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Nagovor predsednika krajevne skupnosti

Spoštovane krajanke in krajani!
Z vami sem že drugi mandat kot predsednik Krajevne skupnosti Pragersko - Gaj. V tem času
je nastalo kar nekaj velikih in malih projektov, ki jih brez sodelovanja in povezovanja tako
z Občino Slovenska Bistrica kot tudi z Vami ne bi bilo. Mislim na izgradnjo kanalizacijskega
sistema s čistilno napravo, izgradnjo objekta za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
izgradnjo centra za ravnanje z odpadki ter obnovo telovadnice na Pragerskem, pa tudi na
širitev ali obnovitev oziroma rekonstrukcijo krajevnih cest, zamenjavo stare ter postavitev
nove javne razsvetljave, vsakoletno vzdrževanje zelenic in rastlinja, na čistile akcije, kulturne
dogodke ob različnih praznikih, izvedbo tradicionalnih kresovanj in postavitev majskih
dreves, praznovanje krajevnih praznikov, izvedbo božično-novoletnih koncertov ter na
skrbno izvajanje zimskih služb.
V Svetu Krajevne skupnosti Pragersko - Gaj smo izpolnjevali temeljne naloge, ki so določene
s statutom krajevne skupnosti in drugimi akti Občine Slovenska Bistrica, ter v okviru svojih
pristojnosti obravnavali vsa vprašanja, pomembna za delo in življenje v krajevni skupnosti
ter odgovorno in transparentno zavzemali stališča s sklepi. Ob tej priložnosti se želim
zahvaliti vsem svetnicam in svetnikom, s katerimi sem sodeloval. Poudariti moram, da smo
vedno delovali usklajeno, gospodarno, plansko in investicijsko, komunikacija je bila odprta,
zaključni računi pa vedno pozitivni. Zahvaliti se želim tudi vsem vam, spoštovane krajanke in
krajani, za dobro sodelovanje, za vse pohvale, pa tudi graje, kajti le tako smo lahko še boljši,
bolj čustveno navezani, razumni in uspešnejši.
Zato pregled preteklih obdobij govori o napredku na vseh področjih, tudi o uspehih
naših društev in organizacij v kraju, na katere smo še posebej ponosni, saj se to odraža v
kakovosti življenja v našem okolju. In to nam priznavajo tudi drugi. Govori o tem, da ob vseh
turbulencah okolja, v katerem živimo, dokazujemo, da znamo, da zmoremo, a to tudi nalaga
odgovornost, da moramo. Obdobje zadnjih let in čas, ki prihaja, neutrudno in preudarno
izkoriščamo za dovoljeno pomoč gospodarstvu in ustvarjanju pogojev za turistični razvoj.
Praznovanje krajevnega praznika je tudi priložnost, da opravimo pregled opravljenega dela
v preteklem obdobju, začrtamo smeri razvoja v prihodnje in oboje je smiselno postoriti za
nekoliko daljše obdobje od enega leta.
Ob tej priložnosti vas vljudno vabim, da se ob prazniku Krajevne skupnosti Pragersko - Gaj
udeležimo prireditev, ki jih v prvi meri pripravljajo naša domača društva ter organizacije
in z našo udeležbo tako spodbujamo njihova prizadevanja, še posebej pa Vas vabim na
osrednjo prireditev, kjer bodo podeljene tudi zahvale in priznanja.
Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za zaupanje in sodelovanje. Složni in brez prepirov
smo močni. Zahvala tudi za podporo, sodelovanje, prijateljstvo, ideje, pobude in vesel sem,
da smo vse to skupaj delili in ustvarjali ter z veseljem povedali, od kod smo doma!
								Matej Arnuš,
								
predsednik Sveta KS Pragersko - Gaj
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Pragersko za vse generacije
Športno društvo Pragersko 75 je 2. 9. 2016, od 9. ure dalje ob otroškem igrišču v Gaju pri
Pragerskem organiziralo veliko prireditev »Pragersko za vse generacije«. Osrednja dogodka
sta bila tekmovanje v kuhanju »pragerskega piskra« in »otroški igralni dan«. Na pragerskem
piskru so ekipe tekmovale v pripravi bograča. Zbralo se je 9 ekip, ki so prikazale zavidljive
kuharske sposobnosti. Po okušanju pripravljenih jedi je bila strokovna komisija soglasna –
drugič zapored so zmagali domačini »Sami naši«. Med kuhanjem so potekale tudi druge
aktivnosti: turnir v odbojki na mivki, kolesarjenje, merjenje maščob v telesu ter krvnega
tlaka. V popoldanskih urah pa so na svoj račun prišli tudi najmlajši, ki so se lahko v sklopu
otroškega igralnega dne zabavali na štirih velikih napihljivih igralih in v različnih otroških
delavnicah ter animacijah. Seveda pa na otroškem igralnem dnevu ne smejo manjkati
palačinke. V TD Breza so jih spekli kar 500. Dan se je pričel z vonjem odlične hrane ter
končal z iskrivimi otroškimi nasmehi. Vsekakor dogodek, vreden večkratne ponovitve.

Nogometni klub Pragersko
V zaključku sezone 2016/17 je NK Pragersko ponovno želo nepozabne uspehe. Člansko
moštvo se je uvrstilo v elitno ligo MNZ Ptuj – Super ligo in jo v sezoni 2017/18 tudi uspešno
zaključilo z obstankom v ligi, kar je bil cilj kluba. Prav tako so klub odlično zastopale tudi mlajše
selekcije. Veseli dejstvo, da se vsako leto število mladih nogometašev na Pragerskem veča,
hkrati pa se daje velik poudarek sodelovanju z društvi v kraju in sosednjimi nogometnimi
klubi. To je način, s katerim želi klub dolgoročno rasti. Leto 2018 je za NK Pragersko
jubilejno, saj praznuje 50-letnico obstoja. V čast takšni zavidljivi številki bo 1. 9. 2018 veselica
z Ansamblom Pajdaši ter kar nekaj presenečenji.
Matic Mohorko
Predsednik NK Pragersko
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BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 2016
Pred zaključkom leta 2016 smo v Krajevni skupnosti
Pragersko–Gaj izvedli božično-novoletni koncert. Nastopili
so vokalni ansambel Musica pod vodstvom Roberta
Feguša, vokalna skupina Vivere in pevka Vesna.
Naša lokalna društva, TD Breza Pragersko Gaj, DU
Pragersko, ŠD Pragersko 75 in DGMŽ Pragersko so pred
cerkvijo Marijinega brezmadežnega srca po koncertu
pogostila obiskovalce s toplimi napitki in domačimi
dobrotami.

LAS DOBRO ZA NAS
Krajevna skupnost Pragersko – Gaj ima vizijo in želje po projektih, zato smo tudi podpisali
pogodbo ter se udeleževali delavnic za prijavo projektov v okviru LAS – Dobro za nas.
Lokalna akcijska skupina »DOBRO ZA NAS« je upravičena do črpanja nepovratnih evropskih
sredstev za izvajanje projektov, ki pripomorejo k lokalnemu razvoju.

