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POVZETEK IN KLJUČ NE BEŠEDE 

 

Z nalogo smo želele obuditi in ohraniti zgodovino vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. V tem letu 

bo vrtec praznoval 80. letnico obstoja in ker smo v vrtec namreč hodile tudi same, smo se z 

zanimanjem lotile raziskovanja. 

 

Naloge smo se lotile v kronološkem zaporedju, kar pomeni, da smo skušale delovanje vrtca 

prikazati od samih začetkov do danes. Pri tem smo se upirale na ustne ali pisne vire. Pisni 

viri, ki smo jih pregledale, so bili: kronike osnovne šole Lovrenc na Pohorju in kronike vrtca 

pri OŠ Lovrenc na Pohorju. Poleg kronik smo pregledale tudi obstoječe letne delovne načrte.  

Gradivo smo počasi brale in si izpisovale podatke, ki so se nam za delovanje vrtca zdeli 

pomembni: delovni čas vrtca, število otrok in skupin, oblike dela z otroki, prireditve, 

zaposleni v vrtcu, prehrana, zobozdravstvo, nalezljive bolezni, Cicibanova in Mala šola, 

pomembne pridobitve v vrtcu, zanimivosti.  

 

Opravile pa smo tudi pogovore s starejšimi krajani, ki so nekoč vrtec obiskovali ali bili v njem 

zaposleni: z g. Dušanom Fornezzijem, z g. Antonom Vanerjem, go. Avrelijo Košnik in go. 

Angelo Šoster. Slednja je bila v vrtcu tudi dolgoletna vzgojiteljica. Vsi omenjeni pa so vrtec 

obiskovali v prvih letih njegovega obstoja. Pogovore smo opravile same in jih posnele na 

diktafon. Njihove spomine oz. podatke, ki so nam jih podali, smo nato uredile v zapise in jih 

vključile v raziskovalno nalogo. Iz ustnih pogovorov smo ugotovile, da je dan v vrtcu res 

potekal drugače in da si same niti ne moremo zamisliti, kako bi bilo, če bi same hodile v 

takšen vrtec.  

 

V nalogo pa smo vključile tudi fotografije vrtca, ki smo jih dobile v albumu. Album s slikami je 

skrbno spravljen v vrtcu.  

 

Ugotovile smo, da v starejših kronikah ni toliko podatkov kot v novejših. Velik del, kar 

desetletje, sploh ni zapisan oz. je bil naknadno vpisan v letu 2012. Najstarejše kronike so 

zgorele in tako imamo prvo omembo vrtca zapisano le kot kratko omembo. Nič boljše ni vse 



 
4 

do leta 1971, ko se začnejo natančnejši vpisi najprej v šolsko kroniko in kasneje še v 

vrtčevsko kroniko. Največ podatkov in slikovnega materiala pa je v najnovejšem obdobju, 

kjer smo imele kar nekaj težav s tem, kaj naj izberemo kot bistveno, saj je materiala zelo 

veliko in se nam je zdelo vse pomembno in zanimivo. Več otrok je v vrtec vpisanih v 

novejšem času, čeprav je bilo včasih v Lovrencu več otrok. Na to nam kažejo podatki o vpisu 

v 1. razred osnovne šole. Včasih se je v šolo vpisovalo čez 60 otrok, danes se jih vpisuje do 30 

ali še manj. Vrtec je včasih obiskovalo okoli 30 otrok, kasneje okoli 60, danes pa preko 80. 

Vrtec se je zelo razširil, kar kaže na to, da je vedno manj starih staršev pripravljenih paziti na 

svoje vnuke, vedno več starih staršev pa je tudi še zaposlenih in niti nimajo možnosti, da bi 

svoje vnuke pazili. V vrtec se vključujejo vse mlajši otroci – od starosti 11 mesecev dalje. 

Tako majhni otroci včasih niso imeli možnosti vključitve v vrtec. V vrtec so se vključevali 

otroci od 3. do 6. leta starosti. 

 

 

Ključne besede: zgodovina, vrtec, otroci, dejavnosti, krožki, šolsko leto. 
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ZAHVALA 

Na začetku naloge bi se mlade raziskovalke z mentorico želele zahvaliti vsem, ki so nam pri 

nastanku naloge pomagali. 

Posebej se želimo zahvaliti sokrajanom, ki so se odzvali našemu povabilu in nam s svojo 

pripovedjo in arhivskim gradivom pomagali pri ohranjanju zgodovine »našega« vrtca: ge. 

Avreliji Košnik, ge. Angeli Šoster, g. Dušanu Fornezziju in g. Antonu Aheju.  

Zahvalile bi se tudi gdč. Katji Herič, ki je nalogo lektorirala.  

 

mlade raziskovalke z mentorico 
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UVOD 

  

Živimo v kraju z zelo bogato zgodovino in želele smo pokukati v delovanje vrtca v našem 

kraju ter osvetliti delček skupne zgodovine kraja skozi vsa leta obstoja.  

 

V letu 2013 bomo v Lovrencu obeležili 80. obletnico začetka delovanja vrtca.  V raziskovalni 

nalogi smo se omejile na prebiranje kronike vrtca in šole. Vrtec namreč vsa leta obstoja 

deluje v okviru osnovne šole. Iz podatkov smo želele izvedeti natančne podatke (kdaj in kje 

se je odprl prvi vrtec, kdo je vrtec vodil, kdo je bil v njem zaposlen, kako je izgledala stavba 

vrtca, kakšne projekte so v vrtcu izvajali,…) in v nalogo zajeti tudi pričevanja ljudi, ki so vrtec 

obiskovali ali so bili v njem zaposleni. 

 

Že ob začetku prebiranja kronike smo ugotovile, da »naš« vrtec praznuje 80. in ne 70. letnico 

delovanja, kakor smo najprej mislile.  

 

Po pregledu gradiva smo se odločile, da predstavimo le najpomembnejše podatke, ki bodo 

izpričali bogato zgodovino vrtca, ki je tudi tesno povezana s kulturnim razvojem kraja.  

Podatkov za prvo obdobje obstoja vrtca je malo, zato smo si zadale nalogo, da poiščemo 

ljudi, ki so v vrtec hodili še pred drugo svetovno vojno oz. so vrtec obiskovali v prvih letih 

delovanja le-tega. O delovanju vrtca smo povprašale tudi dolgoletno vzgojiteljico.  

Naša pričakovanja so bila, da se je vrtec v delovanju in izgledu močno razlikoval od tistega, ki 

ga poznamo danes in smo ga obiskovale same.  

 

Do šolskega leta 1981/82 smo se morale opirati na kroniko šole. Šele v tem šolskem letu se je 

namreč pričela pisati samostojna kronika vrtca. Zapisi o delovanju vrtca so v kroniki šole slabi 

in skopi. Nanašajo se na zaposlene v vrtcu in koliko otrok je bilo v vrtec vpisanih. Najstarejše 

kronike so v času vojne (1941/45) žal pogorele. Manjkajoče podatke smo zato pridobile na 

podlagi pogovorov in jih v raziskovalno nalogo vključile kar v kronološkem zaporedju. 
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VRTEČ V OBDOBJU OD LETA 1933 DO 
Š OLŠKEGA LETA 1980/81 

Prvo omembo vrtca smo našle v kroniki OŠ, in sicer iz leta 1933. Iz prve omembe ne izvemo 

veliko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 1: prva omemba vrtca v kroniki (1945). 
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Po pogovorih s krajani, ki so nekoč obiskovali vrtec, smo pridobile naslednje pomembne 

spomine na to obdobje. 

 

Anton Vaner nam je povedal: 

V vrtec je hodil leta 1935/36, ko je bil star 5 let. Spomni se vzgojiteljice Ivanke Manfreda. 

Vzgojiteljico so v vrtcu vikali. Klicali so jo gospodična, saj ni bila poročena. Vzgojiteljica ni bila 

domačinka. Bila pa je zelo prijazna. V skupini, ki je bila samo ena, je bilo okoli 15 do 20 otrok.  

V vrtec so hodili v dopoldanskem času od 8 do 12. ure , od ponedeljka do sobote. V vrtec ga je 

spremljala mama, saj je ravno tisti čas odšla v službo. Domov pa je hodil sam. Starši so ga 

poslali v vrtec zato, da bi se družil s sovrstniki. Ne spomni se, ali sta morala starša za vrtec kaj 

plačevati. Malico so imeli v vrtcu samo, če so si od doma kaj prinesli s sabo. Največkrat so 

prinesli kos kruha in jabolko.  

Vrtec je bil takrat v prostorih osnovne šole. V njej še ni bilo elektrike, vodo pa so dobivali iz 

vodnjaka, ki je bil na šolskem igrišču. 

Spomni se mnogih dejavnosti s katerimi so preživeli dan.  Igrali so se slepe miši, se lovili 

(»haubere«), učili so se pesmice, risali. V vrtcu jih je vzgojiteljica tudi učila moliti. Naučil se je 

molitve, ki jo je prenesel na svoje otroke, in ti na vnuke. Večkrat so šli na sprehod mimo farne 

cerkve. Vzgojiteljica jih je v cerkev tudi peljala in jim razložila, kolikor je sama vedela o cerkvi. 

Veliko so hodili na sprehode v naravo. Prav posebej se spomni, da jim je vzgojiteljica 

razlagala o čebelah in o njihovi vlogi pri opraševanju rastlin. V vrtcu niso imeli posebnih igrač. 

Spomni pa se, da so iz tršega barvnega papirja izdelovali smrekice in druge okraske. Lepila 

niso imeli. Pripravila ga je vzgojiteljica, tako da je skuhala moko in vodo. Spomni se, da so v 

šoli imeli nagačene živali, ki so si jih z vzgojiteljico  večkrat ogledali.  

V vrtec je hodil peš, bos in v kratkih hlačah. Bosi niso hodili zato, ker ne bi imeli čevljev, 

ampak zato, ker so radi hodili bosi.  

V vrtec je rad hodil. Njegov najboljši prijatelj v vrtcu je bil Otmar Jaunig. 

 

Pogovarjale smo se tudi z Dušanom Fornezzijem. Njegovi spomini na vrtec so: 

V vrtec je hodil leta 1938, ko je bil star 5 let. Sam pravi, da so njegovi spomini na to obdobje 

potisnjeni v ozadje, saj je sledila 2. svetovna vojna, ki je v njem pustila močnejše sledi. Spomni 

se vzgojiteljice, ki je bila zelo majhna. Vsi so jo klicali Ika. Otrok  v skupini je bilo okoli 15. 

