KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA
Jevnica 36, 1281 Kresnice

E-mail: svetks@jevnica.si
Datum: 23.1.2022

Zapisnik 19. seje sveta KS Jevnica,
ki je bila v sredo, 19. 1. 2022 ob 18.30,
v sejni sobi KS Jevnica.
Člani sveta prisotni na seji: Viktorija Benčič, Klemen Cerar, Tomo Jerebič, Jernej
Kukovica in Jani Jerant.
Opravičili odsotnost: Niko Krajnčič in Marija Klopčič.
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje sveta KS Jevnica
Poročilo o delu inventurne komisije
Priprava poslovnega in finančnega poročila za leto 2021
Poročilo o izvedbi Dedka Mraza
Razvojne pobude za spremembo OPN Litija
Obeležitev letošnjega krajevnega praznika
Priprava letnega koledarja dogodkov v KS Jevnica
Druge aktualne zadeve

AD 1 Pregled in potrditev zapisnika 18. seje sveta KS Jevnica
Sklep: Člani sveta potrjujemo zapisnik 18. seje sveta z naslednjimi dopolnitvami :
- zapisniku se kot priloga doda finančno poročilo prireditve V hvaležnost
jeseni;
- v vlogi za soglasje za namestitev tabel za karto KS se obvezo zapiše: za
čiščenje, vzdrževanje, košnja trave okoli table je zadolžena KS Jevnica, odbor
za ceste oziroma člani sveta iz zaselka v katerem je nameščena tabla;
- glede stanja na LC 213036 se pošlje dopis na Občino Litija in KSP Litija;
- opozarjamo tudi na nastajanje ledene plošče nad Režek-Godec v Jevnici in
nad Brečko-Markovič na cesti proti Zg. Jevnici,
oba problema sta po našem mnenju nastala zaradi slabega vzdrževanja ceste
kot take oziroma zaradi zamašenih jaškov in neočiščenih kanalov.

AD 2 Poročilo o delu inventurne komisije
Sklep: Komisija se je že večkrat sestala, v kratkem bo inventurni list in svoje poročilo
kompletirala še z vodovodnim odborom (zajetje, jašek, investicijsko vzdrževanje…)
in tehnično opremo v dvorani (ozvočenje).
Svoje delo bo opravila do 31.1.2022.
AD 3 Priprava poslovnega in finančnega poročila za leto 2021
Sklep 1: Predsedniki posameznih odborov oziroma delovnih področjih do 31.1.2022
pripravijo svoja poročila, ki bodo del skupnega poslovnega poročila.
Sklep 2: Finančno poročilo, ki ga je sestavilo občinsko računovodstvo, je priloženo
zapisniku.
AD 4 Poročilo o izvedbi Dedka Mraza
Tudi letos smo otroke skupaj z Dedkom Mrazom in snežinkama ter s pomočjo Društva
prijateljev konj iz Višnje gore in PGD Jevnica obdarili po posameznih naseljih, za kar
velja zahvala tudi članom sveta KS Jevnica in posameznikom, ki so se organizirali
znotraj posameznih naselij. Seveda velja zahvala tudi vsem, ki so prispevali finančna
sredstva, knjige, vrečke in sladkarije. Informacijo bomo objavili tudi v januarski
številki glasila Občan.
Sklep 1: Zahvala velja ekipi, ki je pripravila letošnji prihod Dedka Mraza z
obdaritvijo, ki naj se obveže, da enako akcijo ponovi tudi koncem leta 2022,
predvidoma v nedeljo, 18.12.
Sklep 2: Finančno poročilo je priloženo zapisniku.
AD 5 Razvojne pobude za spremembo OPN Litija
Do 31.1. je rok za oddajo pobud za spremembo OPN Litija.
Sklep 1: svet KS Jevnica opravi pregled že oddanih pobud, ki jih po potrebi dopolni.
Sklep 2: V zvezi s OPN-jem se dogovori za sestanek na občini ob prisotnosti župana
in gospe Nirmale Krofl ter direktorja občinske uprave.
Z naše strani bodo na sestanku prisotni dva ali trije člani sveta KS Jevnica, med
katerimi bo Jernej Kukovica, kot usklajevalec predlaganih pobud.
AD 6 Obeležitev letošnjega krajevnega praznika
Zaradi Covid 19 in omejitve zbiranja ljudi letos prireditve ob krajevnem prazniku letos
ne bomo mogli izvesti.
Sklep 1: Zaradi specifičnega stanja in poslabšanja zdravstvene situacije tudi letos ne
bomo izvedli klasične prireditve ob krajevnem prazniku, ampak bomo v spomin
razobesili zastave.

Sklep 2: V spomin vsem žrtvam s pomočjo katerih danes živimo svobodni in
brezskrbni bomo 28.1. ob 17. uri k spomeniku v Jevnici odnesli venec, svečko in
nagelj, k preostalim štirim spomenikom po naseljih naše krajevni skupnosti pa še po
eno svečko in nagelj.
V delegaciji bodo po trije predstavniki sveta KS, odbora za obujanje tradicij NOB in
župan Franci Rokavec.
AD 7 Priprava letnega koledarja dogodkov v KS Jevnica
Na podlagi lanske osnove in po našem poznavanju dogajanja v kraju smo pripravili
predlog programa.
Sklep: Predlog programa se pošlje v pregled in dopolnitev društvom, klubom in
organizacijam v našem kraju.
AD 8 Druge aktualne zadeve
Sklep: Člani sveta predlagamo, da se trenutnega zemljišča kjer je nameščena
polnilnica avtomobilov zaradi predvidene selitve na lokacijo parkirišča, ne asfaltira.
Sklep: Opravi se ogled dela ceste Jevnica-Slapnica, nujnega rekonstrukcije, pregled
predlaganega projekta in predvidi dela v višini 200.000 €.
Sestanek je bil zaključen ob 21.00.

