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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA              
Pločanska 8                     
1211 ŠMARTNO 

    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net 
 

 
Številka: 900-2i-2005-2-14211 
Datum:  29.1.2005 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
2.izredne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v soboto 29.1.2005 ob 11. uri na 
Zdolah pri Kozjem. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Dejan Crnek. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 7  članov sveta, kar je 
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek,  Jože Ježek, Tamara Krebelj, Andrej Korenč,  Janez    
                                          Novak, Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik 
 
OPRAVIČILI SO SE: Ivan Bostič, Aljoša Gadžijev, Nataša Lipovec, Boštjan Lah, Boris Verbič, Špela  
                                  Verbič 
 
OSTALA NAVZOČA: Dušan Pirš, predsednik KS Kozje in Ladka Debevc , strokovna sodelavka  
                                   Oddelka za lokalno samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in določil naslednji  DNEVNI RED: 
 

1. Pregled možnega sodelovanja s KS Kozje 
2. Razno 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                         AD 1 
 
                                       PREGLED MOŽNEGA SODELOVANJA S KS KOZJE 
 
Predsedujoči je uvodoma predstavil g. Pirša, dolgoletnega predsednika KS Kozje in sedanjega 
občinskega svetnika in  mu predal besedo. 
 
G.Pirš je povedal, da je predsednik največje Krajevne skupnosti v občini Kozje od leta 1974. Ko je 
prevzel vodenje krajevne skupnosti, so si kot prvo nalogo zadali urejanje infrastrukture, ki je skoraj ni 
bilo ( ni bilo cest, vodovod pa je imelo le nekaj hiš). Ob potresu leta 1975 je država za Kozjansko 
namenila precej sredstev, s katerimi  so obnovili hiše in s tem zadržali prebivalstvo, ter zgradili 
infrastrukturo ( vodovod, telefonijo), glavno cesto do Podsrede preko Lisičnega pa so gradili 20 let. 
Danes je cesta v celoti asfaltirana. Srečujejo se z velikim odlivom mladih, ki zapuščajo te kraje, 
premalo je delovnih mest, njihova glavna trenutna skrb pa je gradnja Doma za ostarele. Zemljišče so 
pripravljeni odstopiti zastonj, ni pa investitorja. 
 
Veseli bi bili sodelovanja z Ljubljano in s tem sodelovanja s privatnimi investitorji, ki bi v kraj prinesli 
sveži kapital. 
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Občina ima 4000 prebivalcev, razdeljena je na štiri krajevne skupnosti, od teh je Kozje največja, ki so 
tudi ohranile svoje žiro račune. Odkar so samostojna občina imajo tudi svoj prispevek za stavbna 
zemljišča, ki znaša od štiri do pet tisoč tolarjev na hišo. Občina ima tudi številne turistične kmetije, v 
neposredni bližini pa se nahajajo tudi Terme Olimia, iz katerih je še v lanskem letu vozil turistični vlak. 
 
Po razpravi je predsedujoči  dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA št. 1/2i: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora in Krajevna skupnost Kozje navežeta tesnejše medsebojne 
stike  tudi z obiskom članov sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v Kozjem in članov sveta 
Krajevne skupnosti Kozje v Ljubljani. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                       AD 2 
 
                                                                     RAZNO 
 
Pod to točko razprave ni bilo. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                       Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                  Šmarna gora 
                                                                                                                   Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                          Dejan Crnek 
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