Spomni se , da so vrtec obiskovali le otroci iz bližnje okolice šole. 
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Spomni se, da je bil vrtec v prostoru  1. razreda. Pričel se je, ko so prvošolci končali pouk, okoli 

11. ure. Ni prepričan, če je bil vrtec vsak dan. Starša sta ga poslala v vrtec zato, ker sta 

hotela, da se druži z vrstniki. Vrtec, tako kot danes, ni bil obvezen. V vrtcu niso imeli malice ne 

kosila. 

Spomni se, da je imela šola takrat že elektriko, ni pa bilo še v njej tekoče vode. Vodo so tako 

dobivali iz vodnjaka pred šolo.  

Po njegovem spominu v vrtcu ni bilo posebnih igrač in poučevanja. Imeli pa so žogo in hodili 

so na sprehode, izlete. Večina igrač je bilo narejenih doma, nekaj pa je bilo tudi kupljenih. 

Gospod se ne spomni dobro, ve, da je imel poleti oblečene kratke hlače. Poleti so večinoma 

hodili bosi, čeprav so imeli čevlje. 

Gospod se spomni naslednjih sovrstnikov, ki so takrat hodili v vrtec: Avrelija Košnik, Slavka 

Vanerja, Slatineka (ne spomni se imena). 

 

Zelo podrobno nam je svoje spomine na vrtec opisala Avrelija Košnik: 

V vrtec je hodila v šolskem letu 1938/39. Spomni se imena vzgojiteljice, ki je bila zelo majhna. 

Ime ji je bilo Ivanka (klicali so jo Ika). Doma je bila iz Primorske, večkrat je namreč kakšno 

besedo povedala povsem po Primorsko in otrokom se je to zdelo smešno. Vzgojiteljico so 

klicali gospa in jo vikali. Spominja se, da če je šla mimo hiše so odrasli rekli: »Vrtnarica je šla 

mimo.« 

Spominja se, da so bili v vrtcu okoli 3 ure, ki so jim minile zelo hitro. Vrtec je deloval od 

ponedeljka do sobote. Pričel pa se je po pouku 1. razreda, to je bilo okoli 11.ure. Njeni starši 

so jo pošiljali v vrtec zato, ker so želeli, da se druži z vrstniki. Želeli so, da hodi v vrtec vsaj eno 

leto pred šolo, saj naj bi se s tem navadila manir, ki jih moraš imeti kasneje v šoli in nasploh v 

življenju. 

V vrtcu so se igrali različne igre:  Kdo se boji Črnega moža, Zemljo krast, veliko so se lovili. 

Svoj čas v vrtcu so preživeli brez igrač. Izjema je bila žoga. Raznih igral, peskovnika, takrat še 

niso imeli. Spomni se, da če je bilo slabo vreme, so ostali v učilnici in sedeli za mizami, 

poslušali kakšno pravljico, risali ali pisali, naučili in zapeli pa so tudi kakšno pesmico. 

Povedala nam je tudi, kaj so imela dekleta oblečeno vsak dan. Dekleta so nosila predpasnike, 

pod njimi pa krila ali obleke. Hlač takrat dekleta niso nosila. V vrtec so morale prihajati 

urejene. Obute so imele čevlje, čeprav se spomni, da so nekateri hodili bosi. Tudi ona je 

poudarila, da bosi niso bili zaradi pomanjkanja. Bosi so hodili zato, ker so bili tako navajeni.  
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V vrtcu niso imeli skupin. Starši vrtca niso rabili plačati tako, kot ga plačujejo danes. V skupini 

je bilo 18 otrok, kot je povedal gospod Dušan Fornezzi, je tudi ona povedala, da so otroci 

prihajali iz bližnje okolice. Spomni se precej  imen sovrstnikov. Nekaj jih je prepoznala tudi na 

sliki, ki nam jo je prinesla in podarila: Grabner Olga, Milka Jodl, Marica Konec (poročena 

Krapež), Štefka Pušnjak, Šušel Jožica (že pokojna), Šiker Dorica, Dušan Fornezzi, Slatinek 

Albin, Stanko Fornezzi, Ahej Feliks,Gorišek Jožek. Povedala je, da se je v vrtcu dobro počutila 

in je tja rada hodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 2: najstarejša, nam poznana, slika otrok iz vrtca (1938). 

 

Več izvemo iz naslednje omembe, in sicer iz šolskega leta 1942/43. V tem zapisu je 

omenjeno, kje je vrtec stal in kako je izgledal. Vrtec je stal na mestu, kjer stoji še danes. To je 

bila lesena hišica. V letu 1942/43 je bil Lovrenc okupiran in zato je bil ta vrtec nemški.  Prva 

vrtnarica (vzgojiteljica), ki je omenjena v kroniki, v tem letu, je bila Hermina Ivanjšič. Doma je 

bila iz SV Štajerske. V vrtcu je bila zaposlena v času nemške okupacije Lovrenca. Zanimivo se 

nam je zdelo, da je bila poimenovana kot »vrtnarica«. Danes ima ta beseda povsem 

drugačen pomen.  

 

Gospod Fornezzi nam je povedal, da je 1. montažno leseno hišo v Lovrencu  zgradil g. Lešnik, 

ki je v Lovrencu imel dve žagi. Ta lesena hiša je bila stavba vrtca leta 1942/43. Kasneje, ko se 

je zgradil nov vrtec, so tega v celoti dvignili in prestavili. Tam stoji še danes. 
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V času poletnih počitnic od 1. 8. 1945 do 15. 10. 1945 so vrtec popravili. V naslednjem 

šolskem letu, 1945/46, je bila vzgojiteljica Ivanka Manfreda. V tem šolskem letu tudi izvemo, 

da je bilo v vrtec vpisanih 45 otrok.  

V šolskem letu 1946/47 se je delo v vrtcu začasno prekinilo, saj so vzgojiteljico Ivanko 

Manfreda premestili iz našega kraja. Vrtec je tako ostal brez vzgojiteljice in je začasno 

prenehal z delovanjem.  

 

V šolskem letu 1948/49 so ustanovili Dom igre in dela (s kratico DID), ki je pričel z 

delovanjem 27. 3. 1949. Vrtec je v tem času obiskovalo okoli 30 otrok, vzgojiteljica pa je bila 

Kristina Hrast. 

 

Iz pripovedovanja Angele Šoster smo izvedle nekaj o delovanju vrtca v letu 1948: 

V vrtec je hodila leta 1948. Njena prva  vzgojiteljica je bila Kristina Hrast, ki se je spomni kot 

zelo prijazne gospe. Po vzgojiteljici Kristini Hrast je prišla Viktorija Gucmandl, ki pa ji ni bila 

všeč, ker je bila preveč glasna. Vzgojiteljico so klicali gospa.  

Vrtec je bil lesen in zgradili so ga med vojno. Najverjetneje je bil odprt od 7. do 15. ure, od 

ponedeljka do sobote. Otroci so domov hodili po počitku. 

Pri vzgojiteljici Kristini so imeli zjutraj zajtrk, nato so se igrali ali odšli na sprehod, kaj 

ustvarjali. Temu je sledilo kosilo in nato so odšli počivat. Najprej so počivali v zgornji etaži 

vrtca, nato so uredili prostor v pritličju. Spomni se, da so imeli preproste ležalnike na katerih 

so počivali. V času počitka jim je vzgojiteljica prebirala pravljice.  

Njihove igrače so bile preproste, iz naravnih materialov. Bile so lesene ali iz cunj. Imeli so že 

tudi knjige, ki so jih z veseljem prebirali. 

Ne spominja se, zakaj je hodila v vrtec. Mama jo je pač poslala, a po zamenjavi vzgojiteljice 

tja ni več rada odhajala. V vrtcu so imeli vsaj dva obroka, zajtrk in kosilo. Spomni se, da ji 

hrana ni bila všeč. Večkrat je zato fanta, ki je stanoval pri njih doma, nagovarjala, da mora 

veliko jesti, da bo hitro zrastel. On se je zato ponečedil, in ker so stanovali skupaj, ga je 

morala odpeljati domov. V vrtcu so imeli svoje lončke in druge stvari, ki pa se jih ne spomni. 

Vsi otroci v vrtcu so bili takrat oblečeni enako. Bili so uniformirani. Oblačila so jim sešile žene, 

ki so bile vključene v društvo AFŽ (antifašistična fronta žena).  
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Zelo se ji je v spomin vtisnil dogodek, ko je iz vrtca pobegnila. Bala se je namreč injekcije. 

Morala bi biti cepljena, a je prej pobegnila. Po tem dogodku je lahko ostala doma in vrtca ni 

več obiskovala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 3: razstava otroških izdelkov (1962).  

 

V šolskih letih od leta 1950 do 1958 manjka kronika šole, kar smo v letu 2012 sicer dopolnili, 

a vrtec in njegovo delovanje v tem delu niso omenjeni. Imamo pa slike in na podlagi slik, nam 

je ga. Angela Šoster poimenovala vzgojiteljico, ki je v tem obdobju bila zaposlena v našem 

vrtcu. To je bila Zdenka Megla. To delo je opravljala vse do septembra leta 1968. 

 

SLIKA 4: na igrišču pred vrtcem.  
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Od leta 1958 dalje smo našle v šolski kroniki drobce zapisov o delovanju vrtca. Tako smo 

izvedele, da leta 1958 v vrtcu še ni bilo tekoče vode. V vrtec so vodo prinašali iz oddaljenih 

stavb. V prihodnjih kronikah se vrtec posebej na omenja. Iz zapisov izvemo le, da so otroci iz 

vrtca sodelovali na različnih prireditvah, ki so se takrat odvijale v kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 4: sankanje (1966). 

 

Obrnile smo se na Angelo Šoster, ki se je leta 1967 zaposlila v našem vrtcu, in tam tudi ostala 

vse do svoje upokojitve. Povedla nam je veliko zanimivih podatkov o osebah, ki so v vrtcu 

službovale in kako je izgledal delovni dan v vrtcu.  

