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OBČINA SLOVo BISTRICA
KS PRAGERSKO-GAJ
Kolodvorska uL 3
2331 PRAGERSKO
e-mail: ks.pragersko@triera.net
Tel: 02 803 71 03
Pragersko, 12.09.2013

ZAPISNIK 22. REDNE SEJE SVETA KS PRAGERSKO
pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Pragersko - Gaj.

- GAJ, dne 12.09.2013

s

Prisotni: Matej Arnuš, Franci Turk, Robi Jeršič, Anita Peršuh, Alen Vidonja
Opravičeno odsoten:
Rudi Kruh
Odsoten: Španinger Matej
Predsednik KS Pragersko-Gaj g. Matej Arnuš (v nadaljevanju predsedujoči) pozdravi vse
prisotne in predlaga naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 21. redne seje
2. Spremembe in dopolnitve stanovnjske zazidave Boldirev na Pragerskem
3. Podelitev priznanj
4. Pregled pošte
5. Razno
Svet KS Pragersko - Gaj predlagan dnevni red 22. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj s
štirimi (4) glasovi za sprejme.
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K (č. 1dnevnega reda
Pregled zapisnika 21. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato se zapisnik 21. redne seje soglasno sprejme s štirimi glasovi
za.
K tČ. 2 dnevnega reda
Spremembe in dopolnitve stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem
Po razpravi o zadevi stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem, ter po po izvedbi
vprašanj katera smo obravnavali soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št. 338
Svet KS Pragersko - Gaj v zadevi o vlogi za izdajo mnenja k predlogu odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem stanovanjske zazidave Boldirev na
Pragerskem, daje pozitivno soglasje.

K tč. 3 dnevnega reda
Podelitev priznanj
Po razpravi o podelitvi priznaj v KS Pragersko - Gaj in po prejetih predlogih soglasno
sprejmemo sklep.

Sklep št. 339
Svet KS Pragersko - Gaj podeli priznaje g. Karlu Justineku za aktivno delo v kraju, g.
Karlu Dro/eniku pa praktično nagrado ob 10. obletnici posvetitve cerkve Marijinega
Brezmadežnega srca na Pragerskem.
K tč. 4 dnevnega reda

Pregled pošte
Seznanili smo se z ponudbo št.13-0090 OCVIRK J.M. d.o.o, inžiniring, strojna obdelava
servis motornih žag, Lušečka vas 1,2319 Poljčane zaradi okvare osovine.
Po razpravi je svet KS Pragersko - Gaj soglasno sprejel naslednji sklep.

Sklep št. 340
Svet KS Pragersko - Gaj poravna ponudbo 13-0090 OCVIRK J.M. d.o.o, inžiniring, strojna
obdelava servis motornih žag, Lušečka vas 1, 2319 Poljčane.
Seznanili smo se z dopisom krajanke gos. Marinke Tramšek o predlogu za ureditev poti v
smeri Sp. Polskava. Gos. Tramšek predlaga, da ta pot postane delček poti v spomin na Draga
Orthaber, ki je z veliko ljubeznijo in spoštovanjem posadil nasad brez.
Po razpravi je svet KS Pragersko - Gaj soglasno sprejel naslednji sklep.
Sklep št. 341
Svet KS Pragersko - Gaj podpira omenjen predlog in ga bo v najkrajšem možnem času
realiziral.
Seznanili smo se z vabilom Občine Slovenska Bistrica na slovestno odprtje prireditve Podobe
bistriških domačij.
Seznanili smo se z prošnjo Sindikata kovinske in Elektroindustrije Slovenije, Partizanska ul.
38,2310 Slovenska Bistrica za rezervacijo odbojkarskega igrišča Pragersko dne 07.09.2013
od 8.00 -11. OO ure.
Ob 20.49 uri se pridruži Matej Španinger.
Seznanili smo se z vabilom DPD Svoboda Pragersko na prireditve ob 5. Festivalu FORMA
VWA PRAGERSKO 2013 od 08.- 15. septembra 2013.
Seznanili smo se z dopisom krajana g. Viktorja Lednik v vezi obračunavanja komunalnih
storitev izjavnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Obvestili smo Komunalo Slovenska
Bistrica in odgovor bomo posredovali g. Viktorju Lednik.

