40 LET
VRTCA PESNICA PRI OŠ PESNICA

1978 - 2018

Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi: vnovič in zopet in znova.
(Tone Pavček)
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40-letnica vrtca v Pesnici
Letos obeležujemo jubilejno 40. obletnico ustanovitve vrtca v Pesnici. Malo ali veliko. Težko je reči, ker je
v naši državi precej starejših predšolskih programov, ki so pričeli s programi, namenjenim sprva varstvu,
kasneje pa vse bolj organizirani obliki programov, namenjenim optimalnemu razvoju otrok.
Kakorkoli že, predstavljajo izgradnje posameznih enot, kasneje povezanih v sistem organiziranega varstva
v bivši skupni Občini Pesnica, nov standard postavljene komunalne skupnosti in s tem predšolskega
programa z vsakdanjim načinom življenja v kraju.
Vzgojno varstvene enote so se v poznih sedemdesetih letih na novo izgrajevale na obrobju velike občine
Maribor in se najprej večinoma priključevale k matičnim osnovnim šolam v neposredni bližini. S širitvijo
mreže enot po teritoriju, pa je kasneje to vlogo prevzel enovit Vzgojno varstveni zavod Ljuban Vodeb iz
Maribora. Tako je v predšolski sistem v šolskem letu 1978/79 prišla tudi enota vrtca v Pesnici. V letu 1993
je bil ustanovljen Vzgojno varstveni zavod Šentilj. Nadaljnji tok lokalne samouprave, ki je razdelil Občino
Pesnica, je botroval ponovni priključitvi enot k šolam v neposrednem šolskem okolišu. Enota vrtca v
Pesnici je bila tako priključena k VIZ OŠ Pesnica, jeseni leta 1996.
Nekoč je bila praksa otroke čim dlje, iz različnih razlogov, zadržati doma v družinskem okolju, s podporo
starih staršev, drugih sorodnikov ali sosedov, ki so »pazile« otroke. Ta praksa je hitro pokazala, da imajo ti
otroci manj razvojnih priložnosti, kasneje v šoli dlje časa usvajajo določene VIZ vsebine, se težje
prilagodijo in socializirajo, se dlje časa opismenjujejo ipd. Kasneje z uvedbo male šole so se ti argumenti le
še dodatno okrepili. Devetletka pa je program razširila in smiselno umestila v šolski program.
Na sistem predšolske vzgoje smo lahko zelo ponosni. Država je v povezavi z Univerzami izdelala vsebinske dokumente, študijske programe in oblikovala profil vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter napisala sodobno zakonodajo. Kot poznamo predvsem evropsko ureditev sistema predšolske vzgoje smo lahko na ta
standard ponosni. Malokatera država EU, v svetu pa sploh, ima tako dovršen in predvsem akademsko
usmerjen
model razvoja otrok od enajstih mesecev starosti do vstopa v primarni izobraževalni program.
Vrtec v Pesnici je skozi razvoj doživljal več vsebinskih in gradbenih preobrazb. Dobro načrtovan in
izgrajen vrtec so prostorsko umestili v neposredno bližino šole, ki je predstavljal osrednji in najbolj
poseljeni del kraja. To se je kasneje, ko je lokalna skupnost v teh krajih doživela še zadnjo politično
preobrazbo, izkazalo pragmatično. Vsaka od novo nastalih sedanjih občin Pesnice, Šentilja in Kungote so
želele postaviti lastno predšolsko shemo. Postavil se je posrečen model pripojitve enot vrtcev po
teritorialnem principu in ravno takšne lokacijske umestitve zgradb v neposredno bližino šol so pokazale
posrečeno vizijo občinskih veljakov več kot štiri desetletja nazaj.
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Danes enota vrtca v Pesnici še vedno nima optimalnih prostorskih in funkcionalnih pogojev. Nekaj na
račun relativno hitrega razvoja kraja ter poselitve in s tem potrebe po širitvi. Vrtec v Pesnici je v dveh
desetletji zrastel iz dvo v šestoddelčno enoto in kot kaže, bo potrebno relativno hitro razmisliti, kam se bo
širil v prihodnje. Zagotovo bomo ob potrebi po oblikovanju sedmega oddelka ali še kakšnega več morali
iskati dodatna zemljišča za izgradnjo, obstoječega pa zmanjšati in preoblikovati na največ štiri oddelke. Ob
tem bo tudi sedanja in v prihodnjem letu načrtovana dodatna igralna površina dobila svoj smisel
neutesnjenosti. Nova enota pa bo lahko po modernem principu dobila obliko enovite in celostno
načrtovane in oblikovane tretje enote pri VIZ OŠ Pesnica. Enota vrtca v Pesnici bi postopno rastla proti
številu 150 otrok, celotni zavod s šoloobveznimi učenci pa predstavljal močno podporno razvojno in
perspektivno okolje kraju Pesnica in Pernica.
Zato si še vnaprej želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja lokalne skupnosti.
Še naprej si želimo pozitivnega in konstruktivnega sodelovanja staršev, ki lahko pomembno sooblikuje
učinkovitejši in prijaznejši vrtec.
Prav tako brez skrbnih in strokovno usposobljenih vzgojiteljic in njihovih pomočnic uspešnega vrtca in
uspehov tako pri samem uresničevanju predpisanih predšolskih vsebin, kot tudi aktivnega delovanja na
zunanjih področij ne bi bilo.
Ravnatelj VIZ OŠ Pesnica
Mag. Andi Brlič
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VRTEC SKOZI ČAS
UTRINKI DOGODKOV SKOZI VSA OBDOBJA DELOVANJA VRTCA