 

Zaposlila se je januarja 1967. Vzgojiteljica v vrtcu je takrat še vedno bila Zdenka Megla. V 

letu 1966 je v vrtcu bila zaposlena tudi Cvetka, njenega priimka se ne spomni, ve pa, da je 

bila doma iz Ruš. Od septembra 1968 do junija 1969 je v vrtcu delala sama. V začetku 

njenega dela je bil vrtec odprt od 7. do 13. ure. Otroci so v vrtcu imeli vsaj dva obroka: zajtrk 

in kosilo, ne spomni pa se, ali so takrat že imeli malico. Otroci v vrtcu niso imeli počitka, 

domov so odhajali po kosilu. Najprej je bila v vrtcu ena skupina otrok, po letu 1969 dve 

skupini.  

Spomni se, da so v vrtcu službovale, še pred njenim prihodom, kuharica Mimika Kraner ter 

njena pomočnica, ki je bila hkrati tudi čistilka, Vida Knez. Kasneje sta vrtec čistili tudi Marija 

Maurič (po spominu do šolskega leta 1958) in Marija Zorec. Od leta 1956 dalje je bila 

kuharica Sabina Krajnc. Na njeno mesto je kasneje prišla Slavica Jeršič.  

Kot vzgojiteljico so jo otroci najprej klicali tovarišica in kasneje gospa vzgojiteljica. Slednjo jo 

je motilo, zato je otrokom dovolila, da jo kličejo kar po imenu. Spominja se, da so jo nekateri 
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otroci že v začetku njene poklicne poti tikali. Nekaj pa jih je vedno bilo od doma vzgojenih 

tako, da so jo vikali. Kasneje so jo vsi otroci, ki jih je poučevala tikali.  

Ko je bila sama vzgojiteljica, so počeli veliko stvari, ki jih v vrtcu počnejo še danes: hodili so na 

izlete, sprehode, bili so telesno aktivni, sodelovali so na različnih prireditvah in tekmovanjih. 

Kasneje so odšli na zimovanje na Pohorje in letovanje v Ankaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 5: izlet na Mariborsko kočo (1965). 

 

Spomni se, da je bil v začetku njenega dela vrtec v poletnih mesecih zaprt. Kasneje so ga, tudi 

na njeno pobudo, imeli odprtega čez vse poletje. Spomni pa se, da je bila v poletnih mesecih 

le ena skupina otrok.  

Iz vrtca je otroke mnogokrat poslala ali k zdravniku ali k zobozdravniku. V primeru težav jih je 

spremljala k njima varuhinja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 6: Angela Šoster s svojo skupino (1968). 
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SLIKA 7: Zdenka Megla s svojo skupino (1968). 

 

Lovrenški vrtec je veliko sodeloval z ostalimi vrtci iz bližnje okolice. Zlasti so sodelovali z vrtci 

Selnica ob Dravi, Limbuš, Ruše in Studenci.  

Za vse svoje delo je Angela Šoster dobila Šilihovo priznanje.  

 

V šolskem letu 1971/72 je vrtec obiskovalo 35 otrok. Iz zapisa izvemo, da so morali zaradi 

velike prostorske stiske precej otrok odkloniti. V tem šolskem letu je vrtec dobil elektriko.  

 

V šolskem letu 1972/73 sta bili vzgojiteljici Angela Šoster in Marjana Jodl (kasnje poročena 

Kraner). Znova so veliko otrok odklonili zaradi prostorske stiske v vrtcu. 

V šolskem letu 1974/75 je Marjana Kraner nastopila porodniški dopust. Zamenjala jo je 

Tatjana Požauko. V tem letu je v Lovrencu razsajala epidemija zlatenice. Prostore šole in 

vrtca so razkužili delavci Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, a se epidemija ni polegla 

vse do počitnic. V kroniki je zapisano, da je bila hrana za vrtec pripravljena v šolski mlečni 

kuhinji.  
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Šolsko leto 1975/76 je za vrtec posebej pomembno, saj se je v tem letu pričela gradnja 

novega vrtca. Vrtec je zato bil prestavljen v učilnico stare šole. Vzgojiteljice so zaradi 

prostorske stiske in posebnih razmer izvajale le skrčen program. Učilnica je bila namreč 

pregrajena z zaveso. Vrtec je bil v tem letu odprt od 6. do 15. ure. V tem letu so na novo 

zaposlili varuhinjo Zdenko Šumer. Malico in kosilo so otroci jedli v šolski jedilnici. 

Organizacijsko in svetovalno pomoč je vodila Jana Bjegovič.  

 

Šolsko leto 1976/77 se je pričelo slavnostno, in sicer 4. 9. 1976 z otvoritvijo novega vrtca. 

Vrtec je bil ta dan odprt za obiskovalce, saj se je zgradil s pomočjo samoprispevkov občanov. 

Vrtec je, po takratnih normativih, lahko sprejel 60 otrok. Otroci so bili od tega leta dalje 

razdeljeni v tri oddelke. Vrtec je obiskovalo 58 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer:  

 mlajša skupina 14 otrok, 

 srednja skupina 18 otrok, 

 starejša skupina 26 otrok. 

Po pogovoru z ga. Angelo Šoster pa smo izvedele, da so z odprtjem novega vrtca, na novo 

poimenovali tudi skupine. Skupine so se imenovale ptice, medvedi in petelinčki in vse tri 

skupine so imele na vratih svoje igralnice tudi ustrezne znake. To poimenovanje smo v kroniki 

zasledile šele s šolskim letom 2003/04. V zapisu smo ohranile podatke, ki smo jih našle v 

kroniki in letnem delovnem načrtu. Iz kronike še izvemo, da so zajtrk pripravljali v vrtcu, 

malico in kosilo pa v šolski mlečni kuhinji. Vrtec je bil odprt od 5.30 do 15.30 ure. Na novo so 

zaposlili vzgojiteljico pripravnico Marijo Podlesnik (poročeno Ahej) in varuhinjo Mileno Žel. V 

tem letu je prvič omenjeno tudi drugo tehnično osebje. Kuharica in čistilka je bila Sabina 

Krajnc. Vse tri so bile v vrtcu zaposlene vse do svoje upokojitve. 

 

V šolskem letu 1977/78 je vrtec obiskovalo 65 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine.  

Upokojila se je Jana Bjegovič, ki je v vrtcu vodila organizacijsko in svetovalno pomoč. 

Vzgojiteljice so pričele z izvajanjem programa za športno značko. Vrtec je dobil samostojno 

kuhinjo. V njej so pripravljali vse obroke. Vrtec je bil tudi v tem letu močno povezan s krajem. 

Otroci so sodelovali na različnih prireditvah in proslavah v kraju. Vrtec je bil, zaradi majhnega 

števila prijavljenih otrok, v mesecu avgustu zaprt. 
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V šolskem letu 1978/79  je vrtec obiskovalo 65 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer:  

 mlajša skupina 15 otrok, 

 srednja skupina 23 otrok, 

 starejša skupina 27 otrok. 

V kroniki smo prvič zasledile podatek, da vrtec deluje kot del osnovne šole. V tem letu so 

uredili okolico in igrišče vrtca. Nanj so namreč postavili plezala in gugalnice. Otroci iz vrtca so 

tudi v tem letu sodelovali na različnih prireditvah, samostojno pa so pripravili tri lutkovne 

igrice za učence prvih razredov. Tudi v tem šolskem letu je bil vrtec, zaradi majhnega števila 

prijavljenih otrok, v mesecu avgustu zaprt.  

 

SLIKA 8: na igrišču pred novim vrtcem.  
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V šolskem letu 1979/80 so bile v vrtcu tri skupine otrok, v katere je bilo vključenih 68 otrok. 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 15.30 ure. Na novo je v tem letu omenjena snažilka Alojzija 

Koper. Marta Obrulj (kasneje poročena Kovačec) pa je nadomeščala Marjano Kraner, ki je 

bila na porodniškem dopustu.  

 

V šolskem letu 1980/81  je vrtec obiskovalo 71 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer:  

 mlajša skupina 16 otrok, 

 srednja skupina 27 otrok, 

 starejša skupina 28 otrok. 

Na novo se je v tem šolskem letu zaposlila Vera Španbauer, ki je v vrtcu zaposlena še danes.  

 

 

SLIKA 9: pulimo travo (1962). 
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OBDOBJE OD Š OLŠKEGA LETA 1981/82 
DO 1996/97 

 

V tem obdobju so pričele strokovne delavke v vrtcu pisati samostojno kroniko. Tako smo 

imele na razpolago veliko več podatkov. Že pri izpisovanju iz kronike smo jih razdelile na 

tiste, ki jih bomo v nalogo vključile in tiste, ki se nam za nalogo niso zdele tako pomembne. 

Tako je nastal naslednji izbor podatkov. 

 

V šolskem letu 1981/82 je vrtec obiskovalo 81 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer:  

 mlajša skupina 19 otrok, 

 srednja skupina 30 otrok, 

 starejša skupina 32 otrok. 

V tem šolskem letu se je upokojil dolgoletni ravnatelj Vojko Lovše, nadomestil ga je Dušan 

Fornezzi. Spremenilo se je tudi ime vrtca. Od tega leta dalje se je imenoval VVE (Vzgojno 

varstvena enota) pri OŠ Šercerjeve brigade. Okoli vrtca so napravili ograjo.  

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 15.30 ure. V vrtcu so imeli tri obroke.  

Otroci vrtca sodelujejo na različnih prireditvah v kraju. Najpomembnejše bomo omenile v 

letu, ko je bila prireditev prvič omenjena v kroniki. Zraven bomo tudi dopisale, v katerem 

šolskem letu je bila prireditev zadnjič omenjena. Poskušale se bomo držati koledarskega 

poteka šolskega leta.  

Otroci iz vrtca so vrsto let sodelovali na krajevni ali šolski prireditvi ob dnevu republike (29. 

11.). Prireditve so bile vse do šolskega leta 1986/87.  

Vse do danes otroci vrtca pripravljajo poseben program za starše ob dnevu žena. Včasih je bil 

ta dan posvečen samo mamicam, drugič vsem staršem. Praznovali so ga tako, da so otroci ali 

pripravili darila za mamice ter jih odnesli domov ali pa so jih obiskale v vrtcu, kjer je zanje 

potekala odprta učna ura. Nekakšen dan odprtih vrat, ko so otroci vrtca pokazali, kaj vse že 

znajo. 

Naslednja stalnica v vrtcu je pustovanje, ki so se ga otroci redno udeleževali. Prišli so 

našemljeni v vrtec ali pa so tam izdelali skupinske maske, ki so mnogokrat zaradi izvirnosti 
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dobile glavno nagrado. Pustovanje se je ohranilo do danes in so se ga udeležili tudi otroci, ki 

vrtec obiskujejo letos.  

