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Zadeva:  Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk 

Št. seje:  

Izredna, razširjena seje – predstavitev idejnega projekta gradnje 

telovadnice ob OŠ Dornberk 

Datum  20.2.2013 

Prisotni :  

Štefka Susič (predsednica sveta KS), Martin Čotar, Andrej Baša. 

Davorin Slejko, Karmen Saksida, Dušan Saksida, Borut Mozetič 

  

Prisotni tudi 

Milan Saksida(predsednik nadzornega odbora KS), predstavniki: OŠ 

Dornberk, projektnega sveta za gradnjo telovadnice,  sveta staršev v 

OŠ Dornberk, MONG in projektanta 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Predstavitev idejnega projekta za gradnjo telovadnice ob OŠ Dornberk 

2. razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

  

1. Predstavitev projekta gradnje telovadnice ob OŠ Dornberk 

Predstavniki MONG so na kratko povzeli doslej opravljene naloge. Idejni projekt je 

izdelan, nadaljevali bodo s projektiranjem, pridobitvijo gradbenega dovoljenje in nato 

razpisom za izbiro izvajalca, Če ne bo prihajalo do zapletov, naj bi gradnja stekla konec 

2013 ali v začetku 2014. Telovadnica naj bi vrata odprla z začetkom šolskega leta 

2013/2014. 

Ob pomislekih, predvsem predstavnic staršev, da je to pozno so predstavniki občine 

zatrdili, da hitreje ne gre in, da se bodo potrudili gradnjo začeti čim prej. 

 

Projektanta sta natančno predstavila izgled nove telovadnice. Stala naj bi na lokaciji 

današnjega igrišča, nad šolo. Ob novi stavbi, ki bo zgrajena po modernih standardih in bo 

omogočala tudi izvajanje državnih tekem v malem nogometu, bo urejeno tudi zunanje 

igrišče. Novi objekt bo s šolo povezan s posebnih hodnikom, preko spremnih 

prostorov(slačilnic, kabinetov, pomožnih prostorov) bodo učenci vstopali v telovadnico, ki 

bo lahko pregrajena tudi v manjša vadišča. Glavni vhod, namenjen tudi zunanjim 

obiskovalcem bo na drugi strani( s strani Čuklje), tam je predvidenih tudi nekaj parkirnih 

prostorov. V telovadnici so predvidene tribune, pod katerimi bo tekel sistem za ogrevanje 

in hlajenje z vpihovanjem zraka. Predvideno ogrevanje s toplotno črpalko, razen 

pomožnih prostorov, ki so priključeni na centralno ogrevanje šole. Telovadnica bo 

zadostovala pogojem za izvajanje šolskega programa, obšolskih dejavnosti, zadovoljila bo 

potrebe športnega društva in kraja, ker bo primerna tudi za izvedbo kulturnih in zabavnih 

prireditev. V celoti bo objekt prijazen do invalidov. Delno bo telovadnica klasično grajena, 

delno bo šlo za montažno gradnjo, ki, po zagotovilih projektantov, ni nič manj kakovostna. 

Gradnja je načrtovana tako, da objekt ne uničuje izgleda kraja in se bo lepo vklopil v 

okolico. 
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Po podrobni razlagi sta projektanta odgovorila tudi na vprašanja prisotnih. Po končani 

razpravi je Svet KS sprejel naslednje sklepe: 

 

Sklep 1: 

Člani sveta KS se strinjajo s predstavljenim osnutkom in nimajo pripomb na 

predstavljen projekt. Občina naj nadaljuje s postopkom izbora projektanta in nato 

pridobivanje gradbenega dovoljenja. Izdelana naj bo natančna časovnica poteka 

del, to je zahteva staršev, ki želijo zagotovilo, da bodo vsi postopki tekli čim hitreje. 

 

Sklep 2: 

Sestali se bodo še člani projektnega sveta. Podali bodo morebitne pripombe, ki naj 

jih projektanta upoštevata pri nadaljnjem delu. 

 

Sklep 3: 

Ko bo izdelan dokončen projekt, ki je podlaga za pridobivanje gradbenega 

dovoljenja bodo predstavniki MONG, tega ponovno predstavili svetu KS. V času 

izdelave projekta naj se projektanti posvetujejo s predstavniki projektnega sveta, da 

bo projekt takšen kot si ga krajani in šola želijo. 

 

 

 

     zapisala:                                                                      predsednica sveta KS Dornberk 

Karmen Saksida                                                                         Štefka Susič 

 

 


