OBČINA SLO V. BISTRICA
KS PRAGERSKO-GAJ
Kolodvorska ul. 3
2331 PRAGERSKO
e-mail: ks.pragersko@triera.net
Tel: 02 803 71 03
Pragersko, 10.12.2013

ZAPISNIK 24. REDNE SEJE SVETA KS PRAGERSKO
pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Pragersko - Gaj.

- GAJ, dne 10.12.2013

s

Prisotni: Matej Arnuš, Franci Turk, Robi Jeršič, Anita Peršuh, Matej Španinger
Neupravičeno odsoten: Rudi Kruh
Predsednik KS Pragersko - Gaj g. Matej Arnuš (v nadaljevanju predsedujoči) pozdravi vse
prisotne in predlaga naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 23. redne seje in 9. izredne seje krajevne skupnosti Pragersko - Gaj
2. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Slovenska Bistrica
3. Osnutek proračuna za leto 2014
4. Preged pošte
5. Razno
Matej Španinger predlaga, spemenjen dnevni red in sicer pod točko 2. zbor krajanov se
spremeni, ostale točke se preštevilčijo na zaporedne številke v nade ljevanju.
Predsedujoči poda dnevni red v razpravo in potrditev.
Spremenjen dnevni red 24. redne seje se soglasno s petimi (5) glasovi sprejme.

K tč. 1dnevnega reda
Pregled zapisnika 23. redne seje in 9. izredne seje krajevne skupnosti Pragerko - Gaj
Matej Španinger pripomni, da je navedeno pojasnilo s strani predsedujočega, da vse njegove
e- zapise demantira, ker pa se z tako razlago ne strinja, bo podal obrazložitev na naslednji
seji.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato se zapisnik 23. redne seje z dopolnitvami
spremembami soglasno sprejme.

in

Pripomb na zapisnik 9. izredne seje ni bilo, zato se zapisnik 9. izredne seje soglasno sprejme.

K tč. 2 dnevnega reda
Zbor krajanov
Matej Španinger pove, da je bil zbor krajanov sklican prepozno oz. krajani niso bili
pravačasno obveščeni, hkrati pa je bilo po samem kraju izobešenih premalo plakatov in
potrebno bi bilo po gospodinstvih razdelili flajerje. Matej Španinger pove tudi, da je temu
primeren bil tudi obisk zbora krajanov. Pove, da krajani niso dobili dovolj informacij o sami
renti in odgovora s strani občine in komunale o sami delitvi sredstev.
Predsedujoči pojasni, da se je obveščalo po spletni strani KS Pragersko - Gaj, kabelski
televiziji, radiu Maribor, radio Rogla ter plakatih, ki so bili izobešeni po kraju Pragersko in
Gaj. Predsedujoči pove, da je zbor krajanov bil dobro obiskan in je dosegel pričakovano ter
doda še, da omenjene pripombe bi moral g. Španinger Matej podati pred zborom krajanov kot
predloge in ne sedaj po zboru kot pripombe. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št. 362
Svet KS Pragersko - Gaj se do 20.12.2013 sestane z predstavniki Občine Slovenska Bistrica
in Komunale Slovenska Bistrica v vezi odvoza komunalnih odpadkov in nadomestila za
razvrednotenja okolja na odlagališču Pragersko.

K tč. 3 dnevnega reda
2. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Slovenska Bistrica
Predsedujoči predstavi odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Slovenska
Bistrica in poda odlok v razpravo. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št. 363
Komisija za komunalo in gospodarstvo pregleda odlok o oglaševanju in usmerjevalnem
sistemu v Občini Slovenska Bistrica in poda morebitne predloge oz. pripombe. Zadolžena
komisija za komunalo in gospodarstvo.

K tč. 4 dnevnega reda
Osnutek proračuna za leto 2014
Predsedujoči predstavi osnutek proračuna za leto 2014. Po razpravi soglasno sprejmemo
sklep.
Sklep št. 364
Svet KS Pragersko - Gaj sprejme proračun za leto 2014.

