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ZADEVA: Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Slovenska Bistrica  

        za leto 2019 – predlog sklepa 

 

Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica je v skladu s 

16. členom Odloka o priznanjih in nagradah občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana 

občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) ter na podlagi javnega razpisa za 

vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine Slovenska Bistrica za leto 2019, na 

svoji 4. redni seji, dne 30. 1. 2020 obravnavala prispele predloge.  

 

Komisija je po razpravi sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica predlagati, da 

sprejme naslednje sklepe: 

 

 

SKLEP  1 

 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA se ne podeli. 

 

 

SKLEP  2 

 

Za dobitnika  LISTINE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se predlaga:  

  

GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 

za izjemne uspehe in dosežke na področju glasbenega izobraževanja v Republiki Sloveniji in 

tujini ter 70 let delovanja. 
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SKLEP 3 

 

Za dobitnika PRIZNANJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se predlaga: 

  

RIBIŠKA DRUŽINA SLOVENSKA BISTRICA 

za uspešno 60. letno delo na področju gojitve rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega 

športnega ribolova. 

 

SKLEP  4 

 

Za dobitnika PRIZNANJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se predlaga: 

 

MIRKO MUNDA iz Pragerskega 

za dolgoletno in uspešno delo na področju novinarstva in publicistike. 

 

SKLEP 5 

 

Za dobitnico PRIZNANJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se predlaga: 

 

AKTIV KMEČKIH ŽENA KEBELJ 

Za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 40 let 

delovanja.  

 

 

S spoštovanjem.          

 

 

  Matej GORIČAN 

                             predsednik komisije  
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Številka:  9000-32/2019 

Datum:   15. 1. 2020 

 

 

ZADEVA: POROČILO  o  rezultatih  Razpisa  za  vložitev  predlogov za  podelitev   

       priznanj in  nagrad Občine  Slovenska Bistrica za leto 2019 

 

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih 

župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09)  je Komisija za priznanja 

in nagrade imenovana pri Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju 

komisija) v skladu s svojim sklepom,  sprejetim na 3. redni seji komisije, dne 11. 12. 2019, 

objavila javni Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2019, s trajanjem od 12. 12. 2019 do vključno 13. 1. 2020. Razpis je objavila v 

tedniku Panorama, ga posredovala v objavo na interne strani KTV Slovenska Bistrica in 

Pragersko, krajevnim skupnostim ter ga objavila na uradni spletni strani občine. V postavljenem 

roku je komisija prejela skupaj 15 vlog, od tega: 

 

- 4 predlogi za listino, 

- 11 predlogov za priznanje 

- od zgoraj navedenih sta 2 predloga za listino ali priznanje. 

 

 

LISTINA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

1. FILIP LEŠČAK 

Predlagatelj: Javni zavod za šport Slovenska Bistrica 

 

2. RIBIŠKA DRUŽINA SLOVENSKA BISTRICA 

Predlagatelji: Občinska organizacija SD Slovenska Bistrica 

 

3. IGNAC PANČIČ, Zgornja Bistrica 

Predlagatelj: KUD Oktet Planika 

 

4. GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 

Predlagatelj: Občinski odbori strank SLS, SDS, N.Si in DeSUS Slovenska Bistrica 
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PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

1. AKTIV KMEČKIH ŽENA KEBELJ 

Predlagatelj: N.Si OO Slovenska Bistrica 

 

2. MILAN JURIČ, Zgornja Polskava 

 Predlagatelj: PD Pohorje Zgornja Polskava 

 

3. MIRKO MUNDA, Pragersko 

Predlagatelj: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

 

4. TD ZGORNJA LOŽNICA 

Predlagatelj: KS Zg. Ložnica 

 

5. FRANC PIŠEK, Zgornja Polskava 

Predlagatelj: Krajevna skupnost Zg. Polskava 

 

6. OŠ POH. ODRED SLOVENSKA BISTRICA 

Predlagatelj: DU Slov. Bistrica, KS Impol, KS Zg. Ložnica, RK Slovenije – Območno združenje 

Slov. Bistrica 

 

7. RIBIŠKA DRUŽINA SLOVENSKA BISTRICA 

Predlagatelj: Občinska organizacija SD Slovenska Bistrica  

 

8. IGNAC PANČIČ, Zgornja Bistrica 

Predlagatelj: KUD Oktet Planika 

 

9. KUD SLOMŠEK 

Predlagatelj: Župnija Slovenska Bistrica 

 

10.  KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV 

PODRAVJA, MAJOLIKA so. p. 