VIRUS AI H5N8 PRI LABODIH NA
PRAGERSKEM

V začetku januarja 2017 so z Uprave RS za varstvo
hrane, veterinarstvo in varstvo rastlin preko
medijev posredovali informacijo, da so najdeni
poginuli labodi na Pragerskem okuženi z virusom
AI H5N8. Analiza poginulih labodov, ki so jih
potegnili iz ribnikov na Pragerskem, je potrdila, da
so bile živali okužene z virusom ptičje gripe. Na
Pragerskem in drugje na vzhodu države so zato
razglasili ogroženo območje.
Dodali so še, da je tveganje za ljudi nizko, saj se s tem virusom ne moremo okužiti.
Še isti dan so bili s strani CZ Občine Slovenska Bistrica aktivirani PGD Pragersko in Krajevna
skupnost Pragersko–Gaj, ki so krajane opozarjali na pojav ptičje gripe in na preventivne
ukrepe.
Izvedli smo krizni sestanek pri županu dr. Ivan Žagarju, ki so se ga udeležili podžupan
Stanislav Mlakar, poveljnik CZ, poveljnik OGP Slovenska Bistrica, predsednik Krajevne
skupnosti Pragersko–Gaj Matej Arnuš, predstavnik redarske službe in predstavnika policije.
Na osnovi sklepov sestanka smo od pristojnih služb zahtevali ustrezne informacije.
Krajane krajevne skupnosti Pragersko–Gaj smo posebej opozorili:
naj ne hranijo ali se dotikajo prostoživečih ptic;
naj domačo perjad zapirajo v zaprte prostore;
če opazijo poginulo ptico, naj pokličejo na telefonsko številko 112.
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NEURJE NA PRAGERSKEM
V drugi polovici februarja 2017 je v našem kraju divjalo neurje. Odkrivalo je strehe, lomilo
veje, podiralo drogove električne napetosti. Žal je tudi v sosednji krajevni skupnosti odkrilo
streho, in sicer na Osnovni šoli Antona Ingoliča na Spodnji Polskavi ter drugih objektih
posameznikov.
Na veliko srečo imamo v naši krajevni skupnosti požrtvovalne gasilce, ki so vselej pripravljeni
in so tudi tedaj priskočili na pomoč in odpravili posledic neurja. Hvala jim.

TD BREZA PRAGERSKO GAJ DEJAVNO TUDI V LETU 2017
TD Breza Pragersko Gaj je leto 2017 začelo z volilnim občnim zborom, kjer so izvolili novo
vodstvo. S predsednico Doris Urbančič Windisch v odboru delujejo Jana Veršič, Mojca
Beranič, Lidija Dolenc, Beti Fortuna in Maja Goloveršnik.
Čeprav se z delom v turističnem društvu srečujejo prvič, vemo pa, da so prvi koraki najtežji, so
uspešno uresničevale zastavljeni program dela za letošnje leto. Tako so napolnile dvorano
kulturnega doma s pripravo otroškega pustnega rajanja, s prijetnim kulturnim programom
dopolnile spuščanje gregorčkov po Trojšnjici in izvedle tudi sejem sadik pred Mercatorjem
na Pragerskem.
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Posebej dobro obiskana je bila nova prireditev za pragersko mladež »Pozdrav poletju«
na otroškem igrišču v Gaju, kjer so otroci uživali v različnih športnih dejavnostih, otroških
delavnicah, predvsem pa v nastopu pevca Omarja Naberja. Večer so zanimivo zaključili z
ogledom filma na prostem.

Do konca leta so izpeljali še nekaj dogodkov, pri čemer so jim bili v veliko pomoč tudi člani
starega odbora, ki so pomagali pri izdelavi velikonočnih butar – presmecev pred Mercatorjem,
pomagali izvesti tradicionalni društveni piknik, sodelovali na kuhanju pragerskega piskra,
predstavljali kraj in društvo na Podobah bistriških domačij, organizirali martinovanje pred
vodnim stolpom in izvedli adventne delavnice.
Vse leto pridno nastopajo ljudski godci Cugeci, izdelovalke cvetja iz krep papirja so pripravile
več delavnic v različnih društvih na Bistriškem. V prazničnem prednovoletnem času pa svetijo
jaslice na gajskem ribniku in praznično osvetljena pozdravljata vodni stolp in lokomotiva z
vagonom.

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA IN MUČENCEV
Vsak dan je dragocen, še posebno pa prazniki, zato je KRAJEVNA SKUPNOST PRAGERSKO–
GAJ povabila krajanke in krajane na praznovanje dneva žena in dneva mučencev. V petek,
marca 2017, jim je v Kulturnem domu na Pragerskem. KS Pragersko–Gaj podarila gledališko
predstavo Video klub.
Video klub, enodejanka, je komična groteska, ki nas je na svojevrsten način popeljala skozi
različne emocije petih gledalcev – igralcev. Med predstavo se obiskovalcem v glavi pojavi
nešteto vprašanj o vsebini predstave, a odgovor na vsa smo gledalci dobili na samem koncu
enourne predstave.
Zabavali so nas: KUD GAJ ZGORNJA POLSKAVA, z igralsko zasedbo: gledalka ANČKA GORIČAN,
gledalec TONI ŽILAVER, gledalec JOŽI PONGRAČIČ, gledalka MARJANCA SAGADIN, gledalec
ZLATKO PONGRAČIČ, pod mentorstvom STANKE JESENEK in s tehnično zasedbo AMBROŽA
LESKOVARJA, ALENKE ŽILAVEC.
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OČISTIMO NAŠ KRAJ PRAGERSKO IN GAJ 2017
Krajevna skupnost Pragersko–Gaj se je, tako kot vsako leto, priključila akciji »OČISTIMO SVOJ
KRAJ 2017«.
Omenjena akcija je potekala 31. marca 2017 (šole, vrtci) in 1. aprila 2017 (krajevne skupnosti,
društva, itd.), predvidoma od 9. do 13. ure. Akcija je bila namenjena odstranitvi komunalnih
odpadkov iz okolice šol, vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokov in
ostalih javnih površin.
V soboto, 1. aprila 2017, smo se z udeleženci akcije srečali ob 9. uri na dveh lokacijah, in
sicer na Pragerskem pred sedežem krajevne skupnosti (Kolodvorska ulica 3) in v Gaju (na
starem mestu postavitve majskega drevesa).
Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju
v smislu ohranjanja našega bivalnega in življenjskega prostora, zato se zahvaljujemo vsem
udeležencem akcije, ki smo jim v zahvalo poklonili odsevni trak ter majico. Po končani
akciji pa smo se družili ob toplem obroku v prostorih prostovoljnega gasilskega društva na
Pragerskem.

OBREZ OKRASNIH ROBINJ NA
KOLODVORSKI ULICI
Ker je marca čas tudi za rez dreves, ki krasijo
našo Krajevno skupnost, smo v Svetu Krajevne
skupnosti Pragersko – Gaj se soglasno odločili,
da se izvede obrez dreves – okroglastih robinij
(Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’), ki je
bila opravljena 16. marca 2017.

POMETANJE CEST IN ULIC
17. marca se je na območju Krajevne skupnosti
Pragersko –Gaj izvajalo pometanje cest in ulic.