OBDOBJE OD 1978 DO 1988
22.6.1978 so se odprla vrata novega dvooddelčnega vrtca v Pesnici. Za otroke in starše ter okolico je bila to
pomembna pridobitev in hkrati začetek organizirane predšolske vzgoje na področju sedanje občine Pesnica.
Na otvoritvi vrtca je bilo prisotnih veliko krajanov in drugih gostov.

Pevski zbor OŠ Pesnica z Marjano Javornik

Mali šolarji iz Šentilja z Alenko Truntič

V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Pesnica in mali šolarji iz vrtca Šentilj.
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Vrata novega vrtca je prestopilo 40 vpisanih otrok. Skupini sta se imenovali »Srne« (24 otrok) in
»Metulji« (16 otrok). Prve zaposlene v vrtcu so bile vzgojiteljici Alenka Truntič in Darinka Potrč,
pomočnice (takrat so se imenovale še varuhinje) Zofija Fišer in Cecilija Ješovnik, ki je opravljala zraven
varuhinje, tudi delo čistilke. Vrtec je imel takrat lastno kuhinjo s kuharico Dragico Zadravec (kasneje
poročena Sagadin). Organizacijsko vodenje enote je opravljala Alenka Truntič. Do leta 1993 je bil vrtec
Pesnica eden izmed enot VVO Ljuban Vodeb iz Kosarjeve ulice v Mariboru.

Skupina »Srne« Alenka Truntič, Cecilija Ješovnik

Skupina »Metulji« Darinka Potrč in Zofija Fišer

Vrtec je bil še takrat brez igral na dvorišču. Zasaditev
grmičevja in dreves, nekatera stojijo še danes, so
pomagali zasaditi tudi starši (november 1979).
V letu 1980 se je vrtec priključil na telefonsko
omrežje, leto kasneje na mestno vodovodno omrežje.
Prvi smučarski tečaj so izvedli leta 1980 na hribu v
Spodnjem Dobrenju.
VVO Ljuban Vodeb v Mariboru praznuje 30-obletnico
obstoja vrtca. Otroci in strokovne delavke so z
nastopom sodelovale na prireditvi (1984).
Otroci na igrišču z vzgojiteljico Darinko Potrč

Prva igrala so bila postavljena leta 1985 ob sodelovanju s KS Pesnica in SOV ter pomoči staršev.
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OBDOBJE OD 1988 DO 1999
V šolskem letu 1988/89 je obiskovalo vrtec 51 otrok.
Kadrovska zasedba: Cecilija Ješovnik, Dragica
Sagadin, Darinka Potrč, Alenka Truntič, Dragica
Panasov, Darja Urgl (od leve).

