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V šolskem letu 1989/90 so se na šoli pričele priprave na celovito prenovo šolskih
prostorov. Prenova je bila financirana iz posebnega sklada občine Ribnica, ki je bil
ustanovljen za prenovo šol, in deleža samoprispevka krajanov KS Sodražica.
Projektno dokumentacijo za prenovo šole in prizidka srednjega dela je izdelala
projektna organizacija Razvojni center Celje. Gradbeno dovoljenje je izdala občina
Ribnica 7. julija 1990.
Prenova šole je potekala v dveh delih. Na razpis I. faze prenove je bilo izbrano
gradbeno podjetje Zidar iz Kočevja. V prvem delu so bili prenovljeni vsi učni
prostori od kleti do nadstropij ter v grobem srednji del. V tej fazi so bile v kletnih
prostorih pridobljene učilnica za likovni pouk, gospodinjska učilnica, učilnica in
delavnici za tehnični pouk s potrebnimi kabineti in temnico ter prenovljeno
telovadnico. Popolnoma je bila prenovljena kotlovnica. Stare peči na premog je
zamenjala nova peč na olje z ustrezno avtomatiko.
V vseh učilnicah so bili obnovljeni radiatorji, na novo je bila napeljana voda in
odtoki, v vseh etažah so bili na novo zgrajene sanitarije, snažilke so dobile v vsaki
etaži prostor za čistila. V učilnico za gospodinjstvo, tehnični pouk in kemijo je bila
urejena plinska napeljava. Vsi prostori so dobili nova vrata, prebarvana so bila
okna in prelakiran parket v vseh prostorih. V pritličju je bila urejena nova
garderoba za učence. Na zgornjem hodniku sta bila napravljena dva kabineta za
ZGO-ZEM in jezike, na hodniku v pritličju pa šolska knjižnica. Po prvem letu se je
prenova zaradi pomanjkanja denarja upočasnila. Sredstev je bilo toliko, da se je
dokončalo avlo, zbornico in pisarni za ravnatelja in tajnico.
V letu 1996 se je OŠ Sodražica prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za
demografsko ogroženo območje. Ministrstvo je odobrilo finančna sredstva v višini
polovice celotne investicije, oziroma v enaki višini kot je bilo vloženih vseh
sredstev v prvi fazi prenove in gradnje, to je 87.800.000,00 SIT.
Za izvedbo druge faze prenove je bilo izbrano zasebno gradbeno podjetje Grafit iz
Prigorice. Letno je opravilo tolikšen obseg del, kot je bilo zagotovljenih sredstev,
zato se je ta faza prenove vlekla kar štiri leta.
Najprej je bil dograjen vmesni del: v kletnih prostorih so bili urejeni sanitarije in
garderobe za športno vzgojo, shramba za inventar, prostor za športnega pedagoga
in prostor za arhiv z vsemi instalacijami. V letu 1997 je bila v nadstropju vmesnega
dela dokončana učilnica za fiziko s kabinetom, računalniška učilnica in prostor za
svetovalno delavko, ter kabinet za kemijo. Vsi prostori so bili tudi opremljeni. Del
sredstev za nakup računalniške opreme je prispevalo Ministrstvo za šolstvo.
Največji gradbeni posegi so bili opravljeni v letu 1998, v vrednosti 51.000.000,00
sit. V tem letu so bila zamenjana vsa okna, razen v vmesnem delu, z novimi,
plastičnimi. Streha je dobila novo opeko, dodani so bili snegobrani in novi bakreni
žlebovi. V celoti je bila prenovljena telovadnica z gledališkim odrom.

Pod odrom je bila urejena pisarna za računovodstvo, prostor za športno društvo in
garderoba za nastopajoče. Pred dvorano – telovadnico je bil zgrajen vezni hodnik z
novim vhodom. Prenovljena sta bila tudi prostora pred telovadnico. V nadstropju je
dobila svoj prostor glasbena učilnica, v pritličju pa oddelek podaljšanega bivanja. V
te učilnice je bila napeljana tudi voda.
V letu 1999 in 2000 so bila na šoli opravljena zaključna dela. Vhod iz igrišča je
dobil nadstrešek, prebarvana so bila okna na vmesnem delu, šola je dobila novo
fasado, uredilo se je šolsko dvorišče z ustreznimi odtoki in dobilo novo asfaltno
prevleko.
Med prenovo se je dokupovalo novo opremo za učilnice, vitrine za stalno razstavo
dr. Ivana Prijatelja, stoječe vitrine za izdelke, stenske vitrine, panoje, garderobna
stojala, omare za TV, televizije, videorekorderje in drugo učno tehnologijo.
Po več kot desetih letih je bila prenova zaključena. Šola je pridobila sodobno
opremljene prostore in tako so bili zagotovljeni pogoji za sodobno izvajanje pouka
in uvedbo devetletke.
KULTURNI IN DRUGI DOGODKI
Med starši in učenci je bilo čedalje več zahtev za učenje angleščine, namesto
nemškega jezika. V šolskem letu 1994/95 je bilo uvedeno poučevanje drugega
tujega jezika, angleščine, v 5. razredu za učence, ki so si ta predmet prostovoljno
izbrali.
