
NOVO ŠOLSKO LETO JE TU 

S koncem avgusta se je od nas poslovilo preko 100 otrok, ki so veselo zakorakali v prvi razred. Začelo 

se je novo šolsko leto, na katerega smo se pripravljali od letošnjega marca. Takrat je namreč potekal 

javni vpis v vrtec in smo prejeli 114 vlog za vpis otroka v vrtec. Zaradi neizpolnjevanja pogojev vseh 

otrok nismo sprejeli in so bili uvrščeni na čakalni seznam. Sprejem v vrtec bo seveda potekal do 

zasedenosti prostih mest. Tako pričakujemo, da bo tudi letos obiskovalo naš vrtec preko 500 otrok.  

Ne rastemo le po številu vključenih otrok in zaposlenih, ampak tudi glede na naše lokacije. 

Gostujemo namreč kar v dveh osnovnih šolah, tako v Idriji, kot v Spodnji Idriji ter tudi v podružnici 

Ledine in Gasilskem domu Ledine.  

V primerjavi z lanskim šolskim letom smo se povečali za en oddelek, skupno torej združujemo kar 31 

oddelkov. Razlog je predvsem zaprtje enote Spodnja Idrija. Zaradi dotrajanosti objekta se bo v  

letošnjem šolskem letu začela izgradnja nove stavbe enote Sp. Idrija. V sodelovanju z ravnatelji 

omenjenih šol ter z Občino Idrija smo iskali najboljše rešitve in tako zagotovili našim otrokom 

nadomestne varne prostore za čas gradnje. OŠ Spodnja Idrija je sprejela naše štiri najstarejše 

oddelke, dva oddelka pa sta razporejena v idrijski enoti vrtca. Posledično smo morali večje število 

otrok premestiti v  prostore OŠ Idrija, kjer gostuje 5 oddelkov, od tega eden polovični. Ne glede na 

začetni strah, ki je spremljal obetajoče se spremembe, so prvi odzivi otrok in tudi staršev zelo 

pozitivni, česar smo izjemno veseli.  

Kljub temu, da je september nekoliko »glasnejši« mesec od preostalih, poteka namreč uvajanje 

novincev, ga vedno težko pričakujemo. Spoznamo namreč nove obraze, priča smo vzpostavljanju 

novih prijateljstev, tkanju močnih vezi in prvih simpatij. Spremljamo prve male korake, slovesa od 

dudic in pleničk. Kako se torej ne bi veselili novega začetka. Vsem vrtčevskim otrokom, šolarjem ter 

tudi staršem želimo kar se da lep začetek in uspešno novo šolsko leto.  
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