojca je v teku, 

sprejemljivost koncesionarjeve ponudbe pa se oceni na podlagi Testa upravičenosti JZP, v 

primeru pozitivnega rezultata testa pa daje soglasje k podpisu koncesijske pogodbe še 

Občinski svet. V kolikor bo test pokazal, da je javno-zasebno partnerstvo s ponudnikom na 

razpis neustrezna rešitev bomo iskali nove možnosti bodisi z najemom novih prostorov ali pa 

na tradicionalen način – gradnja v lastni režiji. 

- potrebno je nameniti več sredstev za pomoč na domu, 
Pobuda je bila upoštevana in sicer se je višina subvencije za upravičence storitve pomoči na 

domu zvišala iz sedanjih 70% na 75%.  

- potrebno je zgraditi sprehajalne poti ob Savi, 
Predlog je upoštevan v predlogih proračuna za 2019 in 2020. 

- potrebno je zagotoviti več sredstev za letovanje otrok, 
Pripomba je upoštevana. V drugem branju se sredstva za letovanje otrok povečajo s 3.000 na 
5.000 €. 
 

- v proračunu so prikazani preveliki oz. prenapihnjeni kapitalski prihodki, 
Kapitalski prihodki so ocenjeni glede na načrt razpolaganja z občinskim premoženjem. 

- v Litiji se prodaja Farbarjev grad, občina naj preuči možnost nakupa tega objekta, 
Se strinjamo s pobudo. Žal obseg proračunskih sredstev ne omogoča investicije v nakup in 
obnovo objekta.  
 

- preučijo naj se možnosti izgradnje neprofitnih stanovanj, zagotovitve prenočitvenih kapacitet 
in izgradnje bivalnih enot 



16 
 

Podpiramo pobudo, vendar zaradi omejenih sredstev proračuna in prioritet izraženih na sejah 

občinskega sveta in delovnih teles sredstev za gradnjo neprofitnih stanovanj ni na voljo.  

- poleg predvidene kolesarske povezave Litija-Kresnice, je potrebno zagotoviti tudi kolesarsko 
povezavo med Litijo in Šmartnim, 
Se strinjamo s pobudo. V kolikor bomo uspeli pridobiti evropska ali druga dodatna sredstva za 

pripravo dokumentacije in izgradnjo kolesarske poti bomo pobudo realizirali.  

- potrebno je zagotoviti več sredstev za šport ter novelirati in nadgraditi merila za šport, 
Predlog je upoštevan v predlogu proračuna za drugo branje, saj so se sredstva za šport v 

povečala za 5.000 €.  

Merila za šport so bila spremenjena februarja 2018 v okviru novega odloka za šport in so 
usklajena z aktualno zakonodajo (ZŠpo-1).  

 
- potrebno je zagotoviti več sredstev za izvajanje programov mladinskega centra, 

V proračunu Občine Litija za leto 2019 so v višini do 75.000 EUR namenjena sredstva za 

izvajanje rednih programov in dejavnosti ZKMŠ Litija enota za mladino. Občina Litija bo na 

podlagi Pogodbe o financiranju ZKMŠ Litija zagotavlja mesečno financiranje stroškov 

dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z odlokom in s sprejetim finančnim načrtom za leto 

2019. Ta sredstva predstavljajo v največji meri financiranje stroškov dela zaposlenih v enoti za 

mladino, financiranje materialnih in obratovalnih stroškov delovanja zavoda in sofinanciranje 

investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa opreme za delovanje zavoda. 

Zavod lahko v skladu z 21. členom Odloka o ustanovitvi ZKMŠ Litija pridobiva sredstva za delo 

in dejavnost tudi iz drugih virov, in sicer iz proračuna države, plačil in prispevkov uporabnikov 

storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter iz 

drugih virov. 

- pri pripravi proračuna je potrebno zagotoviti sodelovanje oz. participacijo občanov.  
Pri pripravi proračuna so občani vključeni preko občinskih svetnikov in predstavnikov 
krajevnih in mestne skupnosti, preko izvedenih zborov krajanov ter kot dajalci pobud preko 
portala občine Za uvedbo participatornega proračuna se nismo odločili zaradi finančnih 
omejitev proračuna, ki ne omogoča oddvojitve določenih finančnih sredstev za porabo po 
principu participatornega proračuna.  
 

Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 

- Miloš Kimovec:  predlagatelj pridobi strošek izdelave aplikacije turistične ponudbe občine. 
Strošek izdelave aplikacije turistične ponudbe občine je ocenjen na 15.000 eur. Znesek za 
izdelavo aplikacije je vključen v predlogu za drugo branje proračuna. 