V juniju, leta 1988 se je praznovala 10-letnica delovanja vrtca Pesnica. V vrtcu se je izvedel kulturni
program in razstava likovnih izdelkov otrok.
Organizirani so bili tečaji v vrtcu kot so plavanje, smučanje, tečaj nemškega jezika (Doba), plesni tečaj
(Roly).
V letu 1992 so potekale aktivnosti o odcepitvi vrtcev na področju občine Pesnice od VVO Ljuban Vodeb v
Mariboru.

Tečaj plavanja v Pristanu, 1991

10 - obletnica vrtca, junij 1988
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Od 1. januarja 1993 je vrtec začel delovati pod VVZ Šentilj, ki se je ustanovil v tedanji občini Pesnica,
sedež pa je imel v Šentilju. Pod VVZ Šentilj je spadalo 9 vrtcev s 24 oddelki (Sladki vrh, Zgornja Velka,
Ceršak, Šentilj, Jakob, Jarenina, Zgornja Kungota, Svečina in Pesnica). Vrtec Pernica je še spadal pod
VVZ Koroška vrata v Mariboru. Ravnateljica VVZ Šentilj je postala Alenka Truntič, njene naloge
organizacijskega vodenja pa je prevzela Darinka Potrč. Vrtec Pesnica se je uspešno povezoval z ostalimi
vrtci. Zaživelo je delo v interesnih delavnicah: likovni, glasbeni, lutkovni in naravoslovni, še posebej pa je
bila aktivna lutkovna skupina (igrale so strokovne delavke iz različnih enot vrtca), ki je razveseljevala
otroke v vrtcih, šolah, v širšem področju občine in regije.
Prvič se je izvedla skupna prireditev VVZ Šentilj z naslovom: Rajajmo, rajamo v topli pomladi. Na tej
prireditvi so sodelovale vse enote vrtcev, ki so spadale pod zavod. Za strokovne delavke je bila
organizirana tudi Glasbena delavnica.

Lutkovna skupina vzgojiteljic, Šentilj 1994

Revija Ciciban poje in pleše v dvorani Union Maribor,
1995

Otroci nastopajo v Šentilju, maj 1994

Tečaj kitare (Metod Špur) v Šentilju, 1994
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Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi se je
občina Pesnica razdelila na tri nove občine (Kungota,
Pesnica in Šentilj), kar je posledično pomenilo tudi
spremembo organiziranosti predšolskega varstva na
tem območju. Vrtci, ki so bili pod VIZ Šentilj so se
priključili k matičnim osnovnim šolam. Tako sta vrtca
Pesnica in Pernica postali s 1.9.1996 enoti vrtca pod OŠ
Pesnica. Ravnateljica zavoda je bila Jelka Kos Novak. Pohorje - izlet na Glažuto, 4.6.1998
Vodenje vrtca ponovno prevzame Alenka Truntič. Vrtec je
imel 3 oddelke. Dva oddelka sta bila v vrtcu, en oddelek »male šole« v prostorih OŠ. Vključenih je bilo 60
otrok.
Kadrovska zasedba: Alenka Truntič, Darinka Potrč,
Manica Koprčina, Ksenija Božnik, Dragica Panasov, Vesna
Marčič.
S 1.9.1999 je vrtec pridobil oddelek več (4 oddelki).
Najmlajši oddelek otrok je bival v preurejenem prostoru
garderobe – nova igralna površina bivanja. Otroci,
vključeni v oddelek 5 do 6 let (»mala šola«) so bili
razporejeni v prostore OŠ Pesnica.

