
IZ DELA ŽUPANA, PODŽUPANJE in PODŽUPANA za mesec JUNIJ.JULIJ.AVGUST 2019 

- Sklicevanje kolegijev  občinske uprave in občinskega  sveta, 
- Priprava na 5.sejo in 6.sejo OS in 3.izredno sejo OS, 
- Sodelovanje pri izvedbi osrednje občinske prireditve ob občinskem prazniku, 
- Sodelovanje na vseh prireditvah, ki so potekale v okviru praznovanja občinskega 

praznika, 
- Sodelovanje pri izvedbi prireditve Festival skupnosti, 
- Usklajevanje nujnih ukrepov po neurjih, ki so prizadeli občino Litija v juliju in avgustu, 
- Sodelovanje v Svetu za medgeneracijsko povezovanju in  pomoč pri pripravi festivala 

medgeneracijskega povezovanja, 
- Nadaljevanje vodenja in usklajevanja 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 sanaciji  družbe CEROZ, 
- Sodelovanje na izrednem občnem zboru KS Gabrovka  in delnega zbora  krajanov v 

KS Hotič za naselje Jesenje in Zapodje, 
- Vodenje aktivnosti za izdelavo  razpisne dokumentacije nadomestne izgradnje vrtca 

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

- Sodelovanje pri aktivnostih na projektu večnamenske prometne kolesarske povezave  
Litija-Pogonik-Kresnice in razgovori z lastniki zemljišč, 

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

- Koordiniranje in vodenje aktivnosti v okviru RPSS in LAS, 
- Koordiniranje projekta LAS za ureditev kletnih prostorov mestnega muzeja  
- » Dediščina nas povezuje », 
- Sodelovanje na različnih prireditvah in srečanjih v organizaciji javnih zavodov,  

društev, 
- sodelovanje na prireditvah za  razvoj Oglarske dežele in aktivnosti v zvezi s 

postavitvijo Oglarskega centra, 
- sodelovanje na mesečnih koordinacijskih sestankih  za turizem, 
- sodelovanje pri pripravi vloge 20  Zelene strehe, 
- 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, 

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

- sodelovanje pri izvajanju  projekta za prevoze straejših z zavodom Sopotniki in občino 
Šmartno pri Litiji, 

- usklajevanje aktivnosti pri pripravi projektov za  sanacijo infrastrukture po neurju 
13.7.2018, 



- nadaljevanje izvajanja investicij, ki so se pričele v letu 2018 oziroma v letih pred tem 
letom, 

- aktivnosti pri projektu MINE TOUR 
- sodelovanje pri pripravi vloge za Eko sklad za opremljanje lokacij z električnimi 

polnilnicami,  
- sodelovanje pri pripravi vloge za izvedbo vzporednega dogodka ob predsednikovanju 

Slovenije EU- v drugi polovici leta 2021. 


