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Predstavitev društev v KS Pragersko - Gaj
GASILCI PGD Pragersko
Verjetno ni krajana na Pragerskem, ki ne bi poznal dela članov Prostovoljnega
gasilskega društva s Pragerskega, ki je bilo ustanovljeno leta 1951.
Gasilci smo vedno pripravljeni pomagati ljudem v stiski, za kar smo se tudi
zavezali s podpisom pogodbe z lokalno skupnostjo in Občino Slov. Bistrica
o izvajanju javne lokalne gasilske službe. Klicu na pomoč se odzovemo ne
glede na to, ali je to ponoči ali podnevi in ne glede na vremenske razmere,
saj se zavedamo, da je na pomoč poklical nekdo, ki je prizadet in pomoči
potreben.

Srečujete nas na vseh mogočih dogodkih, kot so požari, nesreče ob neurjih,
poplave, elementarne nesreče, prometne nesreče, redarstva, požarne straže,
odstranjevanje dreves, čiščenje kanalizacije, propustov ... Skoraj ni stvari
v našem kraju, kjer ne bi bil prisotni. Trudimo se na področju preventive z
ozaveščanjem krajanov o pravilni izbiri gasilnika za dom in avto. Krajanom
uredimo nakup novih in servisiranje starih gasilnikov. Ponujamo prikaz
opreme in gasilske tehnike, pravilne postopke pri uporabi samodejnega
defibrilatorja.

Da lahko uspešno posredujemo na vseh teh posegih, dajemo v društvu
velik poudarek izobraževanju in pridobivanju novih znanj, saj lahko samo
strokovno usposobljeni gasilci izvajajo razne intervencije čim kvalitetneje in
hitro. Posegi postajajo vse zahtevnejši in nevarni, zato jih lahko opravljajo le
izobraženi gasilci, ki nevarnost poznajo in vedo, kako pravilno ukrepati.
Gasilci smo neposredno vpeti v življenje domačega kraja in velikokrat tudi
nosilci humanitarnih, izobraževalnih, socialnih, kulturnih pa tudi zabavnih
dogodkov. Svoje delo opravljamo prostovoljno, brez plačila in tudi nikoli z
namenom, da bi za opravljeno delo kaj pričakovali. Naše največje zadovoljstvo
je, ko na koncu intervencije ali kakšne druge akcije dobimo moralno priznanje
za požrtvovalno delo. Pred nekaj leti smo ob pomoči lokalne skupnosti,
donatorjev in lastnih sredstev izvedli pomemben projekt izgradnje novih
garaž. Glede na razpoložljiva finančna sredstva postopoma nadaljujemo z
gradnjo. Letos nameravamo dokončati fasado na garažah in starem domu.
Uredili bomo priklop na čistilno napravo in notranjost garaž.
Spodbudno je tudi, da je za naše delo zanimanje in da se je število članov
v zadnjih letih tudi povečalo. Približuje se vsako leto v oktobru, mesecu
požarne varnosti, zato vas povabimo, da nas obiščete na dnevu odprtih vrat,
kjer boste lahko še veliko več izvedeli o nas in našem delu. Vse zainteresirane
vabimo, da se nam pridružite. Informacije o članstvu in o našem delu lahko
dobite pri predsedniku PGD na tel. 041 372 421 Robert Jeršič.
Za naše požrtvovalno delo ste nam hvaležni tudi vi krajani, ki se vam za
podporo zahvaljujemo z mislijo, da lahko mirno in zadovoljno spite, saj vam
bomo v primeru nesreče prav mi gasilci priskočili na pomoč.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik PGD Pragersko
Robert Jeršič, GČ 2 st.

Predstavitev društev v KS Pragersko - Gaj
dpd ‘’svoboda’’ pragersko
Kulturno umetniško društvo DPD ‘’Svoboda’’ Pragersko ima dolgoletno
tradicijo. Naši člani sodelujejo na vseh prireditvah v kraju, v bližnji in daljni
okolici ter so s šolo in vrtcem nosilci kulturnega dogajanja v našem kraju.
Društvo šteje nekaj čez 100 članov, ki delujejo v:
•
•
•

sekciji mešanega
pevskega zbora,
literarni sekcija in
likovni sekciji.

20 let MePZ DPD “Svoboda” Pragersko
Delovanje naših sekcij je prepoznavno v sami lokalni skupnosti, na nivoju
Občine Slovenska Bistrica, sodelujemo z raznimi društvi po Sloveniji in smo
eno redkih kulturnih društev v slovenskem prostoru, ki redno vzdržuje stike
z našimi zamejci na avstrijskem Koroškem (Slovensko prosvetno društvo
Edinost v Štebnu – Globasnica) in v Porabju na Madžarskem, kjer smo redni
gostje na njihovi krajevni prireditvi.
Društvo ima v upravljanju kulturni dom za prirejanje kulturnih in drugih
prireditev, občasno pa se lahko izvedejo tudi kino predstave. Želimo obnoviti
dom, zato smo pred leti z Občino Slovenska Bistrica odkupili tudi zemljišče,
a zadeva stoji zaradi rekonstrukcije železnike postaje Pragersko, izgradnje
podvoza, povezovalne ceste…
•
•
•