K tč. 5 dnevnega reda
Pošta
Seznanili smo se z vlogo DP D Svobode Pragersko v vezi skromne obdaritve otrok.
Seznanili smo se z vabilom na 20. redno sejo Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica.

Seznanili smo se z vabilom na praznovanje
Pragersko - Gaj.

sedme obletnice Turističnega društva Breza

Seznanili smo se dopisom Občine Slovenska Bistrica oddelka za finance in računovodstvo o
dostavi pogodbe o pluženju.
Seznanili smo se z dopisom Uprave republike Slovenije za javna
uporabnikih in njihovih praicah v UJPnet.

naročila v zadevi o

Seznanili smo se z dopisom Soršak Štefana Pionirska ul. 5, Pragrsko v vezi ureditve bankine
vzdolž njegove parcele. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.

Sklep št. 365
Svet KS Pragersko - Gaj uredi bankine na omenjenem naslovu.
Seznanili smo se z dopisom Nataše Zavratnik Stara cesta 93, 2311 Hoče v zadevi o
povpraševanju za pluženje na bencinskem servisu na Pragerskem. Po razpravi soglasno
sprejmemo sklep.

Sklep št. 366
Svet KS Pragersko - Gaj daje pozitivno soglasje za pluženje na bencinskem servisu na
Pragerskem.

Seznanili smo se z vabilom Rle Slovenska Bistrica na veselo martinovanje.
Seznanili smo se z zadevo Občine Slovenska Bistrica oddelka za finance in računovodstvo
navodilih za pripravo finančnih načrtov krajevne skupnosti.

o

Seznanili smo se v vabilom Občine Slovenska Bistrica na 21. redno sejo občinskega sveta.
Seznanili smo se z dopisom Komunale Slovenska Bistriva v vezi novoletne okras itve v KS
Pragersko - Gaj.
Seznanili smo se z prosnjo krajanov Gaja, natančneje stanovalcev Šarhove ulice po
spremembi režima osvetljave oz. delovanje javne razsvetljave v omenjeni ulici. Javna
razsvetljava absolutno pripomore k večji varnosti v prometu. Prav tako obstaja verjetnost
storitve kaznivega dejanja v temi, kot osvetljenem območju. Po razpravi soglasno sprejmemo
sklep.

Sklep št. 367
Svet KS Pragersko - Gaj uredi vse potrbno, da se na območju KS Pragersko - Gaj uredi
sprememba režima javne razsvetljave. Zadolžen Matej Arnuš.
Seznanili smo se z dopisom Romane Brzin v vezi zahtevanega poimenskega
prejemnikov paketov pomoči.

seznama vseh

K tč. 6 dnevnega reda
Razno
Franci Turk obvesti, da bo vsak torek ob 10. uri v prostorih krajevne skupnosti Pragersko Gaj koordinacija v vezi z gradnjo kanalizacijskega sistema na območju naše lokalne
skupnosti. Zadolžen Franci Turk.

Predsedojoči pove, da je potrbno nabaviti koše za smeti v KS Pragersko - Gaj. Po razpravi
soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št. 368
Svet KS Pragersko - Gaj gre v nabavo košev za območje KS Pragersko - Gaj.
Razprava je tekla okrog nakupa majhnih pozornosti, oziroma obdaritev občinske uprave ter
predstavnikov javnih zavodov in naših krajanov. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št 369
Svet KS Pragersko - Gaj gre v nabavo novoletnih voščilnico

Predsedujoči predlaga, da se podjetje Komunalo, za potrebe lokalne skupnosti tudi v
letošnjem letu zaprosi za pomoč za delavca preko javnih del. Pogovor je tekel okrog možnosti
zaposlitve dveh delavcev na preko javnih dela na območju krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št. 370
Svet KS Pragersko - Gaj poizkuša pridobiti dva delavca za delo preko javnih del. Zadolžen
Matej Arnuš.

Seja zaključena ob 22.15 uri

Zapisala:
Anita Peršuh
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Predsednik Sveta KS Pragersko - Gaj
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