
IZ DELA ŽUPANA, PODŽUPANJE,PODŽUPANA za mesec FEBRUAR 2019 

- Sklicevanje kolegijev  občinske uprave in občinskega  sveta, 
- Izvedba 3.seje OS v februarju  2019, 
- Usklajevanje predloga Odloka o proračunu za leti 2019 in 2020 –  drugo branje, 
- Usklajevanje in vodenje aktivnosti izvedbe obvoznice Zgornji Hotič in  

varne prometne ureditve križišča pri odcepu za Vače, investicijskega vzdrževanja ter 
investicij na državnih cestah, 

- Sodelovanje in vodenje aktivnosti  pri pripravi sanacijskega načrta družbe CEROZ, 
- Usklajevanje aktivnosti  za izdelavo  razpisne dokumentacije nadomestne izgradnje 

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

- sodelovanje na zboru krajanov  KS Vače , KS Breg Tenetiše, KS Konjšica  in KS Sp.Log, 

- Sodelovanje pri aktivnostih na projektu večnamenske prometne kolesarske povezave  
Litija-Pogonik-Kresnice, 

- vodenje in spremljanje  projekta ureditve  prostorov  na podružnični šoli Dole pri 
Litiji, 

- Koordiniranje in vodenje aktivnosti v okviru RPSS in LAS, 
- Udeležba na seji razvojnega sveta Las Srce Slovenije, 
- Sodelovanje na različnih prireditvah in srečanjih v organizaciji javnih zavodov,  

društev, 
- Sodelovanje na občnih zborih društev, 
- Usklajevanje z Direkcijo za ceste za razmejitev upravljanja ob nadvozu na Zg. Logu 
- sodelovanje v odboru za razvoj Oglarske dežele in zaključek projekta izvedbe projekta 

BioVill,  
- Razgovori z občani, zavodi, društvi, podjetji…., 
- Sodelovanje z ATV signalom, ETV in Radiom Geoss, priprava časopisa Občan in 

spletne strani, 
- Sodelovanje na raznih sestankih in izobraževanjih v okviru SOS in ZOS, 

- aktivnosti pri razreševanju stanovanjske problematike, 

- aktivnosti pri  pripravi spremembe  OPN, 

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

in vodooskrbe, 

- nadaljevanje aktivnosti pri pripravi  Dogovora o sodelovanju občin pri izgradnji HE na 
srednji Savi, 

- sodelovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije na projektih gospodarske javne 
infrastrukture, 

- nadaljevanje aktivnosti na  LAS projektu obnove kletnih prostorov muzeja v Stari 
sodniji, 

- sodelovanje pri pripravi pustnih prireditev in izvedbi litijskega karnevala, 
- sodelovanje na sestanku sveta predsednikov KS in MSL, 
- sodelovanje v Svetu za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, 

- usklajevanje aktivnosti pri pripravi programa sanacije infrastrukture po neurju 
13.7.2018, 

- izvajanje investicij, ki so se pričele v letu 2018 oziroma v letih pred tem letom. 