Leta 2007 je svet KS Pragersko–Gaj za dolgoletno delo društvu DPD
»Svoboda« Pragersko podelil najvišje priznanje ob krajevnem prazniku
PLAKETO KS Pragersko – Gaj.
Leta 2006 je naš član – pevec MePZ Albert Beranič ob svojem 80. letu
prejel javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulture.
Leta 2008 je naš član – pevec MePZ in ljudskih pevcev Franc Butolen,
v svojem 72. letu prejel javno Romihovo plaketo za življenjsko delo na
področju ljubiteljske kulture.

•
•
•

Leta 2010 je naš član – pevec MePZ in ljudskih pevcev Franc Vertnik
prejel javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulture.
Leta 2012 je naša članica – pevka MePZ in ljudskih pevcev Marija Cene
prejela javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulture.
Leta 2014 je naša članica – pevka in literarna ustvarjalka Tinka Berlič
prejela javno Romihovo plaketo za življenjsko delo na področju ljubiteljske.

Romihova plaketa oziroma priznanja so najvišja priznanja, ki jih Zveza
kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica podeljuje ob
slovenskem kulturnem prazniku.
Nekaj naših
prireditev:
•
•
•

tradicionalnih

letnih

koncert ob obletnici Mešanega
pevskega zbora z mednarodno
udeležbo;
organizacija lutkovnih predstav
za naše najmlajše v zimskem
času z obiskom dedka Mraza;
organizacija festivala Forma viva Pragersko.

V kraju stoji 7 skulptur, izdelan v času Forme vive Pragersko:
•
•
•
•
•
•
•

leta 2009 postavljeni pred kulturnim domom KRIŽIŠČE – Tomaža
Maurina
in OPEKARNA – Katja Pifka;
leta 2010 postavljena ob ribniku Gaj DEKLE IZ RIBNIKA – Tomaž Maurin;
leta 2011 postavljena pred POŠ Pragersko CVET MLADOSTI – Franc
Pliberšek;
leta 2012 postavljena ob ribniku Gaj KAM ... – Daniel & Boštjan Gajšt;
leta 2013 postavljena pred cerkvijo Pragersko ZBLIŽANJE – Janez Grajf;
leta 2014 postavljena pred prostori DGMŽ ROAD RUNNER – Franjo
Funkelj.

Zapisal:
Rudi Kruh, predsednik DPD “Svoboda” Pragersko
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KO RK Pragersko-Gaj
Temeljna naloga Krajevne organizacije Rdečega križa Pragersko – Gaj
(KO RK) je preprečevati in lajšati trpljenje ljudi, varovati življenja, delovati
pri preprečevanju bolezni ter širjenju zdravja in socialnega blagostanja,
spodbujati prostovoljno delo in stalno pripravljenost pomagati, razvijati in
utrjevati občutek solidarnosti z vsemi, ki potrebujejo zaščito in pomoč ter
zagotavljati spoštovanje človeškega bitja.
KO RK skrbno spremlja socialno stanje naših krajanov in krajank ter po
potrebi pomaga materialno in finančno iz lastnih sredstev.
KO RK organizira krvodajalsko akcijo, preventivna cepljenja proti gripi in
odvzem krvi za biokemične preiskave – našim članom subvencioniramo
50 % plačila. Izvajamo razna preventivna predavanja; organiziramo sejem
rabljenih oblačil; srečanje krajanov nad 70 let; sprejmemo prvošolčke med
mlade člane RK; delimo pakete socialno ogroženim družinam in obiskujemo
naše krajane po domovih upokojencev.

Iskrena hvala za razumevanje aktivnosti KO RK, ki je vedno namenjeno našim
krajanom in krajankam.
Zapisala:
Romana Brzin, predsednica KO RK Pragersko

MLADINSKI KLUB ŠIK
Že samo ime ŠIK pove, s čim se v našem društvu ukvarjamo. To so kratice
za Š-šport, I-izobraževanje, K-kultura. Naš namen je povezovanje študentov,
dijakov in mladine, spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja le-teh in
medsebojne komuniciranje.

