
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig z dne, 13. 3. 2019,  

in na predlog župana Janeza Cimpermana 
naziv ČASTNA OBČANKA Občine Ig prejme 

 

STANKA REBOLJ 
 
Stanka Rebolj izhaja iz sedemčlanske delavske družine. Starša sta svoje otroke vzgajala v duhu 

moralnih vrednost, kjer sta posebno mesto zavzemala delo in izobraževanje. Osnovno šolo je 

obiskovala na Igu, izobraževanje pa nadaljevala na Pedagoški gimnaziji v Ljubljani. Ljubezen do 

reševanja matematičnih problemov jo je vodila do poklica predmetne učiteljice matematike in fizike, 

kasneje pa je uspešno zaključila študij organizacije dela. Sprva je poučevala na OŠ Oskar Kovačič v 

Ljubljani, nato pa se je vrnila v domači kraj, kjer je 11 let poučevala matematiko, fiziko, logiko in 

računalništvo, leta 1989 pa prevzela ravnateljevanje in na tem delovnem mestu delovala 22 let, vse 

do upokojitve v letu 2011.  

Znanje je bilo vedno njena osrednja vrednota - in sicer znanje, pridobljeno z nenehnim učenjem in v 

medsebojnih odnosih, zaznamovanih s sodelovanjem, poštenostjo in odkritostjo. Znotraj tega pa je 

znala prepoznati vrednost povezovanja šolskega utripa z utripom kraja in ljudi v občini. Odraz 

njenega bogatega večletnega delovanja na pedagoškem področju je pridobljeno kakovostno znanje 

številnih generacij učencev, njihovi odlični dosežki na posameznih predmetnih področjih, uspešno 

izpeljane zanimive prireditve, odprti dnevi, proslave, projekti. V sodelovanju z občino Ig se je v 

njenem aktivnem delovnem obdobju na šoli stalno prenavljalo ali gradilo, od protipotresne obnove 

šole do pridobitve novih učilnic in spremnih prostorov v prizidku, do povsem nove športne dvorane … 

Verjetno si težko predstavljamo, koliko usklajevanja, dogovarjanja, načrtovanja, iskanja rešitev terjajo 

tovrstni projekti, ki so ji predstavljali dodaten delovni izziv.  

Njeni sodelavci so se ob odgovornem delu, ki ga je opravljala, pogosto spraševali, od kje črpa energijo 

in nepopustljivo voljo. Za svoje delo je bila nagrajena z vrsto priznanj. 

Poleg širine opravljenega profesionalnega dela je Stanka Rebolj še posebej cenjena kot oseba, ki jo 

odlikujeta posluh in moč empatije do sočloveka, ki zmore ne le poslušati, ampak tudi slišati, ki iskreno 

hoče pomagati, se trudi razumeti druge, je vedno pripravljena svetovati. Je odgovorna, dosledna in 

vztrajna, predana vsaki nalogi, ki se je loti, ne obupa. Vse te lastnosti in delovna predanost so 

zaznamovale njeno delovanje na osnovni šoli in se dotaknile ljudi, s katerimi je prepletla del svoje 

življenjske in profesionalne poti. In to je morda tista največja dragocenost, ki jo nosi s seboj. Svoje 

znanje, bogate izkušnje in vrednote, ki jim je vedno sledila, je iskreno in predano podelila z 

generacijami učencev, s svojimi sodelavci in vsemi, s katerimi je sodelovala.   

 

Iskrene čestitke.  

         Janez Cimperman 
Ig, 22. marec 2019                           župan 


