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Pragersko, 28.10.2013

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE SVETA KS PRAGERSKO
pričetkom ob 19. OO uri v prostorih KS Pragersko - Gaj.

- GAJ, dne 28.10.2013

s

Prisotni: Matej Arnuš, Franci Turk, Robi Jeršič, Anita Peršuh, Matej Španinger in Rudi
Kruh.
Povabljen gost: Jože Grobler
Predsednik KS Pragersko-Gaj g. Matej Arnuš (v nadaljevanju predsedujoči) pozdravi vse
prisotne in predlaga naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 22. redne seje
2. Zimska služba 201312014
3. Prodaja zemljišča ob železnici
4. Zbor krajanov
5. Preged pošte
6. Razno
Svet KS Pragersko - Gaj predlagan dnevni red 22. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj s
petimi (5) glasovi za in (1) proti sprejme.
Predsedujoči poda besedo najprej povabljenemu g. Jožetu Groblerju, ki nam predstavi
podroben načrt priprav na izvedbo koncerta, ki je potekal v cerkvi Marijinega brezmadežnega
srca na Pragerskem. Pove, da je za samo organizacijo koncerta potrebno veliko finančnih
sredstev in predlaga spremembo sklepa 343.
G.Rudi Kruh pove, da je prav, da KS Pragersko - Gaj podpira takšne prireditve v kraju. Po
razpravi z 4(za), 1(proti) in 1(vzdržanim) sprejmemo sklep. Matej Španinger je protitpobiranje
vstopnine).
Sklep. št.346
Svet KS Pragersko - Gaj spremeni sklep št.343 in sicer; Svet KS Pragersko - Gaj donira
250,00 eur društvu Zven Laporje za izvedbo koncerta.
Ob 19.17 uri sejo zapusti Jože Grobler.
G. Rudi Kruh se najprej opraviči, ker mora predčasno zapustiti sejo in navede nekaj vprašanj
in sicer: Zakaj so zadržana sredstva za DPD Svoboda Pragersko in izpostavi problem izdaje
kulturnega doma na Pragerskem. Zanima ga ali je KS Pragersko - Gaj pripravljena donirati
kaj finančnih sredstev Forma vivo? Seznanil nas je tudi o prihajajočem vesele'r decembru in
s tem povezano obdarovanje otrok, ki poteka v kulturnem domu na Pragerskej' Po razpravi
soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št. 347
Svet KS Pragersko - Gaj poravna nabavo malih pozornosti za obdarovanje otrok.
Predsedujoči pove, da zaradi pritožb določenih organizacij v zvezi izdajanje kulturnega doma
na Pragerskem ni kriterija, po katerem bi najemniki plačevali izdajo kulturnega doma,
predlaga pa, da se profitnim dejavnostim zaračunava izdaja skladno z aktom, katerega
razpolaga lastnik, oziroma najemojemalec, neprofitnim dejavnostim in delovanja društev,
kateri delujejo v krajevni skupnosti Pragersko - Gaj se izdaja ne zaračunava in bo v ta namen
KS Pragersko - Gaj namenila transfer. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št. 348
Svet KS Pragersko - Gaj, nameni na tekoči transfer DPD Svobodi po 8.115.3 za uporabo
dvorane za neprofitno organizacijo, tako, kot v preteklem letu.
Sejo ob 19.50 uri zapusti Rudi Kruh.
K tč. 1 dnevnega reda
Pregled zapisnika 22. redne seje
Pripombe na zapisnik. Matej Španinger pove, daje že na 21. redni seji predlagal, da se pot
proti Sp. Polskavi imenuje Orthaberjev drevored. Matej Španinger se ne
strinja z
asignacijsko pogodbo s podjetjem Mitos. Mateja Španigerja zanima zaključni strošek
krajevnega praznika. Franci Turk pojasni vse nastale stroške in ob enem doda, da so bili vsi
računi poslani po e-pošti članom sveta KS Pragersko - Gaj.
Zapisnik 22. redne seje se z omenjenimi pripombami

soglasno sprejme

K tč. 2 dnevnega reda
Zimska služba 201312014
Po predaji poročila komisije za komunalo in gospodarstvo
201312014 soglasno sprejmemo sklep.

