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Zadeva:
PROSTORSKA STISKA V OSNOVNI ŠOLI DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA
– POMANKANJE UČILNIC ZA IZPELJAVO PEDAGOŠKEGA PROCESA

Spoštovani župan g. Jože Levstek in člani občinskega sveta Občine Ribnica!
Svet šole in svet staršev OŠ Ribnica ugotavljata že vrsto let, da je prostorska
problematika na matični šoli izredno pereča. Kljub večletnim opozorilom ravnateljice
Andreje Modic na vse večjo prostorsko stisko, se k tej problematiki s strani župana
Jožeta Levstek in Občine Ribnica, kot naše ustanoviteljice, ni pristopilo.
Uvedba devetletke in s tem številne spremembe šolskega sistema so prinesle tudi
dodatne potrebe po prostorih. Šola je bila namreč zgrajena za potrebe osemletke. Z
uvedbo devetletke obiskuje šolo cela generacija otrok več, to je okoli 100 učencev.
Poleg tega je sama organizacija pouka zdaj bistveno drugačna kot v osemletni
osnovni šoli. Heterogene skupine (učenci razdeljeni v manjše skupine) v 8. in 9.
razredu pri angleščini, matematiki, slovenščini,

neobvezni izbirni predmeti, več

učencev v podaljšanem bivanju od 1. do 5. razreda, jutranje varstvo za učence 1.
razreda – vse to pomeni več učnih skupin, torej potrebujemo več prostorov. Poleg
tega je naša šola inkluzivna, imamo veliko učencev z različnimi omejitvami,
odločbami, v vsakem razredu tudi romske učence, kar zmanjšuje normativ otrok v
razredu, torej je oddelkov več, omenjeni učenci pa potrebujejo individualno pomoč, ki
se mora tudi izvajati v primernem prostoru.
Posebno poglavje je tudi šolska kuhinja, ki je vsaj za polovico premajhna in
neprimerna za pripravo tako velikega števila obrokov (720 malic, 610 kosil/dnevno)
ter brez primernih prostorov za skladiščenje hrane in za vso potrebno posodo,
predvsem pa za kulturno zaužitje hrane naših otrok.

Šolska ulica 2, 1310 Ribnica Tel.: 01 8350400 Fax: 01 8350420 E-naslov: osribnica@guest.arnes.si

Potrebo po zunanjem igrišču ste nam delno rešili s postavitvijo modrega igrišča in
manjšega območja z igrali, kar pa ne zadošča potrebam tako velikega števila otrok.
Sprašujemo, kaj se dogaja s projektom "zelenica" ob ŠCR.
Razen tega tudi ugotavljamo, da občina Ribnica v svojih dolgoročnih planih ni
predvidela, da se z gradnjo novih sosesk (Hrastje, Zlata Ribica, Lepovče) spreminja
tudi nataliteta otrok in s tem število vpisov v vrtec in šolo še vsaj za en oddelek.
Ugotavljamo torej, da v vsem času opozarjanj ravnateljice Andreje Modic še ni bila
izdelana nobena dokumentacija ali sprejeta kakršnakoli odločitev glede načina
reševanja problema. Z odgovorom občine Ribnica, da je možnost učilnic v TVD
Partizan in gasilnem domu Ribnica, se v naši občini vračamo v stanje po 2. svetovni
vojni, ko se je zaradi požiga šol pouk izvajal v privatnih hišah. Takšno reševanje
problema res ni primerno. V 21. stoletju si prebivalci občine Ribnica, predvsem pa
naši otroci, tega ne želimo.
Svet staršev OŠ Ribnica in svet šole OŠ Ribnica zahtevamo, da se problematika
prostorske stiske na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica umesti pod točko dnevnega
reda na prvi naslednji občinski seji, kjer bi se našla ustrezna dolgoročna strokovno
ustrezna rešitev, ki bi bila realizirana do začetka naslednjega šolskega leta. Ne
želimo, da bi naslednje šolsko leto ugotovili, da se ni naredilo nič in da je stanje
ostalo enako, oziroma se je še poslabšalo. Želimo si, da bi bili vsi svetniki o tej temi
tudi pravočasno obveščeni, še pred razporeditvijo sredstev občinskega proračuna za
leto 2019.
V upanju čimprejšnje rešitve problema in nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja
vas lepo pozdravljamo.
Iztok Mihelič,
predsednik sveta staršev OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Andreja Hočevar,
predsednica sveta zavoda OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

V roke županu:
- g. Jože Levstek
V vednost:
- občinskim svetnikom v občinskemu svetu Ribnica
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