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PRAZNOVALI SMO 70. ROJSTNI DAN VRTCA IDRIJA 

V petek, 18. 5. 2018, smo v prostorih Gimnazije Jurija Vege Idrija, s 
pesmijo, glasbo, dramatizacijo in plesom obeležili 70. rojstni dan Vrtca 
Idrija. 

Priprave na naš jubilejni dogodek so se začele že v začetku šolskega leta, 
ko se je prvič zbral odbor za organizacijo 70. obletnice. Domenili smo se, 
da bomo prav vsi zaposleni v vrtcu prispevali svoj kamenček v mozaik 
praznovanja.  

V mesecu maju so bile priprave na višku. Vse enote našega vrtca so se 
»odele« v izdelke, ki so jih ustvarili otroci skupaj s strokovnimi delavci. Iz 
igralnic je bilo slišati pesmi, ki so bile načrtovane v programu prireditve. 
Otroci dodatnih dejavnosti so vestno vadili, zbor strokovnih delavcev je 
prepeval … Vrhunec so bile torte, ki so otrokom polepšale praznično že 
tako radostno dopoldne.  

V vitrini na Mestnem trgu smo pripravili razstavo, kjer so bile poleg 
plakata, ki je v sliki prikazoval Vrtec Idrija skozi zgodovino, razstavljene 
tudi otroške risbice in stare igrače, s katerimi so se otroci igrali v 
preteklosti. Že ob sami postavitvi so se ob plakatu vstavljali mimoidoči in 
se prepoznali na fotografijah iz let, ko so obiskovali vrtec. 

Pa če se vrnemo h koncu, torej k prireditvi. Želeli smo deliti naše 
praznovanje tudi z drugimi zavodi občine Idrija in smo k sodelovanju 
povabili mlade glasbenike, ki svoje znanje pridobivajo v Glasbeni šoli 
Idrija. Pihalni orkester je z glasbo naredil uvod v naš program. Sledila sta 
govora ravnateljice Nadje Brence ter podžupana in državnega svetnika 
Bojana Režuna, ki sta osvetlila pomen kakovostne vzgoje in izobraževanja 
tako za razvoj otrok kot širše za lokalno skupnost. Osrednji del prireditve 
je bil nastop naših otrok in zaposlenih, ki so, s pesmijo, dramatizacijo in 
plesom uprizorili legendarno Muco Copatarico. Vsi se strinjamo, da so bile 
pesmi v izvedbi zbora strokovnih delavcev, zborčkov Škratkov in Zvezdice 
pod vodstvom zborovodij Romane Ostrožnik, Maje Lampe in Matija 
Rupnika, dramatizacije pod vodstvom Katje Gnezda in Damjane Žonta ter 



plesa pod mentorstvom Majde Bizjak, naravnost enkratne in nepozabne. V 
nadaljevanju se je program ponovno prepletel z glasbenimi točkami 
mladih umetnikov godalnega orkestra in učencev, ki so se predstavili s 
flavticami. Moderatorki Adrijana Erjavec in Severina Jež sta ob koncu vse 
navzoče povabile na skupno druženje ob prigrizku, ki so ga pripravile naše 
spretne kuharice.   

Z aktivnim vključevanjem otrok v praznovanje smo jim v prvi vrsti 
omogočili spoznavati bližnje okolje in vzbuditi pripadnost. Pomen 
obeleževanja 70. obletnice našega zavoda vidimo tudi širše, saj je bil 
vrtec tako v preteklosti kot danes tesno povezan z življenjskimi navadami, 
kulturno dediščino in tradicijo kraja.  

Ob koncu se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k 
praznovanju Vrtca Idrija.  

Napisala: Marjeta Klemenčič 

 