Prvič je v šolskem letu 1981/82 omenjeno tudi praznovanje dneva mladosti (25. 5.), ki so ga 

vedno obeležili z izleti v naravo. Obeležitev tega praznika je potekala vse do šolskega leta 

1989/90.  

Konec šolskega leta (v maju ali juniju) se vedno poslovijo mini maturantje s samostojno 

prireditvijo za starše in krajane. Prvič je to omenjeno v kroniki vrtca v šolskem letu 1981/82.  

 

V šolskem letu 1982/83 je vrtec obiskovalo 82 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. 

Prvič je v kroniki omenjena vrtčevska prireditev Jesenski živ-žav. Na tej prireditvi so 

vzgojiteljice in otroci staršem in drugim obiskovalcem prodajali kostanje in druge jesenske 

pridelke. Ob prireditvi pa so potekale številne družabne in zabavne igre. Prireditev je v takšni 

obliki bila vse do šolskega leta 1988/89, ko se je pričel Teden otroka. Do šolskega leta 

1990/91 se je od Jesenskega živžava obdržal le kostanjev piknik. V letu 1998/99 se je Teden 

otroka znova poimenoval Jesenski živ-žav. Tak je ostal vse do leta 2008/09, ko se znova 

prične izvajati Teden otroka, ki se izvaja še danes.  

Prvič je v tem letu omenjen tudi prihod dedka Mraza, ki je v naslednjih letih postal stalnica.  

Otroci so se na njegov prihod pripravljali cel december. V mesecu decembru v vrtcu potekajo 

številne delavnice, ure pravljic, likovne in lutkovne delavnice,… V tem mesecu so se otroci 

tudi pripravljali na prihod dobrega moža. Zanj so pripravili praznični program, s katerim so ga 

sprejeli medse. Dedek Mraz je obiskoval lovrenške otroke vse do šolskega leta 2004/05, ko 

jih namesto njega obišče Božiček.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: barvni televizor, sanke in prevleke za postelje.  

 

V šolskem letu 1983/84 je vrtec obiskovalo 77 otrok (v kroniki je zapisano 79 otrok – podatke 

smo dobili v Programu dela za šolsko leto. Ti programi nastajajo v začetku šolskega leta in se 

zato številke ne ujemajo z vpisi v kroniki. Pride namreč lahko do dodatnega vpisa ali izpisa 

otrok v vrtec sredi šolskega leta.). Otroci so bili razdeljeni na tri skupine: 

 malčki (3 leta) 20 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 25 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 32 otrok.  
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Vrtec je bil odprt od 5.15 do 16. ure. V mesecu avgustu je bil vrtec zaprt. Otroci so imeli v 

vrtcu tri obroke hrane.  

V tem šolskem letu so pričele vzgojiteljice izvajati program cicibanove športne in prometne 

značke. V okviru športne značke so otroci bili telesno aktivni (smučanje, kolesarjenje, izleti, 

vodenje žoge,…). Pri prometni znački pa so spoznavali pravila in vsebine, ki so pomembne za 

varno udeležbo v prometu. Cicibanova prometna značka se je izvajala vse do leta 1987/88.  

Cicibanova športna značka pa se z novim imenom in programom izvaja še danes.  

Prvič je omenjeno tudi sodelovanje s planinskim društvom. Otroci so opravljali različne izlete, 

ki so jih vpisovali v Cicibanovo planinsko knjižico. Kasneje jim Planinsko društvo pripravi tudi 

štampiljke, da so otroci še raje obiskovali izlete.  

Od tega šolskega leta dalje naš vrtec tudi sodeluje z Ambulanto za preventivo zob iz 

Maribora. Sestre iz tega oddelka otroke v vrtcu obiščejo enkrat ali dvakrat letno. Pokažejo 

jim pravilno nego zob in jim le-te tudi pregledajo. Sodelovanje poteka še danes.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile igrače in knjige.  

 

V šolskem letu 1984/85 je vrtec obiskovalo 80 otrok (v kroniki 78), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine: 

 malčki (3 leta) 20 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 28 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 32 otrok.  

 Vrtec je bil odprt od 5. do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane. Kot zanimivost je 

navedeno, da so vsi otroci zavračali uživanje skute.  

V tem šolskem letu je vrtec čistila Marija Pisnik. 

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: kasetni radio, plinski štedilnik, električni štedilnik in 

90 knjig.  

 

V šolskem letu 1985/86 je vrtec obiskovalo 67 otrok (v kroniki 70), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine: 

 malčki (3 leta) 16 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 23 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 28 otrok.  



 
22 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane. V mesecu maju 

so zaradi nesreče v Černobilu iz jedilnikov črtali svežo zelenjavo. Prav tako pa so v maju 

spremenili potek dneva v vrtcu. Zaradi radioaktivnosti so ostajali v igralnicah.  

Veliko otrok je doma ostalo v tednu od 10. do 15. februarja. Ceste, zaradi velike količine 

zapadlega snega (preko enega metra), niso bile prevozne.  

Za otroke vrtca je bil organiziran smučarski tečaj. Otroci so ob koncu tečaja dobili diplome in 

skromno darilce.  

Ob koncu šolskega leta je starejša skupina odšla na izlet v Živalski vrt v Ljubljano. Ogledali pa 

so si tudi muzej v Bistri in izvir Ljubljanice. Srednja skupina je imela zaključni izlet na Šumik.  

Ob koncu šolskega leta so pričeli z ureditvijo igrišča in igral ob vrtcu. Les so darovali GG 

Lovrenc in GG Ruše.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: 56 knjig, kasete, žoge, kolebnice, trije veliki dojenčki 

z vozički. 

 

V šolskem letu 1986/87 je vrtec obiskovalo 70 otrok (v kroniki 71 ), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine: 

 malčki (3 leta) 14 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 24 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 32 otrok.  

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane. Vrtec je imel v 

tem letu svoj vrt. Zanj je skrbela kuharica. 

V tem šolskem letu so pričeli z ureditvijo igrišča. Starši so organizirali prostovoljno delovno 

akcijo, ki jo je vodil Gorazd Arčnik, hišico na igrišču pa je postavil Milan Vranc.   

Otroci so se v tem letu odpravili na izlet v Maribor, kjer so si ogledali akvarij in risani film.  

Starejša skupina je odšla na zaključni izlet v Živalski vrt v Ljubljano, srednja skupina pa na 

Šumik.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: 23 knjig, likalnik, diaprojektor, harmonika, igrače, 

orodje Elan za telesno vzgojo.  

 

 

V šolskem letu 1987/88 je vrtec obiskovalo 62 otrok (v kroniki 67), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine:  
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 malčki (3 leta) 15 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 17 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 30 otrok.  

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane. Sanitarna 

inšpekcija je kuhinjo v vrtcu zaprla z dnem 1. 9. 1987. Z obnovo kuhinje pa so pričeli šele 26. 

5. 1988. Pred začetkom obnove so hrano vozili iz šolske kuhinje v vrtec, po 26. 5. pa so otroci 

hodili v šolo na zajtrk in kosilo.  

Novost v tem šolskem letu je bila uvedba knjižnega kotička, kjer so vzgojiteljice ponudile 

kvalitetne knjige staršem otrok v vrtcu. Starši so se lahko s knjigami najprej seznanili in jih 

nato na obroke tudi kupili. Knjižni kotiček je deloval vse do šolskega leta 1991/92.  

Pričeli so z izvajanjem tabornikov, kjer so otroci spoznavali veščine tabornikov. Tabornike je 

vodil zunanji sodelavec Marjan Brezočnik. Ko je bil le-ta v naslednjem šolskem letu odsoten, 

zaradi služenja vojaškega roka, ga je vodila Angela Šoster. Taborniki odreda Zelenega Pohorja 

so bili dejavni vse do šolskega leta 1992/93. V šolskem letu 1990/91 jih je vodil Vojko Lovše, 

imenovali pa so se Murni.  

Starejša skupina je odšla na zaključni izlet v Živalski vrt v Ljubljano in na letališče Brnik. 

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: poletni vozički z dojenčki, konstrukcijski material, 

videorekorder, pletilni stroj, znaki za brisače, škarje.   

 

V šolskem letu 1988/89 je vrtec obiskovalo 62 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane. S 6. 9. 1988 je začela 

v vrtcu delovati nova, preurejena kuhinja.  

Vrtec v septembru obišče sanitarni inšpektor zaradi epidemije zlatenice. Zaradi izjemne 

nalezljivosti bolezni dobijo vzgojiteljice in drugo tehnično osebje stroga navodila za 

razkuževanje in umivanje rok.  V tem šolskem letu so otroci pogosteje zbolevali za škrlatinko 

in vodenimi kozami.   

V Pristanu v Mariboru je bil prvič izveden plavalni tečaj za otroke starejše skupine. Na 

plavalni tečaj so s krajšimi prekinitvami odhajali v Maribor, od šolskega leta 2008/2009 pa  

odhajajo v Športni park Ruše.  

Otroci srednje skupine imajo zaključni izlet na Šumik.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: 18 knjig, oprema v kuhinji, sestavljivo pohištvo za 

igro otrok. 
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V šolskem letu 1989/90 je vrtec obiskovalo 57 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane.  

V kroniki je prvič omenjeno, da so otroci 31. 10. obiskali pokopališče, kjer so imeli krajši 

kulturni program.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: termoakumulacijska peč, lončki za umivanje zob, 

posoda za kuhinjo, rezalni stroj, preproge iz itisona, kolebnice, igrače, kolo, lesene igrače, 

kasete.   

 

V šolskem letu 1990/91 je vrtec obiskovalo 48 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil odprt od 4.50 do 16. ure. Vrtec je bil odprt tudi v času med 10-dnevno vojno v Sloveniji. 

Otroci so imeli v vrtcu tri obroke hrane.  

28. 11. 1990 se je upokojil ravnatelj Dušan Fornezzi, vršilec dolžnosti je postal Andrej Kasjak. 

Za ravnatelja je bil potrjen 18. 7. 1991.  

 

V šolskem letu 1991/92 je vrtec obiskovalo 56 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. 

Število otrok se je med letom zelo spreminjalo zaradi krize, ki je nastala v podjetjih, kjer so 

bili zaposleni starši otrok. Vrtec je bil odprt od 4.50 do 16. ure. Otroci so imeli v vrtcu tri 

obroke hrane.  

