
KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA 
Jevnica 36, 1281 Kresnice 
E-mail: svetks@jevnica.si  
 
Datum: 6.4.2022 

Zapisnik 20. seje sveta KS Jevnica,                                                                         
 
 
ki je bila v ponedeljek, 4. 4. 2022 ob 19.00,  
v sejni sobi KS Jevnica. 
 
Člani sveta prisotni na seji: Viktorija Benčič, Klemen Cerar, Tomo Jerebič, Marija 
Klopčič, Niko Krajnčič in Jani Jerant. 
Opravičil odsotnost: Jernej Kukovica 
 
Dnevni red: 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Jevnica 
2.  Poročilo s sestanka predsednikov sveta KS in posledično z razgovorom  
     župana Francija Rokavca s člani sveta KS Jevnica 
3.  Izpeljava akcije Očistimo svoj kraj in urejanje javnih poti, 8. in 9.4.2022 
4.  Prvomajsko srečanje v Goliščah 
5.  Finančno poročilo o stanju na računu, dne, 31.3.2022    
6.  Dogovor o izvedbi zbora krajanov KS Jevnica, dne, 21.4.2022 
7.  Druge aktualne zadeve 
 
 
AD 1  Pregled in potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Jevnica 
Sklep: Člani sveta potrjujemo zapisnik 19. seje sveta KS Jevnica v predloženi obliki. 

 
 
AD 2  Poročilo s sestanka predsednikov sveta KS in posledično z razgovorom  
          župana Francija Rokavca s tremi člani sveta KS Jevnica 
Sklep 1: Člani sveta potrjujemo poročilo s sestanka, ki je sestavni del zapisnika in s 

tem tudi dajemo podporo in soglasje za predlagane projekte, ki so del njega. 
Sklep 2: Podana je tudi informacija o ogledu naših cest treh članov sveta s 

predstavnikom Občine Litija Marjanom Janežičem. 
Sklep 3: Glavna naloga članov sveta je spremljanje in opozarjanje na realizacijo 

dogovorjenega. 
 
AD 3  Izpeljava akcije Očistimo svoj kraj in urejanje javnih poti, 8. in 9.4.2022 
Tradicionalna akcija je bila načrtovana od 26.3. do 9.4.2022  po vseh zaselkih KS 
Jevnica. Poleg predvidenega se očisti tudi oglasne deske in okolico. 
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Sklep 1: Informacijo o akciji s koordinatorji in izbranimi zbirališči se objavi na 

oglasnih deskah po celotni KS Jevnica. Zbor koordinatorjev in prevzem rokavic ter 
vreč skupaj z načrtom zadolžitve posameznega društva ali skupine, bo ob 7.30 pred 
Zadružnim domom, začetek akcije po vseh naseljih pa ob 08.00. 
Sklep 2: KS Jevnica v sodelovanju z Občino Litija in KSP Litija vsem udeležencem 

zagotovi rokavice in vreče kakor tudi odvoz smeti. 
Sklep 3: Evropsko pešpot je kot del naše akcije že 26.3. počistilo okoli 80 

osnovnošolskih otrok litijske občine pod vodstvom Planinskega društva Litija. 
Sklep 4: POŠ Jevnica planira svojo akcijo z okoli 60 učenci in učenkami izvesti v 
petek, 8.4.2022. 
Sklep 5: Organizirana akcija ureditve javnih poti bo 8. in 9.4. potekala v Zgornji 
Jevnici, po dogovoru s predsednikom odbora za ceste in Šuštar trans pa v okviru 
predvidenih sredstev tudi drugje najkasneje do konca meseca aprila. 
Sklep 6: Zaključek akcije se v dogovoru z OŠ in PGD Jevnica planira 9.4. ob 12. uri 
pred OŠ in Gasilskim domom. 
 
AD 4  Prvomajsko srečanje v Goliščah 
Nosilec letošnje izvedbe je KS Jevnica, ki bo dogodek pripravila v sodelovanju s 

Športnim društvom Golišče. 
Sklep 1: Podrobnosti glede kulturnega in zabavnega programa ter izvedbe prireditve 
bodo dorečene na 21. seji sveta 14.4. 
 
AD 5  Finančno poročilo o stanju na računu, dne, 31.3.2022    
Sklep 1: Člani sveta sprejemamo poročilo o stanju na žiro računu KS Jevnica, ki 
nam trenutno ne omogoča normalnega poslovanja. 
Sklep 2: Občini Litija predlagamo, da se čimprej pristopi k realizaciji pogodbe o 

financiranju poslovanja KS Jevnica v letu 2022. 
 
AD 6  Dogovor o izvedbi zbora krajanov KS Jevnica, dne, 21.4.2022 
Sklep 1: Zbor krajanov se izvede v četrtek, 21.4. ob 18. uri. 
Sklep 2: V sklopu zbora krajanov se izvede tudi razgovor z lastniki zemljišč 

Poljanskega kroga ter se z njimi podpiše posamične pogodbe. 
Sklep 3: Člani sveta in predsedniki posameznih odborov do 13.4. pripravijo svoja 
poročila in dopolnitve k skupnemu poslovnemu poročilu. 
 
AD 7  Druge aktualne zadeve  
Sklep 1: Na 21. sejo sveta se povabi Petra Vozlja, ki dela na realizaciji spletne strani 
KS Jevnica. 
Sklep 2: V čim krajšem času je potrebno zamenjati ohišje defibrilatorja pred OŠ 

Jevnica, zato se kontaktira k dobavitelju le-tega. 
Sklep 3: Z Društvom Sloga in Odborom za obujanje tradicij NOB se poišče novo 

osebo za obešanje zastave pri spomeniku. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00. 
 


