OBČINA SLOVo BISTRICA

ss PRAGERSKO-GAJ

Kolodvorska ul. 3
2331 PRAGERSKO
e-mail: ks.pragersko@triera.net
Tel: 02 803 71 03
Pragersko, 02.06.2014
ZAPISNIK 27. REDNE SEJE SVETA KS PRAGERSKO
pričetkom ob 19.00 uri v prostorih Kb Pragersko - Gaj.

- GAJ, dne 02.06.2014

s

Prisotni: Matej Arnuš, Robi Jeršič, Anita Peršuh, Matej Španinger
Opravičeno odsoten: Franci Turk
Neupravičeno odsoten: Rudi Kruh
Ostali prisotni:
G. Mirko Munda, ga. Jožica Dolenc, g. Darko Debevec
Predsednik KS Pragersko-Gaj g. Matej Arnuš (v nadaljevanju predsedujoči) pozdravi vse
prisotne in predlaga naslednji dnevni red:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje krajevne skupnosti Pragersko - Gaj
2.
Pregled in potrditev zaključnega računa za leto 2013
3.
Problematika glede izgradnje meteornih vod in kanalizacijskega sistema na področju
krajevne skupnosti Pragersko - Gaj
4.
Aktivnosti glede odškodnine zaradi razvrednotenja okolja in nevarnosti za okolje na
odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko
5.
Pregled pošte
6.
Razno
Predsedujoči poda dnevni red v razpravo in predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer pod
točko pet(5) Dodelitev sredstev za delovanje društev. Ostale točke se zaporedno preštevilčijo.
Predsedujoči predlaga, da besedo najprej predamo ostalim prisotnim.
Dnevni red 26. redne seje se soglasno z dopolnitvami in spremembami s štirimi (4) glasovi
sprejme.
Besedo najprej predamo g. Mirku Munda predsedniku društva KO Združenja borcev za
vrednote NOB Pragersko, ki najprej pozdravi vse prisotne. Predstavi študijo,katere avtor je
predsednik društva KO Združenja borcev za vrednote NOB Pragersko upokojeni novinar
Mirko Munda, ki razčlenjuje predvojno, medvojno in povojno obdobje na Pragerskem,
omenja in predstavlja vseh 76 žrtev druge svetovne vojne na Pragersekem.Študijo-ta temelji
na dokumentarnem gradivu ter spominih aktivnih udeležencev in njihovih sorodnikov- bo
popestrilo več deset fotografij. KS Pragersko - Gaj prosi za sofinanciranje ob izdaji knjige in
predlaga, da bi bila KS Praersko - Gaj soizdajateljica. Po razprevi soglasno sprejmemo
sklep:
Sklep št. 383
Svet KS Pragersko - Gaj donira društvu KO Združenja borcev za vrednote NOB Pragersko,
ob izdaji študije oziroma knjige 1000,00 Eur. Znesek se bo upošteval pri dotaciji društvu.

Predsedujoči preda besedo krajanoma Šarhove ulice ga. Jožici Dolenc in g. Darkotu
Debevec. Povesta, da so zgroženi in ogorčeni nad gradnjo meteornih vod in kanalizacijskega
sistema na Pragerskem in Gaju. Povesta, da je življenje ob gradnji pekel, ki onemogoča
normalno življenje, kajti stanovalci v suhem vremenu, predvsem iz vidika dvigovanja prahu,
udarnih jam ipd. Predsedujoči pove, da imajo upravičeno pomisleke, saj izvajalce del
krajevna skupnost redno opozarja na tedenskih koordinacijah ter doda, da smo že opozarjali
izvajalce (dopis z dne 28.4.2014). Po razpravi se dogovorimo, da se ga. Jožica Dolenc in g.
Darko Debevec udeležita koordinacijskega sestanka, ki bo 3.6.2014 ob 10. uri v prostorih KS
Pragersko - Gaj, ter predstavita mnenje in pripombe nad gradnjo meteornih vod in
kanalizacijskega sistema v Šarhovi ulici.