Predlagatelj: Občinska organizacija SD Slovenska Bistrica 

 

11.   IVAN KOVAČIČ, Slovenska Bistrica 

Predlagatelj: Svet KS Tinje in kolektiv OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

 

 

 

Pripravila: 

Janja Tkavc Smogavec 











































DEM I

OBCINSKA ORGANIZACIJA
SI.OVENSKA BUTTRICA

OBEINA SLOVENSKA BISTRICA
Komisija zapriznanja in nagrade

Kolodvorska ulica ro
2310 Slovenska Bistrica

Zadeva: Predlog za >>Priznanje Obdine Slovenska Bistricau

Na osnovi razpisa za vloLitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Obdine Slovenska
Bistrica za leto 2org, objavljenega na spletni strani Obdine Slovenska Bistrica dne tz.tz.zotg,
ter v sHadu z g. i\ 14. dlencim Odloka o priznanjih in nagradah Obdine Slovenska Bistrica in o
priznanjih Zupana Obdine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 5t. 3/98 in 39/o9) je predsedstvo
Obdinske organizacije Soci'alnih demokratov Slovenska Bistrica na seji dne 9. januarja zozo
sHenilo, da predlaga, da se

PRIZI\IANJE OBEINE SLOVENSKA BISTRICA

podeli

RIBISKI DRUZINI Slovenska Bistrica.

. TomaZideva ulica 4, Slovenska Bistrica.



9. dlen Odloka o priznanjih in nagradah Obdine Slovenska Bistrica in o priznanjih Zupana
Obdine Slovenska Bistrica navaja, da se priznanje Obdine Slovenska Bistrica lahko podeli za
izjemne uspehe in doseZke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo,
prejmejo pa ga lahko posamezniki, skupine obdanov in vse pravne osebe oziroma organizacije,
14. dlen pa ined drugim doloda, da so lahko predlagatelji za podelitev priznanj Obdine
Slovenska Bistrica tudi politidne stranke.

Predsedstvo Obdinske organizacije Socialnih demokratov Slovenska Bistrica predlog za
podelitev >Priznanja Obdine Slovenska Bistrica< Ribiski druZini Slovenska Bistrica utemeljuje
z naslednjo

obrazloZiMjo:

Ribi5ka druZina Slovenska Bistrica je bila ustanovljena 23. februarjargsg v Slovenski Bistrici.
Upravlja z vodami v obdinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljdane, Oplotnica, Slovenske
Konjice in Zrede. Skupno ima druZina pribliZno roo ha vodnih pow5in. Zarudi obseZnosti
obmodja, ki ga pokrivajo, je to razdeljeno na pet obr4odij, s katerimi upravljajo ribi5ke sekcije:
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Pragersko, Poljdane in Oplotnica. l,eta 2019 so
praznovali 6o. obletnico svojega uspebnega delovanja. elansfuo v Ribi5ki druZini Slovenska
Bistrica se spreminja, v letu 2oLg je bilo r94 dlanov, od tega z dlanici in 5 pridruZenih dlanic ter
zr mladih.

23. februarjargsgje Okrajni ljudski odbor Maribor, Tajni5tvo za notranje zadeve,, pod Stevilko
o3/3-DRU-TS4|rg'9 izdal "Odlodbo o odobriM ustanovitve in dela RibiSke druZine Slovenska
Bistrica". Registracija je potekla po tedanjem Zakonu o dru5Mh, zborovanjih in drugih javnih
shodih (Uradni list FLRJ, 6t. Sr/+6). Poleg omenjenih datumov je bil pomemben 5e 29. april
1959, ko je bila izdana na podlagi 6. dlena Zakona o sladkovodnem ribi5tr.u (Uradni list LRJ,
5t. zz-rz8/58) Odredba o doloditvi ribi5kih rajonov in ribi5kih okoliSev (Uradni list LRJ, 5t. 17-

+.I/IlrgSil, ki jo je izdal Sekretariat IzvrSnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije
na predlog RibiSke z:veze Slovenije. V okviru zgornjedravskega ribi5kega rajona je bil Ribi5ki
druZini Slovenska Bistrica dodelj en slovenjebistri5ki ribiSki okoliS.