Seznanili smo se z zapisnikom Tamstana, kije bil 4.9.2013 ob 18. uri v sejni sobi KS
Pragersko - Gaj.
Seznanili smo se z vabilom za RJe Slovenska Bistrica v vezi vprašalnika, ki so ga povzeli po
ocenjevaini poti Turistične zveze Slovenije. Vprašalnik izpolni Matej Arnuš in ga vrne do 13.
09.2013.
Seznanili smo se z računom št. 009012013 podjetja MJTOS d.o.o. Iljaševci 16a, 9242 Križevci
pri Ljutomeru. Po razpravi sprejmemo z (4) za in (1) proti sklep. Matej Španinger je proti, ker
je bilo naročilo podano brez sklepa KS Pragersko - Gaj.
Predsednik KS pojasni, da je za nabavo dodatnih igral na otroškem igrišču v Gaju, bil
soglasno sprejet sklep, na eni izmed prejšnjih sej sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj.
Sklep št. 342
Svet KS Pragersko - Gaj poravna račun št. 009012013 podjetja MITOS d.o.o. Iljaševci 16a,
9242 Križevci pri Ljutomeru.
Seznanili smo se z sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici dne 29.08.2013 v zemljiškoknjžni
zadevi vknjižbe lastninske pravice pri več nepremičninah.
Sejo ob 21.30 uri zapusti podžupan g. Alen Vidonja.
Seznanili smo se zprošnjo Kulturno izobraževalnega društva Zven Laporje., Laporje 35,2318
Laporje, ki bi v nedeljo 23.09.2013 priredil tradicionalni koncert v cerkvi Marijinega
brezmadežnega srca na Pragerskem. Po razpravi o donaciji 250, OO eur z (2)za, (2)
vzdržanim in (l) proti (Matej Španiger-pobiranje vstopnine).

Sklep št. 343
Svet KS Pragersko - Gaj ne donira sredstev društvu Zven Laporje.
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K tč. 5 dnevnega reda
Razno
Pogovor je tekel glede organizacije osrednje prireditve ob krajevnem prazniku. Po razpravi
soglsno sprejmemo sklep.
Sklep št. 344
Za organizacijo osrednje prireditve ob krajevnem prazniku poskrbi KS Pragersko - Gaj v
sodelovanju Z PGD Pragersko, kateri pa poskbijo tudi za pogostitev (hrana, pijača). Stroške
prireditve poravna KS Pragersko - Gaj.
Pogovor je tekel o nabavi novih transparentov za krajevni praznik. Po razpravi soglasno
sprejmemo sklep.
Sklep št. 345
Svet KS Pragersko - Gaj gre v nabavo novih kakovostnih transparentov za krajevni
praznik. Zadožen Robi Jeršič.

Pogovor je tekel tudi o barvanju in lakiranju klopi na otroškem igrišču v Gaju. Po razpravi
soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št, 346
Svet KS Pragersko - Gaj gre v nabavo barve in laka za otroške klopi na otroškem igrišču v
Gaju. Zadolžen Franci Turk.
Robi Jeršič opozori na krpanje cest v KS Pragersko - Gaj.
Matej Španiger prelaga da glede na izgubo tožbe z državo parcelo v Kvedrovi ulicije
smotrno, da z dopisom pozovemo RS da nam povrne stroške za vzdrževanje zeljišča za
obdobje ko je bila lastnik KS Pragersko - Gaj in je z zemljiščem upravljala kot dober
gospodar.
Matej Arnuš nas obvesti o vandalizmu v KS Pragersko - Gaj.
Pogovor je tekel okrog prestaviteve ekološkega otoka v Gaju. Zadolžen Arnuš Matej.

Seja zaključena ob 22.30 uri

Predsednik Sveta KS Pragersko - Gaj
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