
KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA 
Jevnica 36, 1281 Kresnice 
E-mail: svetks@jevnica.si  
Datum: 18.4.2022 
 

Zapisnik 21. seje sveta KS Jevnica,                                                                         
 
ki je bila v četrtek, 14.4. 2022 ob 19.00,  
v sejni sobi KS Jevnica. 
 
Člani sveta prisotni na seji: Viktorija Benčič, Klemen Cerar, Tomo Jerebič, Niko 
Krajnčič in Jani Jerant. 
Opravičili odsotnost: Jernej Kukovica, Marija Klopčič. 
 
Dnevni red: 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 20. seje sveta KS Jevnica 
2.  Poročilo z akcije Očistimo svoj kraj ter uredimo ceste in poti 
3.  Priprava na zbor krajanov KS Jevnica 
4.  Priprava na prvomajsko srečanje v Goliščah 
5.  Realizacija spletne strani KS Jevnica   
6.  Druge aktualne zadeve 
 
AD 1  Pregled in potrditev zapisnika 20. seje sveta KS Jevnica 
Sklep: Člani sveta potrjujemo zapisnik 20. seje sveta KS Jevnica v predloženi obliki. 
 
AD 2  Poročilo z akcije Očistimo svoj kraj ter uredimo ceste in poti 
Sklep 1: Člani sveta sprejemamo priloženo poročilo o izvedeni akciji, na kateri je 

sodelovalo več kot 230 krajanov in krajank KS Jevnica ter drugih. 
Sklep 2: Dodatno je potrebno očistiti Markučev graben v Goliščah in odlagališče ob 

reki Savi, pri Jerebiču, kjer je potrebno spustiti in zakleniti rampo. 
Sklep 3: V Zgornji Jevnici je bilo ob sobotni akciji navoženih 5 kamionov peska, bile 
so tudi koriščene štiri strojne ure. 
Sklep 4: Strošek sobotne malice je znašal 55 eur, medtem ko smo klobase (50 kom) 

od Jureta Godca prejeli brezplačno oziroma sponzorsko.   
 
AD 3 Priprava na zbor krajanov KS Jevnica  
Sklep 1: Zbor krajanov bomo izvedli takoj po praznikih, v četrtek, 5. maja. 
Sklep 2: Začeli bomo ob 18.00, medtem ko bomo Poljanski krog obravnavali v 

drugem delu okoli 20. ure. 
Sklep 3: Obveščanje bomo izvedli s plakati in preko obveščanja po pošti. 
Sklep 4: Dvorano bomo pripravili 5.5. med 16.00 in 17.30. 
Sklep 5: Zaradi priprave gradiva, obveščanja, vabila in koncepta zbora 

krajanov se člani sveta po potrebi dobimo 26.4. ob 19. uri.  
 

mailto:svetks@jevnica.si


 
AD 4  Priprava na prvomajsko srečanje v Goliščah 
Pri tej točki dnevnega reda je sodeloval tudi Lado Obolnar kot predstavnik ŠD 

Golišče, ki sodeluje pri izvedbi prvomajskega srečanja, samostojno pa izvede 

tudi kresovanje. 
Sklep 1: Prireditev, ki bo izvedena kot je praksa pri vodohranu v Goliščah, bo 
letos potekala pod okriljem KS Jevnica  in se bo pričela ob 11. uri. 
Sklep 2: Preveri se način prijave na PP Litija oziroma UE Litija (Gajšek-
Kokalj). Istočasno se izvede tudi prijavo na Sazasu. 
Sklep 3: Za kulturni program se preveri prispevek  KUD Jevnica in POŠ 

Jevnica. 
Sklep 4: Krajane KS Jevnica bomo obvestili s plakati in z letaki po domovih, 
medtem ko bomo krajane KS Kresnice obvestili s plakati. 
Sklep 5: Za pogostitev okoli 40 nastopajočih in povabljenih gostov KS Jevnica 

nameni 200 eur. 
Sklep 6: Meso za okoli 400 porcij golaža prispeva Občina Litija. 
Sklep 7: Obiskovalce in goste na prizorišču sprejmemo člani sveta KS Jevnica, 
predvidoma Marija Klopčič, Tomo Jerebič, Jernej Kukovica in Jani Jerant. 
  
AD 5   Realizacija spletne strani KS Jevnica   
Pri tej točki dnevnega reda je sodeloval tudi Peter Vozelj, ki je pripravil shemo 

spletne strani, katero si je začasno možno ogledati na www.nova.jevnica.si, 
kasneje pa bo aktivirana pod domeno jevnica.si.   
Sklep 1: Za skrbnika spletne strani se imenuje Petra Vozlja, za urednika pa Toma 
Jerebiča in Jerneja Kukovico. 
Sklep 2: V drugi fazi se pristopi tudi k aktiviranju FB strani Krajevna skupnost 
Jevnica. 
Sklep 3: Jernej Kukovica, Tomo Jerebič in Peter Vozelj se dobijo na dodatnem 
sestanku 26.4. ob 17.30, ko dorečejo še podrobnosti. 
Sklep 4: Krajane so o aktivni spletni strani naknadno informira s plakati in letaki. 
 
AD 6  Druge aktualne zadeve  
Sklep 1: Vse krajane so povabi na volitve, da oddajo svoj glas stranki po svoji lastni 
presoji in tako sami odločajo o svoji in skupni prihodnosti. 
Sklep 2: Člani sveta sprejemajo informacijo o dobrodelnem nogometnem turnirju in 
soočenju kandidatov v izvedbi Povežimo Slovenijo, ki bo v Jevnici v sredo, 20.4.2022 
med 16. in 21. uro. 
 
 
Seja je bil zaključena ob 21.00. 
 

http://www.nova.jevnica.si/