V naši kratki zgodovini, ki traja od leta 2009, smo organizirali in realizirali
mnogo različnih projektov. Na naše stand up komedije smo privabili različne
zelo znane slovenske komike in napolnili kulturni dom. Omenili bi samo tri
od mnogih: Vid Valič, Vinko Šimek, Perica Jerković. V zimskih časih smo
zraven vseh možnih rekreacij v telovadnici prirejali tudi bowling, zimske
športne dneve ter tečaj smučanja, v toplejših mesecih smo organizirali
poletne turnirje in nato tudi ligo v odbojki na mivki, prav tako tudi turnir v
malem nogometu. Za najmlajše smo pripravili otroške izobraževalno-igralne
dneve, za socialno ogrožene družine smo organizirali akcijo zbiranja oblačil
in obutve, za enega izmed otrok, ki obiskuje OŠ Antona Ingoliča, Sp. Polskava
– podružnica Pragersko, pa smo s pomočjo dražbe podpisanega dresa NK
Maribor zbirali denarna sredstva. V zahvalo za naše delo smo imeli čast
predati namenu novo športno igrišče na Pragerskem.
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Z lanskim letom smo se prvič podali v kulinarične vode. Priredili smo krajevno
tekmovanje med društvi v kuhi »pragerskega piskra«, ki je bilo zelo pozitivno
sprejeto. V pragerski pisker so vštete vse jedi na žlico: od bograča, golaža,
pasulja in podobnega. Zbrana denarna sredstva smo prav tako poklonili za
socialno ogrožene otroke, ki obiskujejo OŠ Antona Ingoliča, Sp. Polskava podružnica Pragersko.
Pripravil: Matic Mohorko
Združenje borcev za vrednote NOB Pragersko
Združenje borcev za vrednote NOB Pragersko ima lepo tradicijo; leta 1947
so ga – z nekoliko drugačnim imenom – ustanovili udeleženci NOV 1941–
1945 iz našega kraja. Preimenovalo se je – kot vse borčevske organizacije
v Sloveniji – pred nekaj leti. Ker aktivnih udeležencev NOB skorajda ni več,
vabimo medse mlajše ljudi, ki spoštujejo vrednote NOB in so jih pripravljeni
utrjevati. Smo ena od približno 850 domoljubnih organizacij v Sloveniji. Prva
skrb nam je negovanje domoljubja, uporništva, protifašizma, solidarnosti in
tovarištva, vrednot, ki so se najizraziteje manifestirale med NOB 1941–1945,
v boju za severno mejo po koncu 1. svetovne vojne in v vojni za samostojno
Slovenijo leta 1991.
Združenje borcev za vrednote NOB Pragersko skrbi tudi za spomenik in
grobišče NOB pri osnovni šoli. Spomenik stoji od leta 1955, posvečen
je padlim borcem in žrtvam nacističnega nasilja s Pragerskega: šestim

borcem, šestim talcem in osmim internirancem. Za svobodo so prvi darovali
življenja člani prve odporniške skupine na Pragerskem. Tri – brata Maksa
in Franca Bergleza ter Franca Bizjaka – so okupatorji ustrelili 10. oktobra
1941 v Šoštanju, tri – Leopolda Čopa, Alojza Prenerja in Mirka Kaca – 30.
oktobra 1941 v Mariboru. Okupatorji so te mladeniče aretirali in odpeljali v
mariborske zapore 24. septembra 1941. V spomin na te tragične dogodke
KS Pragersko - Gaj praznuje svoj krajevni praznik.
Del spominskega obeležja na Pragerskem je tudi grobišče. Za spomenikom
– 4 metre visokim šesterokotnim granitnim stebrom na stopničastem
okroglem podstavku z marmornato ploščo z imeni padlih borcev, talcev ter
internirancev in napisom »Večno živi, kdor za svobodo domovine umre!« –
so v odprtini granitnega zidu žare petih talcev: bratov Berglez ter Leopolda
Čopa, Alojza Prenerja in Mirka Kaca. Žaro šestega talca, Franca Bizjaka, so
pred leti prenesli v družinsko grobnico. Na zidu z žarami so vklesani verzi
prof. Janka Čara: »Luč ste prižgali v temí nam, pot iz noči pokazáli; čas naj
ne izbriše imen, v delih naj naših živé.«
NOB na Pragerskem, to najpomembnejše
obdobje v zgodovini slovenskega naroda
in seveda tudi Pragerskega, je od lani prvič
celovito in podrobno predstavljeno tudi v
knjigi Pragersko in NOB, ki jo je izdalo in
(so)založilo naše združenje. V monografiji
z več kot sto fotografijami je razčlenjeno
predvojno, medvojno in povojno obdobje
na Pragerskem, predstavljenih ali vsaj
omenjenih je 76 žrtev druge svetovne
vojne na Pragerskem, ob njih pa tudi
preživeli aktivisti narodnoosvobodilnega
gibanja,
udeleženci
NOV,
prisilno
mobilizirani v nemško vojsko, prisilno
izseljeni ter izgnani v koncentracijska
taborišča.
Za Združenje borcev za vrednote NOB
Pragersko zapisal:
Mirko Munda, predsednik
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Šahovsko društvo pragersko - gaj
Šahovsko društvo Pragersko – Gaj je bilo ustanovljeno 13. 2. 2003 s sedežem
na Ptujska c. 32, Pragersko. Na ustavnem zboru smo izvolili upravni odbor s
petimi člani društva. Za predsednika je bil izvoljen Jože Čelan, za sekretarja
Vlado Vidonja, za blagajnika Ignac Kitek, za člana pa sta bila izvoljena Adolf
Leskovar in Bojan Arnuš.