V letu 1995/96 je šolo obiskovalo 25 begunskih otrok iz Bosne, ki so bivali v
begunskem centru v Ribnici. Večina teh otrok se je ob koncu leta vrnila v
domovino, 7 begunskih otrok je šolo obiskovalo še v naslednjem letu.
Leto 1997/98 je bilo v kraju poimenovano Goršetovo leto. Bilo je polno kulturnih
dogodkov, posvečeno rojaku akademskemu kiparju Francetu Goršetu. Pred
župnijsko cerkvijo je bil v parku kulturnikov odkrit njegov doprsni kip. Prireditev
je povezoval gospod Ludvik Mihelič.
Odkritje spominskega obeležja je bilo tudi v Grdem Dolu - rojstnem kraju Franceta
Goršeta. Razstava Goršetovih del je bila v Miklovi hiši v Ribnici in v avli osnovne
šole.
V tem letu je bila na novo ustanovljena občina Sodražica. Za prvega župana je bil
izvoljen gospod Andrej Pogorelec.
V letu 1998 je OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v sestavi OŠ Sodražica matična šola
popolna 8-letka s PŠ Sveti Gregor (1. do 4. razred) in Enota vrtca pri OŠ Sodražica.
V šolskem letu 2000/2001 je bil vpis prvih učencev v 9-letni program.
V oktobru 2000 je bila razstava ob 125-letnici rojstva dr. Ivana Prijatelja in odprti
dan šole, kjer so si obiskovalci ogledali prenovljene prostore. Ogled razstave je bil
še v naslednjem tednu in v soboto 28. oktobra, ko je bila v dvorani osrednja
proslava ob otvoritvi prenovljene šole. Šola je dobila svoj emblem šole z motivom

dr. Ivana Prijatelja in vitro, ki sta ga oblikovala učiteljica likovne vzgoje Gvidica
Arko in na računalničar Tomaž Košmrlj.
Ministrstvo za šolstvo je izdalo sklep, da OŠ dr. Ivan Prijatelj v Sodražici v
šolskem letu 2001/02 začne poskusno uvajati 9-letko v 1. razredu (kot edina šola v
zahodni Dolenjski).
23. decembra je bila otvoritev prenovljene plošče na rojstni hiši dr. Ivana Prijatelja
na Vinicah.
V šolskem letu 2001/02 se je v 5. razredu 8-letke začelo poučevati angleščino kot
prvi tuji jezik. OŠ dr. Ivan Prijatelj je bila kot mentorska šola za uvajanje 9-letke
za okoliške šole po navodilih Zavoda za šolstvo (Loški Potok, Ribnica, Stara
Cerkev …).
V letu 2002/03 se je začelo z uvajanjem devetletnega programa v 1. razredu tudi na
POŠ Sveti Gregor. Na matični šoli se je pripravljalo na uvedbo 7. razreda 9-letke,
ki se je začelo z uvajanjem v naslednjem šolskem letu. Nastopilo je prehodno
obdobje. V vseh razredih se je začelo uvajati elemente devetletne šole, novim
vsebinam so bili prilagojeni tudi učni načrti. Devetletni program se je vsako leto
širil in v šolskem letu 2006/2007 imamo popolno devetletno šolo od 1. do 9.
razreda. Vsa leta je potekalo posodabljanje učne tehnologije in strokovno
izobraževanje vseh strokovnih delavcev.
V letu 2003/04 je bila podpisana pogodba o dodatni nabavi računalniške opreme in
napeljavi računalniškega omrežja na šoli.
Z novembrom 2004, je po štiridesetih letih dela na naši šoli, odšel v pokoj ravnatelj
gospod Jože Košmrlj in nam zapustil sadove svojega življenjskega poslanstva.
Ponosni smo na njegovo delo in hvaležni smo mu za ves njegov trud.
Za novega ravnatelja je bil izvoljen gospod Ivan Kramperšek. Bil je pobudnik in
ustanovitelj Šolskega sklada, ki je namenjen zbiranju finančnih prispevkov staršev
in drugih donatorjev za nakup opreme in izvajanje nadstandardnega programa.
Kupljena je bila oprema za fitnes in urejen fitnes kabinet. Iz sredstev sklada se
financira izgradnja igrišča za odbojko na mivki. V zadnjem letu je bilo kupljenih
več novih računalnikov in programov in telefonska centrala CENTREX. Glede na
majhnost telovadnice, ki ne ustreza kvalitetnemu delu, je občina naročila izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo nove športne dvorane.
V šolskem letu 2005/2006 je šolanje končala 1. generacija devetošolcev, ki so iz 5.
razreda osemletke preskočili v 7. razred devetletne šole.
NARAVNE IN DRUGE NESREČE
8. 10. 1998 je zaradi velike količine dežja poplavila Bistrica. V šolski kleti je bilo
30cm vode, zunaj pa do oken.