K tč. 1dnevnega reda
Pregled zapisnika 26. redne seje krajevne skupnosti Pragersko - Gaj
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato se zapisnik 24. redne seje z tremi (3) glasovi za in enim (1)
vzdržanim sprejme. Vzdržan Španinger Matej.
Predsedujoči predlaga drugo točko dnevnega reda ter po razpravi predlaga:
odmor od 19:20 do 19:30.
Seja se nadaljuje ob 19:30 uri.
K tČ. 2 dnevnega reda
Pregled in potrditev zaključnega računa za leto 2013

o opravljenem pregledu finančnega poslovanja za leto 2013 Nadzornega odbora krajevne
skupnosti Pragersko, kije bil opravljen 18.4.2014 ob 18. uri v prostorih krajevne skupnosti.
Nadzorni odbor je po pregedu zaključnega računa za leto 2013, osnovnih sredstev, glavne
knjige, plana 2013 ter zapisnikov sej sveta KS Pragersko - Gaj, ugotovil, da nepravilnosti ni.
Po razpravi sprejmemo z tremi (3) glasovi za in enim(1) vzdržanim sklep. Vzdržan Matej
Španiger.
Sklep št. 384
Svet KS Pragersko - Gaj potrdi zaključni račun za leto 2013.
K tČ. 3 dnevnega reda
Prohlematika glede izgradnje meteornih
krajevne skupnosti Pragersko - Gaj

vod in kanalizacijskega

sistema na področju

Predsedujoči pove, da je s strani krajevne skupnosti Pragersko - Gaj prisoten član g. Franci
Turk, kateri na rednih tedenskih koordinacijah, redno komunicira tako z investitorji,
predstavniki izvajalcev ter nadzornimi organi. Za njegovo prizadevnost in čas se mu
zahvaljujemo. Predsedujoči doda, da so bili tako investitorji, izvajalci kot nadzorni organ
pisno obveščeni dne 28.4.2014, o problemih, katerih se dogajajo na našem področju kot so:
urejanje in utrjevanje cestišča, zakoličb vodovoda, problematika glede deponiranega
materiala, škroplenje ulic, oz. cestišč, predlog za večletno garancijo ter prošnjo za temeljitejši
nadzor nad gradnjo. Predsedujoči doda, da zraven opisanih problemov so bile predlagane
tudi rešitve.

K tč. 4 dnevnega reda
Aktivnosti glede odškodnine zaradi razvrednotenja
odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko

okolja in nevarnosti

za okolje na

Predsedujoči pove, da se aktivnosti nadaljujejo, oziroma da je aktivnosti glede pogajanj
prevzel g. dr. Godec Andrej, tako za obe lokalni skupnosti. G. dr. Godec Andrej redno
obvešča o spremembah in morebitnih napredkih.
K Ič. 5 dnevnega reda
Pregled pošte
Seznanili smo se z dopisom g. Ignac Kitek v vezi prometne signalizacije pred železniškim
prehodom iz smeri Gaj proti Slovenski Bistrici.
Predsedujoči pojasni, da je podal odgovor g. Kiteku ter omenjeno prošnjo naslovil na
Slovenske železnice.
Seznanili smo se z dopisom RD Slovenska Bistrica sekcija Pragersko, z prošnjo za nabavo
peska za posip ceste od glavne ceste dovoz do ribiške hiše. Po razpravi soglasno sprejmemo
sklep.
Sklep št.: 385
Svet KS Pragersko - Gaj gre v nabavo enega kamiona peska za posip.
Seznanili smo se z sklepom o izvržbi Okrajnega sodišča v Ljubljani v izvršilni zadevi upnika
Zavarovalnice Triglav, pod št. VL4912212014.
Seznaili smo se z ponudbo Elektra Šoba, Šoba Vojko S.p. Zidanškova ulica 2, Pragersko za
popravilo črpalke na podvozu in popravilo električnega krmilja.
Seznanili smo se z dopisom društva KKS Pragersko - Gaj v vezi sofinaciranja
kanala. Po razpavi soglasno sprejmemo sklep.