za opravljanje zimske službe

Sklep št. 349
Svet KS Pragersko - Gaj podpiše pogodbo za opravljene zimske službe 201312014 z
KMETIJA MEDVED Matej Medved nosilec kmetijske dejavnosti Pleterje21, 2324 Lovrenc
na Dravskem polju. Pogodba se sklene za leto 201312014 in 201412015.
K tč. 3 dnevnega reda
Prodaja zemljišča ob železnici
Po razpravi o morebitnih pripombah k osnutku kupoprodajne pogodbe za nepremičnino št.
769/2 k.o. 748 - Spodnja Polskava, ki jo potrebujejo v vezi s projektom «Elekrifikacija in
rekunstrukcija železniške proge Pragersko - Hodoš« soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št 350
Svet KS Pragersko - Gaj nima pripomb na osnutek kupoprodajne pogodbe za nepremičnino
pare. št. 76912 k.o. 748 - Spodnja Polskava.

K tč. 4 dnevnega reda
Zbor krajanov
Po razpravi o zboru krajanov se člani sveta KS Pragersko - Gaj stinjamo, da v roku 15 dni
uskladimo proste termine s povabljenimi gosti.
K tč. 5 dnevnega reda
Pošta
Seznanili smo se z dopisom Mateja Spaninger, ki seznanja KS Pragersko - Gaj, da naj gasilci
PGD Pragersko razmislijo o smoternosti organizacije krajevnega praznika (golaž).
Seznanili smo se z dopisom Mateja Španinger v vezi razdeljevanja sredstev za delovanje
društev, mišljeno je bilo, da se sredstva razdelijo kot pomoč društvom, društva pa pomagajo
pri prireditvah v okviru KS Pragersko - Gaj.
Predsedujoči pojasni, da so si ob letošnjem krajevnem prazniku društva med seboj zelo
pomagala, kar je vzorno in vse organizacije še enkrat pohvali za organizirane prireditve.
Seznanili smo se z dopisom Občine Slovenska Bistrica, oddelka za splošne in pravne zadeve v
vezi mnenja za osnutek kupoprodajne pogodbe za nepremičnino perc. št.769/2 k.o. 748Spodnja Po Iskava.
Seznanili smo se z dopisom Občine Slovenska Bistrica, oddelka za okolje in prostor v vezi z
odlokom o plačevanju odškodnine in nadomestila za ravrednotenje okolja Pragersko - Gaj.
Seznanili smo se z vabilom Občine Slovenska Bistrica
občine Slovenska Bistrica.

na 19. redno sejo Občinskega sveta

Seznanili smo se z dopisom Mateja Španingerja, ki želi, da se prejeta pošta citira v zapisniku:
»Kaj se zapisnika tiče lahko rečem, da nisem po e- pošti pridobil podatka kaj se bo naročilokatera jed, saj ste imeli obcijo 3,4 menije (in tako nisem pridobil ponudbe) in sem proti
navedenenu naročilu in zapisniku. Prav tako sem po e-pošti napisal, da mi posredujete KRAJ
IN ČAS ODPIRANJA PONUDB.
Glede na nivo transparentnosti menim, da niste bili vsi prisotni zato prosim KOMISIJO da me
kot člana KS PRAGERSKO-GAJ vabijo na vse sestanke komisij, da bom prisoten in potem ne
bom dvomil v verodostojnost KOMISIJ, saj je moje mnenje so več ali manj vsi zapisniki
fiktivni. IN TAKO LAHKO REČEM, DA SE V KS PRAGERSKO-GAJ
MUTI NA
VELIKO!!!!!Prav tako to ni delo komisije za gospodarstvo!!!! Ampak katere druge komisije.ki
še sedaj ni v popIni sestavi.
In ne čudite se spoštovani člani KS PRAGERSKO-GAJ če bo navedena zgodba v PANORAMI
SB.
Prosi, da se navedeno ~osreduj kot prejeta pošta in se obravnava na seji KS. In želim, da se
navedeno pripiše v zapisnik dosedno. Prav tako želim, da je pripombe prejšnjega zapisnika
upoštevajo in obravnavajo na seji KS, zakaj sem proti nakazili sred stav za PGD
PRAGERSKO itd itd, kot sem zapisal v dopisu.

