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VRTEC IDRIJA PRAZNUJE 70 LET 

 

Radi usmerimo naš pogled v preteklost, še bolj pa v prihodnost. Najbolj 

dragoceno, kar povezuje današnji čas z nekdanjim, pa je kultura našega 

vrtca. Ta se je vse od svojih začetkov do danes gradila na odnosu med 

zaposlenimi v najširšem pomenu te besede, do strokovno sodelovalnega 

odnosa med vzgojiteljicami in nenazadnje do otrok in njihovih staršev. 

Tudi širše okolje tu ni izvzeto, saj je vrtec vedno sodeloval pri 

pomembnejših dogodkih v življenju občine. V tem obdobju se je 

spreminjal tudi vzgojno izobraževalni program vrtca in strokovni delavci 

smo si ob teh spremembah nabirali strokovne izkušnje. Sedanji nacionalni 

program Kurikulum za vrtce in metodologija Korak za korakom se zdi 

najbolj po meri otrokom, staršem in strokovnim delavcem, ker omogoča 

sprejemanje drugačnosti, postopnost, kreativnost, individualnost.  Je 

odprt, razvijajoč in dostopen vsem, ki v njem sodelujejo. Vrtec Idrija je 

prepoznaven v občini, regiji in v širšem slovenskem prostoru, kot vrtec, ki 

je že dvajset let v metodologiji Korak za korakom in je modelni vrtec.  

Trenutno smo vsi v intenzivnih pripravah na prireditev. V mesecu maju 

bomo začeli s samim praznovanjem v vrtcu, vsaka enota bo praznovala s 

svojo torto, sledila bo osrednja slovesnost ob 70 letnici vrtca, ki bo v 

petek 18. maja v Gimnaziji Jurija Vege v Idriji, kjer se bodo skozi pesem 

in ples predstavili naši otroci in zaposleni. V sklopu obletnice bomo v 

vitrini na Mestnem Trgu v prvi polovici meseca maja pripravili razstavo 

fotografij in risbic preko katere bi radi podoživeli čas skozi zgodovino 

našega vrtca. Vsi, ki se boste v naslednjih dneh mudili v neposredni bližini 

kakšne izmed enot Vrtca Idrija, potem ne boste mogli spregledati likovnih 

izdelkov, ki bodo razstavljeni na ograjah nekaterih igriščih, za kar bodo 

poskrbeli otroci in strokovni delavci vseh enot Vrtca Idrija.  

Za vas pripravljamo prireditev ob 70 letnici Vrtca Idrija in Vas vabimo, da 

se nam pridružite na praznovanju. 

 

Napisala: Nadja Brence, ravnateljica 