Člani Šahovskega društva Pragersko – Gaj od ustanovitve pa do danes
tekmujejo na raznih turnirjih, ki jih prirejajo šahovska društva v severovzhodni
Sloveniji. Vsako leto prirejamo šahovski turnir ob prazniku KS PragerskoGaj.
Od leta 2008 tekmujemo v okvirju zgornjepodravske pokrajine v društvu
upokojencev na Taboru v Mariboru. Šahovsko društvo Pragersko – Gaj
je registrirano v Šahovskih zvezi Slovenije. Od leta 2009 tekmujemo na
državnem prvenstvu tretje članske lige vzhod.
Zapisal:
predsednik Jože Čelan

Športno društvo Pragersko 75
ŠD Pragersko je bilo ustanovljeno z namenom, da združi vse ljubitelje športa
in rekreacije v kraju ter ponudi krajanom organizirane oblike športnega
udejstvovanja. Danes šteje preko 200 članov, ki so vključeni v različne sekcije,
in sicer sekcije košarke, nogometa, rekreacije (moška in ženska), odbojke in
badmintona.
Novi predsednik ŠD Pragersko je v mesecu juliju 2015 postal g. Aljoša
Debevec, ki je funkcijo prevzel od g. Mateja Arnuša.
Ekipe ŠD Pragersko se udeležujejo tekmovanj tako v občini kot izven nje.
Člani sekcije košarke aktivno sodelujejo v Ligi PARKL (Ptujska amaterska
liga), kjer so v preteklih letih dosegli velike uspehe (5 zaporednih naslovov
prvaka).
Člani sekcije nogometa tekmujejo že vrsto let v Medobčinski nogometni
zvezi Ptuj (MNZ Ptuj), kjer so v preteklosti imeli že vrsto vidnih uspehov.
Trenutno članska ekipa nastopa v 2. članski ligi MNZ Ptuj. Prav tako ima
sekcija nogometa še ekipo veteranov, ekipo U-6 in ekipo U-11.
Sekcija rekreacije, ki zajema tako žensko kot moško rekreacijo, je organizirana
v sklopu ŠD Pragersko že od leta 1991 naprej. Rekreacija poteka enkrat
tedensko v telovadnici Osnovne šole Pragersko. Ženske rekreacije se
udeležuje od 15 do 30 žensk različnih starosti, samo rekreacijo pa vodi ga.
Miroslava PTIČAR. Moške rekreacije se udeležuje okrog 15 moških, prav
tako različnih starosti. Rekreacija poteka prav tako enkrat tedensko in jo
organizira g. Jože RAMPRE.
Sekcija odbojke, ustanovljena na pobudo krajanov, je bila ustanovljena leta
2011 in spodbuja igranje odbojke vseh generacij v KS Pragersko – Gaj in ima
trenutno že 35 članov. Predsednik sekcije odbojke je g. Samo Rudolf.
Začetki badmintonske sekcije pri ŠD Pragersko segajo že v leto 2003, po
vmesnem obdobju mirovanja pa so aktivno začeli igrati ponovno v šolskem
letu 2009/2010. Igranje poteka enkrat tedensko od meseca septembra do
meseca aprila, predstavnik badmintonske sekcije je g. Gorazd Beranič.
Osrednje naloge ŠD Pragersko so predvsem povečati športno udejstvovanje
naših krajanov in krajank vseh generacij, organiziranje športno-rekreativnih
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prireditev in tekmovanj, skupaj z lastniki, upravitelji in ostalimi društvi v
KS Pragersko-Gaj skrbeti za športno-rekreativne objekte na območju KS
Pragersko-Gaj. Ključnega pomena pa je medsebojno sodelovanje z ostalimi
društvi v kraju.

Ker letos praznujemo 40 let nastanka ŠD Pragersko 75, bomo v jesenskih
mesecih aktivno sodelovali pri izvedbi prireditev, ki se bodo odvijale v mesecu
septembru 2015 v okviru krajevnega praznika. V tem času bomo izvedli
otroški piknik z napihljivimi igrali za najmlajše, ki bo potekal 13. 9. 2015
od 13. ure naprej na otroškem igrišču v Gaju. Prav tako bomo v jesenskih
mesecih izvedli še kakšno športno prireditev v sklopu obletnice, na kateri
bomo podelili priznanja najzaslužnejšim članom ŠD Pragersko 75.
Zapisal:
Aljoša Debevec, predsednik Športno društvo Pragersko 75