V tem šolskem letu so otroci pogosteje zbolevali za škrlatinko in virusno angino.   

Otroci srednje skupine so prvič imeli v vrtcu pregled pri logopedinji. Ti pregledi so se v vrtcu 

vršili vse do šolskega leta 2000/01.  

Pričeli so z obiskovanjem lokalne knjižnice, kjer se je za otroke pripravila ura pravljic. Uro 

pravljic imajo vključeno v program dela še danes.  

V vrtcu so pričeli z izvajanjem nadstandardnega programa. To je bil tečaj nemškega jezika, ki 

so ga plačali starši sami. Obiskovali so ga otroci starejše skupine. Tečaj se je izvajal do 

šolskega leta 1998/99. 

Starejša skupina je odšla na zaključni izlet v Živalski vrt v Ljubljano, srednja skupina v Ruše, 

manjša skupina pa peš do Hojnikove ride.  

Večja nabava v tem šolskem letu je bila samokolnica. 

 

V šolskem letu 1992/93 je vrtec obiskovalo 44 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Med 

šolskim letom se je vpisalo še nekaj otrok. Nekaj otrok pa so starši zaradi izgube službe 
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izpisali. Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih 55 otrok. Odpiralni čas v tem letu v kroniki ni 

bil zapisan. Omenjeno je, da je bila hrana zdrava, polna vitaminov.  

Oktobra je mnogo otrok prebolelo vodene koze. 

Vzgojiteljice so pričele z izvajanjem interesnih dejavnosti, ki so potekale enkrat tedensko. 

Otrokom so ponudile pevski zbor, jezikovno in likovno vzgojo. 

Otroci so v tem letu bili deležni tudi fleksibilnosti. Enkrat na mesec so namreč lahko prehajali 

iz skupine v skupino.   

V maju so otroci odšli na izlet v Maribor, kjer so obiskali akvarij in Pionirsko knjižnico.  

Večja nabava v tem šolskem letu so bile nove igrače.  

 

SLIKA 10 : otroci z Marjano Kraner.  

 

V šolskem letu 1993/94 je vrtec obiskovalo 42 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Aprila 

je bilo v vrtec vpisanih 54 otrok. Med šolskim letom se je pokazala potreba za varstvo otrok, 

ki so bili mlajši od treh let. V vrtcu so zato skupine preuredili in jih sprejeli. Odpiralni čas vrtca 

v kroniki ni zapisan.  

V tem šolskem letu je vrtec čistila Dragica Žvikart. Varuhinja Zdenka Šumer pa je delala le ½ 

delovni čas.  

V novembru so otroci v večjem številu preboleli vodene koze.  

Vrtec je pričel še bolj sodelovati s krajem. Tako so obiskali knjižnico, si ogledali pekarno, 

spremljali dimnikarja in si ogledali cvetličarno in drevesnico. 
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Večje nabave v tem šolskem letu so bile: lesena uta, lesen odprt paviljon, lesene gugalnice, 

veliki kamioni, konstrukcijske igrače, igrače za peskovnik, gradbeni material.  

 

V šolskem letu 1994/95 je vrtec obiskovalo 50  otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer:  

 mlajša skupina 13 otrok, 

 srednja skupina 17 otrok, 

 starejša skupina 20 otrok. 

Odpiralni čas vrtca v kroniki ni zapisan.  

Veliko otrok je prebolelo vodene koze.  

Vzgojiteljice so nadaljevale sodelovanje s krajem. Otroci so tako obiskali pekarno, 

drevesnico, avtomehanično delavnico, gasilce, trgovino, banko in knjižnico. Otroci so obiskali  

tudi akvarij v Mariboru.  

Maja so jih obiskali otroci iz VVO Oton Župančič iz Maribora. Otrokom so predstavili svoj 

projekt Maček Muri.  

Otroci starejše skupine so imeli zaključni izlet. Odpravili so se v Živalski vrt v Ljubljano.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: kasetofon, oprema igralnic (stoli, mize), preproge za 

igralnice, prenosna magnetna tabla, konstrukcijski material, dva skiroja, multipraktik za 

kuhinjo, posoda za kuhinjo.  

 

V šolskem letu 1995/96 je vrtec obiskovalo 48 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil zaprt od 31. 10 do 3. 11. 1995 zaradi popravila centralne kurjave. 7. 5. 1996 pa je 

potekala opozorilna stavka.  

Odpiralni čas vrtca v kroniki ni zapisan.  

Otroci so v tem šolskem letu preboleli škrlatinko in vodene koze.  

Socialno delavko Marjeto Harb Mustajbašič je zamenjala nova pedagoginja Nataša Poropat 

(poročena Strmšnik). Odsotno čistilko je nadomeščala Darja Prapertnik. V vrtcu je 

pripravništvo opravljala Andreja Javornik.  

V okviru sodelovanja s krajem so v tem letu obiskali trgovino, pošto, pekarno, cvetličarno in 

knjižnico. 

Večji nabavi v tem šolskem letu sta bili ksilofon in igrače.  
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V šolskem letu 1996/97 je vrtec obiskovalo 44  otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil zaprt 31. 12. 1996 in od 14. 7. do 14. 8. 1997 zaradi premajhnega števila otrok.  

Odpiralni čas vrtca v kroniki ni zapisan.  

Odsotno varuhinjo Marijo Žel je nadomeščala Amalija Goričan. Odsotno čistilko pa je 

nadomeščala Darja Prapertnik.  

Skozi vse leto je starejša skupina obiskovala domove otrok, ki so bili precej oddaljeni od 

vrtca. V juniju pa so obiskali Radence.  

V tem letu so otroci obiskali trgovino, pošto, pekarno, cvetličarno in knjižnico. V knjižnici so 

nato pripravili razstavo risbic in svojih izdelkov. 

Sodelovali so tudi na božično novoletnem sejmu. Tam so prodajali svoje izdelke. 

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: konstrukcijske igrače, brisače, posoda za čaj s 

pipico. 

 

MALA Š OLA in ČIČIBANOVA Š OLA 

Obe šoli so obiskovali tisti otroci, ki v vrtec niso bili vključeni. Delo z otroki je potekalo ali v 

vrtcu ali v prostorih šole. V obeh programih so poučevale učiteljice elementarke (učiteljice v 

prvem triletju šolanja) in vzgojiteljice. V zapisih imamo omenjene naslednje vzgojiteljice oz. 

učiteljice: Ivanko Križnik, Marico Lovše, Pavlo Požauko, Angelo Šoster, Jerico Basle-Vivat, 

Marijo Ahej, Marjano Kraner, Marto Kovačec, Vero Španbauer, Amalijo Goričan, Pavlo 

Gričnik.  

Mala šola je pričela z delovanjem v  šolskem letu 1975/76. Obiskovali so jo otroci stari 4–5 

let.  Kasneje, po šolskem letu 1990/91, je Malo šolo vodila Vera Španbauer. Svoje prostore je 

dobila v Manci. Mala šola je delovala vse do šolskega leta 1996/97. V tem šolskem letu se je 

imenovala skrajšana priprava na šolo in je potekala v prostorih OŠ.  

Cicibanova šola je pričela z delovanjem v šolskem letu 1978/79 in je prenehala z delovanjem 

s koncem šolskega leta 1989/90, ko so jo združili pod enotnim imenom Mala šola.  
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OBDOBJE OD Š OLŠKEGA LETA 1997/98 
DO DANEŠ 

 

V šolskem letu 1997/98 je vrtec obiskovalo 39 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Ob 

koncu šolskega leta je bilo vpisanih 46 otrok.  

Odpiralni čas vrtca v kroniki ni zapisan.  

V tem šolskem letu so se upokojile vzgojiteljica Angela Šoster, kuharica Slavica Jeršič in 

čistilka Alojzija Koper. Namesto čistilke so zaposlili Darjo Prapertnik, ki je vrtec čistila že v 

prejšnjih letih.  

Oktobra se je zaradi upokojitve kuharice pričela hrana za vrtec pripravljati v šolski kuhinji. V 

vrtcu je ostala le razdelilna kuhinja.  

Manjši otroci so v oktobru preboleli virusni herpes, v novembru pa je veliko otrok prebolelo 

vodene koze.  

Otroci, iz starejše skupine, so marca za lokalno televizijo Moj TV posneli del programa, ki so 

ga pripravili za praznik mamic.  

Sodelovanje s krajem je počasi zamrlo. Tako so sodelovali le še s krajevno knjižnico, kjer so 

otroci pripravljali razstave svojih izdelkov. Mnogi otroški izdelki so v krajevni knjižnici 

razstavljeni še danes. Vzgojiteljice jih menjavajo glede na letne čase oz. druge pomembne 

praznike.  

Starejša skupina se je odpravila na zaključni izlet v Živalski vrt v Ljubljano in Loški Potok. 

Srednja skupina pa je imela zaključni izlet v Maribor, kjer so si ogledali akvarij in terarij.  

Interesne dejavnosti so bile naslednje: plavalni tečaj, Zlati sonček – novi in prenovljen športni 

program, tečaj nemškega jezika.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: transportni voziček, termo transport kovčka, igrače, 

omarice za zobne ščetke, želva za ravnotežje.  

 

V šolskem letu 1998/99 je vrtec obiskovalo 52 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Prvič 

se je izdala publikacija za vrtec, kjer so predstavili osnovne podatke o vrtcu. Vrtec je bil zaprt 

dva dni v avgustu zaradi izobraževanja vzgojiteljic.  

Preko javnih del so v vrtcu zaposlili Pavlo Gričnik.  
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Starejša skupina je na zaključni izlet odšla v  Živalski vrt v Ljubljano in Volčji Potok. 

Dejavnosti, ki so potekale v vrtcu so bile:  

 smučarski tečaj, ki ga je vodil Božo Fornezzi, 

 plavalni tečaj v Pristanu, 

 Zlati sonček, 

 žepna pravljica, 

 Palček Bralček, kjer otroci pripovedujejo vsebino prebranih knjig. Dejavnost se še 

izvaja. 

Vzgojiteljice so izvajale tudi projekt, ki so ga poimenovale Veselo na počitnice s taborniki. 

Otroci so čez leto spoznavali delo in življenje tabornikov. 

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: pomivalni stroj, mobilni kovček za prvo pomoč, 

mobilni telefon, lesene igrače, škarje, strojček za gubanje papirja.  

