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Leto kljub recesiji 
uspešno
Slavnostna seja občine Bistrica ob Sotli je bila 
priložnost za sprehod skozi leto med obema 
praznikoma in za podelitev nagrad tistim, ki 
s svojim delom izstopajo pri soustvarjanju pe-
strega dogajanja v občini Bistrica ob Sotli.

Čeprav je leto med obema praznikoma v občini Bistrica ob 
Sotli zaznamovala tudi recesija, je bilo vseeno uspešno. Žu-
pan Jožef Pregrad je bil zato ob praznovanju zadovoljen, 
ko je lahko zbranim na slavnostni seji predstavil, kaj vse so 
v občini uspeli postoriti. Vsi so seveda takoj opazili obno-
vljeno dvorano kulturnega doma, kjer je bilo postorjenega 
še marsikaj. Od tega, da so društva dobila svoje prostore 
v prizidku, stavba pa dobiva novo fasado. Veliko je bilo 
v občini postorjenega tudi na cestni infrastrukturi, premiki 
so bili narejeni na področju razvoja turizma, zelo pa so se 
v minulem letu ponovno izkazala vsa društva. Kako znajo 
stopiti skupaj in narediti zares veliko, se je izkazalo na leto-
šnjem srečanju Šempetrov, ki je navdušilo vse obiskovalce. 
Pa tudi drugače člani društev aktivno soustvarjajo kulturni in 
družbeni utrip občine, kjer se vedno kaj dogaja. Tudi letošnji 
občinski nagrajenci so pomembno prispevali k dogajanju v 
sami občini in prepoznavnosti le-te izven meja občine. Po 
sprejemu sklepa občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli 
so tako letošnja priznanja občine Bistrica ob Sotli prejeli:
denarno nagrado etno skupina Nojek, priznanji Janko 
Tominšek in Tonči Babič ter plaketo PGD Bistrica ob Sotli. V 
predstavitvah nagrajencev je bilo med drugim slišati tudi 
naslednje:

Letošnji nagrajenci

Nastop etno skupine Nojek

etno skupina Nojek je sicer stara komaj dve leti, vendar so 
člani te pevsko-instrumentalne skupine s svojimi nastopi že 
pomembno prispevali k bogatejšemu kulturnemu utripu 
tako v sami občini kot zunaj njenih meja. Njen ustanovitelj 
in umetniški vodja je Franci Černelč, ki je v želji gojiti in po-
ustvarjati pristno ljudsko glasbo okoli sebe zbral ljudi, ki mu 
sledijo in z veliko ljubezni do petja in muziciranja ustvarja-
jo glasbo, ki je za skupino Nojek že prepoznavna. Njihove 
pesmi so ljudske ali ponarodele ter zveste živemu izročilu 
tukajšnjega prostora in vedno znova navdušijo njihove po-
slušalce, kjer koli že nastopajo.
Janko Tominšek je vzoren in dober mož, oče, dedek, sosed, 
krajan, sogovornik, sodelavec in nekaterim tudi resničen 
prijatelj, ki s pokončno držo, s spoštljivim odnosom do sokra-
janov in do Šempetra danes, včeraj in jutri nehote in nevsi-
ljivo sporoča, da je Šempeter v najširšem pomenu besede 
bistveni del smisla življenja za vse, ki se počutijo, predvsem s 
srcem, Šempetrane. Ko je kraj pridobil obrat Gorenja, je bil 
Janko eden prvih zaposlenih in vseskozi ostal marljiv in spo-
štovan delavec in sodelavec. Poznamo ga kot cerkvenega 
ključarja na Sv. gorah, bil je svetnik v občinskem svetu ter 
vrsto let tudi predsednik turističnega društva. Bil je pobudnik 
za prvo čistilno akcijo v kraju in tudi za oba sejma – Jožefov 
in kasneje še Petrov sejem sta se pričela pod njegovo tak-
tirko. 
Tonči Babič je »Šempetran«, katerega poznamo predvsem 
zaradi njegovih aforizmov, katere piše že od svoje rane mla-
dosti. Pred kratkim je izdal drugo knjižno zbirko z naslovom 
40 stopinj, svoje aforizme pa objavlja tudi v raznih časopisih, 
občinskih in društvenih glasilih ter nastopa na različnih prire-
ditvah in tako več kot uspešno predstavlja občino Bistrica 
ob Sotli tudi izven občinskih meja. Poleg tega je aktiven še 
na mnogih področjih – je dolgoletni član MPZ Bistrica ob 
Sotli, poje pri cerkvenem pevskem zboru Bistrica ob Sotli, 
je član dramske skupine pri KD Bistrica ob Sotli, napisal pa 
je celo nekaj skečev. Mnogi ga poznajo tudi po njegovih 
pogrebnih govorih, predvsem pa ga označujejo kot vse-