Revija Ciciban poje in pleše v dvorani Union Maribor,
19.5.1998

Posebno
priznanje
za
sodelovanju
na
likovnem
natečaju
»Moja domovina« je prejel Jožek Bohl. Na ministrstvu za šolstvo in šport
RS v Ljubljani mu ga je podelil državni sekretar dr. Pavel Zgaga. Na
slovesno podelitev ga je spremljala mentorica Darinka Potrč.
V dvorani Golovec v Celju je 28.1.1997 potekal posvet o bodoči 9-letni
osnovni šoli. Udeležili sta se ga Alenka Truntič in Vesna Bračko
(učiteljica). Na prireditvi ob materinskem dnevu, 23.3.1998 je bila
predstavljena knjiga Metulj, zbirka pesmic, ki jo je napisala in izdala
Darinka Potrč.
Ljubljana, 14.11.1996
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16.6.1998 je naloge ravnatelja OŠ Pesnica prevzel mag. Andi Brlič.
19.6.1998 je bila v dvorani KUD Pesnica svečana prireditev ob 20-letnici vrtca. Novoizvoljeni ravnatelj
zavoda OŠ Pesnica, mag. Andi Brlič je otrokom podelil priznanja ob zaključku »male šole« in športnega
tekmovanja »Zlati sonček«. Slavnostni govor je imel župan Bojan Mažgon.

Januarja 1999 se je izvedel smučarski tečaj na Edrovem hribu v Gačniku.
Dani Eferl je na smučarskem tekmovanju na Pohorju, v okviru Smučarskega kluba Branik (7. 2. 1999),
dosegel 1. mesto v veleslalomu.
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23.4.1999 je plesna skupina malih šolarjev in učencev
iz prvega razreda OŠ Pesnica nastopila na prireditvi
SCHUSPORTFEST v avstrijski Lipnici. Festival je
potekal v okviru projekta Alpe-Jadran. Sodelovale so
tudi plesne skupine iz sosednjih držav. Predstavili so
se z otroškimi ljudskimi plesi, na harmoniko jih je
spremljala Slavica Krstič. Mentorici sta bili Alenka
Truntič in Vesna Bračko.

V letu 1999, julija in avgusta, so bila opravljena
vzdrževana dela, kjer se je usposobila tretja igralnica
vrtca in kjer sta se dogradila vetrolova: vhoda v vrtec
in premestitev garderobe. V času obnovitvenih del je
bil vrtec zaprt, za varstvo je bilo poskrbljeno v enoti
Pernica. Nabavila se je tudi nova oprema za tretjo
igralnico v vrtcu.
Vrtec z novim vetrolovom – spredaj

Sodelovanje med enotami vrtcev je povezovala izvedba Kostanjevega piknika.

Kostanjev piknik, Pernica, 14.10.1999
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OBDOBJE OD 2000 DO 2008
Delovna akcija skupaj s starši se je pričela v aprilu in končala v maju v letu 2000. Uredilo se je okolje
vrtca, obnovitev dotrajanih igral ter izdelava dveh gugalnic. Postavila se je tudi lesena hišica na vrh hriba,
predelalo se je tudi igralo z gumami.
V šolskem letu 2001/2002 so šestletniki polni pričakovanj utrli pot novemu programu devetletne osnovne
šole v Pesnici.

Učiteljici Vesna Bračko, Božena Arnejčič in vzgojiteljica
Alenka Truntič, 1.9.2001

Otroci na obnovljenih igralih, maj 2000

Na ploščadi za trgovino v Pesnici se je prvič izvedel tečaj drsanja za obe enoti vrtca ob vaditeljih iz
Maribora.

Otroci osvajajo veščine drsanja, februar 2002
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Vrtec Pesnica je pridobil nove prostore prizidka, s 1.9.2002 so otroci lahko bivali vsi pod eno streho vrtca.
V tem šolskem letu je bilo vpisanih 61 otrok, ki so bili razporejeni v štiri oddelke vrtca.

