
KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA 
Jevnica 36, 1281 Kresnice 
E-mail: svetks@jevnica.si  
Datum: 28.4.2022 
 
 

Zapisnik 22. seje sveta KS Jevnica,                                                                         
 
ki je bila v torek, 26.4. 2022 ob 18.00,  
v sejni sobi KS Jevnica. 
 
Člani sveta prisotni na seji: Jernej Kukovica, Tomo Jerebič, Marija Klopčič, 

Viktorija Benčič in Jani Jerant. 
Drugi prisotni: Peter Vozelj. 
Opravičili odsotnost: Klemen Cerar in Niko Krajnčič. 
 
 
Dnevni red : 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Jevnica 
2.  Spletna stran in facebook KS Jevnica 
3.  Zaključne priprave na prvomajsko srečanje v Goliščah  
4.  Zbor krajanov KS Jevnica 
5.  Druge aktualne zadeve 
 
 
AD 1  Pregled in potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Jevnica 
Sklep: Člani sveta KS Jevnica potrjujemo zapisnik 21. seje sveta KS Jevnica v 
predloženi obliki z dopolnitvami: 
-rampo ob reki Savi, pri Jerebiču je potrebno zamenjati, saj en del manjka pa tudi 
iztrošena je že, nabaviti je treba tudi novo ključavnico. 
-KS Jevnica odda prijavo za prvomajsko srečanje na Policijsko postajo Litija, ŠK 

Golišče pa samostojno prijavi kresovanje, ki ga organizira na predvečer 1. maja. 
-člani sveta KS obsojamo vandalizem v središču vasi, ki se je zgodil z 9. na 10.4., ko 
je prišlo do poškodbe vevnice, koška za odpadke in korit z rožami pred mostom. Kot 

kaže bo potrebno resno razmisliti o namestitvi varnostnih kamer. 
 
AD 2 Spletna stran in facebook KS Jevnica 
Pri tej točki dnevnega reda je sodeloval tudi Peter Vozelj, ki je predstavil 
facebook stran KS Jevnica, ki je aktivna od današnjega dne. 
Njen administrator bo on, urednika pa Tomo in Jani. 
Peter je člane sveta predvsem pa Toma in Jerneja seznanil s pripravo spletne 
strani, katero si je sicer trenutno možno ogledati na www.nova.jevnica.si, 
kasneje pa bo aktivirana pod domeno jevnica.si.   
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Sklep 1: Spletno stran se pripravi v naslednjih nekaj tednih, s tem da je potrebno 
prednostno zagotoviti pomembnejše osnovne podatke in vsebino posameznih 
dejavnosti ter odborov. 
Sklep 2: Del spletne strani bodo tudi zapisniki sej, ki se jih bo arhiviralo v pdf-ju, 
letni koledar zaradi dopolnjevanja v wordu, poudariti bi bilo potrebno tudi naše 

tradicionalne krajevne prireditve.  
 
AD 3  Zaključne priprave na prvomajsko srečanje v Goliščah 
Plakati in letaki so natisnjeni in bodo v sredo oziroma četrtek nameščeni na 

oglasna mesta oziroma razdeljeni po domovih KS Jevnica. 
Prireditev je prijavljena na Policijski postaji Litija in pri Sazasu. 
Sklep 1: Člani sveta obesijo plakate po krajevnih oglasnih deskah. 
Sklep 2: Na dogodek se pisno povabi predstavnike društev, sosednjih KS in 

občin ter župana. 
Sklep 3: V trgovini v Jevnici se odpre naročilnico za nabavo potrebnih stvari v 
višini do 200 eur s strani ŠK Golišče, za namen prvomajskega srečanja. 
Sklep 4: S strani ŠK Golišče je potrebno zagotoviti urejanje parkiranja in 
sprejem obiskovalcev z dobrodošlico ter bonov za goste in nastopajoče. 
Sklep 5: Kulturni del programa bo povezovala Irena Režek, scenarij pa bosta 

pripravila Irena in Jani. 
Sklep 6: Od Občine Litija je potrebno pridobiti naročilnico za golaž. 
Sklep 7: Člani sveta se dobimo v Goliščah v nedeljo najkasneje ob 10.30. 
 
AD 4  Zbor krajanov KS Jevnica  
Letaki za zbor krajanov so poslani po domovih, plakati še sledijo. 
Termin zbora je usklajen z županom in projektantom Tadejem Burgerjem kakor 

tudi Manjo Šarbek. 
Sklep 1: Zbor krajanov ima po statutu informativni oziroma posvetovalni  
značaj in prinaša smernice za delo sveta KS Jevnica. 
Sklep 2: Pri izvedbi zbora krajanov bomo prednostno aktivno sodelovali 
predsednik KS, predsednika vodovodnega in odbora za ceste ter seveda župan 

Franci Rokavec in direktor občinske uprave Ivan Matijevič. Vabljena bosta 
tudi podžupanja Lijana Lovše in direktor KSP Litija. 
Za pisanja zapisnika bo zaprošena Manja Šarbek.  
 
AD 5  Druge aktualne zadeve  
Član sveta je opozoril na nekaj del, o katerih je bilo že večkrat govora, opravila pa se 

še niso in sicer gre za dokončanje del pri Kisovčemu kanalu v Jevnici in pa ureditev 

kanala pri Kukovica Janezu v Kresniških Poljanah, kjer je potrebnih nekaj strojnih ur 
(predvidoma 4). 
Sklep 1: Realizacijo omenjenih del se naroči pri podjetju Šuštar trans, za nadzor pa 
se predlaga Jerneja Kukovica. 
 
Seja je bil zaključena ob 20.00. 