 

V šolskem letu 1999/00 je vrtec obiskovalo 64 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine: 

 malčki (2-3 leta) 19 otrok, 

 sredinčki (4-5 let) 20 otrok,  

 mali šolarji (6-7 let) 25 otrok.  

Vrtec je bil zaprt 30. in 31. 12. 1999 ter dva dni v avgustu zaradi izobraževanja vzgojiteljic.  

Do decembra je bila v vrtcu, preko javnih del, zaposlena Pavla Gričnik. Z januarjem jo je 

zamenjala Nevenka Rihter. V vrtcu je nekaj časa nadomeščala odsotno vzgojiteljico Nana 

Ladinek. 

V tem šolskem letu so otroci pogosteje zbolevali za škrlatinko januarja in marca, za vodene 

koze pa junija.  

Starejša skupina je skupaj s starši odšla na zaključni izlet v Ljubljanski živalski vrt. Srednja 

skupina pa je imela skupni izlet s starši na Lovsko kočo. 

Dejavnosti so bile v tem šolskem letu enake kot leto poprej.  Edina sprememba je bila, da sta 

smučarski tečaj vodila Špela in Božo Fornezzi.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: žoge, lesene vstavljanke in svetilka.   
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V šolskem letu 2000/01 je vrtec obiskovalo 66 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil zaprt od 25. 12. 2000 do 2. 1. 2001, od 27. 4. do 2. 5. 2001 ter zadnji teden v avgustu.  

Na novo se je zaposlila vzgojiteljica Nana Ladinek. Preko javnih del pa je pomoč opravljala 

Karmen Žvikart.  

Otroci so v tem šolskem letu pogosteje obolevali za peto otroško boleznijo.  

Vzgojiteljice so v celotnem šolskem letu vodile projekt Iz babičine skrinje, kjer so spoznavali 

delo nekoč in danes. Njihovo delo je bilo objavljeno tudi v dnevniku Večer. Otroci so obiskali 

sokrajane, ki so jim predstavili, kako so delo opravljali v preteklosti.  

Poleg že ustaljenih dejavnosti (Zlati sonček, Palček Bralček, žepna pravljica) so vzgojiteljice 

ponudile še praznovanje rojstnih dni in plesni tečaj. Praznovanje rojstnih dni se je ohranilo 

vse do danes.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: mize, stoli, brisače, ročne lutke, družabne igre. 

 

V šolskem letu 2001/02 je vrtec obiskovalo 65 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine.  

Upokojila se je dolgoletna računovodkinja Almira Koper. Zamenjala jo je Eva Pušnik. Za delo v 

kuhinji so zaposlili Karmen Žvikart. Odsotno čistilko je nadomeščala Polona Polander.  

Pogostejši bolezni otrok sta bili škrlatinka in rota virus.   

Dejavnosti v vrtcu so bile enake kot prejšnja leta (Zlati sonček, Palček Bralček, žepna 

pravljica, plesni tečaj, planinci, plavalni tečaj v Pristanu). 

Nov projekt, ki so si ga zadale vzgojiteljice, pa je bila ureditev igrišča ob vrtcu. Projekt so 

poimenovale Obnovimo si igrišče. Za izvedbo projekta so se povezale z obrtniki v kraju. Tako 

je vrtec pridobil streho nad peskovnikom, nova igrala, klopi in mize.  

Od 18. do 22. marca je potekal dan odprtih vrat za starše. Starši so imeli priložnost pogledati 

v celotnem tednu, kaj njihovi otroci v vrtcu počnejo.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: mize, stoli, obnovljena garderoba, igrače, 10 

skirojev, 2 kolesa, zunanje igralo s toboganom. 

 

V šolskem letu 2002/03 je vrtec obiskovalo 57 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine. Vrtec 

je bil zaprt tri dni v času novoletnih praznikov in tri dni v avgustu.  

Vzgojiteljica Sara Osovniker (kasneje poročena Kraner) je v vrtcu opravljala pripravništvo. 

Olga Kasjak pa je prevzela delo z otroki s posebnimi potrebami.  
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SLIKA 11: postavljanje strehe nad peskovnikom (2002). 

 

Otroci so v tem šolskem letu pogosteje zbolevali za vodenimi kozami, škrlatinko, virozami z 

drisko in bruhanjem.  

Teden odprtih vrat je potekal od 17. do 21. marca.  

Zraven ustaljenih dejavnosti (Zlati sonček, Palček Bralček, plesni tečaj, planinci, plavalni tečaj 

v Pristanu, smučarski tečaj) so vzgojiteljice dodale še dvodnevni planinski tabor pri Sv. 

Ignaciju na Rdečem bregu.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: pene za ležalnike, mreže za knjižne kotičke, košare, 

vozičke z igračami za peskovnik, stoječi koš, zavese za vsa okna v vrtcu. 

 

V šolskem letu 2003/04 je vrtec obiskovalo 56 otrok (v kroniki 57), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine: 

 medvedi (2-3 leta) 16 otrok, 

 petelini (3-5 leta) 19 otrok,  

 ptice (4-5 let) 21 otrok.  

Prvič je bilo v kroniki omenjeno poimenovanje skupin. Vrtec je bil zaprt v času novoletnih 

praznikov in zadnje tri dni v avgustu.  

Zaposlili so pripravnico Saro Osovniker.  

Dejavnosti so ostale podobne kot prejšnja leta. Vzgojiteljice so ohranile planinski tabor pri 

Sv. Ignaciju in dodale so dejavnost Knjige za prijatelje. Kot interesna dejavnost je znova 

omenjen pevski zbor Cici, ki pa je, kljub temu da v kroniki ni bil omenjen, deloval vseskozi. V 

kroniki so namreč pogosto omenjeni nastopi vrtčevskega pevskega zbora na lokalnih ali 

šolskih prireditvah. 

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: igrače, internet. 
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V šolskem letu 2004/05 je vrtec v začetku šolskega leta obiskovalo 58 otrok (v kroniki 

podatek 61), ki so bili razdeljeni na tri skupine: 

 medvedi (2-3 leta) 16 otrok, 

 petelini (3-5 leta) 20 otrok,  

 ptice (4-5 let) 22 otrok.  

Vrtec je bil odprt od 5.00 do 16.00 ure. 

V vrtcu so zaposlili vzgojiteljico Barbaro Obrulj (kasneje poročeno Obrulj Jeseničnik). Vrtec pa 

prične čistiti Ljudmila Pisnik.  

Pogostejše nalezljive bolezni, ki so jih otroci preboleli v tem šolskem letu, so bile razne 

viroze, bruhanje, driska, vodene koze in škrlatinka. 

Prvič otroke  v veselem decembru obišče Božiček in ne več Dedek Mraz. 

 

SLIKA 12: prihod Božička na streho peskovnika (2004).  

 

Dejavnosti so v vrtcu enake kot prejšnje leto.  

Projekt, ki so si ga zastavile vzgojiteljice, pa je nosil naslov Zoper vsako bolezen raste rožca.  

Maja so se otroci lahko udeležili zaključnega izleta v Kekčevo deželo.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: sesalec, posteljnina, odeje za ležalnike, nova ograja 

ob vrtcu.  
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SLIKA 13: smučarski tečaj (2005). 

 

V šolskem letu 2005/06 je vrtec obiskovalo 60 otrok (v kroniki 62), ki so bili razdeljeni na tri 

skupine: 

 medvedi (2-3 leta) 17 otrok, 

 petelini (3-5 leta) 20 otrok,  

 ptice (4-5 let) 23 otrok.  

Vrtec je bil odprt od 5.00 do 16.00 ure. Vrtec je bil zaprt 27. 6., 30. in 31. 8. 2006.   

Zaradi neurja je streha v celoti dotrajala in tako je vrtec dobil novo streho. V času zamenjave 

strehe je vzgojno varstveno delo normalno potekalo.  

Nalezljivih bolezni ni bilo, so se pa v večjem obsegu pojavile uši.  

Vzgojiteljice so pripravile projekt Poiščimo dom pravljičnih bitij. V sklopu tega projekta so 

opravili več izletov: septembra Pikin pohod v Velenju, v oktobru so spoznavali lovrenškega 

Jezernika, v decembru so prvič prespali v vrtcu in tam pričakali Božička, v januarju so si 

ogledali gradove kralja Matjaža, v maju so se odpravili na izlet v Slovenske Konjice na dvorec 

Trebnik, junija so leto zaključili s pohodom na Lovrenška jezera.   

Dejavnosti so ostale enake kot v preteklih letih (Zlati sonček, Palček Bralček, plesni tečaj, 

planinci, plavalni tečaj v Pristanu, smučarski tečaj, tečaj nemškega jezika).  
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Večje nabave v tem šolskem letu so bile: igrače za peskovnik, sušilni stroj, barvno televizijo, 

DVD predvajalnik, mobilna omara za televizijo in DVD, preproga z avtomobili.  

 

SLIKA 14: pust hrust lačnih ust (2005). 

 

V šolskem letu 2006/07 je vrtec obiskovalo 52 otrok, ki so bili razdeljeni na tri skupine, in 

sicer: 

 medvedi (2-3 leta) 18 otrok, 

 petelini (4 leta) 22 otrok,  

 ptice (4-5 let) 21 otrok.  

Med šolskim letom so se otroci še vpisovali, tako da je v kroniki vrtca zabeleženo, da je vrtec 

obiskovalo 58 otrok. Vrtec je bil odprt od 5.00 do 16.00 ure. 

Vrtec je bil zaprt 27. 6., 30. in 31. 8. 2006.   
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V tem šolskem letu so preuredili manjši kabinet, ki je imel povezavo v prostor najmlajše 

skupine. Uredili so umivalnike v igralnicah, dodali previjalne in manjše mize. Učilnico v 

pritličju šole so preuredili v igralnico. Vrtec je dobil konec avgusta tudi nova okna.  

Vrtec je dobil novo ravnateljico, Marijo Osvald Novak. Elizabeta Podlesnik se je zaposlila kot 

delilka hrane. Upokojil pa se je dolgoletni hišnik Milan Vrenčur. Njegovo mesto je zasedel 

Lovro Petelin.  

V mesecu marcu je veliko otrok prebolelo vodene koze.  