  
- Irena Bostič: v predlogu proračuna za 2020 se popravi napaka pri postavki 1122 Kmetijsko 

svetovalna služba in kmetijska društva iz 5.000 na 15.000 eur, kot je v predlogu proračuna za 
leto 2019. 
Gre za tiskarsko napako pri navedbi zneska, ki bo z drugim branjem proračuna za leto 2020 
odpravljena. 

 

Odbor za finance: 

- Aleš Jurič (ali se ob modernizacijah javnih poti in cest izvede tudi ureditev zemljiško knjižnih 
zadev, odmera in odkup zemljišč od fizičnih oseb in šele nato modernizacija ali rekonstrukcija 
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cest; pomanjkljivost predloga proračuna je, da navedenih odsekov, ki se rekonstruirajo in 
njihova dolžina; ali je s tem usklajen tudi Načrt pridobivanja – celostni pristop pri 
rekonstrukciji cest) 
Občina najprej pridobi služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč. Nato določimo obdobje v 
katerem bo izvedena odmera zemljišča in se dogovorimo tudi o naravi prenosa zemljišča v 
javno dobro. 
  

- Filip Fele (kje se bo občina dodatno zadolžila, ali že potekajo pogovori s katero od bank in po 
kakšnih pogojih se bo občina zadolžila, zanimalo ga je tudi skupni znesek do katerega se 
občina lahko še zadolži) 
Predvidevamo brezobrestno zadolžitev pri proračunu RS in pri Regionalnem razvojnem skladu 
Ribnica po obrestni meri 1%. Vsako leto se sprosti za zadolžitev podoben znesek kot ga občina 
odplača pri glavnici. 
 

- Miloš Kimovec (opozoril na dejstvo, da Vače nimajo urejenega športnega igrišča s čimer so 
otroci in prebivalci Vač prikrajšani za športne dejavnosti, zato bi bilo potrebno o tej investiciji 
razmisliti tudi v predlogu proračun za drugo branje za zagotovitev sredstev za ta namen, dal 
je pobudo za ureditev dodatnih prostorov za morebitne potrebe dodatnega oddelka vrtca na 
Vačah v prostorih šole Vače, za kar bi bil potreben minimalni vložek) 
Občina bo k ureditvi novih prostorov za potrebe vrtca pristopila, ko bo število odklonjenih 
otrok doseglo mejo za vzpostavitev tretjega oddelka. Za ureditev športnega igrišča je 
pripomba upoštevana in so zagotovljena sredstva v proračunu 2019 in 2020. 
 

- Nežka Pirc (možnost uvrstitve investicije v proračun – ureditev makadamskega parkirišča ob 
cerkvi v Litiji v predlog proračuna za drugo branje) 
Strinjamo se s pobudo in jo bomo poskusili uvrstiti v pripravo proračuna za leto 2021. 
 

- Dušanka Klančar (opozorila na pomanjkanje dodatnih parkirnih mest v mestu Litija, možnost 
ureditve dodatnih parkirišč ob železniški postaji, neurejene in neugledne garaže na 
Rozmanovem trgu, podala je predlog da se prouči možnost izgradnje garažne hiše v Litiji). 
V primerjavi z drugimi mesti ima Litija relativno zelo veliko parkirnih površin. Ne glede na to 
se strinjamo z nujnostjo zagotovitve dodatnih parkirnih površin pri železniški postaji. 
Prizadevamo si za dogovor na podlagi katerega bi Slovenske železnice d.d. prevzele celoten 
projekt ureditve parkirišča pri železniški postaji v Litiji. Že v prihodnjem letu bodo urejene 
nove sanitarije in kolesarnica, nato pričakujemo ustrezno nadaljevanje projekta z ureditvijo 
parkirišča. 
 

Odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost  

- Zaradi sprememb zavarovanja vozil v lasti PGD in spremembe uporabe sistema ASK 
namenjenega obveščanju gasilcev, se predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki 
0735 – Občinska gasilska zveza, 
V predlogu proračuna za drugo branje je bila pripomba upoštevana, 
 

- Predlaga se povečanje sredstev na proračunski postavki 0738 - Občinska gasilska zveza - 
gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi zaradi nastalih stroškov ob vzdrževanju 
izolirnih dihalnih aparatov 
V predlogu proračuna za drugo branje je bila pripomba upoštevana. 
 


