
 

 

OBČINA KOBILJE 
Kobilje 35 
9227 Kobilje 
Telefon: +386 2 579 92 20 
Telefax: +386 2 579 92 20 
E-mail: obcina@kobilje.si  

 

 

 
Datum: 11.12.2012 
 
 
OBČINA KOBILJE 
OBČINSKI SVET 
Kobilje 35 
9227 KOBILJE 
 
 
 
Zadeva: PODAJA ODGOVOROV NA VPRAŠANJE SVETNIKA BOŠTJANA KRIVCA 

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI OBNOVE STREHE NA TELOVADNICI 
 
 
PREDLAGATELJ: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
POROČEVALEC: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
NAMEN: Odgovor na vprašanje 
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1.  ODGOVOR 
 
Kronologijo celotnega dogajanja v zvezi s streho na šoli (kdaj se je prvič ugotovilo, 

da je začelo zamakat in kateri mojstri vse so prišli poškodovano streho gledat)? 

Mnenja vseh mojstrov, ki so prišli gledat streho in so podali svojo rešitev? Pisno 

mnenje občinske uprave, kako je mogoče, da se je celi čas govorilo, da je potrebno 

streho na telovadnici v celoti zamenjat, sedaj pa se je zadeva popravila za cca 

4.000 €? 

 
Točni datum, kdaj je bilo prvič ugotovljeno, da streha zamaka ni znan (neuradno 
že na samem začetku), so pa bili na OŠ sprejeti ukrepi, da se streha sanira in se  
učenek čim bolj zmanjšal.  
 
Pred letom 2011 si je streho ogledalo 1 podjetje, ki je predlagalo sanacijo strehe 
ocenjena vrednost sanacije pa je bila višja kot pa sama zamenjava kritine iz česar 
je izhajala domneva, da je potrebno kritino menjati.  
 
Aprila letošnjega leta (2012) pa so si streho ogledali 3 mojstri:  
KLEPARSTVO, KROVSTVO ŠINKO d.o.o.  
KLIMA TER STAVBNO KLEPARSTVO BENO BERNJAK s.p. 
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TESARSTVO MAUČEC d.o.o. 
 
Na podlagi temeljitega pregleda konstrukcije in strešne kritine, je bilo 
ugotovljeno, da problem nastaja pri strešnih ventilatorji in stiku ‘’sendvič plošč’’, 
ki ni bil pravilno urejen (uporabljeni so bili prekratki vijaki in napačni material 
za zagotovitev neprepustnosti stika). Sama konstrukcija, ki je betonsko železna 
zaradi zamakanja po mnenju vseh treh mojstrov ni bila poškodovana oz. 
oslabljena oziroma je kot sama kritina, ki je iz ‘’sendvič plošč’’ (t.j. aluminij – 
izolacija – aluminij) v dobrem stanju saj ni bilo vidnih poškodb.  
 
Vsi mojstri so ob vprašanju ali zamenjava oz. sanacija predlagali, da je najbolj 
smiselno streho sanirati, metode in načini, ki so jih predlagali pa so si bili 
podobni t.j. sanacija stika med ploščami z dvojnim neoprenom, ter silikonom in 
daljšimi vijaki ter izdelava kap za ventilatorje. Do namestitve sončne elektrarene 
je bila streha preverjeno (večkratne padavine) sanirana, kar lahko potrdi tudi 
hišnik.  
 
Ponovni problem se je pojavil, zaradi malomarnosti podizvajalca, ki je nameščal 
sončno elektrarno in ni pravilno odstranil snegolove oz. jih pravilno ponovno 
namestil (ni uporabil pravih vijakov in tesnil). Občina je v ta namen izvajalca 
večkrat pozvala k rešitvi nastale situacije in po zadnjih informacijah je zadeva 
bila realizirana v sredini novembra. Občinska urpava pa bo v sodelovanju s šolo 
še naprej spremljala situacijo in primerno ukrepala. 
 
Pisno mnenje občinske uprave, koliko posredne škode je nastalo, ker se streha ni 

popravila takoj, ko se je ugotovilo, da streha zamaka? 

 
Oceno posredne škode je težko podati, predstavlja pa delno uničen parket, ki pa 
je tudi delno posledica obrabe, saj je šola pred sanacijo skrbela, da ni prišlo do 
večje škode zaradi zamakanja na parketu (sanacija parketa t.j. brušenje in 
lakiranje bi stala cca. 6.000 EUR po informativnem ceniku iz dne 24.01.2012 
objavljenem na OZS) 
 