internega

Sklep št.: 386
Svet KS Pragersko - Gaj skliče usklajevalni sestanek z društvom KKS Pargersko - Gaj v
vezi sofinanciranje internega kanala, ki bo 5.6.2014 v prostorih KS Pragersko - Gaj.
Sestanka se udeležita Matej Arnuš in Matej Španinger.
Seznanili smo se z dopisom Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Pragersko z
prošnjo za donatorska sredstva za izvedbo dobrodelnega koncerta z naslovom: Ko
prisluhnemo, zmoremo... z podnaslovom POJ Z MENOJ in pomoč sociano ogroženim
učencem. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št: 387
Svet KS Pragersko - Gaj donira Osnovni Šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava znesek v
višini 500,00 Eur za pomoč socialno ogroženim učencev.
Seznanili smo se z dopisom Klaneček Marjana z predlogi in podpisi za prenos nepremičnin
št.4411329 k.o. 2661- Gaj v javno dobro. Po razpavi soglasno sprejmemo sklep.

pare.

Sklep št.: 388
Svet KS Pragersko - Gaj soglaša, da se daje pozitivno soglasje za prenos nepremičnine
pare. št. 4411329 k.o. 2661- Gaj v javno dobro.
Seznanili smo se z pogodbo o denarnem depozitu št. 6273459 pri Abanki Vipa d.d. Slovenska
58, Ljubljana.
Seznanili smo se z dopisom Gradbenega Biroja Marjan Lakoše s.p., Zrinjskega ul. 27,
Maribor v vezi načrta za cestni priključek z levo zavijalnem pasom na LC 999100 v km
0+ 700 v soglasje.
Seznanili smo se z dovoljenjem Upravne enote Slovenska Bistrica za izvedbo javne prireditve
Vaško druženje ob 1. maju v Gaju pri Pragerskem. Robi Jeršič poda tudi kratko poročilo v
vezi javne izvedbe prireditve ob 1. maju.
Seznanili smo se z dopisom Zvonka Vivod v vezi sanacije odlagališča zemlje.
Predsedujoči pojasni ter pove, da je nujno potrebno omenjeno odlagališče sanirati ter
omenjeno problematiko obravnavati na rednih tedenskih koordinacijah v zvezi z gradnjo
meteornih vod in kanalizacijuskega sistema.
Seznanili smo se z dopisom Kluba Študentov Slovenska Bistrica z prošnjo za pomoč pri
izvedbi prireditve«DAN UUBEZNI«.
Seznanili smo se z dopisom krajanov Kajuhove
predstavili na koordinacijskem sestanku 3.6.2014.
Seznanili smo se z dopisom Tamsatan do.o
okolja v Kolodvorski ulici 3 na Pragerskem.

ulice v vezi kanalizacije.

Ljubljanska u1.27b, Maribor

Dopis bomo

v vezi urejanja

Seznanili smo se z zahtevo za posredovanje podatkov, oziroma dokumentacije s strani
Komisije za preprečevanje korupcije.
Predsedujoči pojasni, da bodo omenjeno dokumentacijo nemudoma posredovali, saj krajevna
skupnost deluje skladno z normami in zakonskimi akti.
Seznanili smo se z vabilom Občine Slovenska Bistrica na 23. redno sejo Občinskega sveta,
dne 14.5.2014.
Seznanili smo z poročilom o upravnikovem delu podjetja Tamstan d.o.o, Ljublanska ul.27b,
Maribor za leto 2013, Kolodvorska ul. 3, 2331 Pragersko.
Seznanili smo se z zapisnikom medobčinskega inšpektorata in redarstvo občin Slovenska
Bistrica, Poljčane in Makole, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica v zvezi z zadevo:
postavitev zapor na javnih kategoriziranih poteh na območju krajevne skupnosti Pragersko
zaradi gradnje sekundarne kanalizacije.
Seznanili smo se z dopisom Mateja Španinger, ki prosi za informacije glede sestanka z
sosednjo KS.