ODKUP ZEMLJIŠČA
Na pobudo Krajevne
skupnosti Pragersko – Gaj
so se 12. aprila 2017 izvedla
pripravljalna dela (postavitev
mejnikov ter ureditev mej)
za odkup zemljišča številka
1021/51, k. o. 748 – Spodnja
Polskava.
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POSTAVITEV MLAJA, KRESOVANJE IN DRUŽENJE S
KRAJANI 2017
Pod taktirko organizatorjev KS Pragersko–Gaj ter PGD
Pragersko smo na predvečer praznika dela in delavske
solidarnosti postavili mlaj.
Prvomajski mlaj je simbol svobode in zavesti, ki mesec dni
opozarja na pravice delavcev, obenem pa tudi ponazarja
bujno majsko rast in zelenje narave in s tem starodavno
predstavo o materi naravi, ki poraja življenje. Podžupan
občine Slovenska Bistrica Žarko Furman in predsednik KS
Pragersko–Gaj Matej Arnuš sta na prireditvi PGD Pragersko
uradno predala novi čoln Whaly 370.
Zahvaljujemo se podjetnikom v kraju, in sicer g. Jožetu
Finguštu, pekarni Hlebček in g. Darku Dolenc za pomoč pri
izvedbi prireditve.
.

Zamenjava sijalk javne razsvetljave na
območju Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj
Jasna merila glede ustreznosti svetilnih teles, namenjenih
javni razsvetljavi, načina osvetljevanja javnih cest, površin,
objektov, spomenikov in rabe električne energije je
predpisala nova Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007). Zato se
je ob koncu leta 2016 in v letu 2017 izvedel monitoring
oziroma zamenjava sijalk javne razsvetljave na celotnem
območju Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj.

VRTEC PRAGERSKO
Vrtec Pragersko je enota vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V štirih oddelkih ga
v letošnjem šolskem letu obiskuje 71 otrok od 1. do 6. leta starosti, zanje skrbi osem
vzgojiteljic, dve kuharici in čistilka.
Pri nas se vedno veliko dogaja. Vzgojiteljice si prizadevamo, da dnevno pripravljamo dejavnosti,
ki otrokom omogočajo optimalen razvoj na vseh področjih. S pridom izkoriščamo prednosti
manjše enote in dajemo velik poudarek medsebojnemu povezovanju in sodelovanju.
Bivanje v naravi je izjemnega pomena za naše najmlajše, zato zelo veliko dejavnosti izvajamo
zunaj, na svežem zraku, kar nam lokacija našega vrtca tudi odlično omogoča. Otroke, ki
obiskujejo naš vrtec, spodbujamo k ustvarjalnosti, radovednosti, raziskovanju, seznanjamo
jih s pomembnimi vrednotami, z učenjem na igriv način pa jih nežno pospremimo na pot,
ko bodo skozi vrtčevska vrata stopili naprej, v širni svet.
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Posebnost našega vrtca so prav gotovo živali. Skupaj z otroki tako skrbimo za morsko
prašičko Elzo, akvarijske ribice in paličnjake. Ob skrbi zanje se otroci zelo veliko naučijo,
predvsem čuta do živega bitja, empatije, odgovornosti in sočutja.
Za otroke naše enote vzgojiteljice izvajamo pestro ponudbo obogatitvenih dejavnosti, med
katerimi se lahko otroci odločijo glede na njihova zanimanja in interese. Te so:
•
•

•
•
•
•
•

pevski zbor: vsako leto se predstavi na območnem srečanju otroških pevskih
zborov, prireditvi Vrtec poje in pleše v Slovenski Bistrici ter ob drugih krajevnih
priložnostih, lani na primer na prireditvi ob spustu gregorčkov;
cici vrtnarji: skupaj smo postavili tri visoke grede, na katerih gojijo zelenjavo. Otroci
imajo možnost seznanjanja z vrtnarjenjem in skrbjo za rastline, od semena do
ploda. Otroke želimo seznaniti z možnostjo samooskrbe in skrbi za svoje zdravje
ob uživanju zdrave, lokalne, doma pridelane hrane;
zeliščarji: na igrišču vrtca smo v obliki polža postavili gredico iz opečnatih zidakov.
Na gredi gojimo najrazličnejša zelišča. Iz njih pripravljamo osvežilne napitke, v
zimskih dneh pa čaje;
lonček kuhaj: izvajata ga vzgojiteljica in kuharica. Otroci se navdušujejo nad
kuhanjem. Skupaj izbirajo zdrave, otrokom zanimive recepte in jih preizkušajo.
Dobrote, ki nastanejo izpod njihovih rok, delijo tudi z ostalimi v našem vrtcu;
prva pomoč: otroci se seznanjajo s postopki prve pomoči. Kaj lahko storimo, da
nesrečo preprečimo, in kako reagiramo, ko pride do nje. Otroci spoznavajo tudi
različne pripomočke iz kovčka prve pomoči;
mali znanstvenik: raziskovanje je otrokom prirojena danost. V sklopu malih
znanstvenikov otroci raziskujejo, eksperimentirajo in iščejo odgovore na njim
zanimiva vprašanja, pojave, materiale itd.;
Englis is fun: angleške igralne urice, skozi katere otrokom približajo tuj jezik.

Spremljanje novosti, aktualnih dogodkov ter želja po profesionalni in osebni rasti so razlog,
da naše vzgojiteljice sodelujejo v najrazličnejših slovenskih in mednarodnih projektih, akcijah
in izobraževanjih, kot so: Krepimo družine, Senzibilizacija, Pasavček, Unicef, EQUAP, Etika
in vrednote, Spodbujajmo prijateljstvo, Varno s soncem, Gozd – učni prostor, Geografija v
vrtcu, Mali sonček... Prav tako že več let sodelujemo v projektu Turizem in vrtec, v sklopu
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katerega smo organizirali prireditev, kolesarski dan in izlet z vlakom v Poljčane za vse družine
našega vrtca. Kot vrtec pa delujemo v projektih Korak za korakom, Zdrav vrtec, Eko vrtec,
Tradicionalni slovenski zajtrk in drugih.
Ravno iz razloga otrokom ponuditi nekaj več, jim dodatno širiti obzorja s področja znanj
ter zanimanj, z velikim veseljem sodelujemo z najrazličnejšimi institucijami in posamezniki
v lokalnem okolju. Na to smo zelo ponosni, predvsem pa iskreno veseli ob pripravljenosti
na njihovo sodelovanje. Pogosto in zelo uspešno tako sodelujemo s Turističnim društvom