Vzgojiteljice so v tem letu pripravile projekt Turizem in vrtec. V okviru tega projekta so sledili 

naslednji izleti in ogledi. Otroci so oktobra obiskali Škratovo deželo na Gmajni nad Slovenj 

Gradcem, v Lovrencu so obiskali krajevne kulturne spomenike (pajštvo, kip sv. Miklavža, 

žago, Čebelarski dom). Decembra sta jih v vrtcu obiskali lokalni pravljični bitji – Možuh in 

Jezernik. Otroci so v času veselega decembra odšli na kmetijo Sadonik, kjer so se srečali s 

kmečkimi ženami. V decembru so preživeli noč v vrtcu, kjer so čakali na prihod Božička. V 

januarju jih je v vrtcu obiskal lovec. Marca so sodelovali na velikonočnem sejmu, ki se je 

odvijal v kraju. Maja se projekt zaključi z izletom na Lovsko kočo. Otroci so imeli možnost, da 

so se udeležili plavalnega tečaja v Pristanu. 

 

V šolskem letu 2007/08 je vrtec obiskovalo 68 otrok, ki so bili razdeljeni na štiri skupine in 

sicer:  

 medvedi (2-3 leta) 15 otrok,  

 petelini (3-4 leta) 18 otrok, 

 ptice v vrtcu (4-6 let) 23 otrok, 

 ptice v šoli (5-6 let) 12 otrok. 

Skupina najstarejših otrok (Ptice v šoli) je zaradi pomanjkanja prostora gostovala v prostorih 

šole. Tako je v vrtcu še danes, ko v šoli gostujejo kar tri skupine iz vrtca. Vrtec je bil odprt od 

5.00 do 16.00 ure. V juliju in avgustu so bili otroci iz vrtca v šolskih prostorih, saj se je vrtec 

obnavljal.  Renovirali so se hodnik, umivalnica, garderobe. Preuredili so igralnice, kotičke ter 

prebelili ves vrtec. Uredili so likovni kabinet in pisarno. Vrtec je dobil logotip, nova vrata in 

zaščite na njih. V šoli se je dodatno uredila nova igralnica.  

Na novo se je zaposlila Anastazija Hrastnik, kot pomočnica vzgojiteljice. V tem šolskem letu 

je odšla v pokoj Marjana Kraner, ki je bila dolgoletna vodja vrtca. Kot vodja vrtca jo je 

nadomestila Vera Španbauer. 
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Vzgojiteljice sprejmejo vizijo vrtca, ki se jo trudijo uresničevati tudi danes: Majhni, a dovolj 

veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo.  

Projekti, ki so jih izvedle vzgojiteljice v tem šolskem letu so bili naslednji: 

 Leto kulture – nadgradnja projekta iz preteklega leta. V okviru tega projekta so 

obiskali kulturne ustanove izven našega kraja. Otroci so obiskali Lutkovno gledališče v 

Mariboru.  

 V novembru so jih obiskali otroci iz Vrtca Pesnica. Razkazali so jim naš kraj. Naši otroci 

pa so se odpravili k njim v aprilu in si tam ogledali njihov kraj. 

 Varno v prometu (sodelovanje s šolo in policijo, aprila je otroke v vrtcu obiskal 

policist). 

 Ekošola (zdravo življenje, Ekobralna značka, obisk Eko kmetije Sadonik in zbiranje 

starega papirja).  

Krožki, ki so potekali v vrtcu, so bili: pevski zbor Cici, dramsko-lutkovni krožek in planinski 

krožek. V okviru slednjega so se otroci odpravili na številne izlete in tudi na dvodnevni tabor 

pri Sv. Ignaciju. 

Kot nadstandardni program se je izvajal plavalni tečaj v Pristanu. 

V mesecu decembru so vzgojiteljice organizirale različne dejavnosti. Otroci so imeli tudi 

možnost, da v vrtcu prespijo in tam pričakajo Božička.  

Večje nabave v tem šolskem letu so bile: kolesa, tiskalnik s kopirnim strojem. 

 

V šolskem letu 2008/09 je vrtec obiskovalo 68 otrok, ki so bili razdeljeni na štiri skupine, ki so 

dobile nova poimenovanja. Skupine so se imenovale:   

 puhki (1-2 leta) 9 otrok,  

 kapljice (2-3 leta) 18 otrok, 

 škrati (4 leta) 20 otrok, 

 sončki (4-6 let) 19 otrok. 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16.00 ure. Otroci so jeseni prišli v obnovljen vrtec. Sončki pa so 

gostovali v prostorih osnovne šole. 28. 1. 2009 je bil vrtec zaprt zaradi izpada elektrike  (kot 

posledica snežnih razmer).  Julija in avgusta so pričeli urejati novo igralnico za otroke v šoli.  
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Elizabeta Podlesnik in Klavdija Gričnik sta pričeli delati kot pomočnici vzgojiteljice. Delilka 

hrane je postala Dragica Žvikart. Vodja vrtca Vera Španbauer je prejela Šilihovo priznanje, ki 

ga podeljujejo uspešnim učiteljem in vzgojiteljem. 

Projekta, ki so ga izvedle vzgojiteljice v tem šolskem letu, sta bila naslednja: 

 Ekošola in Zdrav vrtec (priprava na EKO tržnico, praznovanje rojstnih dni brez 

sladkarij, obisk EKO kmetije, priprava EKO izdelkov za velikonočni sejem, priprava 

zdravih dobrot za veseli december).  

Krožki, ki so potekali v vrtcu, so bili: pevski zbor Cici in planinski krožek. V okviru slednjega so 

se otroci odpravili na številne izlete in tudi na dvodnevni tabor pri Sv. Ignaciju. 

Kot nadstandardni program se je izvajal plavalni tečaj. 

Leto je bilo pestro in razgibano. Otroci so odšli na mnoge izlete in sodelovali so na raznih 

prireditvah. Obiskali so Pikin pohod v Velenju, odšli so v Škratovo deželo, na kostanjev piknik 

pri Kohu, dobili so obisk otrok iz vrtca v Miklavžu, obiskali so gradove kralja Matjaža, imeli 

zimski pohod ob polni luni, se udeležili lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Maribor, 

sodelovali so na velikonočnem sejmu, obiskali Kekčevo deželo. 

V decembru so prav posebej čakali na to, da so lahko v vrtcu prespali. Pred nočitvijo so 

vzgojiteljice pripravile predstavo z naslovom Angelček brez perutničk. 

Večja nabava v tem šolskem letu je bil avtobusek za najmlajše.  

 

V šolskem letu 2009/10 je vrtec obiskovalo 85 otrok, ki so bili razdeljeni na pet skupin. 

Skupine so se imenovale:   

 puhki (1 leto) 10 otrok,  

 žogice (2 leti) 12 otrok, 

 kapljice (2-3 leta) 17 otrok, 

 škrati (3-4 leta) 23 otrok, 

 sončki (5 let) 23 otrok. 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16.00 ure. Sončki in škrati so bili nastanjeni v prostorih osnovne 

šole. Julija in avgusta je delo potekalo v šoli, saj so v tem času v prostorih vrtca sanirali 

sanitarije.  

Na novo so se kot pomočniki vzgojiteljic zaposlili Mateja Kovačec, Mateja Glavica, Natalija 

Novak in Goran Poglajen. Pomočnica ravnateljice je postala Nataša Poropat (kasneje 

poročena Strmšnik). Preko javnih del je bila zaposlena Valerija Kozlevčar.  
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Projekti v tem šolskem letu so bili:  

 Zdrav vrtec (praznovanje rojstnih dni, priprava zdravih dobrot za veseli december, 

Medi Medo, kjer so študenti Medicinske fakultete iz Maribora obiskali otroke v 

vrtcu).  

 Ekovrtec (zbiranje odpadnega papirja, učenje pravilnega ravnanja z embalažo, eko 

bralna značka). 

 Naše igrišče, kjer je potekala delovna akcija vzgojiteljic in staršev otrok. Za zbiranje 

sredstev za nakup novih igral so vzgojiteljice organizirale dobrodelno prireditev z 

naslovom Igrali smo se skupaj. Na prireditvi so nastopali tisti, ki so včasih vrtec 

obiskovali.  

Krožki, ki so jih izvajale vzgojiteljice, pa so bili: pevski zbor, gibalne urice za najmlajše, Ciciban 

planinec, ročnodelski krožek, folklora, dramski krožek, pravljični krožek. 

Nadstandardni program je zajemal plavalni tečaj, smučarski tečaj, plesni tečaj in tečaj 

nemškega jezika. 

Otroci so se lahko udeležili naslednjih izletov: Pikin pohod v Velenju, izleta na dvorec 

Trebnik, planinskega tabora na domu Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, Živalski vrt v 

Ljubljani. 

Tako kot prejšnja leta so tudi tokrat otroci starejših dveh skupin prespali v vrtcu, kjer so po 

predstavi pričakali Božička.  

Večja nabava v tem šolskem so bila nova igrala pred in za vrtcem.  

 

V šolskem letu 2010/11 je vrtec obiskovalo 84 otrok, ki so bili razdeljeni na pet skupin. 

Skupine so se imenovale:   

 puhki (1 leto) 10 otrok,  

 žogice (1-2 leti) 12 otrok, 

 kapljice (2-3 leta) 17 otrok, 

 škrati (3-4 leta) 22 otrok, 

 sončki (4-5 let) 23 otrok. 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16.00 ure. Sončki in škrati so bili nastanjeni v prostorih osnovne 

šole. 
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Novi sodelavki sta postali pomočnica vzgojiteljice Živa Osovnikar in delilka hrane Anka 

Dajčman. Konec šolskega leta sta se upokojili dolgoletna pomočnica vzgojiteljice Zdenka 

Šumer in tajnica Irena Kušar. Tajnico je nadomestila Eva Pušnik, računovodkinjo pa Jolanda 

Gričnik.  

Vrtec je v okviru Jezernikovih dni dobil posebno občinsko priznanje.  

Projekti v tem šolskem letu so bili:  

 Zdrav vrtec (zdravo praznovanje rojstnih dni, eko izdelki za velikonočni sejem, 

priprava zdravih dobrot za praznični december, priprava jedi in zdravil iz narave). 

 Ekovrtec (zbiranje odpadnega papirja, ogled eko kmetije, eko bralna značka). 

 Naše igrišče, kjer so podrli smreke na igrišču pred vrtcem. Otroci pa so dobili svoj vrt, 

kjer so lahko na gredice posadili svoja zelišča, zelenjavo in rože. 

 Da sije sonce (didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju 

preprečevanja zasvojenosti). 

