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ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
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Ocena finančnih posledic:  
   Seznanitev nima neposrednih finančnih posledic na proračun. 
 
Obrazložitev: Predlog obnove Osnovne šole Roje 
 
Po zaslugi kvalitetnega strokovnega dela naših zaposlenih, se vpis novih učencev na našo šolo 
v zadnjem času povečuje. Letošnje šolsko leto smo začeli z rekordnim vpisom otrok (trenutno 
jih imamo vključenih 120, dogovarjamo pa se že z novimi). Posledično pa to pomeni tudi večjo 
prostorsko stisko in pa dejstvo, da je šolo zgrajeno leta 1984 že zelo načel zob časa, je naša 
naloga, da dosežemo dogovor z občinami ustanoviteljicami o čimprejšnji prenovi šole. Na ta 
način bomo učiteljem omogočili osnovne pogoje dela, učencem pa optimalno okolje za razvoj 
njihovih sposobnosti. 
Dvajset let nazaj je bilo število učencev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 17 

(učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju), danes jih je v ta program 

vključenih 48. Ob tem bi dodali, da imamo na šoli 23 učencev s težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju, 28 jih je gibalno oviranih, kar 83 pa je otrok z več motnjami. Največje 

povečanje števila vpisanih učencev v zadnjih letih smo zabeležili v prvi triadi programa NIS 

(nižji izobrazbeni standard). Posledično predvidevamo, da v prihodnjih letih ne bo prišlo do 

upada števila učencev. Ob tem pa se moramo tudi zavedati, da so že od nastanka šole 

prostorske kapacitete enake. 

V letošnjem šolskem letu imamo na šoli večje organizacijske in prostorske težave, saj nam 
primanjkuje primernih učilnic in prostorov za individualno delo (posledično morata otroka s 
hudimi avtističnimi težavami občasno individualno delati na hodniku). Po drugi strani pa se je 
zaradi številnih težkih kombiniranih motenj in gibalne oviranosti učencev v posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja izkazala potreba po povečanju učilnic v pritličju in v 1. 



nadstropju ter po pridobitvi novega večjega dvigala. Že izhodiščni načrt šole ni predvideval 
prostora za garderobe, tako da imamo na šoli na hodnikih neprimerno improvizirano 
garderobo, s čimer še otežujemo pot učencem na invalidskih vozičkih. Knjižnično gradivo je 
zastarano, samo knjižnico pa imamo pravzaprav v učilnici. Stiska z razredi se kaže tudi tako, da 
imamo skupaj računalniško učilnico in učilnico 9. razreda v enem prostoru, kar otežuje izvedbo 
kvalitetnega pouka zaradi pomanjkljivih osnovnih pogojev dela. Učenci programa NIS 
nadaljujejo svojo poklicno pot na nižjih poklicnih šolah, sama oprema v gospodinjski učilnici 
pa je zastarana in neprimerna za pouk. Jedilnica je absolutno premajhna in kljub temu, da 
imamo kosila ob različnem času, morajo nekateri učenci jesti obrok v razredu.   
 
Skupaj z Geoplan d.o.o. (Kamnik) smo poglobljeno pripravili načrte, kako bi najbolj optimalno 

rešili naše težave. V prilogi vam pošiljamo tudi Strokovno mnenje o obstoječem stanju OŠ Roje 

ter možnostih izboljšanja prostorskega stanja v OŠ Roje in Rekapitulacija ocene stroškov 

(investicij in potrebne opreme), s pomočjo katerih smo skušali najti najbolj primerne finančne 

(da ne bi preveč obremenili občin ustanoviteljic) in prostorske rešitve (z najmanjšimi posegi v 

prostor). Celotni znesek investicij znaša 715.208,164 eur.  

 

Primera predlaganih rešitev iz našega načrta: 

 

         
     Slika 1                                                                                                    Slika 2 

 

Največ učilnic in prostore za knjižnico bi pridobili z nadzidavo pritličja -  vhodnega dela šole 
(slika 1), jedilnico pa bi povečali, da bi obstoječo okensko steno odstranili in prestavili v 
zunanje dele jedilnice.   
 

Z investicijami – celotnim projektom bi pridobili: dodatne učilnice, senzorno sobo ter  manjše 

učilnice za ločeno poučevanje in individualno delo, večjo jedilnico, garderobo za učence in 

prostor za invalidske vozičke, novo sodobno knjižnico, dodatne prostore za upravo, 

prenovljeno gospodinjsko učilnico, nove prostore za fizioterapijo, učilnico na prostem, prostor 

za shranjevanje orodij, nove sanitarije, ograjo za igrišče, obnovljeno igrišče za nogomet in 

košarko ter novo dvigalo. 

 



Predvidena razdelitev stroškov investicij: 

občine 
ustanovit. 

DOMŽALE              
56,16% 

LUKOVICA 
 12% 

MENGEŠ 
14% 

MORAVČE 
12% 

TRZIN 
5,84% 

SKUPAJ 
100% 

V EUR 401.660,90 85.824,98 100.129,14 85.824,98 41.768,16 715.208,164 

 

Vzporedno z investicijami se bo na naši šoli izvajala tudi energetska sanacija stavbe, seveda pa 

je predhodno potrebno urediti tudi prezračevalni sistem na šoli. Strošek energetske sanacije 

bo pripravila občina Domžale in vam bo posredovano naknadno. 

 

Naša šola se odlikuje po srčnosti učiteljev, ki se po najboljših močeh trudijo, da bi našim 

učencem zagotovili celostni razvoj. Upamo, da bodo občine ustanoviteljice čimprej dosegle 

dogovor o predvidenih investicijah. Želimo si le, da bi naši učenci čimprej dobili prostore, ki si 

jih zaslužijo. S strokovnim vzgojno izobraževalnim delom pa si bomo še naprej prizadevali za 

kvalitetno vključevanje in sprejemanje oseb s posebnimi potrebami v ožjem in širšem okolju. 

 

Lepo pozdravljeni, 
  ravnateljica: 
  Andreja Škrlj 

 
 
 
 
 
Predlog sklepa: 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00) je Občinski svet Občine Trzin na 8. redni seji dne 9. 
oktobra 2019 sprejel naslednji 

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

Številka: 8-5/2019                    ŽUPAN 
Datum: 9. 10. 2019                           Peter Ložar, l. r. 
 
 