Breza Pragersko Gaj, s Stanovanjsko skupnostjo Sonček, PGD Pragersko, podružnično
enoto OŠ Pragersko, z društvom akvaristike Slovenije Aquanubis, go. Jerico Krošelj, ki nas
je učila izdelovanja lutk iz ličja, s policijo, z lovcem, s čebelarsko zvezo, z Društvom gojiteljev
malih živali, s KS Pragersko, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, enota Pragersko,
z DPD Svoboda Pragersko, s trgovinama Mercator in Jager, Centrom narave Poljčane in še
mnogimi drugimi. Vsako našteto sodelovanje je zgodba zase, upamo in želimo si, da tako
ostane tudi v prihodnje.
Sodelovanje s starši in družinami otrok je v našem vrtcu na posebnem mestu. Trudimo
se, da je izbira pestra, zanimiva, dostopna. Skupaj tako pripravljamo tradicionalni tek za
majhne in velike (letošnji bo že 12. po vrsti), udeležujemo se bistriškega teka, organiziramo
pohode z lučkami, okraševanje igralnic, izobraževalna srečanja, ljudska opravila s starimi
starši, kolesarjenje, kulturne nastope, lutkovne predstave, orientacijske pohode, ustvarjalne
delavnice, predstavitev poklicev in najrazličnejše zbiralne akcije.
Lahko si predstavljate, da je v našem vrtcu vedno zanimivo in veselo. Naše največje
zadovoljstvo pa so nasmejane otroške glavice in zadovoljni obrazi staršev, ki jih vsakodnevno
srečujemo v naši »hiški sreče«. Želimo si, da bi bilo vedno tako. Fotografija pove več kot tisoč
besed, naj vam slednji foto utrinki iz življenja in dogodivščin v našem vrtcu povedo največ.
V imenu vrtca Pragersko zapisala
vodja enote Eva Kohne
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IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE
Veseli smo, da je občina Slovenska
Bistrica letos prvič med prejemniki
nagrad Moja reka si, in sicer z
osvojenim 2. mestom na državnem
nivoju. Podelitev je bila v soboto, 3.
junija 2017, na 22. srečanju Obvodnih
krajev Slovenije, ki ga organizira
Turistično društvo Bohinj za Turistično
zvezo Slovenije.
K
osvojenemu
2.
mestu
je
prispevala tudi naša KS PragerskoGaj s prisevkom, ki ga objavljamo v
nadaljevanju in je to samo potrditev
vašeda truda.
“Krajevno skupnost Pragersko-Gaj zaznamuje kar 13 ribnikov, ki so nastali iz opuščenih
glinokopov in so nam v veliko veselje in ponos. Krajani KS Pragersko–Gaj se vključujemo
v vsakoletno čistilno akcijo ter smo tudi letos očistili naš kraj. Skupaj z ribiči in gasilci smo
očistili brežine naših ribnikov. Gasilci so se lotili tudi podvodnega ter obrežnega dela
ribnikov in na plano privlekli kar nekaj stvari, ki ne sodijo med mnoge vrste rib, vodnih ptic
in rastlinja, ki jim ribniki nudijo prijazno domovanje. Posebej ponosni smo na izredno redko
smukaško čapljico ali malo bobnarico, med rastlinjem pa na redko štiriperesno marzilijo.
Prav zaradi tega naštetega smo še posebej pozorni na čiste nabrežine in okolico ribnikov
in jih vzdržujemo vse leto, ne le s čistilno akcijo. V letošnji čistilni akciji smo nabrali nekaj
več kot 1300 kg odpadkov na površini 5,49 km2. Udeležencev je bilo približno 50. Dan pred
čistilno akcijo pa so k ozaveščanju ter zbiranju odpadkov pripomogli tudi vsi učenci OŠ (172)
in vrtca (70) na Pragerskem.”

REKONSTRUKCIJA JURČIČEVE
ULICE
Izvedli smo rekonstrukcijo Jurčičeve
ulice (proti OŠ in vrtcu) na Pragerskem
ter uredili še nasip in bankine.
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POSTAVITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI
V Krajevni skupnosti Pragersko – Gaj se zelo zavedamo problematike v zvezi z varnostjo v
cestnem prometu.
Z namestitvijo prikazovalnika hitrosti želimo vse udeležence v cestnem prometu pozvati
k strpnejši vožnji, nižjim hitrostim ter s tem prispevati k izboljšanju varnosti v cestnem
prometu. Ranljivejše skupine, kot so otroci, starejši, pešci in kolesarji, pa obvarovati pred
morebitnimi nezgodami.
Za novo pridobitev v naši Krajevni skupnosti se zahvaljujemo Občini Slovenska Bistica ter
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Slovenski Bistrici s predsednikom g.
Dušanom Leskovaru na čelu.

IZGRADNJA HODNIKA ZA
PEŠCE OB PTUJSKI CESTI NA
PRAGERSKEM
Za večjo varnost peščev smo izvedli
izgradnjo hodnika za pešce – pločnika
ob Ptujski cesti.

BARVANJE TALNIH OZNAČB
V Krajevni skupnosti Pragersko - Gaj
smo izvedli barvanje talnih označb –
šolski program ter barvanje ostalih
talnih označb (prehodov za pešce).
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DELOVNA SOBOTA UČENCEV IN
UČITELJEV
23. septembra 2017 je potekala delovna
sobota učencev in učiteljev OŠ Antona Ingoliča,
podružnica Pragersko, na otroškem igrišču v
Gaju pri Pragerskem.

PODELITEV KNJIGE “PRAGERSKO KRONIKA”
27. septembra je v kulturnem domu na
Pragerskem avtor Mirko Munda polni
dvorani krajanov in krajank predstavil
novo knjigo o Pragerskem – “Pragersko kronika”.

KRAJEVNI PRAZNIK 2017
Krajevna skupnost Pragersko–Gaj je svoj 41. praznik obeležila z bogatimi nizom dogodkov, ki
so se zvrstili v 10 dneh. Tako so se med drugim pomerili v kuhanju pragerskega piskra, ribičiji,
različnih športnih aktivnostih, na ogled pa so postavili likovna dela domačih ustvarjalcev.
Pomembna pridobitev je prav gotovo odprtje novih prostorov zdravstvenega doma,
kamor se je preselil lastnik prostorov dr. Ranko Milaković. Del prostorov bo namenjen tudi
zobozdravstveni dejavnosti. V sklop prireditev sodi tudi predstavitev knjige avtorja Mirka
Munde o zgodovini Pragerskega in Pragerčanov. Ob odprtju zdravstvenega doma smo
podelili tudi priznanje dr. Ranku Milakoviću in Mirku Mundi.
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NADALJEVANJE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V
KAJUHOVI IN KVEDROVI ULICI
15. novembra 2017 je potekalo
nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega
sistema ter sistema meteornih vod,
takrat v Kajuhovi ulici v Gaju.

ASFALTIRANJE ŽUPANČIČEVE ULICE
V mesecu novembru smo v Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj v sodelovanju z občino
Kidričevo začeli dela na modernizaciji lokalne ceste LC 165011 Šikole – Stražgonjca – Gaj
na odseku od podvoza pod železnico do križišča z LC 165 191 Pragersko – Šikole oziroma
na Župančičevi ulici v Gaju. Dela so obsegala izkop roba ceste za razširitev vozišča, navoz
gramoza, dvig pokrovov kanalizacijskih jaškov na novo niveleto vozišča. V ponedeljek, 20.
11. 2017, je bil izveden izravnalni asfaltni sloj in v četrtek, 23. 11. 2017, še zaključni asfaltni
sloj. Kasneje so se izvedla še dela na modernizaciji javne razsvetljave in položile zaščitne
cevi za nn-električno omrežje.

POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
V Krajevni skupnosti Pragersko–Gaj sledimo razvoju tudi na področju uporabnikov električnih
vozil, saj se med drugim napoveduje porast uporabe vseh električnih vozil (kolesa, skuterji,
avtomobili kategorije L7e, štirikolesniki, skiroji, avtomobili idr.), zato bodo potrebe po
inteligentnih polnilnicah vedno večje.
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Prijavili smo se in bili tudi uspešni
pri nepovratni finančni spodbudi
44SUB-EVPOL16 za polnilno
postajo za električna vozila.
Na območju krajevni skupnosti,
bo (za zdaj) polnilna postaja za
električna vozila postavljena pri
kulturnem domu na Pragerskem.

KS ZA RIBIČE NABAVILA KRAPE
V naši krajevni skupnosti zadnja leta opažamo obisk ribičev, ki se ukvarjajo s sodobnim
krapolovom ujemi/spusti. Ko se pogovarjamo z njimi, so že zdaj zadovoljni tako z ribniki
kot okolico. Velikokrat pa sprašujejo, ali bo vloženih še kaj večjih krapov, da bo ribolov
zanimivejši, še bolj razburljiv in adrenalinski.
Zato smo se v Krajevni skupnosti Pragersko-Gaj na zadnji seji odločili, da RD SB, sekciji
Pragersko doniramo krape – kapitalce v vrednosti 1000,00 EUR.
Zato smo/so v deževnem
vremenu
pod strogim
nadzorom ribiških čuvajev ter
kandidatov za ribiške čuvaje
ter drugih predstavnikov
RD sekcije Pragersko vložili
krape – kapitalce, težke od
12 do 14 kg.
S to gesto želimo privabiti
števile ribiče za naše ribnike
in s tem tudi več turistov,
saj menimo, da tako
povečujemo prepoznavnost
ter ugled kraja in okolice.
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PKP Pralocus »Od kopánja do kópanja - glinokopne
jame Pragerskega« in ŠIPK Razpra »Razvojne možnosti
pragerskih ribnikov«
Za nami je študentski projekt PKP »Od kopánja do kópanja – glinokopne jame Pragerskega«,
ki je potekal od marca do julija 2018. In kot je v navadi pri uspešnicah – že je tu nadaljevanje!
Z zadovoljstvom sporočamo, da nadaljujemo z raziskovanjem pragerskih ribnikov. Od
sredine junija do sredine septembra izvajamo že naslednji študentski projekt z naslovom
»Razvojne možnosti pragerskih ribnikov«. V njem bomo nadgradili dosedanja dognanja,
ponudili sveže predloge.
V projektu ponovno sodelujejo študenti Univerze Maribor, pedagoški ter delovni mentorji.
Cilji projektov Po kreativni poti do znanja
(PKP) in Študentskih inovativnih projektov za
družbeno korist (ŠIPK) so ustvarjalno prelivanje
univerzitetnega znanja z izkušnjami iz gospodarstva
ter družbenega okolja z namenom skupnega
razreševanja določenega izziva.
Za nas, krajane Pragerskega, so velik izziv pragerski
ribniki z okolico, njihova in s tem naša prihodnost,
kreativna življenja mladih generacij v domačem
okolju.
Naši kraji so od nekdaj bogati z glinenimi nanosi, ki so jih v preteklosti uspešno izkoriščali za
opekarsko proizvodnjo. Časi se spreminjajo, opekarska industrija na Pragerskem je zamrla,
ostale so glinokopne jame, ki jih imenujemo »pragerski ribniki«. Industrijska dediščina je
hkrati dediščina rok naših prednikov, zato smo z njo dolžni skrbno ravnati in jo premišljeno
uporabljati.
Ob ribištvu, kljub velikemu in zanimivemu naravnemu okolju, glinokopne jame večinoma
samevajo. Kadar ne samevajo, se na njih ter ob njih pogosto dogajajo dejavnosti, za katere
ne vemo, ali so varne in dovoljene. Pragerski ribniki, kot jih domačini imenujemo, imajo
velike razvojne možnosti za turizem in druge aktivnosti, z zagotovitvijo ekosistemske
funkcije, vendar jih je potrebno raziskati ter opredeliti smiselno rabo. V današnjem času,
ko je industrijska raba končana, hkrati pa je zavedanje o skrbi za naravo vse močnejše, so
razmišljanja o revitalizaciji ter trajnostni rabi prostora izjemno aktualna.
Petmesečno delo prve ekipe študentov in mentorjev je že dalo zelo zanimive izsledke.
Ali vemo koliko je pragerskih ribnikov in čigavi so?
Ali veste kaj lahko počnemo na, ob in v njih?
Kako z njimi ravnati v prihodnje za skupno dobro?
Odgovore smo predstavili na javnih dogodkih, ki so bili lepo obiskani. V medsebojnih
pogovorih smo krajani našli skupne usmeritve. Nova ekipa študentov, kljub poletnim
počitnicam, že aktivno snuje konkretne rešitve v okviru ŠIPK »Razpra«.
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Sodelujejo študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo s
pedagoškimi mentorji ter študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s pedagoško
mentorico. Turistično društvo Breza Pragersko Gaj s strokovno sodelavko pomaga pri
povezovanju, koordinaciji in aktivnem delu.
V torek, 18. septembra 2018, ob 18. uri, se ponovno srečamo v kulturnem domu na
Pragerskem. Septembrski čas praznovanja v domačem kraju je priložnost, da ob podpori
lokalne in občinske skupnosti prisluhnemo končnim rezultatom obeh projektov.
Vznemirjeni pričakujemo idejne predloge, ki jih pripravljajo bodoči arhitekti, gradbeniki in
geografi. Pridobljeni podatki ter nakazane rešitve so priložnost, da delo nadaljujemo krajani
v dobrobit zelenega razvoja in vseh nas. Le s skupnimi močmi in resnično željo po prijaznem
sobivanju v zdravem, domačem okolju bomo zmogli ustvarjati dobro prihodnost.
Vabimo krajanke in krajane, da sodelujete ter se udeležite javnega dogodka. Vidimo se v
kulturnem domu 18. septembra!
Tatjana Perc Nekrep, dig. spec.
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ZIMSKA SLUŽBA
V naši Krajevni skupnosti sta izvajalca zimske službe
pridno izvajala svoje poslanstvo.

GAJAŠ ARESTANT
Tako kot vsako leto je tudi letos Krajevna
skupnost
Pragersko–Gaj
izvedela
praznovanje ob dnevu žena in dnevu
mučencev.
Letos je prišel v kulturni dom na Pragersko
legendarni Pištija Gajaš, avtomehanik iz
Lainščkovega romana Petelinji zajtrk, v
monodrami z naslovom Gajaš, arestant.

VZDRŽEVANJE RIBNIKA V GAJU
V lanskem letu smo opravili popis del za
investicijo oziroma vzdrževanje okolice
ribnika v Gaju.
10. aprila so izvajalci začeli dela. Uredili
so sanacija brežin ob pomolih (izkop ter
namestitev lesenih plohov, namestitev
filca, nasutje zemlje, nasutje peska),
zamenjavo poškodovanih letev na pomolih,
zamenjavo letev na klopeh, popravili igrala in
označevalne table. Pregledali so tudi ograje
na pomolih ter izvedli potrebna popravila.

