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POZIV OBČINI LOGATEC 

 

Glede na statistične podatke o otrocih, rojenih v našem šolskem okolišu, je 

razvidno, da število otrok še naprej narašča, lahko pričakujemo generacije s 

štirimi oddelki od letnika 2012 naprej. Šola je zgrajena za 27 oddelkov, trenutno 

pa jih imamo že 31. To posledično pomeni veliko prostorsko stisko za izvajanje 

rednega in razširjenega programa osnovne šole, kar se kaže že zdaj: 

- ni dovolj učilnic za izvajanje pouka, 

- kar nekaj ur pouka je potekalo v učilnici za tehniko, ki je premajhna za cel 

oddelek, kar pomeni dnevno prenašanje miz in stolov v omenjeno učilnico, 

- pouk dodatne strokovne pomoči poteka tudi v vmesnih prostorih brez 

naravne svetlobe, 

- govorilne ure pogosto potekajo na hodniku, kjer ni zagotovljena 

zasebnost, 

- veliko težavo vidimo tudi v kuhinji in jedilnici, ki že zdaj ne moreta zadostiti 

potrebam, delo v kuhinji je nemogoče, hrup zaradi prepolne jedilnice ne 

omogoča kulturnega uživanja hrane, 

- ni prostora za pripomočke, nujne za izvajanje pouka, 

- ni prostora za namestitev novih garderobnih omaric, 

- knjižnica, računalniška učilnica in mali vadbeni prostor se velikokrat 

uporabljajo za izvajanje rednega pouka, ker ni na voljo primernejšega 

prostora, 

- knjižnica nima prostora za arhivsko gradivo in za urejanje učbeniškega 

sklada, 

- zaradi številčnosti učencev in nenehnih interakcij med njimi pogosteje 

prihaja do nestrpnosti in medvrstniškega nasilja, hrup je že zdaj zelo 

intenziven in zdravju škodljiv, tako za učence kot za zaposlene na šoli, 

- v zadnjem času je opaziti tudi več poškodb šolskega inventarja, 

- v premajhnem kabinetu prvega razreda se naenkrat sestaja osem učiteljic, 

vodja prehrane nima svojega prostora za delo, 
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- zbornica je za tolikšno število strokovnih delavcev premajhna. 

Zdajšnja situacija šolo sili, da bodo učenci pouk začenjali ob treh različnih 

terminih (ob 7.30, ob 8.20 ali ob 9.10), odvisno od tega, kateri razred učenec 

obiskuje. To pomeni tudi zamik nekaterih popoldanskih dejavnosti. 

Zelo nas skrbi, ker se za te probleme ve že dolgo časa, rešitve pa še ni. Menimo, 

da občina ni dovolj aktivno pristopila k reševanju prostorske stiske. Začasno 

rešitev zahtevamo takoj. Obenem pa mora v najkrajšem možnem času nastati 

premišljen dolgoročni načrt reševanja prostorske stiske, ki bo naslednjim 

generacijam omogočil kakovosten pouk. 

 

Boštjan Martinčič, predsednik sveta šole OŠ 8 talcev Logatec 

 

Priloga: 

- napoved števila oddelkov na OŠ 8 talcev Logatec 

 

V vednost poslano: 

- županu Bertu Menardu 

- direktorju občinske uprave Andreju Vrhuncu 

- vodji oddelka za družbene dejavnosti Nevenki Malavašič 

- občinskim svetnikom  

- članom sveta staršev OŠ 8 talcev Logatec 

- zaposlenim na OŠ 8 talcev Logatec 

 