Prizidek vrtca še v gradbeni fazi in dokončana podoba prizidka, 2002

Strokovne delavke obeh enot vrtca smo sodelovale pri raziskovalnem projektu, kjer je sodelovalo sedemnajst vrtcev iz Slovenije: Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti, ki sta ga v
letih 2003–2005 financirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za znanost in Urad RS za šolstvo
(odgovorna nosilka projekta; dr. Ljubica Marjanovič Umek).

Za dobro delovanje na strokovnem področju sta cilje ambiciozno zastavljala in jih skupaj s strokovnimi
delavkami realizirala ravnatelj, mag. Andi Brlič in vodja strokovnega aktiva Manica Koprčina.
S projektom »Ohranjanje čebelarske tradicije na Slovenskem«, sta na strokovnem posvetu »Združena
Evropa – naš skupni izziv«, sodelovali s predstavitvijo plakata Manica Koprčina in Petra Hegediš
(april 2003).
V šolskem letu 2004/2005 se je izvedel načrt aktivnosti za zbiranje sredstev za igrala v vrtcu »Starši za
igrala«. Akcija je potekala po zastavljenem načrtu celo leto.
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OBDOBJE OD 2008 DO 2019
V letu 2008/09 ima vrtec 6 oddelkov otrok. 5 oddelkov v vrtcu, največji prostor v vrtcu, se je razdelil na
dve igralnici. Oddelek otrok od 5 do 6 let je bival v prostorih nad KS Pesnica.
V juniju 2008 je vrtec praznoval 30 let, obeležili smo ga s kulturnim programom. Nastal je bilten »Naših
30 let«.

19.3.2009 smo podpisali EKO LISTINO za
dolgotrajno sodelovanje v nacionalnem Eko projektu.
Koordinatorica projekta je bila Ksenija Božnik. Vsako
leto se obeleži »Dan Zemlje« z različnimi
aktivnostmi.
Na sejmu Alttermed v Celju sta naši enoti vrtca
Pesnica in Pernica predstavljali Ksenija Božnik in
Sabina Kraut z razstavnimi izdelki iz odpadnih
materialov v sklopu Eko projekta (februar 2010).
»Eko frajerji smo mi«, 2018

Obe enoti vrtca se vključita v projekt KVIZ: Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti v vzgoji in izobraževanju (2009 – 2014), projekt je razpisal Evropski socialni sklad v
sodelovanju z MZŠŠ RS. Namen projekta je bila težnja po izboljšanju dviga kakovosti VIZ dela z jasno
zastavljenimi cilji in aktivnostmi ob načrtovanju Razvojnega načrta vrtca.
Nosilci projekta so bili: mag. Andi Brlič, ravnatelj, Mojca Verčkovnik, Alenka Herceg in Vesna Marčič.
Koordinatorica projekta: Mojca Korenjak.
Na strokovnem posvetu v Portorožu sta Alenka Herceg in Vesna Marčič predstavili aktivnosti dela v vrtcu,
naslov njune predstavitve je bil »Samoevalvacija kot temelj izboljšav«, (v sklopu projekta KVIZ, marec,
2012).
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Dramska skupina se vrsto let uspešno predstavlja ob »Dnevu Ustvarjalnosti«, ki ga organizira
JSKD občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Mentorici skupine sta: Mojca Verčkovnik in Natalija Cafuta.

Dramska igra: Babka pa jezik kaže, 2019

Dramska igra: Polž Počasnelko in Gosenica Marta, 2015

Pričetek gradnje širitve vrtca za nove prostore bivanja otrok 1. starostnega obdobja v oktobru 2010.
V mesecu marcu 2011 je bila otvoritev dograjenih prostorov vrtca in pridobitev novih igral na igrišču vrtca.

Prerez traku ob otvoritvi novih prostorov vrtca

Nova podoba vrtca
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Otroci iz šole in vrtca so skupno nastopili na območnem srečanju otroških folklornih skupin v Lovrencu na
Pohorju pod mentorstvom Lee Rumež in Mojce Korenjak (marec 2012).
Plesna skupina pod mentorstvom Petre Hegediš se je udeležila revije Ciciban poje in pleše v SNG Maribor
(junij 2012).

