OBČINA SLOVo BISTRICA
KS PRAGERSKO-GAJ
Kolodvorska ul. 3
2331 PRAGERSKO
e-mail: ks.pragersko@triera.net
Tel: 02 803 71 03
Pragersko,
ZAPISNIK 9. IZREDNE SEJE SVETA KS PRAGERSKO
pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Pragersko - Gaj

14.11.2013

- GAJ dne 14.11.2013 s

Dnevni red:
1. Izredna pomoč socialno ogroženim v krajevni skupnosti Pragersko - Gaj
2. Plan dela in proračuna KS Pragersko - Gaj za leto 2014
Prisotni: Franci Turk, Matej Arnuš, Matej Španinger, Anita Peršuh in Robi Jeršič.
Opravičeno odsoten: Rudi Kruh
Predsednik KS Pragersko - Gaj g. Matej Arnuš (v nadaljevanju predsedujoči) pozdravi vse
prisotne člane.
Predsedujoči predlaga dnevni red. Ker razprave ni bilo, svet KS Pragersko - Gaj soglasno
sprejme predlagan dnevni red.
K točki 1)
Predsedujoči pove, da je pisno po pošti na sedež KS Pragersko - Gaj prišla prošnja za
donacijo - izredni paketi pomoči socialno ogroženim družinam KORK-a Pragersko - Gaj.
KORK Pragersko - Gaj, ki zraven drugih aktivnosti v kraju (sejem, srečanje starejših ...)
izvaja tudi delitev prehrambenih artiklov EU pomoči socialno ogroženim družinam.
Sekretarka OZ RK. Slovenska Bistrica gos. Marija Bračič je na seji OZ RK. Slovenska
Bistrica, dne 12.11.2013 predlagala, da bi poleg paketov EU delili tudi pakete »NIKOLI
SAMI«. Omenjeni paketi se načeloma delijo vsako leto v mesecu decembru ev naši KS
prejema ta paket caa. 50 družin), vendar zaradi velikega povpraševanja po prehrambenih
artiklih opravijo akcijo iztočasno. KS Pragersko - Gaj prosijo za izredno donacijo, za nabavo
23 paketov »Nikoli sami« preostalih 23 paketov, bi KORK sama pokrivala iz lastnih denarnih
sredstev.Vsebina paketa s prehrambenimi artikli in pralni prašek: Olje 21, sladkor 2 kg, vinski
kis 11, marmelada 1 kos, mesni narezek 3 kosi, pašteta 4 kosi, sardine 3 kosi, keksi/piškoti
300g, vitaminski napitek 1kos, konzerviran mol rjavi, instant po1enta, goveji golaž- konzerva,
paradižnik pelati - konzerva. Po razpravi svet KS Pragersko soglasno sprejme;
Sklep št. 362
Svet KS Pragersko - Gaj donira KORK Pragersko - Gaj donacijo v višini 460,00 eur za
nabavo izrednih paketov socialno ogroženim družinam.
Članom sveta KS Pragersko - Gaj se pošlje spisek socialno ogroženih družin, oziroma
prejemnikom paketov.

K točki 2)

o planu

dela in proračunu KS Pragersko - Gaj za leto 2014 predsedujoči poda predviden plan:

- pomoč in podpora projekta Jager,
- podpora pri investicijskem projektu - energetska sanacija telovadnice pri POŠ Pragersko
- izgradnja dodatnih parkirnih mest ob starem vrtcu,
- postavitev označitvene signalizacije (table za označevanje ulic),
- izdelava in ureditev javne razsvetljave in ostale infrakstukture v Ul. Karla Paja,
- tekoče vzdrževanje krajevnih cest in ulic,
- dokončanje dela Sagadinove ulice,
- pomoč pri izgradnja kanalizacije in plinifikacijo,
- pomoč pri projektu rekonstrukcija železniške postaje Pragersko,
- pomoč pri projektu elektrifikacija Pragersko - Hodoš,
- ureditev okolice posameznih delov krajevne skupnosti Pragersko - Gaj (ureditev
sprehajalnih poti, ureditev parkov in zelenic, cvetličenje,),
- čiščenje strug (mlinski potok - trojšnica),
- nabava in postavitev dodatnih košev za odpadke in pasje iztrebke,
- pomoč pri urejanju športnega objekta Pragersko (ograje, tribune, legalizacija objekta, ...),
- izdelava dokumentacije za hodnik za pešce od železniške postaje do OŠ in vrtca,
- skrb za vzdrževanje kanalizacijskih in meloracijskihjarkov,
- obnova talnih signalizacij na območju KS Pragersko-Gaj za večjo prometno varnost,
- vzdrževanje javne infrastrukture na svojem območju
- skrb za program oskrbe s pitno vodo in zaščite virov pitne vode,
- sodelovanje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja javnih
gospodarskih služb (gradnja komunalne infrastrukture, kot je kanalizacija, javna razsvetljava,
ceste ... ),
- skrb za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelovanje pri njihovi sanaciji,
- pobudo za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti, ... )
- sodelovanje in pomoč pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremljanje nevarnosti na svojem območju in o tem obveščanje štaba za civilno zaščito ter
po potrebi prebivalstvo in sodelovanje pri ostalih nalogah s področja civilne zaščite in
reševanja,
- dajanje soglasij v zvezi s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodelovanje ter izvajanje projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove naselij
ter skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in raznih spominskih obeležij na območju
krajevne skupnosti,
- vzdrževanje in urejanje kategorizirane in nekategorizirane ceste in druge javne površine, ki
so v upravljanju krajevne skupnosti: (pluženje in odvoz snega, posipavanje in obsekavanje
cest, obnavljanje asfaltnih površin, nove preplastitve asfaltnih površin s pripadajočim
odvodnjavanjem, urejanje obstoječih in novih parkirnih površin)
- skrbi za požarno varnost in organiziranje reševalno pomoč tudi v primeru elementarnih
nesreč in drugih večjih nesreč, ki so prizadele krajane,
- drugih del pomembnih za razvoj kraja ter za boljše bivanje naših krajank in krajanov.
Predsedujoči pove, da se bo osnutek proračuna za leto 2014 predstavljen na eni izmed
prihodnjih sej še v letošnjem letu ter poda točko v razpravo. Po razpravi, Matej Španinger

predlaga, da bi se krajevna skupnost prijavila razpise 2014 - 2020. Svet KS Pragersko - Gaj
soglasno sprejme sklep:
Sklep št. 363
Svet KS Pragersko - Gaj sprejme predlagan plan dela KS Pragersko - Gaj za leto 2014.

Seja zaključena ob 19.30 uri.
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Predsednik sveta
Matej Amuš