Glede na PREDVIDEN ZBOR KRAJANOV 1 oz. 2. tednu OKTOBRA prosim, da se seja sveta
KS SKLIČE ČIMPREJ!!!!«
Predsednik KS Pragersko - Gaj pojasni in predstavi vsem članom KS, okoliščine in dokaze
(zapise), katere je v letu 2013 zapisal g. Španinger Matej v zvezi z zgoraj navedenim.
Seznanili smo se z opominom Državnega pravobranilstva zunanjega oddelka v Mariboru v
vezi pravnomočne sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru opro št.!I P 684/2007 Z DNE
06.09.2012 v vezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru. Po razpravi se s (4) glasovi za in (1)
vzdržanim sprejmemo sklep.
Predsedujoči pojasni, da je odvetnik za omenjeno zadevo že bil izbran na eni izmed prejšnjih
sej sveta KS Pragersko - Gaj.
Matej Španiger pove, da je bil izbran za prvi poziv in ne drugega.
Predsedujoči pojasni, da gre za enako zadevo.
Sklep št. 351
Svet KS Pragersko - Gaj za skupni znesek terjatve najame zakonitega zastopnika za
odpravo opomina opro št. P 96/2013 z dne 27.09.2013 v vezi s sodbo Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici. Zadolžen Robi Jeršič.
Seznanili smo se z sklepom Občine Slovenska Bistrica o zaključku izvrševanja občinskega
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2013.
Seznanili smo se z zahvalo Silva Brumen Pionirska ul. 6, Pragersko v zadevi
problema javne kanalizacije v Pionirski ulici.

z rešitvijo

Seznanili smo se z dopisom gospe Koban Vesne v imenu stanovalcev Prešernove ulice v Gaju
s prošnjo za popravilo akadamske ceste. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št. 352
Svet KS Pragersko - Gaj gre v delno sanacijo ceste (krpanje) in obveščanje o lastništvu.
Zadolžen Franci Turk.
Seznanili smo se z dopisom Kommunale Slovenska Bistrica v vezi rednega praznjenja greznic
in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Seznanili smo se z zapisnikom podjetja Tamsatan do.o.
Seznanili smo se z sklepom Občine Slovenska Bistrica oddelka za finance
sklepu o zaključku izvrševanja občinskega proračuna.

in računovodstvo o

Seznanili smo se z pritožbo DU Pragersko -Gaj na odobravanje dvorane kulturnega doma.
Seznanili smo se z odpravkom sklepa štev. 032-3/2011-18/8
statutarno pravne komisije.