Seznanili smo se z dopisom Mateja Španiger, ki prosi za jasno porabo bencina (kolikokrat se
kosi, koliko je porabe na eno košnjo, prosi za jasno porabo vina, radlerja, ob prireditvi ob
prvem maju.
Predsedujoči pojasni, da se poraba bencina za košnjo vsakokrat pošilja vsem članom KS
Pragersko - Gaj in je iz teh dokumentov razvidno tako dan nalitja in poraba omenjenega
agregata.
Seznanili smo se z dopisom Mateja Španiger z prošnjo za jasno poročilo kaj je KS PragerskoGaj plačala za 1. maj, koliko so bili stroški in zakaj. Sprašuje zakaj se Turk Franciju na
njegov e-mail pošiljajo e- sporočila o transakcijah na Trr od krajevne skupnosti. Poda
predlog za strategijo kaj se bo naredilo oz. realiziralo od vseh naštetih točk plana do konca
mandata. Plan je nereelen saj toliko kot je želja naplanu ne bo mogoče realizirati v letu 2014,
glede na finančna sredstva proračuna.
Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št. 389
Svet KS Pragersko - Gaj tajnik Franci Turk od 1.1.2014 pošlje na elektronska sporočila
vsem članom KS Pragersko- Gaj transakcije KS Pragersko - Gaj.
Predsedujoči sprašuje kje in kako bo Matej Španinger pripomogel k realizaciji omenjenega
plana, saj do sedaj še ga na žalost ni?
Matej Španiger, odgovarja:
Podprl bom vse realne projekte, kateri bodo ustrezali finančni konstrukciji proračuna, že
sedaj pa menim da vseh postavk z plana ne bo mogoče realizirati in zato želim, da Svet KS
Pragersko -Gaj izpostavi le prioritete katere bo mogoče realizirati v tem mandatu.
Seznanili smo se z dopisom Bojana Bela Levstikova ulica 14, Pragersko v vezi z prošnjo za
brezplačen najem igrišča dne 31.5.2014.
Seznanili smo se z dopisom staršev otrok prvega razreda za brezplačen najem igrišča dne
20.6.2014 za zaključek in druženje ob koncu šolskega leta.
Seznanili smo se z dopisom Daniela in Marije Robar, Kajuhova ul. 4, Pragersko v vezi
izgradnje kanalizacije v Kajuhovi ulici v Gaju.
Seznanili smo se dopisom Okrajne volilne komisije 2. volilnega okraja VII Volilne enote
Slovenska Bistrica v vezi programa inštruktažnih razgovorov s člani volilnih odborov.
Seznanili smo se z dopisom podjeta Tamstan d.o.o, Ljubljanska u1.2, Maribor v vezi sanacije
balkonov na Kolodvorski 3, Pragersko in vabilom na sestanek dne 5.6.2014.
Seznanili smo se z vlogo za uporabo igrišča KO RK Pragerko - Gaj dne 24.5.2014 za
organizacijo 2. sejma otroških rabljenih oblačil.
Seznanili smo se z obvestilom nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica o pregledu
dokumentacije za KS Pragersko - Gaj.

