
PA GA IMAMO, NOVI VRTEC….. 

Ko poizkušam strniti misli, ki se spletajo okoli vrtca kot stavbe s svojo notranjo organizacijo, ureditvijo 
prostorov, zunanjim videzom in okoljem, ki ga obdaja, si želim, da bi bil to povsem strnjen svet, svet od 
začetka do konca, prepreden z otroškim smehom, veseljem, igrivostjo – enkraten in edini – tak kot je dom in 
v njem družina.  

Dandanes so vrtci različni. Med njimi ni le razlika po zunanjem videzu, barvah, dimenzijah, temveč ima vsak 
svojo posebno energijo, lastno dušo ter skupaj z otroki, starši in zaposlenimi svojo lastno pot poslanstva. 
Tako imajo tudi naše enote – Arkova, Prelovčeva, Godovič, Črni Vrh in sedaj Spodnja Idrija svojo lastno 
zgodovino, svojo pot lastne prepoznavnosti in hkrati skupne vizije – da smo kot vrtec tukaj in sedaj, takšni 
kot smo, vendar vsak dan boljši. Tudi zaradi želje, da bi skozi vrata našega vrtca vstopalo še veliko generacij 
otrok, da bi z roko v roki otroci, starši, zaposleni, predstavniki lokalne skupnosti, predstavniki ožjega in širšega 
okolja tkali vezi medsebojnega zaupanja tudi v prihodnje, v katerem bo zmeraj prostora za mnogo lepih 
stvari..  

Nadejamo se, da bo prav tako tudi v novo zgrajenem vrtcu enote Sp. Idrija. Po skoraj treh letih izselitve iz 
prostorov stare stavbe, ki je bila dotrajana in energetsko neustrezna, sedaj dela tečejo h koncu. Med tem 
časom, ko so potekale priprave in sama izgradnja sta v prvem letu smo za najmlajše otroke prvega 
starostnega obdobja zagotovili prostor sprva v enotah Arkova in Prelovčeva, zadnji dve leti pa v enoti Arkova. 
Ostali štirje oddelki pa gostujejo v OŠ Sp. Idrija, ki so nam prijazno odstopili prostore. Ves čas gradnje je od 
vseh zaposlenih zahteval veliko timskega dela in prilagoditev. Resnično smo se potrudili, da otroci niso 
občutili preselitve in so se v novih okoljih počutili dobro. 

Danes se veselimo, da je bila izgradnja povsem novega objekta dobra, pametna odločitev in da trud ni bil 
zaman. Kljub vsem situacijam se bližamo cilju. Ponosni smo, da je ustanoviteljici uspelo izgradnjo pravočasno 
pripeljati do zaključka, za kar gre zahvala projektantom, izvajalcem, nadzoru, vodstvu vrtca, šole in ostalim 
zaposlenim, krajanom Spodnje Idrija in drugim, ki so kakorkoli pripomogli k veselemu dogodku. Prvega junija 
2021 bodo tako otroci, vzgojiteljice in kuharsko osebje lahko vstopili v povsem nov vrtec in verjamemo, da 
se bodo v njem odlično počutili. Ob tej priložnosti gre še posebna zahvala vsem staršem za strpnost in 
razumevanje v času gradnje.  

Novi vrtec je zgrajen po vseh standardih in normativih, je prijeten in prostoren. Notranji prostori novega vrtca 
se raztezajo v treh etažah glede na star vrtec predstavljajo res veliko pridobitev. Vrtec ima v pritličju pralnico, 
prostore arhiva ter skladišče za shranjevanje živil, v prvem nadstropju je poleg igralnic za otroke prvega 
starostnega obdobja tudi kuhinja, ki bo služila za kuhanje in pripravo obrokov vrtčevskim in šolskim otrokom, 
v zgornjem nadstropju pa je poleg igralnic drugega starostnega obdobja še velik skupni prostor - telovadnica, 
ki je namenjen druženju vseh otrok in staršev na prireditvah ter omogoča ustrezno gibalno dejavnost. Igrišče 
ima velik igralni prostor z večnamenskimi igrali in lepo oblikovan gibalni poligon. S skrbno zasaditvijo dreves 
se bo s časom igrišče ovilo v prijetno senco, ki bo otrokom nudila varno igro v vročih poletnih dneh.  

Še enkrat posebna zahvala vsem, ki ste bili v različnih obdobjih v občini Idrija odgovorni za razvoj predšolske 
vzgoje.  

In ne nazadnje se s hvaležnostjo spominjamo vseh tistih, ki so postavili »temelje« današnjemu vrtcu in s 
svojim predanim delom pustili neizbrisno sled v mozaiku predšolske vzgoje in vseh, ki ste še danes tako in 
drugače del življenja našega in vašega vrtca.  

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 
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