TD BREZA
Turistično društvo Breza Pragersko Gaj v oktobru zaokroža 10 let svojega
delovanja. In brez lažne samohvale lahko rečemo, da smo s svojim
delovanjem obogatili življenje in dogajanje v kraju.
Društvo šteje 151 članov, vodi pa ga sedemčlanski upravni odbor, ki je
motor društva ter pobudnik in soustvarjalec ter izvajalec večine dogodkov. V
desetih letih smo v kraju in na različnih gostovanjih izvedli preko 500 večjih
in manjših dogodkov.
Pod okriljem društva delujejo naslednje sekcije:
- Folklorna skupina Breza,
- Ljudski godci Cugeci,
- ročnodelska sekcij,
- turistični podmladek na osnovni šoli,
- sekcija podeželskih žena,
- sekcija odbojke na mivki.
Vsaka od sekcij preko leta pripravi kar nekaj prireditev in veseli smo, da se
nam na njih pridruži vedno več krajanov in krajank.
Posebej ponosni smo na naslednje prireditve:
- pustno rajanje in spuščanje gregorčkov po Trojšnjici za otroke iz vrtca in šole;
- prireditev »Pragersko pleše s folkloro«;
- razstava velikonočne dekoracije in izbor najlepše pisanke;
- cvetlični sejem pred trgovino Mercator;
- vsakoletno praznovanje obletnice društva;
- akcijo ocenjevanja okolja »zlati brezov list«;
- martinovanje pred vodnim stolpom;
- adventna stojnica pred Mercatorjem;
- postavljanje jaslic na vodi.
Ob tem vsako leto izvedejo veliko nastopov naši ljudski godci Cugeci in
Folklorna skupina Breza. Naš kraj smo predstavljali na številnih prireditvah v
kraju, v občini, po Sloveniji in preko meja. Ročnodelska sekcija pripravi vsako
leto razstave ročnih del, predvsem pa je znana po izdelavi rož iz krep papirja,
za kar imamo tudi certifikat »Domače in umetnostne obrti Slovenije«.
Sodelujemo in Pragersko predstavljamo na Podobah bistriških domačij, na
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božičnem grajskem mestu, cvetličnem sejmu in ostalih turističnih prireditvah
bistriške občine. Sekcija podeželskih žena sodeluje s pripravo peciva in
prigrizkov na različnih prireditvah v kraju, udeležuje pa se tudi srečanj v
pripravi različnih jedi v kraju in okolici. Podmladek turističnega društva vsako
leto sodeluje v akciji »Turizmu pomaga lastna glava« in letos so z nalogo o
Ribniški deklici in predstavitvi učne poti ob ribniku dosegli zlato priznanje.
Vsako leto sodelujemo v akciji ocenjevanja okolja »Zlata vrtnica« in z našo
pobudo je v kraj prišlo že kar nekaj zlatih, srebrnih in zlatih vrtnic ter dve veliki
zlati vrtnici.
Ob vseh dejavnostih vzorno skrbimo tudi za vodni stolp, spomenik kulturne
dediščine, saj smo ga uredili in v njem razstavljamo zbirko železniških
eksponatov. Na našo pobudo pa je v kraju ob stari parni lokomotivi katrci
ostal tudi muzejski vagon iz leta 1900.

Z veseljem sodelujemo v vseh dejavnostih krajevne skupnosti in z vsemi
društvi v kraju, ki jim naša pomoč in sodelovanje koristita. Zapisali smo, le
nekaj najpomembnejših dejavnosti društva, več bomo zapisali v biltenu, ki
ga pripravljamo ob 10-letnici delovanja društva v oktobru 2015.
Članek napisala:
Milena Furek, predsednica TD Breza

RIBIŠKA SEKCIJA PRAGERSKO
Ribiška družina Slovenska Bistrica je bila ustanovljena februarja leta 1959
in gospodari z vodami slovenjebistriškega ribolovnega okoliša. Skupno ima
družina cca. 100 ha vodnih površin. Notranje je organizirana tako, da delujejo
njeni člani v petih sekcijah, ki so v Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah,
Poljčanah, Oplotnici in na Pragerskem.
Ribiška sekcija Pragersko je svoje ‘življenje’ začela leta 1978. Sekcija
Pragersko je naravovarstvena organizacija, ki pokriva približno 30 ha vodnih
površin in skrbi za živelj različnih vrst rib ter ptičev. Člani in drugi prostovoljci
skrbijo za okolje in prostor kar osmih ribnikov, v katerih je dovoljen tudi
ribolov. Predsednik ribiške sekcije Pragersko je Mladen Lupša, gospodar, ki
upravlja ribnike in okolje, pa Ivan Korošec Štraus. V ribiški sekciji vsako leto
organizirajo do deset delovnih akcij, trikrat letno se izvede čistilna akcija,
vsako leto pa v ribnike vlagajo tudi večje število rib. Vse leto se redno izvajajo
dela, kot so košnja trave, urejanje dovozne poti do ribiškega doma, obnova
ribiškega doma itd.

Sekcija šteje približno 85 članov, kjer prevladuje večinoma starejša populacija.
Vendar vsako leto narašča vpis novih in mladih članov, ki so željni ribiškega
znanja in bi se radi preizkusili v ribolovu. Prav tako sekcija razpolaga z
ribiškim domom, ki je bil zgrajen ob ustanovitvi ribiške sekcije Pragersko.
Ribiči Štefan Gumzej, Štefan Zafošnik, Jože Tratnik, Feliks Mikložič, Ivan
Krček, Franc Mihelak, Franc Jeršič – Raco, Ivan Erker in Srečko Vinkler so
najbolj pripomogli k izgradnji ribiškega doma, za kar so jim še dandanes

Predstavitev društev v KS Pragersko - Gaj
hvaležne mlajše generacije ribičev. Zdajšnji upravnik doma je Janko Mikložič,
v njem pa čas preživljajo čuvaji, gospodarji, člani ribiške sekcije, ribiči turisti
in drugi obiskovalci. Tukaj je možna tudi nabava ribolovne dovolilnice, ki je
potrebna za ribolov v ‘naših’ ribnikih.

