
.I

BSTBKKE ilOUICE, MAREC 2023
i

/l

$tiri priznanja Civilne za5cite tudina BistriSko
SveEanOst in slovesna podelitev Tako je bronasto priznanje prejel Miran

n a s r a d i n p r i z n a n j c i vi t n e z a i c i t e Sllii; t "Jill"j'" :""i."?3ifr:f, J:t*trfi
za Vzhodno Stajersko je potekala iz Slovenske Bistrice, na predlog Policijske

3 marcavzsoinjiKunsou E9i:ff#ffillili'i:\il:X"f"'fj3?'""11'i,H:i
v Slovenski Bistrici. Ob dopolnjeni okrogli

- Kot je sporoiila poveljnica CZ zaYzhodno obletnici, 1O0-letnici delovanja, je prejelo sre-
Stajersko Ivana Grilanc, so med dobitniki tudi brno priznanje Prostovoljno gasilsko dru5wo
posamezniki ali institucije z Bistri5kega. Smartno na Pohorju. (B. P.)
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Leto5nji dobitniki priznanj civilne za56ite z bistriSkega s podZupanom Modestom Motalnom.

S priznanii so se zahvalilizasluinirn clanorn
}bmocno zdruZenje slovenskih
castnikov Slovenska Bistrica je
10, marca priredilo zbor clanic in
clanov,

Bisni5ko zdruZenje.vodi dr. Andrej Godec. Na
zboru so uvodoma prisluhnili generalmajorju
Dobranu BoZidu, voja5kemu svetovalcu v kabi-
netu ministra za obrambo in predsedniku ZSe, kiie
imel predavanje o razmerah v Ukrajini in njihovem
vplivu na Slovenijo. Nato pa so se posvetili pre-
gledom poroiil in nairtovanju letoSnjih aktirmosti.

podelli priznanja in odlikovanja.
Pi a ZSC so prejeli Martin Capl,
Si Alojz Gosteninik in Marinka
Kramberger. Bronasto medaljo Jurij Vi5nar,
zlato medaljo Peter Thrin, plaketo ZSe pa
Drago Mahorko.

Predsbdswo ZSe je na predlog predsedstva
Obmodnega zdruZenja slovenskih iastnikov
Slovenska Bistrica sprejelo sklep, da se Karlu
Maliju, ki je dva mandata, v iasu od 201-4 do
2022, uspe5no vodil Obmoino zdruZenje sloven-
skih strica, podeli Zlata
plak naredniletniskup-
scrnr

V 0plotnico prih aJazdravnik lvan Ar iter
Po upokojitvi dosedanjega zdravnika

Mirana Arbeiterja bo zdrarmiSko dejarrnost v
Oplotrici nadaljeval njegov sin, zdrarmik Ivan
Arbeiter. Novi zdravnik bo z delom v ambulanti
Zdravstvene postaje v Oplotnici zaiel aprila.

Pred dnevi so na Obiini Oplotnica preverili
vloge, ki so prispele na jarrni razpis za podelitev
nove 15-lenre koncesije za opravljanje zdra-
vstvene dejavnosti. Na razpis se je prijdvil le Ivan
Arbeiter, komisija je tako predlagala, da koncesijo
podelijo njemu. Soglasje Ministrstva za zdravje

in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
so medtem Ze pridobili. Sledi sklenitev pogodbe
o financiranju koncesijske dcjavnosti z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sklenitev
najemne pogodbe za poslorrni prostor z Obdino
Oplotnica, ki je lastnica Zdravstvene postajgv
Oplotnici.

Koncesionar Ivan Arbeiter bo nadaljeval dejav-
nost dosedanjega koncesionarja v ambulanti
Zdravstvene postaje v Oplotnici. Predvidoma naj
bi delo zaiel prvega aprila. (N. K.)