Število krožkov se je v tem šolskem letu zmanjšalo. Ostali so naslednji krožki: pevski zbor, 

Ciciban planinec in folklora.  

Tudi v tem šolskem letu so bili otroci iz vrtca dejavni. Sodelovali so na številnih prireditvah. 

Pripravili so lastno dramatizacijo Pod medvedovim dežnikom.  

Nadstandard je bil plavalni tečaj, ki se je izvajal v Športnem parku Ruše.  

 

V šolskem letu 2011/12 je vrtec obiskovalo 88 otrok, ki so bili razdeljeni na šest skupin. Nova 

skupina se je poimenovala balončki.  

Skupine so se imenovale:   

 puhki (1 leto) 8 otrok,  

 žogice (1leto) 10 otrok, 

 kapljice (1-2 leta) 12 otrok, 

 balončki (2-3 let) 16 otrok, 

 škrati (3-4 leta) 21 otrok, 

 sončki (4-5 let) 21 otrok. 

Vrtec je bil odprt od 5.30 do 16.00 ure. Tri skupine najmlajših otrok so bile nastanjene v vrtcu 

(puhki, žogice, kapljice) in tri v šoli (balončki, škrati, sončki). Takšna razporeditev velja tudi v 
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letošnjem šolskem letu 2012/13. 18. aprila 2011 delo v vrtcu ni potekalo zaradi stavke 

zaposlenih.  

Na novo so se zaposlile naslednje pomočnice vzgojiteljic Barbara Kasjak, Katja Podlesnik, 

Katja Sedmak. Iz porodniškega dopusta se je vrnila Anastazija Hrastnik, ki je zamenjala Živo 

Osovnikar. 

Projekti v tem šolskem letu so bili:  

 Zdrav vrtec (zdrava prehrana, telesna aktivnost, skrb za higieno, skrb za okolje, varno 

s soncem). 

 Ekovrtec (ločevanje odpadkov, zbiranje odpadnega materiala, eko pravljice, deset 

stvari, ki jih lahko naredimo za lepše okolje). 

 Lutke in pravljice, kjer starši pripravijo predstave za svoje otroke (Zdrava zamenjava, 

Rdeči noski, Eko pod smreko, Angel brez perutnic).  

 Z igro do turističnih korakov. 

 Naša mala knjižnica.  

 Obdarjanje, kjer otroci pripravijo darilca za bolnišnične in socialne ustanove po 

Sloveniji.  

 Živi pravično in solidarno v smeri podnebne pravičnosti.  

Krožki so ostali enaki kot v preteklem letu.  

V nadstandardni program sta bila vključena Vrtec v naravi na domu Planika in plavalni tečaj v 

Športnem parku Ruše. Obojega se udeležijo le otroci starejše skupine vrtca (sončki).  

V septembru se otroci odpravijo na izlet v Kekčevo deželo. V Lovrencu obiščejo Čebelarski 

dom. Obiskali so lutkovno predstavo v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Udeležili so se 

srečanja planincev v Lenartu. Zdrav dan so najmlajši obeležili s krosom v plenicah.  

Na zaključni izlet so se odpravili vsi otroci s starši in družinami v Ruše. Odpravili so se z 

vlakom iz Rute.  

 

V šolskem letu 2012/13 je v vrtec vpisanih 85 otrok, ki so razdeljeni na šest skupin. Skupine 

se imenujejo kot prejšnja leta:   

 puhki (1 leto) 9 otrok,  

 žogice (1-2 leti) 10 otrok, 

 kapljice (2-3 leta) 12 otrok, 
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 balončki (3 leta) 14 otrok, 

 škrati (3-4 leta) 21 otrok, 

 sončki (4-6 let) 19 otrok. 

Vse dejavnosti in zaposlene v vrtcu si lahko ogledate na spletni strani vrtca: 

http://www.vrtec.oslovrenc.si/.  
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ZAKLJUČ EK 

Naše delo je bilo drugačno, kot smo ga vajene, ko pridobivamo podatke iz literature. 

Prebirale smo stare dokumente iz katerih smo morale izluščiti bistvo. Pri prebiranju teh virov 

smo občudovale lepo pisavo, ki pa jo je bilo včasih kar težko prebrati. Podatke, ki so v 

kronikah manjkali, smo skušale pridobiti s pomočjo pogovorov s krajani, ki so nekoč 

obiskovali vrtec ali bili v njem zaposleni. Po pripovedovanju smo ugotovile, da so njihovi 

spomini bogati ter segajo zelo daleč v preteklost, ko so bili sami stari okoli 5 let. Zelo vesele 

smo bile, da so se vsi z veseljem odzvali na naša povabila. Veliko so nam povedali o času, ki 

nam v kroniki zaradi različnih razlogov manjkajo.  

 

Ugotovile smo, da se je vrtec v preteklosti bistveno razlikoval od vrtca v sedanjem času. 

Vsebine poučevanja so bile drugačne in otroci so se v vrtec vključevali kasneje (v starosti 

nekako od 4 let naprej). Šele v 70. letih prejšnjega stoletja se je pričel trend, da so v vrtec 

vpisovali otroke mlajše od 4. let. Danes v vrtec vpisujejo otroke, ki še niso dopolnili starost 

enega leta. Ker so bili včasih otroci starejši, so bile skupine večje, do 30  otrok. Danes so 

skupine manjše in v njih sta večino časa prisotni tako vzgojiteljica kot pomočnica 

vzgojiteljice. Varuhinja oz. pomočnica vzgojiteljice je v preteklosti opravljala predvsem 

pomožna dela in ni bila toliko vključena v delo z otroki. Več otrok je v vrtec vpisanih v 

novejšem času, čeprav je bilo včasih v Lovrencu več otrok. Na to nam kažejo podatki o vpisu 

v 1. razred osnovne šole. Včasih se je v šolo vpisovalo čez 60 otrok, danes se jih vpisuje do 30 

ali še manj. Vrtec je včasih obiskovalo okoli 30 otrok, kasneje okoli 60, danes pa preko 80. 

Vrtec se je zelo razširil, kar kaže na to, da je vedno manj starih staršev pripravljenih paziti na 

svoje vnuke, vedno več starih staršev pa je tudi še zaposlenih in niti nimajo možnosti, da bi 

svoje vnuke pazili. 

 

V nalogi smo zajele podatke, ki so se nam zdeli zanimivi in pomembni. Dejavnosti, krožkov in 

aktivnosti, ki so jih izvajale vzgojiteljice je toliko, da smo prav gotovo kakšno izpustile, saj tudi 

vse niso bile zabeležene v okviru kronike ali letnega delovnega načrta. Vzgojiteljice v našem 

vrtcu so in še danes v svoje delo dajejo sebe, se trudijo po svojih močeh, da bi bilo otrokom v 

vrtcu prijetno in zabavno. 
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VIRI IN LITERATURA 

Letni delovni načrt OŠ  Lovrenc na Pohorju, šolsko leto 2006/07;   

Letni delovni načrt OŠ Lovrenc na Pohorju, šolsko leto 2005/06;   

Letni delovni načrt OŠ Lovrenc na Pohorju, šolsko leto 2004/05;   

Letni delovni načrt OŠ Lovrenc na Pohorju, šolsko leto 2003/04;   

Plan dela OŠ Lovrenc na Pohorju, šolsko leto 1999/2000;   

Letni delovni načrt VVE pri OŠ Šercerjeve brigade, šolsko leto 1987/1988;   

Letni delovni načrt VVE pri OŠ Šercerjeve brigade, šolsko leto 1986/1987;   

Letni delovni načrt VVE pri OŠ Šercerjeve brigade, šolsko leto 1985/1986;   

Program dela VVE pri OŠ Šercerjeve brigade, šolsko leto 1984/1985;   

Program dela VVO pri OŠ Šercerjeve brigade, šolsko leto 1983/1984;   

 

Razgovore smo opravile z naslednjimi sokrajani: 

Fornezzi Dušan, 1933, upokojenec. 

Košnik Avrelija, 1932, upokojenka. 

Šoster Angela, 1944, upokojenka. 

Vaner Anton, 1929, upokojenec. 

 

PRILOGE 

 SLIKA NA NASLOVNICI: lesen vrtec, avtor in leto nastanka neznano, fototeka Vrtca pri 

OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 1: prva omemba vrtca v kroniki, avtor neznan, leto nastanka 1945,Kronika 

Osnovne šole Lovrenc na Pohorju.  

 SLIKA 2: najstarejša, nam poznana, slika otrok iz vrtca, avtor neznan, leto nastanka 

1938, slika je last Avrelije Košnik. 

 SLIKA 3: razstava otroških izdelkov, avtor neznan, leto nastanka 1962, fototeka Vrtca 

pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 4: sankanje, avtor neznan, leto nastanka 1966, fototeka Vrtca pri OŠ Lovrenc na 

Pohorju. 



 
44 

 SLIKA 5: izlet na Mariborsko kočo, avtor neznan, leto nastanka 1965, fototeka Vrtca 

pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 6: Angela Šoster s svojo skupino, avtor neznan, leto nastanka 1968, fototeka 

Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 7: Zdenka Megla s svojo skupino, avtor neznan, leto nastanka 1968, fototeka 

Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 8: na igrišču pred novim vrtcem avtor in leto nastanka neznano, fototeka Vrtca 

pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

  SLIKA 9: pulimo travo, avtor neznan, leto nastanka 1962, fototeka Vrtca pri OŠ 

Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 10 : otroci z Marjano Kraner, avtor in leto nastanka neznano, slika je last Kaje 

Gradišnik. 

 SLIKA 11: postavljanje strehe nad peskovnikom, avtor neznan, leto nastanka 2002, 

fototeka Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 SLIKA 12: prihod Božička na streho peskovnika, avtor neznan, leto nastanka 2004, 

slika je last Urške Zafošnik.  

 SLIKA 13: smučarski tečaj, avtor neznan, leto nastanka 2005, slika je last Kaje 

Gradišnik. 

 SLIKA 14: pust hrust lačnih ust, avtor neznan, leto nastanka 2005, slika je last Kaje 

Gradišnik. 

 SLIKA NA ZADNJI STRANI: prenovljeni vrtec, avtor in leto nastanka neznano, slika je 

obljavljena na spletu in je bila pridobljena 10.3.2013. 

(http://www.vrtec.oslovrenc.si/index.php?option=com_content&view=category&l

ayout=blog&id=35&Itemid=27) 
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