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prejme 
 

OSNOVNA ŠOLA IG 
Ob 50-letnici nove šole na Igu  

 

Prvo šolsko poslopje na Igu - to je stavba, kjer je danes sedež občine Ig - je bilo zgrajeno leta 
1859. Leta 1952 je bilo to poslopje dozidano in adaptirano, vendar ta dozidava še zdaleč ni 
zadoščala potrebam. Zato so leta 1963 dokončno stekle priprave za gradnjo novega šolskega 
poslopja. Zemljišče za novo šolo je bilo kupljeno za 200 dinarjev za m2, gradnja - brez 
telovadnice - pa je stala 120 milijonov dinarjev.  
27. novembra 1965 je bila slovesna otvoritev nove šole, v kateri se je pouk za predmetno 
stopnjo, to je učence od 5. do 8. razreda, začel februarja 1966. Uveden je bil dopoldanski 
pouk. V stari šoli so ostali učenci od 1. do 4. razreda. Nova šola je imela 13 oddelkov, skupno 
število učencev stare in nove šole pa je bilo 351, od tega 130 vozačev. Učiteljev je bilo 18. K 
centralni šoli so spadale podružnice Golo (23 učencev), Iška vas (25 učencev) in Tomišelj (82 
učencev). 
Leta 1977 je ravnateljski mandat na OŠ Ljubo Šercer prevzela Ema Durjava, ki je ob začetku 
mandata v šolski kroniki kot največjo težavo šole izpostavila potrebo po telovadnici, katere 
začetek gradnje sega v leto 1979, slovesna otvoritev pa je bila 16. maja 1981. Objekt je stal 
skoraj 21 milijonov dinarjev.  
Leta 1989 je ravnateljevanje prevzela Stanka Rebolj, tri leta kasneje, leta 1992, pa je 
skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik sprejela sklep, da se šola preimenuje v Osnovno šolo 
Ig.  
Kljub vsem dozidavam in adaptacijam v 80. letih je zaradi naraščajočega števila otrok šolo 
ves čas pestila prostorska stiska. Vrhunec je dosegla avgusta 1995, ko je zdravstvena 
inšpekcija zaradi dotrajanosti poslopja z odločbo prepovedala izvajanje pouka v »stari šoli«. 
Po 136 letih je bilo vzgojno-izobraževalno delo v »stari šoli« končano.  
Leta 1996 je bil porušen del, ki je povezoval šolo in telovadnico, namesto njega pa zgrajen 
del s prostori, kot ga poznamo danes. Ti prostori vključujejo zbornico, pisarno ravnateljice in 
pomočnice ravnateljice ter tajništvo. 
Z današnjo podobo se šola ponaša od leta 2002, ko je bila porušena telovadnica, namesto nje 
pa zgrajeni športna dvorana, steklena avla, računalniška učilnica in knjižnica.  
S šolskim letom 2011/2012 je ravnateljevanje prevzela Biserka Vičič Malnar.  
 
Zaradi naraščajočega števila učencev se šola ponovno sooča s prostorsko stisko in kot kaže, 
bo matična šola v nekaj letih z gradnjo prizidka, ponovno spremenila svojo podobo.  
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

Janez Cimperman 
Ig, 18. marec 2016                 župan 