Župan Jožef Pregrad je zadovoljen z opravljenim delom med obema 
praznikoma.
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Novi in večji prostori 
knjižnice
V Bistrici ob Sotli so namenu predali nove prostore knjižnice. 
Ob otvoritvi je bilo slišati tudi nekaj zanimivih zgodb o dol-
goletni tradiciji knjižnice in knjižničarstva v kraju.
Knjižnica v Bistrici ob Sotli je enota javnega zavoda Knjižni-
ca Šmarje pri Jelšah. Do sedaj je delovala v manjšem pro-
storu kulturnega doma, ki so ga sedaj povečali še za en 
prostor in sedaj meri nekaj več kot sedemdeset kvadratnih 
metrov. Pridobitev knjižnice pa niso le dodatni novi prosto-
ri, ki so popolnoma prenovljeni, ter nova oprema, knjižnica 
ima sedaj tudi računalniško voden sistem izposoje. Vse to so 
uradno odprli minuli ponedeljek. Otvoritev so s petjem bo-
gatile pevke Sosede, z recitacijami pa Vid in Darja Hohnjec 
ter Lenka Černelč. Župan Jožef Pregrad, ki je bil ob otvoritvi 
knjižnice vidno zadovoljen, se je spominjal dni, ko je še kot 
otrok rad zahajal v knjižnico. Najraje je bral knjige o Vinetuju 
in Robinu Hoodu, velikokrat pa je skupaj s prijatelji v knjižnici 
gledal tudi televizijo. Seveda ni pozabil na zahvalo vsem 
knjižničarkam, ki so delale v bistriški knjižnici in še posebej 
poudaril prispevek dolgoletne prizadevne knjižničarke Lju-

stranskega, duhovitega in pravega prijatelja.
Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli je društvo v 
občini Bistrica ob Sotli z najdaljšim obstojem in dolgoletno 
tradicijo, 113 let. To je društvo, ki med letom ne pozna poči-
tnic oziroma značilnega sezonskega dela društva. Skozi vse 
leto potekajo aktivnosti, bodisi delovne, izobraževalne, pre-
ventivne ali intervencijske. V društvu skrbijo tudi za podmla-
dek, člane pa vedno čaka veliko obveznosti pri vzdrževa-
nju vozil in gasilskega doma. Zelo široko imajo organizirano 
sodelovanje med društvi v upravni enoti kakor tudi onstran 
meja. Redno skrbijo za usposabljanje in vaje operativnih 
članov in šolske mladine v pripravah na razna tekmovanja. 
Med drugim so znani po vključevanju v vse intervencije v 
kraju in okolici ob vsakem času, v sušnem letnem obdobju 
opravljajo prevoze vode v potrebna gospodinjstva, že vrsto 
let pa v kraju ni prireditve, da jim ne bi bila zaupana orga-
nizacija redarstva. 
Vsi nagrajenci so se za vse prejeto in povedano iskreno za-
hvalili ter poudarili, da so priznanji, nagrada in plaketa tisto, 
kar jim bo še večja motivacija pri njihovem delu v priho-
dnje. Vsem nagrajencem ter občanom občine Bistrica ob 
Sotli je v imenu županov UE Šmarje pri Jelšah čestital Dušan 
Andrej Kocman, ki ni pozabil omeniti dobrega sodelovanje 
z občino Bistrica ob Sotli. Spregovoril je še župan občine 
Kumrovec Dragutin Ulama, ki je navdušil tako z govorjenjem 
v slovenščini kot tudi z besedami, da meja med dvema pri-
jateljskima občinama pravzaprav ne obstaja. Zbranim je 
spregovoril še načelnik UE Šmarje pri Jelšah Vinko Habjan, 
slavnostno sejo pa so z nastopi popestrili kar nagrajenci, 
etno skupina Nojek in Tonči Babič. Tonči Babič je tudi na slavnostni seji povedal nekaj svojih aforizmov.

dmile Jan. Zbrane je nagovoril še direktor Knjižnice Šmarje 
pri Jelšah Jožef Čakš, ki je zagotovil, da se bodo po najbolj-
ših močeh trudili, da bodo obiskovalce knjižnice čim bolj 
zadovoljili. Povedal je, da je v knjižnici trenutno več kot 7000 
knjig in da se bo knjižno gradivo še obnavljalo. V knjižnici v 
Bistrici ob Sotli, ki bo odprta v torek dopoldne in v petek po-
poldne, bo delala dolgoletna knjižničarka Jožica Kunst, pri 
delu pa ji bo pomagala Irena Rudolf. In ker bo odslej izpo-
soja računalniška, so prvo kartico za izposojo podarili prav 
županu Jožefu Pregradu. Ta pa je z izposojo prve knjige tudi 
uradno odprl knjižnico. (Zdenka Ivačič)

Župan s knjižničarkama Jožico in Ireno Otvoritev so popestrili tudi Vid, Darja in Lenka.
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