DELOVNA AKCIJA OČISTIMO NAŠ KRAJ
Delovna akcija “Očistimo naš kraj Pragersko
in Gaj” je uspešno zaključena. V delovni akciji
je sodelovalo 42 krajank in krajanov. Po
podatkih podjetja Komunala, d. o. o., je bilo
iz našega kraja na smetišče pripeljanih 1,6 t
odpadkov.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v delovni
akciji, predvsem pa najmlajšim, ki so se
čistilne akcije udeležili celo 2-krat.
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PRENOVA
KNJIŽNICE
PRAGERSKEM

NA

Nova knjižnica, ki bo v delu starega
vrtca na Pragerskem, vztrajno dobiva
končno podobo. Veseli smo, da bo
tudi novi oddelek v starem vrtcu
letos zaseden.

NAJDENO NEEKSPODIRANO
UBOJNO SREDSTVO
6. 8. 2018 se je krajanka
Pragerskega ob uradnih urah
Krajevne skupnosti PragerskoGaj oglasila z informacijo o na
vrtu najdenem neeksplodiranem
ubojnem sredstvu. Obvestili smo
Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje in ubojno
sredstvo so odstranili.
Vse krajane obveščamo,
kako ravnati, če najdemo
neeksplodirano ubojno sredstvo
ali podoben sumljiv predmet.

Slika je simbolična.

Predvsem je pomembno, da:
•

se ne ustrašimo, ostanemo prisebni in ne povzročamo panike. Od navzočih zahtevamo,
da se mirno umaknejo z nevarnega območja;
• preprečimo dostop do predmeta, in sicer tako, da zavarujemo kraj najdbe in postavimo
opozorilni napis ali kako drugače opozorimo na nevarnost;
• otrokom onemogočimo dostop do kraja najdbe;
• se predmeta ne dotikamo, ga ne prestavljamo ali razstavljamo. Že najmanjša količina
eksploziva lahko povzroči hujšo telesno poškodbo ali celo smrt;
• kraj, kjer je nevarni predmet, zapustimo po isti poti, po kateri smo do njega prišli;
• v bližini kraja, kjer je nevarni predmet, ne kurimo ognja in ne uporabljamo zažigalnih
sredstev;
• o najdbi nevarnega predmeta čim prej obvestimo center za obveščanje na telefonsko
številko 112 ali policijo na številko 113. Pri tem sporočimo čim več podatkov o kraju
najdbe in najdenem predmetu;
• ob klicu na št. 112 ali 113 javimo podatke:
• kdo kliče,
								
• kje je (kraj najdbe),
								
• kaj je našel,
								
• kakšen je predmet (opis predmeta),
								
• ali so ogroženi ljudje in živali
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TUDI BOHINJ SE ZANIMA ZA NAŠ KRAJ
Kot smo že poročali, je bila v mesecu maja 2017
Občina Slovenska Bistrica prvič med prejemniki
nagrad Moja reka si, in sicer z osvojenim 2. mestom
na državnem nivoju. Omenjen naziv si je prislužila tudi
zaradi prizadevanja naše KS Pragersko–Gaj za ureditev
okolice našega kraja ter vsakoletne udeležbe pri akciji
OČISTIMO NAŠ KRAJ.

2. RAZSTAVA IZ KREP PAPIRJA
Turistično društvo Breza Pragersko
Gaj je 24. in 25. marca pripravilo
2. razstavo cvetja iz krep papirja in
drugih materialov. Ob koncu tedna
je v telovadnici pragerske osnovne
šole zacvetelo na tisoče cvetov
iz različnih materialov. Več kot
tisoč obiskovalcev, ki so si v dveh
dneh ogledali razstavo, je lahko
občudovalo kvačkano cvetje, cvetje
iz najlona, izdelke, povezane z
bližajočo se veliko nočjo, predvsem pa tisoče cvetov iz krep papirja. Izdelovalke in izdelovalci
so prišli iz različnih krajev Slovenije, od Kamnika, Celja, Šentjurja, Vojnika do ormoškega,
markovškega ter ljutomerskega konca, in pokazali vso pestrost izdelave tovrstnega cvetja.

POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA,
KRESOVANJE IN DRUŽENJE S KRAJANI
2018
Krajevna skupnost Pragersko – Gaj že
tradicionalno pripravlja zadnje dni v aprilu
postavitev majskega drevesa in druženje
s krajani ob kresovanju. Tudi letos so v
sodelovanju s prostovoljnim gasilskim
društvom Pragersko v soboto pripravili
druženje s krajani, praznovanje pa so zaključili
ob zvokih Poskočnih muzikantov.
Sobotni del praznovanja so na otroškem igrišču v Gaju pri Pragerskem začeli z nastopom
pianistke, pevke, korepetitorke inštrumentalistov in baleta ter zborovodje Petre Turk
Rupreht, ki se najverjetneje spomnite s šova Slovenija ima talent, kjer sta z možem Sergejem
pela Barcelono in prikazala pravi šov ljubezni in ognja. Petra nam je zapela slovensko
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himno ob instrumentalni spremljavi
in pesem od Andrea Bocellija
(Time to Say Goodbye),zahvalo
predsednika PGD Pragersko, ki se
je zahvalil za darovana sredstva za
kombi in povedal da bo izkupiček
veselice tudi namenjen nakupu
novega moštvenega kombija. ki
je eden izmed najbolj priznanih
in
priljubljenih
mednarodno
odmevnih tenoristov, ki ga pozna
skorajda vsak. V kulturnem programu so sodelovali učenke in učencev Osnovne šole Antona
Ingoliča, podružnice Pragersko, in sicer so se z recitacijami in glasbenimi ter pevskimi
točkami predstavili Zoja Furlan, Mia Hehtl, Filip Mlakar, Ema Grenko, Larisa Marčič in Urška
Košak ter Alina, Lara, Živa, Tilen, Zoja, Mark, Patrik, Tija, Tim, Taja in Mark.
Predsednik Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj, Matej Arnuš je prisotne prav lepo pozdravil,
nanizal pretekle dogodke in vsem zaželel prijetne praznike. Prisotne je pozdravil tudi
podžupan občine Slovenska Bistrica gospod Žarko Furman. Kulturni del smo zaključili z
zahvalo predsednika PGD Pragersko, ki se je zahvalil za darovana sredstva za kombi in
povedal, da bo tudi izkupiček veselice namenjen nakupu novega moštvenega kombija.

SREČANJE UPOKOJENK IN
UPOKOJENCEV
V naši krajevni skupnosti je potekalo
tradicionalno srečanje upokojenk
in upokojencev iz občin Slovenska
Bistrica,
Poljčane,
Makol
in
Oplotnica. Zaželeli smo jim prijetno
druženje in veliko zdravja.