Občine Slovenska Bistrica,

Seznanili smo se z dopisom Občine Slovenska Bistrica štev. 492-1412013-3-0553 v zvezi z
odstopom regresnega zahtevka s strani zavrovalnice Triglav glede škodnega dogodka z dne
19.09.201
Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št 353
Svet KS Pragersko - Gaj ho najel zakonitega zastopnika, da nas zastopa v omenjeni zadev.
Zadolžen Matej Arnuš:
Seznanili smo se računom PGD Pragersko, ki pa je na svoji 4. seji UO sprejel sklep, da se v
celoti odpoveduje sredstvom v višini 455, OO eur, v korist naročnika z razlogom, ker jim je
naročnik del priskočil na pomoč pri izgradnji novih garaž.
Seznanili smo se z prošnjoza soglasje za prijavo javne prireditve, Darje Jaušovec Ekotek
Inžiniring Sp. Gaj 30 ter najemnice OXI Bar na Pionirski 2a na Pragerskem.
Seznanili smo se z vabilom KO Združenje borcev za vrednote NOB Pragersko, na spominsko
slovesnost ob dnevu spomina na mrtve.
Seznanili smo se z vabilom Občine Slovenska Bistrica na osrednjo žalno slovesnost na
prostoru pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici.
K tČ. 6. dnevnega reda
Razno
Matej Španigrer opozori na podjetje Mitos, ki ima blokiran transakcijski račun. Pove, da je
obiskal rajonskega policaja g. Požega, ki ga je opozoril tudi na zadevo v vezi Pauman
Gorazda. Opozori nas, da Jože Grobler ni opravičen, do seje sveta KS Pragersko - Gaj.
Predsedujoči pojasni, da so seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj javne.
Matej Španiger je kosil travnate površine na območju KS Pragersko - Gaj in si med
opravljanjem del poškodoval kosilnico, ter prosil za povračilo stroškov. Po razpravi soglasno
sprejmemo sklep.
Sklep št 354
Svet KS Pragersko - Gaj poravna račun M-1300000336 za popravilo kosilnice.
Robi Jeršič opozori na promet na Šarhovi ulici v Gaju.
Po razpravi o stroških tajnika KS Pragersko - Gaj Franca Turk, soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št 355
Svet KS Pragersko - Gaj tajniku KS Pragersko - Gaj Francu Turk poravna stroške
telefona za leto 2013.
Pogovor je tekel tudi o sprememi paketa za naročilo velikosti spletne strani. Po razpravi
soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št. 356
Svet KS Pragersko - Gaj gre v poizvedbo najbolj ugodnega paketa pri ponudniku, pri
katerem že imamo sklenjeno pogodbo.
Pogovor je tekel tudi glede poškodovanih
soglasno sprejmemo sklep.

tabel na učni poti ribnik v Gaju. Po razpravi

Sklep št 357
Svet KS Pragersko - Gaj gre v popravilo poškodovanih tabel na učni poti ribnik Gaj. Dela
izvede podjetje ATROPA botanični vrt, spletna prodaja in urejanje zelenih površin Roman
Hergan s.p. Prešernova 4, 2331 Pragersko, in se po pravilno izstavljenem računu popravilo
poravna.
Robi Jeršič izpostavi problem prometa na Šarhovi ulici v Gaju.
Pogovor je tekel tudi o priklopu luči v Travniški ulici na Pragerskem. Po razpravi soglasno
sprejmemo sklep.

Sklep št. 358
Svet KS Pragersko - Gaj gre v postopek priklopu luči na Travniški ulici na Pragerskem.
Pogovor je tekel tudi glede čiščenja javne razsvetljave
soglasno sprejmemo sklep.

ob ribniku v Gaju. Po razpravi

Sklep št. 359
Svet KS Pragersko - Gaj naroči PGD Pragersko čiščenje javne razsvetljave ob ribniku v
Gaju.
Predsedujoči izpostavi sklep (traktorska kosilnica športnega društva Pragersko), ki smo ga
obravnavali že na 13. redni seji sveta KS Pragersko - Gaj dne 07.08.2012. Predsedujoči
predlaga obnovitev sklepa št. 230. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št 360
Svet KS Pragersko - Gaj nameni 1000 EUR za pomoč pri nakupu nove traktorske kosilnice
ŠD Pragersko 75. ŠD Pragersko 75 pa se obvezuje, da bo ob okvari parkovne kosilnice last
KS Pragersko - Gaj, odstopil traktorsko kosilnico za košenje javnih površin.
Pogovor je tekel tudi o pripravah na božično - novoletni koncert, ki poteka tradicionalno v
cerkvi Marijinega brezmadežnega srca na Pragerskem. Organizacijo prevzame gospa Suzana
Mally. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št 361
Svet KS Pragersko - Gaj nameni 350,00 Eur za izvedbo Božično - novoletnega koncerta, ki
bo dne 22.12.2013 ob 17. uri, v cerkvi Marijinega brezmadežnega srca na Pragerskem.
Seja zaključena ob 22.30 uri
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