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ZADEVA : Amandma k 4. točki 8. redne seje Občinskega sveta »Odlok o proračunu Občine 
Slovenska Bistrica za leto 2020 – II. Obravnava« 

 

Predlagatelj : svetniška skupina SNS 

 

Na podlagi 81. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica (uradni list RS, št. 
55/10) predlagamo k predlogu »Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2020 – 
II. Obravnava«, naslednji amandma: 

 

Predlagamo, da se v točki »Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2020 – II. 
Obravnava« odpre nova postavka v višini 900.000,00 €. V finančnem načrtu se odpre nova 
postavka »GASILSKA AVTOLESTEV«. Sredstva se vzamejo iz dveh postavk: 

 postavka 04039003; 
o OB113-09-0010 Ureditev objekta šola na Vošnjakovi v vrednosti 700.000,00 €. V 

letu 2020 ostane 25.000,00. V letu 2021 je na tem kontu še panirano 415.000,00 
in  

 
 



 postavka 18059001 Programi športa 
o OB113-19-0008  Plezalni center v Slov. Bistrici v vrednosti 200.000,00 €. V letu 

2020 ostane 180.000,00 € sredstev. V letu 2021 je planiranih 3,218.300,00 € 

Sredstva za l. 2020 se na omenjenih kontih odvzamejo na postavki OB113-09-0010 v 
vrednosti 700.000,00, na postavki OB113-19-000 pa v vrednosti 200.000,00. Skupaj obe 
postavki 900.000,00 €.  

Projekta nista ogrožena, realizacija se ne zamakne. Za leto 2021 se planira ustrezno več 
sredstev v proračunu za l. 2021. Za projekta se lahko pridobi vsa dokumentacija, da se lahko 
oba projekta v celoti realizirata v l. 2021.  

 

OBRAZLOŽITEV:  

Uradna izjava poveljnika CZ Občine Slovenska Bistrica Branko Hojnika (spletna stran Občina 
SB) :  

» ZADEVA:  Poročilo o posledicah vetroloma, dne 10.2. 2020 na območju občine  

Slovenska Bistrica    

   

V nedeljo zvečer, dne 9.2. 2020 je pričel pihati močan veter na celotnem območju občine, ki 
se je v jutranjih urah, dne 10.2. 2020 znatno okrepil. Veter je dosegal na nekaterih mestih 
hitrost tudi od 80 do 100 km/h.  Aktiviranih je bilo vseh 10 gasilskih društev naše občine. Na 
terenu je delovalo 115 gasilcev s 30 gasilskimi vozili. Predvsem se je delovalo na preprečevanju 
nadaljnje škode v okviru varnosti ukrepanja.  Gasilci so izvozili na 120 intervencij.  

Škoda je bila povzročena na kritinah 75 objektov in 3 osebnih vozilih. Nekaj glavnih prometnic 
je bilo začasno zaprtih zaradi padlih dreves. 

Na ostale lokalne prometnice je padlo 30 dreves, ki so jih gasilci odstranili in vzpostavili 
ponovno prevoznost. 

Na območju Kovače vasi in Ritoznoja je bila prekinjena oskrba z električno energijo. 

Danes v torek 11.2.2020 so gasilci nadaljevali z  nujnimi deli na terenu. Trenutno poteka 
odstranjevanje visokega drevesa na Kopališki ulici ob parkirišču Zdravstvenega doma 
Slovenska Bistrica, ki ogroža ljudi in premoženje. Dela potekajo pod zavarovanim območjem.    

Groba ocena škode glede poškodb objektov znaša cca 100.000 EUR, vsaj 50.000 EUR je škode 
kot posledica odstranjevanja posledic vetra na ostali infrastrukturi.  Ostala škoda na gozdovih 
in parkih je v tem trenutku še težko določljiva.« 

Poveljnik CZ Občine Slovenska Bistrica 

Branko Hojnik 

___________________________________________________________________________ 



Zapis na socialnem omrežju PGD SLOVENSKA BISTRICA :  

Vreme se je stabiliziralo in čas je za analize, ki so pokazale da smo gasilci PGD Slovenska 
Bistrica dne 10.2. in 11.2. posredovali na 58 različnih lokacijah od skupno 119 prijavljenih 
dogodkov, zahvalili bi se tudi sosednjim društvom za pomoč in odlično sodelovanje. 

Skupaj je na terenu posredovalo 45 naših članov - razdeljeni v 4 oddelke . 
4 člani s poveljnikom na čelu so koordinirali operativne zadeve iz naše dežurne sobe, ki se je 
ponovno izkazala kod odlična naložba v preteklih letih. 

Izpostavili bi tudi, da je nastalo za 16.417€ stroškov. 

Predvsem pa nas veseli dejstvo, da so vsi gasilci kljub težkim razmeram ostali nepoškodovani. 

Ob priložnosti pa bi še izpostavili, da naša AVTOLESTEV šteje 35 let in da vedno težje zmore 
takšne obremenitve! V preteklih 2 dneh nam je predstavljala veliko pomoč na terenu 
istočasno pa povzročila kar nekaj skrbi. 

Zahvala gre tudi vsem občanom Občine Slovenska Bistrica za potrpežljivost in vzpodbudne 
besede , ki resnično pomagajo ob takšnih naporih. 

NA POMOČ 

___________________________________________________________________________ 

Gasilska AVTOLESTEV v Občini Slovenska Bistrica je stara 35 let. Po zakonu je amortizacijska 
doba gasilske avtolestve 25 let. Doba operative je ocenjena na 30 let.  

Gasilska avtolestev je tehnično zastarela. Povprečen čas postavitve s 3 osebami znaša cca. 15 
min; gasilska avtolestev nima pregibnega zgloba; nosilnost košare je cca. 270 kg; košara ni 
fiksno pritrjena na lestev - košaro se mora naknadno namestiti na lestev. Cev za gašenje 
morajo gasilci fizično prenesti na vrh lestve in šele nato začeti gasiti.  

V vetrolomu so gasilci izgubili približno 2 uri časa samo za postavljanje in sestavljanje lestve.  

Po podatkih iz spleta imajo moderne lestve nosilnost košare cca. 500 kg; imajo pregibni zglob 
na vrhu lestve (omogoča lažje gašenje v mestnih središči); košara je fiksna in se začne dvigovati 
takoj z dvigom lestve; cev za gašenje je že v sami lestvi (takoj se lahko začne gasiti) ; za 
postavitve lestve za gašenje je potrebna 1 oseba; čas postavitve gasilske avtolestve je 120 
sekund.  

Na podlagi podatkov je gasilska avtolestev nujno potrebna menjave. Vedno več je vremenskih 
neprilik. Zaradi zastarelosti stare gasilske lestve je potrebno potratno vzdrževanje. Ob 
nepredvidenih servisih je potrebno čakati na rezervne dele. Potencialno je lahko takrat 
gasilska lestev nefunkcionalna. V kratkem bo potrebna menjava jeklenic, kar bo spet 
predstavljalo velik strošek vzdrževanja.  

Obema projektoma se v l. 2020 zmanjšajo sredstva nista ogrožena. Za l. 2021 se v proračunu 
sredstva povečajo za obe postavki. Obe postavki se realizirata v l. 2021 kot je planirano in je v 
tem letu predvidenih tudi največ sredstev primerjalno 2020 in 2021 za oba projekta pod šifro 
OB113-09-0010 in  OB113-19-0008. 

 



Matej Španinger 

Vodja svetniške skupine SNS 

 

 

 

 

 