Plesna skupina vrtca

Folklorna skupina vrtca in OŠ Pesnica

Decembra 2012 se je upokojila Manica Koprčina, ki je bila del zavoda od leta 1992. Ob delu vzgojiteljice
je bila tudi dolgoletna vodja strokovnega aktiva. Vodenje strokovnega aktiva je kasneje prevzela
vzgojiteljica Vesna Marčič (od leta 2013 do leta 2017).

V decembru 2014 se je prvič organiziral Miklavžev
sejem v Pesnici, v sodelovanju s Turističnim
društvom Pesnica. Na stojnicah so bili izdelki,
igrače, ki so jih starši pomagali izdelovati na
delavnicah v vrtcu. S prostovoljnimi prispevki se
vsako leto obogatijo kotički z novimi igračami.
Miklavžev sejem je postal že stalnica decembrskih
prazničnih dogodkov.
Miklavžev sejem, 2015
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V šolskem letu 2014/15 se je naš vrtec povezal s
sosednjimi vrtci Jarenina, Jakob in Šentilj in zasnovali
smo skupni projekt »Sodelovanje z okoliškimi vrtci«.
Dejavnosti so bile načrtovane tako na ravni otrok, kot
na ravni povezovanja strokovnih delavcev iz
sodelujočih vrtcev.
Prav tako se je v tem šolskem letu pristopilo k
projektu Turizem in vrtec, ki ga razpisuje Turistična
zveza Slovenije. Načrtovalo in izvedlo se je veliko
raznovrstnih aktivnosti s področja spoznavanja Turistična kmetija Eder, maj 2015
domačega kraja in drugih znamenitosti izven kraja.

Pogostitev otrok iz okoliških vrtec, april 2017

Turistična kmetija Eder- sadili smo zelišča, maj 2015

V sklopu projekta KVIZ: Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti v vzgoji in izobraževanju, smo januarja 2014 dobili načrtovan obisk zunanjih evalvatorjev.
Strokovnega posveta v Portorožu sta se udeležile vzgojiteljici Petra Kniplič Hegediš in Mojca Verčkovnik.
Predstavili sta se s plakatom na temo: Komunikacijski model opismenjevanja v 2. starostnem obdobju
(april 2016).
V mesecu juliju 2017 se je upokojila vzgojiteljica in vodja enote Darinka Potrč. Njeno nalogo vodenja je
prevzela Vesna Marčič.
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V mesecu marec vsako leto organiziramo dogodek ob Materinskem dnevu, kjer se predstavijo oddelki vseh
starosti. Tiste najmlajše spremljajo na oder starši in z njimi tudi nastopijo.

Materinski dan, marec 2015

Materinski dan, 2015

Ob zunanjih dogodkih v kraju in na revijah Ciciban poje in pleše nastopa Pevski zbor obeh enot vrtca.
Zbor v enoti vodi Romana Tekmec.

Skupno druženje v decembru obeh enot vrtca, 2017
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Sodelovanje z zunanjimi izvajalci iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Hiše Eksperimentov Maribor
je zelo uspešno, saj otroke navdušujejo z delavnicami, kjer si otroci pridobijo veliko novih spoznanj in
izkušenj.

Delavnica: Pozdrav Pomladi, 2019

Delavnica: Svetloba, 2018

Zaključki šolskega leta – slovo od mini maturantov. Ob dogodku povabimo zunanje gledališke skupine in
animatorje.

Zaključek šol. leta 2014

Zaključek šol. leta 2018
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V projektu Zgodbožerčki, ki ga razpisuje JSKD občin Kungota, Pesnica in Šentilj, sodelujemo od leta
2016. Namen projekta je spoznavanje pisateljev iz domačega kraja in njegova dela. Projekt se zaključi s
skupno prireditvijo in podelitvijo priznanj otrokom in mentoricam.