V ribnikih, ki jih upravlja ribiška sekcija Pragersko, živijo naslednje vrste rib:
krap, amur, linj, ščuka, smuč, srebrni koreselj, rdečeperka, rdečeoka, zelenika,
ameriški somič, ploščič in som. Velja omeniti, da v ribniku Gaj najdemo
kapitalne primerke, kot so krapi, težki do 15 kg, v njem pa prebivajo tudi do
25 kg težki amurji in kapitalne roparice. Vsi ribniki so polni ribje populacije,
tako da ribiča ne pustijo ravnodušnega in vsak lahko ulovi svojo ciljno ribo,
ki mu polepša ribolovni dan oziroma noč, saj je na določenem delu okoliša
dovoljen tudi nočni ribolov za največje navdušence. Tehnike ribolova, ki jih
ribiči lahko uporabijo, so beličarjenje, vijačenje, talni ribolov in muharjenje.
Ribiška sekcija Pragersko s svojo prekrasno naravno kuliso, raznovrstno ter
bogato ribjo populacijo in prijaznimi člani vabi vse poštene športne ribiče, da
se nam pridružijo in preizkusijo svoje ribiško znanje in spretnost v ribnikih na
Pragerskem. Vabljeni pa tudi vsi ostali obiskovalci, ki si lahko ob sprehodu
okrog ribnikov naberete novih moči!
Članek napisal:
član ribiške sekcije Pragersko Boštjan Pek

OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA,
PODRUŽNICA PRAGERSKO
Zgodovina šolstva v Polskavski dolini sega v leto 1782, začetki šolskega pouka
na Pragerskem pa segajo v leto 1905, ko je kraj ob železnici začel rasti in je
bila ustanovljena nemška zasebna šola. Kot zanimivost vam naj povemo, da
se je v „šulferajniški” šoli v šolskem letu 1918/19 šolalo 74 učencev. Višji šolski
svet Kraljevine SHS v Ljubljani je 11. aprila 1919 razpustil zasebno nemško
šolo in z odredbo ustanovil enorazrednico k šolski matici na Spodnji Polskavi.
Iz enorazrednice je šola počasi prerasla v dvo- in tro- ter po drugi svetovni
vojni v štirirazrednico. Razvoj kraja ob pomembnem slovenskem železniškem
križišču je narekoval v letu 1979 izgradnjo telovadnice in dograditev ter obnovo
podružnične šole za učence od 1. do 4. razreda. Od 5. razreda dalje so šolarji
nadgrajevali svoje znanje na matični šoli na Spodnji Polskavi, mnogi pa so v
najnežnejših letih iskali znanja in prijateljstva po šolah v bližnji okolici ter v
mariborskih in ptujskih osnovnih šolah.
Zadnje desetletje po osamosvojitvi zaznamujejo velike investicije v šolski prostor
tudi na Pragerskem, ki je dobilo popolno devetletko, za kar gre posebna zahvala
ustanovitelju, to je Občini Slovenska Bistrica, lokalni skupnosti in Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport. Veliki svetli prostori s sodobno opremo in
najnovejšo učno tehnologijo omogočajo kvalitetno vzgojno izobraževalno delo
ter dobro počutje učencev v hramu učenosti.

Dobrodelna akcija »Pragerski pisker« - predstavnik

Prireditev ob prazniku KS pri spomeniku

Mladinskega klub ŠIK predaja ček ravnateljici

Osnovne šole na Slovenskem povezuje marsikaj skupnega, vsaka pa ima svoje
značilnosti in posebnosti, po katerih je v določenem prostoru prepoznavna.
Prav vsi, povezani s šolo v Polskavski dolini, smo veseli in ponosni, da lahko
ustvarjamo, razvijamo in negujemo svoje posebnosti. Ena izmed najžlahtnejših
posebnosti je dobrodelnost, ki povezuje šolo s krajem in bogati srčno kulturo.
Socialnih razlik in otroške stiske se je zavedala učiteljica Margareta Vodušek,

ki je šoli namenila del zapuščine, le-ta pa je pod posebnimi pogoji namenjena
bolnim in socialno ogroženim učencem. Socialne stiske blažijo dobrodelni
prispevki posameznikov, ki se odrečejo obdaritvi ob osebnih praznikih in
namenijo sredstva v šolski sklad. Sredstva pridobivamo tudi z dobrodelnimi
koncerti, ki jih ustvarjamo v tesni povezanosti s krajem in z donatorskimi
prispevki. Dobrodelnost je tudi vrlina Mladinskega kluba ŠIK in NK Pragersko.
S prireditvama „Pragerski pisker” in nogometno tekmo domačega kluba z ekipo
Humanih zvezdic so privabili krajane in druge obiskovalce ter del izkupička
namenili šolskemu skladu.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Člani turističnega krožka z mentoricama
Bredo Gril in Marjetko Šetar

Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo se v kraju odraža na različnih področjih:
Forma viva povezuje likovne in kiparske umetnike, krajane s šolo povezujejo
kulturne prireditve, športne in družabne priredite, humanitarne akcije, akcije
za varstvo in urejenost okolja, eko vrtnarjenje s šolskim eko vrtom in visokimi
gredami, skrb za zdravje, skrb za kulturno dediščino, različni projekti in
raziskovalna dejavnost. Odlično je sodelovanje z vodstvom KS Pragersko - Gaj
ter z vsemi društvi in organizacijami v kraju. Skratka, kraj živi in diha s šolo in
šola je srce kraja.
Zapisala: ravnateljica Danica Veber, spec.

Dobrodelna akcija NK Pragersko in
ekipe Humane zvezdice

Učenci vrtnarskega krožka in projekta Popestrimo šolo
na ekskurziji v Botaničnem vrtu v Ljubljani

VRTEC ENOTE PRAGERSKO
Vrtec na Pragerskem je ena izmed šestnajstih enot vrtca Otona Župančiča,
s sedežem v Slovenski Bistrici. Enota posluje s petimi oddelki, na dveh
lokacijah: v t.i. novem vrtcu in v Mavričnem vrtcu, ki ima za seboj že leta
bogate zgodovine. Vrtec obiskuje 86 vpisanih otrok, vseh starosti, od 11.
mesecev do 6. leta starosti.
Vzgojiteljice za naše najmlajše otroke vedno znova iščemo nove izzive za
njihovo vseživljenjsko učenje. Tako imajo otroci na razpolago pestro paleto
dejavnosti, ki zajemajo vsa področja Kurikula. Otroci na enoti vzajemno
sodelujejo in ustvarjajo, ne glede na starostno skupino, saj se strokovne
delavke zavedamo individualizacije, ki ji je pri vzgoji potrebno slediti. Tako
izbirajo med dejavnostmi, ki so jim v tistem trenutku najbolj všeč in pri
katerih lahko najbolje razvijajo svoje kompetence. Otrokom je s takim
povezovalnim načinom dela omogočeno, da navežejo medsebojne stike,
razvijajo sodelovalno učenje med seboj, spoznajo vzgojiteljice in drugo
osebje v vrtcu.

Vrata našega vrtca so zmeraj odprta za kakršna koli sodelovanja in povezovanja
z domačim okoljem, ki obdaja otroke. Že vrsto let uspešno sodelujemo s
Turističnim društvom Breza, DPD Svoboda (Forma Viva), Društvom rejcev
malih živali in knjižnico Josipa Vošnjaka, enota Pragersko. Povezujemo se
tudi z lokalnimi gasilci, ljudskim plesnim društvom, čebelarskim društvom,
lokalno cvetličarno ter stanovanjsko skupnostjo Sonček.

Naši otroci v sodelovanju s strokovnim kadrom in starši zelo radi priskočijo
na pomoč ljudem in živalim, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski.
Med zadnjimi akcijami, ki smo jih uspešno realizirali, so bile zbiranje hrane
za zapuščene živali ter zbiranje oblačil in sredstev za poplavljena območja.
Skupaj se zavedamo tudi pomembnosti ohranitve narave, zato tesno in
zagnano sodelujemo pri zbiranju odpadnega papirja.

Zavedamo se, da je naše delo poslanstvo. Naj bo ta fraza slišati še tako
izrabljena, je resnična, kajti vzgajamo otroke, ki so najbolj občutljiva bitja. Z
otroki je potrebno ravnati zelo razumevajoče, z vsem vedenjem o njihovem
psihičnem in fizičnem razvoju, saj so naša prihodnost in bodo nekoč
sprejemali pomembne odločitve in vplivali na naša ravnanja.
Za vrtec enote Pragersko zapisala:
Ksenija Jerman Skrbinek

POMEMBNI KONTAKTI IN URADNE URE
KRAJEVNA SKUPNOST
PRAGERSKO-GAJ
Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko
Telefon: 02/80 37 103
Uradne ure:
Vsak prvi ponedeljek v mesecu med
18. in 19. uro
ZOBNA AMBULANTA
Ptujska cesta 48, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 71 17
Delovni čas:
ponedeljek, četrtek
torek, sreda, petek

12.30 - 20.30
7.30 - 14.30

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
Ptujska cesta 48, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 91 36
Delovni čas:
ponedeljek, torek
sreda - petek

13.00 - 20.00
7.00 - 14.00

LEKARNA RAČE
LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
PRAGERSKO
Kolodvorska 3, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 34 30
Delovni čas:
ponedeljek, torek
11.-00 - 18.00
sreda - petek
8.00 - 14.00