Seznanili smo se z dopisom krajanov kraja Gaj - Kvedrove ulice št. 38 do 46, Pragersko v vezi
ogorčenosti zardi govoric o ne izdelavi kanalizacije na severni strani Kvedrove ulice v Gaju.
Seznanili smo se z prošnjo Medobčinske Turistične zveze Slovenska Bistrica v vezi za
sodelovanje pri izvedbi akcije ocenjevanja okolja Zlata vrtnica 2014.
Seznanili smo se z dopisom Malec Nine Sp. Gaj 28, Pragersko za rezervacijo otroškega
igrišča v Gaju dne 19.6.2014 od 17.00-19.00 ure.
Seznanili smo se z dopisom nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica
zapisnikov sej sveta krajevne skupnosti za obdobje 2010 - 2014.

v zadevi kopije

Seznanili smo se z dopisom Športnega društva Pragersko 75, Vl. Pohorskega Bataljona 10,
Pragersko za prošnjo za finančno pomoč pri obnovi ograje nogometnega igrišča.
Po razpravi Matej Španiger zapusti sejo in bo na seji prisostvoval kot krajan, zato
predsedujoči sejo prekine.
Predsedujoči predlaga nadeljevanje sejo 9.6.2014 ob 19. uri.
Zaradi nepričakovane odsotnosti nekaterih članov sveta KS Pragersko - Gaj nadeljevanje
sejepredsedujoči prestavi na 11.06.2014 ob 20. uri v prostorih KS Pragersko - Gaj.
Prisotni: Matej Arnuš, Robi Jeršič, Franci Turk in Anita Peršuh
Opravičeno odsoten: Matej Španinger
Neupravičeno odsoten: Rudi Kruh
Po razpravi o prošnji za finančno pomoč pri obnovi ograje nogometnega igrišča sprejmemo z
(3j tremi glasovi za in enim vzdržanim (vzdržan Matej Arnuš) sklep;
Sklep št.: 390
Svet KS Pragersko - Gaj donira ŠD Pragersko 75finančno pomoč v višini 1000,00 Eur pri
obnovi ograje nogometnega igrišča.
Seznanili smo se z dopisom Občine Slovenska Bistrica oddelka za splošne in pravne zadeve z
pobudo občinskega svetnika Tomaža Godec v vezi podaj poročil in zapisnikov s sklepi sej
svetov krajevnih skupnosti.
Predsedujoči pojasni, da od začetka njegovega imenovanja na mesto predsednika krajevne
skupnosti Pragersko - Gaj, so zapisniki tako javno objavljeni na oglasni deski ter na spletni
strani krajevne skupnosti Pragersko - Gaj ter da so vsakomur dostopni tudi ob uradnih urah
sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj.
Seznanili smo se z dopisom Petrol v vezi o uvedbi dnevnega limita po posamezni kartici.
Seznanili smo se z dopisom poslovnega
kartic.

sistema Mercator v vezi z predstavitvijo

darilnih

Seznanili smo se z dopisom Selinšek Alenke stanujoče Trubarjeva ulica 5 Pragersko v vezi
asvaltiranja Trubarjeve ulice po dokončanju izgradnje kanalizacije.

Seznanili smo se z vabilom Shootingrange-Gaj na slovestno otvoritev Setovnega pokala v
streljanju s puško in pištolo, ki bo 14. junija ob 19. uri v finalni hali Strelskega centra.
Seznanili smo se z dopisom Mitja Kranjc stanujočega Spodnja Polskava 118, Pragersko v vezi
finančne podpore ob organizaciji božičnega koncerta Slovenskega okteta.
Predsedujoči predlaga, da omenjeno zadevo predamo novim članom sveta KS pragersko Gaj, kateri bodo izvoljeni meseca oktobra 2014.
Seznanili smo se z dopisom Koban Miran v vezi popravila ceste v Gaju - Prešernova ulica.
K tč. 5 dnevnega reda
Razno
Predsedujoči poda predlog o nabavi in montaži stojal za zastave na drogovih v KS Pragersko
- Gaj in dodatnih košev. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep.
Sklep št.: 391
Sklep KS Pragersko - Gaj zbere ponudbe in gre v nabavo stojal in zatav na drogovih KS
Pragersko - Gaj po principu zakona o NMV.
Sklep št.: 392
Sklep KS Pragersko - Gaj gre v nabavo košev v Orthaberjevem
zakona o NMV.