POMETANJE CEST IN ULIC TER UREDITEV ZELENIC IN RASTLINJA

21

Krajevne novice 2018
PREDLOGI ZA DOPOLNITEV ODLOKA O KATEGORIZJI OBČINSKIH CEST V OBČINI
SLOVENSKA BISTRICA
Na 20. redni seji Sveta KS Pragersko – Gaj smo 29. 5. 2018 obravnavali Odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica.
Naši predlogi in dopolnitve so, da se dopolni kategorizacija cest, in sicer:
- nadaljevanje ceste št. 665051 do križišča ceste G 12 (od smetišča do križišča ceste Slo.
Bistrica – Ptuj),
- nadaljevanje ceste št. 940581 – Čopova ulica (od podvoza do kraja Sp. Polskava),
- nadaljevanje ceste št. 940601 – Lackova ulica (do hišne številke Lackove ulice 2),
- nadaljevanje ceste št. 940601 – Lackova ulica (do hišne številke Lackove ulice 13-14),
- nadaljevanje ceste št. 940641- Ulica Sagadinovih (do navezave na Ptujsko cesto),
- podaljšek ulice Bratov Berglez (do hišne številke ulice Bratov Berglez 12),
- podaljšek ulice Bratov Berglez (do hišne številke ulice Bratov Berglez 36B),
- podaljšek ulice Bratov Berglez (do hišne številke ulice Bratov Berglez 43B-C),
- podaljšek ulice Bratov Berglez (do hišne številke ulice Bratov Berglez 60),
- podaljšek ulice Karla Paja (do hišne številke ulice Karla Paja 11C),
- podaljšek Pionirske ulice (do hišne številke Pionirske ulice 16A, 16B),
- podaljšek Pionirske ulice (do hišne številke Pionirske ulice 6C),
- podaljšek Ptujske ceste (do hišne številke Ptujske ceste 25),
- podaljšek Ptujske ceste (do hišne številke Ptujske ceste 79),
- podaljšek Ptujske ceste (do hišne številke Ptujske ceste 101),
- podaljšek do (do hišne številke Trubarjeve ulice 5),
- podaljšek do (do hišne številke Trubarjeve ulice 8),
- nadaljevanje ceste št. 940742 (povezava Prežihove in Prešernove ulice), - podaljšek v Prežihove
ulice (do hišne številke Prežihove ulice 13),
- podaljšek Aškerčeve ulice (do hišne številke Aškerčeve ulice 29),
- podaljšek do (do hišne številke Travniške ulice 12),
- podaljšek ceste številka 940681 ter navezava na cesto številka 940801.
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NADALJEVANJE DEL IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NAŠEM KRAJU
Nadaljevala se je izgradnja kanalizacijskega sistema na delu Kvedrove ulice v Gaju pri
Pragerskem ter asfaltna preplastitev Kajuhove ulice in ureditev bankin. S strani Krajevne
skupnosti Pragersko-Gaj smo na obeh ulicah poskrbeli za izgradnjo nove javne razsvetljave.

DRUŽBENA ODGOVORNOST - DONATOR
Na družbeno odgovornost se mnogokrat gleda zelo ozko. Vendar ne povsem in vsepovsod.
Zato vam z veseljem sporočamo, da se je
na Krajevno skupnost Pragersko-Gaj obrnil
donator (ki ne želi biti imenovan), ki družbeno
odgovornost definira odgovorno in meni, da
se mora povečevati dodana vrednost družbi
v najširšem smislu, predvsem pa se mora
izogibati namenskemu škodovanju posameznih
deležnikov družbe. Zato v ta namen podarja
vrtcu Pragersko dve zaščiti proti vetru, ki so ju z
veseljem in navdušenjem sprejeli tako vodstvo
vrtca kot vzgojiteljice. Prepričani smo, da bodo
z uporabo najbolj srečni in zadovoljni otroci. V
imenu vodstva vrtca na Pragerskem in v imenu
Krajevne skupnosti Pragersko-Gaj se donatorju
iskreno zahvaljujemo, otrokom pa želimo, da
se bodo počutili varno in predvsem zdravo z
uporabo zaščite proti vetru.
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Napovednik
REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE PRAGERSKO
Železniška postaja Pragersko je sestavni del jedrnega TEN-T-omrežja, saj leži na stičišču
baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka v smeri Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–
Koper/Trst, in sredozemskega koridorja, ki poteka v smeri Benetke-Trst/Koper–Ljubljana–
Pragersko–Hodoš–Budimpešta. Železniška postaja Pragersko tako pomeni železniško
vozlišče baltsko–jadranskega in sredozemskega koridorja.
Obstoječe vozlišče in postaja Pragersko, ki služi tovornemu in potniškemu prometu v
notranjem in mednarodnem prometu, sta zastarela in dotrajana. Peroni pred postajnim
poslopjem so nepokriti ter med seboj povezani z nivojskimi prehodi, nivojski prehod glavne
ceste skozi Pragersko na zahodnem delu območja postaje pa predstavlja ozko grlo.
Zaradi potrebne posodobitve vozlišča in postaje Pragersko kakor tudi zaradi zagotavljanja
ustreznega priključevanja na modernizirano železniško progo Pragersko–Ormož–Hodoš je
treba izvesti rekonstrukcijo celotnega vozlišča.
V okviru projekta bo izvedena optimizacija tehnologije železniškega prometa, ki bo
omogočala maksimalno zmogljivost vozlišča Pragersko. Izvedena bo ureditev in posodobitev
železniške postaje Pragersko, ki obsega gradnjo dveh peronov, ureditev izvennivojskega
dostopa na perone, nadgradnjo tirov in tirnih naprav ter nadgradnjo signalnovarnostnih
in telekomunikacijskih naprav. Predvidena je tudi ureditev cest, rekonstrukcija postajnega
poslopja, ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje, izvedba protihrupnih ograj
ter ureditev vodotokov in komunalne infrastrukture. Prav tako se bo v sklopu ureditve
železniške postaje izvedla gradnja cestnega podvoza skozi Pragersko.
Z ureditvijo železniške postaje Pragersko se bo s tehnično tehnološkega vidika optimizirala
tehnologija železniškega prometa, izboljšali se bodo tehnični parametri proge, zagotovila
se bo kategorija D4, povečala se bo prepustna zmogljivost proge in skrajšali potovalni časi.
Z izvedbo projekta se bo zagotovila interoperabilnost, povečala se bo prometna varnost, v
veliki meri pa se bodo odpravili tudi negativni vplivi na okolje.
Trenutno v okviru projekta poteka razpis za izvedbo del, v teku pa je tudi pridobitev
gradbenega dovoljenja. Izvedba del se bo predvidoma začela v prvi polovici prihodnjega leta
in se predvidoma zaključila konec leta 2020. Ocenjena vrednost investicije je 88,9 milijona
evrov, predvideno pa je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz sklada ESRR – Evropski
sklad za regionalni razvoj v višini približno 40 milijonov evrov.
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IZGRADNJA PARKIRIŠČA OB
OSNOVNI ŠOLI IN VRTCU
V Krajevni skupnosti Pragersko Gaj
pripravljamo vse potrebno za izgradnjo
prepotrebnega parkirišča ob osnovni šoli
in vrtcu, ob novem igrišču in ob bodoči
(preseljeni) knjižnjici na Pragerskem.