F

VRTEC PRAGERSKO
Pionirska ulica 13, 2331 Pragersko
Telefon: 02/80 33 485
MERCATOR PRAGERSKO
Ptujska cesta 35, 2331 Pragersko
Telefon: 051 285 865
Delovni čas:
ponedeljek-petek
sobota
nedelja

7.00 - 19.00
7.00 - 12.00
8.00 - 12.00

KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA
PRAGERSKO
Ptujska cesta 32, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 91 43
Delovni čas:
sreda
sobota

14.00 - 18.00
9.00 - 12.00

POŠTA SLOVENIJE PRAGERSKO
Kolodvorska ulica 10, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 33 10
Delovni čas:
ponedeljek - petek
sobota

NOVA KBM POSLOVALNICA
PRAGERSKO
Kolodvorska ulica 7, 2331 Pragersko
Telefon: 02/229 18 50
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek 8.30-12.00
13.00 - 16.30
sreda
8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30
petek
8.30 - 12.00, 13.00 - 15.30
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA
SP. POLSKAVA
PODRUŽNICA PRAGERSKO
Pionirska ulica 13, 2331 Pragersko
Telefon: 02/80 33 160
SUPERMARKET JAGER
Ptujska cesta 4, 2331 Pragersko
Delovni čas:
ponedeljek - petek
sobota
nedelja in prazniki

7:00 - 20:00
7:00 - 20:00
7:30 - 12:00

8.00 - 11.00
15.00 - 17.00
8.00 - 11.00

Bodite obveščeni o aktualnih novicah. Na Facebooku se pridružite skupini:
”Krajevna skupnost Pragersko - Gaj”

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v KS Pragersko - Gaj brezplačno.
Izdajatelj: Krajevna skupnost Pragersko - Gaj, Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko Glavni
urednik: Matic Mohorko Odgovorni urednik: Matej Arnuš Avtorji fotografij: Predstavniki
društev in institucij in vzgojnih ustanov Naslovna fotografija: Miro Vlašić Oblikovanje: Vito
Vlašić Lektoriranje: Milena Furek Tisk: RP REKLAMNI BIRO Alen Vogrinec s.p. Naklada:
670 izvodov

Znamenitost našega kraja:

»PUMPNHAUS« - ŽELEZNIŠKI VODNI STOLP NA PRAGERSKEM
Pragersko je začelo nastajati z gradnjo železnice, po letu 1846, ko je tod
mimo peljal prvi vlak, ki ga je vlekla parna lokomotiva. Ker so se te lokomotive
morale na svoji poti oskrbovati z vodo, so leta 1886 v neposredni bližini
postaje ob železniškem prehodu začeli graditi stavbo, iz katere so »napajali«
parne lokomotive. Stolp je bil predan namenu leta 1911, prvič so v kotel
zakurili leta 1918, in je bil »aktiven« vse do leta 1965, ko so za vleko vlakov
začeli uporabljati dizelske lokomotive in so se parne lahko upokojile. Je
menda edini ohranjeni železniški vodni stolp v Evropi, v njem pa je ohranjena
zagotovo edina parna črpalka v Evropi, ki se je uravnavala na paro.

V stavbi so ob črpalki za črpanje vode v bazene še vedno originalni parni
kotel ter črpalka iz vodnjaka, ki je bil sredi stolpa v zemlji. V prvem nadstropju
so trije veliki betonski bazeni, v katere so načrpali vodo, ki je po prostem padu
napajala lokomotive in bližnje stavbe. Dva bazena sta sprejela vsak od 22 do
25 tisoč litrov vode, manjši pa 15 tisoč litrov.
Od leta 2006 je skrbnik stolpa TD Breza Pragersko Gaj, ki ga je prevzelo v
zelo slabem stanju, danes pa je v njem vzorno urejena zbirka železniških
eksponatov, ki so bili zbrani na območju železnice od Pragerskega do Murske
Sobote in Središča ob Dravi in zanjo marljivo skrbi g. Milan Lah.
Od leta 2014 je stolp spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena, za kar
so poskrbeli v društvu, in ga rešili pred propadom.

SKRIVNOST BOŽIČA V GREGORJANSKEM KOR ALU

PUER NATUS
EST NOBIS

... dete nam Je roJeno

BOŽIČNI KONCERT
ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA
TONE POTOČNIK, HELENA FOJKAR ZUPANČIČ

CERKEV MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA
SRCA NA PRAGERSKEM,
NEDELJA, 20. DECEMBRA 2015, OB 18. URI
PROGRAM:
BOŽIČNI GREGORJANSKI KORALI V IZVORNI OBLIKI IN V RAZLIČNIH
HISTORIČNIH PRAKSAH TER NOVE SKLADBE NA GREGORJANSKO TEMATIKO
SKLADATELJEV ČOPIJA, SOJAR VOGLARJA, MAKORJA IN MOČNIKA.

ORGANIZATOR:
KRAJEVNA SKUPNOST PRAGERSKO-GAJ
KOLODVORSKA ULICA 3, 2331 PRAGERSKO