RibiSka druZina Slovenska Bistrica je samostgjna organizacija dlanov, ki se zdmZujejo zaradi
varstva in gojiwe rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega Sportnega ribolova. Njihova
osnovna naloga je tudi ta, da skrbijo za ohranjanje avtohtonih ribjih wst in drugega Zivlja v
na5ih vodah tako, da del vodotokov zaSditijo in jih preimenujejo v rezeryate, v katerih je strogo
prepovedan ribolov in je moZna v njih sonaravna avtohtona vzrejarib, vlaganja rib v ribnike in
tekode vode, izvajajo duvajsko sluZbo, katere namen je kontrole vod in Zivlja v vodotokih in
ribnikih ter kontrola izlova rib. Ribi5ka druZina mora tudi izobralevati svoje ribide tako, da jih
po5ilja na seminarje za duvaje, gospodarje, elektro intervencijske odlove ri.b, ribogojce,
predvsem pa mora izobrai,evati mlade. Vsi udeleZenci seminarjev morajo na koncu 5e opraviti
izpit pred ustrezno komisijo.

Ribi5ka druZina Slovenska Bistrica opravlja tudi naloge s podrodja ribi5kega turizma, vzgoje
mladih ribidev, ki jim namenja posebno pozornost, predvsem pa v ta namen organizirajo
tabore, seminarje, ekskurzije in drugo. ki so predpisane v njihovem Statutu.

Zraven varstva okolja, ribogojstva in Sportnega ribolova so aktirrni tudi na tekmovalnem
podrodju. V drZavni dlanski ligi Ze ved let uspe5no nastopa dlanska ekipa - leta ryg7 je osvojila
tretje mesto. Prav tako je bila pred leti uspeSna ekipa dlanic, katera je leta 1995 osr,'ojila pokalno
prvenstvo nade drZave..Uspebni so tudi pionirji in mladinci. V letu zotg je dlanica Klementina
KriZanec postala drZar,na prvakinja v lor,'u rib s plovcem v kategoriji mladih do U-zo. Pred tem
pa je bila nekaj let viceprv6kinja v niZji kategoriji. Klementina KriZanec zastopa Ze nekaj let
tudi na5o drZavo na svetovnih prvensMh. Leta zotz je zasedla z ekipo na svetormem prvenstvu
tretje mesto. UspeSni pa smo bili tudi na drZavnem nivoji v krapolovu z obtefilnikom (zo16
prvo mesto) prav tako pa tudi v lovu z umetno muho.



Stari Zakon o sladkovodnem ribi5wu iz leta 1976 je ribi5ko dejarrnost opredelil kot gojitev,
varstvo in lov rib. Ribidi so ta zakon priznali kot zelo dober, zato se 5e vedno prepoznavajo v
taki obliki organiziranosti s poudarkom na omenjenem wstnem redu: gojitev, varstvo in lov
rib. Na osnovi dolodil tega zakona je nastala edinstvena oblika ribi5kega upravljanja z vodnim
Zivljem, ki je dolga leta prina5ala rezultate, ki so jih slovenskim ribidem odkrito priznavali tudi
ribidi in strokovnjaki iz drugih deZel. Ribidi se zavedajo, da brez diste vode ni Zivljenja v njej.
Vodo in ribe imajo radi, zato se prostovoljno zdruZujejo v prizadevanju, da bi trile nade vode
polne Zivljenja. Zato so pripravljeni vloZiti vse svoje znanje in velik del prostega dasa. Slovensko
sladkovodno ribi5wo danes predstavlja predvsem naravovarstveno gibanje, kjer ljudi povezuje
ljubezen do narave, voda, skupno delo, ribolov in druZenje. Z veliko razlogi so lahko ponosni
na prehojeno pot, na5a dolZnost pa je, da Zlahtno tradicijo slovenskega sladkovodnega ribi5tva
predamo naslednjim rodovom zzavezo, da jo negujejo naprej.