drevoredu po principu

Razprava je potekala o nabavi klopi pri Lekarni na Pragerskem.
Predsedujoči poda ponovni predlog o nabavi dodatnega igrala na otroškem igrišču v Gaju.
Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št.: 393
KS Pragersko - Gaj gre v nabavo, postavitev in montažo dodatnega igrala na otroškem
igrišču v Gaju. Zadolžen Matej Arnuš.
Pogovor je tekel glede razširitve mosta v Stanetovi ulici v Gaju. Po razpravi soglasno
sprejmemo sklep:
Sklep št.: 394
KS Pragersko - Gaj gre v razširitev mosta ter rekonstrukcij ograje v Stanetovi ulici v Gaju.
Pogovor je tekel o nabavi motornnih škarij za rezanje živih mej v KS Pragersko -Gaj. Po
razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št.: 395
KS Pragersko - Gaj gre v nabavo motornih škarij za rezanje živih mej v višini do 350,00
Eur.
Pogovor je tekel glede čiščenja meteornih jarkov pri Orloviču, g. Vivodu in od železnice do
Mlinskega potoka. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:

Sklep št.: 396
Svet KS Pragersko - Gaj po izbiri najugodnejšega ponudnika
ter očisti meteorne jarke.

po principu zakona o NMV

Po razpravi o nameni investicijskih in tekočih transverov proračuna KS Pragersko - Gaj
sprejmemo z tremi (3)glasovi za in (1) vzdržanim (Jeršič Robert) sklep:
Sklep št.: 397
Svet KS Pragersko - Gaj nameni investijcijski in tekoči transfer neprofitni
PGD Pragersko po postavki 8.11.2 proračuna KS Pragersko - Gaj.

organizaciji

Komisija za komunalo in gospodarstvo je pregledala prispele vloge in programe dela društev
v KS Pragersko - Gaj ter jim dodelila sredstva. Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:
Sklep št.: 398
Svet KS Pragerko - Gaj dodeli
!Društvo

Predlog dotacije
2014

Postavka

700

8.11.6.1

ZZBNOB

1000

8.11.6.1

DPD Svoboda Pragersko

1000

8.11.6.1

DPD Svoboda Pragersko

500

8.11.5.3.

Društvo gojiteljev malih živali
Pragersko

400

8.11.6.1

TD Breza

1100

8.11.3.7.

KORK Pragersko

400

8.11.6.1.

PGD Pragersko

900

8.11.6.1

ŠD 75 Pragersko

900

8.11.6.1

ŠIK

400

8.11.6.1

Društvo upokojencev

SKUPAJ:

7300

Po razpravi o gradnji javne razsvetjave v Šarhovi ulici in po prejetih naslednjih ponudbah;
Ponudba 0312014 Elviko d.o.o. Čopova ul.J3, Pragersko, predračun 00035-2014 Elektro in
računalniške storitve Aleš Poštrak Radovanova ulica 12, Maribor in Elektro Šo ba Šoha Vojko
s.p. Zidanškova ulica 2 Pragersko soglasno sprejmemo sklep:

Sklep št.: 399
Svet KS Pragersko - Gaj, po principu zakona o NMV, izvede izgradnjo javne razsvetljave
Šarhove ulice.
Pogovor je tekel glede samostojnega podpisovanja računov krajevne skupnosti Pragersko Gaj, saj sedaj je bilo kolektivno. Po razpravi soglano sprejmemo sklep:
Sklep št.: 400
Svet KS Pragersko - Gaj, pooblasti tajnika g. Turk Franca za samostojnega podpisovalca
računov.
Seja zaključena ob 22.30 uri.

Predsednik Sveta KS Pragersko - Gaj
Arnuš M tej