NOVO OTROŠKO IGRALO COLONIA 11
IN IZVEDBA ZUNANJIH FITNES IGRAL
Naše otroško igrišče v Gaju bo v kratkem še
privlačnejše. V prvi vrsti za naše najmlajše. Čez
približno mesec dni bomo pridobili novo otroško
igralo Colonia 11.
Seveda pa nismo pozabili na starše in stare starše,
saj bomo zanje poskrbeli z zunanjo športno opremo
iz visoko kokakovostnih materialov, ki je narejena
in prilagojena tako za zahtevne kot tudi začetne
športnike z željo po zdravem načinu življenja.
S tem želimo spodbujati ljudi k vadbi, s čimer se
borimo proti neaktivnosti in si hkrati prizadevamo
za dolgoročno izboljšanje zdravstvenega stanja
našega prebivalstva.

REKONSTRUKCIJA IN
MODERNIZACIJA ULIC
V
Krajevni
skupnosti
Pragersko-Gaj pripravljamo
vse potrebno dokumentacijo
za rekonstrukcijo, oziroma
modernizacijo Murnove ulice
in ulice ob Ribniku v Gaju pri
Pragerskem.
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Napovednik - Novo pri nas
HRANA, KI NAHRANI
Želja po delu, ki ti da veselje in te obogati, me je pripeljala najprej do študija ekološkega
kmetijstva, nato pa sem po spletu srečnih okoliščin navezala stik s kmetijo Volk in najela večji
del njihovih površin. Tako je kmetija združila tradicijo pridelave zelenjave z novo svežino
znanja ekološke pridelave. Začela se je pisati nova zgodba višjega standarda pridelave
zelenjave, s tem pa tudi bolj pestra izbira sezonske zelenjave, ki vas bo v zimskih mesecih
pogrela in napolnila s potrebnimi vitamini ter v poletnih mesecih ponudila ideje za sveže in
lahke obroke.

Del zunanjih površin, ki jih imam v najemu, obdelujem po načelih biodinamike, kar je najvišji
standard pridelave, razliko pa lahko okusite tudi sami.
Črpajte svoj vir vsakodnevne energije in zdravja iz več kot 30 vrst sezonske zelenjave. Zdrava
zemlja je vir moči in svežine rastlin, ki iz kakovostne osnove črpajo vse potrebne hranilne
snovi in tako za uspešen razvoj ne potrebujejo kemičnih dodatkov. Kar tudi pomeni, da ob
uživanju kakovostne hrane ne potrebujete prehranskih dodatkov, kajti najboljše super živilo
je sezonska lokalno pridelana ekološka hrana. Telo vam bo hvaležno za vitaminski paket v
različnih oblikah zelenjave.
Svežina izbrane zelenjave in kratka pot s kmetije do vašega krožnika so zagotovilo kakovosti.
PRODAJNA MESTA:
Sele pri Polskavi 16a, Pragersko
PE Bizjakova ul. 10, Pragersko
ODPIRALNI ČAS: po potrebi / dogovoru
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KONTAKTNA OSEBA:
Sonja Sreš dipl. inž. eko. kmet.,
Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Kmetija Volk
T: 051 316 261
E: sres.sonja@gmail.com
W: kmetijavolk.si FB: kmetijavolk.si

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
Kolodvorska 3,
2331 Pragersko
Telefon: 02/803 71 17
Mob.: 041728895
Delovni čas:
Ponedeljek 11:55-19:40
Četrtek 12:00-14:30
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
Kolodvorska 3,
2331 Pragersko
Telefon: 02/803 91 37
Delovni čas:
ponedeljek, torek
13.00 - 20.00
sreda - petek
7.00 - 14.00
LEKARNA RAČE
LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
PRAGERSKO

Delovni čas:
ponedeljek, torek
11.-00 - 18.00
sreda - petek
8.00 - 14.00
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
7.00 - 19.00
sobota
7.00 - 12.00
nedelja
8.00 - 12.00
KNJIŽNICA JOSIPA
VOŠNJAKA PRAGERSKO
Ulica Karla Paja 10,
2331
Pragersko			
Telefon: 02/803 91 43
Delovni čas:
sreda 14.00 - 18.00
sobota 9.00 - 12.00

POŠTA SLOVENIJE
PRAGERSKO
Ptujska c. 20,
2331 Pragersko			
Telefon: 02/803 90 26
Delovni čas:
ponedeljek - petek
8.00 - 18.00
sobota
8.00 - 13.00
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

Kolodvorska 3, 2331 Pragersko
Telefon: 02/803 34 30

Bodite obveščeni o aktualnih novicah. Na Facebooku se
pridružite skupini: ”Krajevna skupnost Pragersko - Gaj”
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AKTIVNOSTI OB
42. KRAJEVNEM
PRAZNIKU KS
PRAGERSKO - GAJ
Nogometni klub Pragersko

1. september
14. september

Veselica ob 50-letnici Nogometnega
kluba Pragersko - ob 19.30, otroško igrišče v Gaju
Društvo upokojencev Pragersko, Sekcija kegljačev
Turnir v ruskem kegljanju - ob 9. uri, Kulturni dom Pragersko
Športno društvo Pragersko 75

15. september

»Pragersko za vse generacije« (Pragerski pisker,
kolesarjenje, odbojka na mivki, otroška napihljiva igrala),
- od 10. do 20. ure, otroško igrišče v Gaju

15. september

KORK

16. september

PGD Pragersko

16. september

Šahovsko društvo Pragersko
Šahovski turnir - ob 10. uri, Kulturni dom Pragersko

18. september

Merjenje maščob v telesu in krvnega tlaka - od 13. do 18. ure
Dan odprtih vrat PGD - od 10. do 12. ure, PGD Pragersko

TD Breza Pragersko Gaj

Razvojne možnosti pragerskih ribnikov
- ob 18. uri, Kulturni dom Pragersko

21. september

Komemoracija pri spomeniku NOB pri OŠ na Pragerskem

21.-23.
september

Društvo gojiteljev malih živali Pragersko
Razstava malih živali Prostori DGMŽ Pragersko

- ob 10. uri, OŠ Pragersko

DPD SVOBODA PRAGERSKO

Forma viva Pragersko 2018
22.-30.
september

22. 9. 12. enodnevna slikarska kolonija - od 9. do 17. ure
24. in 25. 9. Kiparsko rezbarska delavnica za učence OŠ - od 8. do 13. ure
28. 9. Otvoritev razstave slikarskih in kiparsko rezbarskih del s
kulturnim programom. - ob 18. uri, Kulturni dom
29. 9. - od 10. do 18. ure in 30. 9. - od 9. do 15. ure
Razstava slikarskih in kiparsko rezbarskih del. Kulturni dom

KS Pragersko – Gaj

23. september

Osrednja prireditev ob Krajevnem prazniku
KS Pragersko – Gaj in krst novega gasilskega vozila
- ob 16. uri, Gasilski dom Pragersko

23. september
23. september
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TD Breza Pragersko Gaj

“Ob 100-letnici zapisnikov o Pragerskem" - razstava
in dan odprtih vrat - od 15. do 19. ure, Vodni stolp Pragersko
Ribiška sekcija Pragersko

Ribiško tekmovanje - od 8. do 12. ure, ribiška koča Pragersko