Pomembno prelomnico v delu in razvoju ribiSwa je bil sprejem Zakona o sladkovodnem
ribi5hu v letu 2006. Z njimje drZava uvedla koncesijske odnose tudi v sladkovodno ribi5wo.
Vseh 64 ribiSkih druZin je z vlado sklenilo koncesijske pogodbe za 3o let. Z uvedbo koncesijskih
razmerij se ribidi ne strinjamo, morali pa smo popustiti pritisku politidne realnosti. Sedaj
moramo drZavi za to, da v njenem imenu in za njo upravljamo z ribami, pladevati 5e koncesijske
dajatve in pladevati nadomestilo za vode. Ribide posebej moti spoznanje, da denarja, ki ga
drZava vzame iz prostovoljnega dela ribidev, ne wada nazajv sladkovodno ribiSwo, kar ima za
posledico siroma5enje Zivljenja v slovenskih vodah.

ehni RibiSke druZine Slovenska Bistrica so trdno odlodeni, da gredo po tej poti. naprej, saj se
zavedajo, da je njihov nadin upravljanja z ribjim Zivljem veliko zahterrnej5i, kot de bi temeljil na
kapitalu ali direktni drZawri upravi. Upajo pa, da bo tudidrZava spoznala, da je civilna druZba
lahko njen zelo pomemben partner na podrodju ribi5tva. Le tako se bo kakovostt upravljanja z
ribjim Zivljem porrtembno izbolj5ala, zagotovili bomo lahko ribam prijazno Zivljenjsko okolje
in ohranili Zivljenje v rekah, potokih in ribnikih. Ribi5ka druZina pa tudi zelo rfobro skrbi in
vzdrZuje svoje ribi5ke kolibe in njihovo okolico. Potrebno je konstantno vlaganje v breZine
ribnikov, v ribi5ke kode in distodo okoli ribnikov, skrbeti za odlov in preme5danje rib in drugo.
V ta namen mora vsak ribid zraven dlanarine opraviti na letnem nivoju 5e najmanj 10 ur
prostovoljnega - obveznega dela.

Slovenija je vodnata deZela. Pestrost njene pokrajinske podobe bogatijo Stevilne vode, vodni
izviri, slapovi, soteske, visokogorska in ra',rninska, naravna in umetna jezera. Skupno je v
Sloveniji ved kot 9.ooo ha.vodnih pow5in. Ribolov v Sloveniji pomeni uZivanje ob nebrzdani
modi rek in se zlitje s darobno skrirrnostnim svetom, kjer se sanjave reke rojevajo in izginjajo v
kra5ko podzemlje. Na ribolov k nam se z navdu5enjem znova in znova wadajo ribidi od
vsepovsod. Poseben dar ima ribolov na slovenskih jezerih, kjer lahko vselej pridakujete prijem
velikega soma, 5duke, krapa ... Zlasti lov krapov postaja vse bolj popularen, ulovi krapov, teZkih
tudi zo in ved kilogramov niso redki.

Ribi5ka druZina Slovenska Bistrica je dlanica Ribi5ke zveze Slovenije, ki deluje v javnem
interesu, saj:

- ima odlodbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) o delovanju v javnem
interesu na podrodju kmetijstva, ki jo je prejela leta zooo,

- ima odlodbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o delovanju v jarmem interesu na
podrodju ohranjanja narave, ki jo je prejela leta zooT ter

- ima odlodbo Ministrstva za okolje in prostor o delovanju v jarmem interesu na podrodju
varovanja okolja, kijo je prejela leta zoro.

RibiSka ateza Slovenije v operatirmem sodelovanju s dlanicami (ribi5kimi druZinami) gradi in
dopolnjuje projelt >>Evidenca vplivov na vode<<, v katerega vna5a todke onesnaZenj slovenskih



voda. S projektom omogoda inSpekcijskim sluZbam bolj5i vpogled v stanje ob in v na5ih vodah
ter olaj5a hitro ukrepanje v primeru ekolo3kih nesred.

Podrobneje je bogata in raznowstna dejavnost Ribi5ke druZine Slovenska Bistrica rarvidnaiz
priloZenegabiltena Ribi5ke druZine Slovenska Bistrica, ki je bil izdan ob 6o. obletnici delovanja
Ribi5ke druZine Slovenska Bistrica v juniju 2org.

Po na5em razumevanju Odloka o priznanjih in nagradah Obdi.r" Slorr"rrrka Bistrica in o
priznanjih Zupana Obdine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 5t. S/98 in 39/o9) menimo, da
obrazloZen predlog za Ribi5ko druZino Slovenska Bistrica ustreza vsem kriterijem za podelitev

PRIZNANJA OBEINE SLOVENSKA BISTRICA.

Slovenska Bistrica. 10. 1. 2o2o

SOCIALNI DEMOKRATI

Obinski odbor

5lovenska Bis{rica

Priloge:

- bilten Ribi5ke druiine Slovenska Bistrica

dr.
