Prireditev v dvorani KTP centa Pesnica, junij 2016

Na reviji Ciciban poje in pleše 2018 v SNG Maribor, se predstavita zbora vrtca Pesnica in Pernica ter tudi
plesna skupina prvič pod vodstvom Lidije Janjetović in Mateje Pintarič.
Otroci najstarejših oddelkov so vključeni v projekt »Nogometni vrtec«, Nogometna zveza Slovenije.

Oddelek Ostržki in trener Teo Knuplež, 2019
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POSEBNI DOSEŽEK NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI:
Lutkovna skupina vrtca, pod mentorstvom Petre Kniplič Hegediš in Alenke Leber je
prejela »Zlato plaketo« za nastop na srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije
(Dolenjske Toplice, Novo Mesto, 2018). Lutkovna skupina se ponovno uvrsti na regijsko tekmovanje, ki
je bilo v SNG Maribor.

Lutkovna skupina, 2019

VKLJUČENOST VRTCA V RAZLIČNE PROJEKTE:

1.

Naravoslovno matematična pismenost / spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov,
MZZŠ (vertikala vrtec - OŠ), Vesna Mrkela

2.

Erasmus +: »Promoting the social inclusion of our disadvantaged students, through the knowledge of the rich European cultural heritages/history« – Spodbujanje inkluzije otrok s posebnimi
potrebami skozi spoznavanje bogate evropske kulturne dediščine, Romana Tekmec

3.

Projekt JSKD občin Kungota, Pesnica in Šentilj – »Zgodbožerčki«, vse strokovne delavke vrtca

4.

Turizem in vrtec »Z igro do prvih turističnih korakov«, vse strokovne delavke vrtca

5.

Sodelovanje in povezovanje z okoliškimi vrtci, Vesna Marčič

6.

Projekt »Nogometni vrtci«, Nogometna zveza Slovenije
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»MOJIH 40 LET«
Pomlad leta 1978 se je že umikala poletju, ko so se zaključevala dela v novem, dvooddelčnem vrtcu v
Pesnici. Na poti iz službe me je ustavila prijateljica in zaskrbljeno vprašala: "Ali si že vpisala tvojega
Primoža v vrtec? Moraš pohiteti na krajevno skupnost, kjer sprejemajo prijave, samo 40 otrok bodo
sprejeli." Seveda sem pohitela in vpisala mojega tri in polletnega Primoža, ki je jeseni postal Metuljček v
skupini od 2. do 5. leta starosti.
Takrat sem bila kot vzgojiteljica zaposlena v vrtcu Šentilj, enoti VVZ Ljuban Vodeb iz Maribora, kamor se
je priključil tudi pesniški vrtec. Vedela sem, da bo odslej moje delo v novem
pesniškem vrtcu, saj sem bila kot domačinka razporejena na delovno mesto vzgojiteljice in vodje enote.
Moje male šolarje v Šentilju sem pripravila za nastop ob svečanem odprtju vrtca, zgrajenega iz sredstev
samoprispevka.

22. junij je bil za Pesnico posebno velik dan. Veliko ljudi se je zbralo na tem svečanem dogodku in naključje je, da je petletna Vesna, ki je prerezala trak in bila kasneje v moji skupini Srnic, postala kot vzgojiteljica moja sodelavka, nato pa se odločila za poklic učiteljice. Otroci, stari od 2 do 5 let, so bili razporejeni v
skupino Metuljčkov, od 5 do 7 let pa v skupino Srnic z malo šolo. Vse zaposlene smo se z veliko vnemo
in mladostno zagnanostjo trudile, da bi bilo otrokom v novem vrtcu čimbolj prijetno in udobno. Skupaj s
starši in krajevno skupnostjo smo že v prvih dveh letih opremili igrišče z igrali in zasadili drevesa, ki so
otrokom nudila prepotrebno senco. Sčasoma je prišel v vrtec tudi telefon in zdrava pitna voda.
Takrat še ni bilo moderne tehnologije, kot je danes, zato je bilo potrebno vse pripomočke izdelati ročno.
Naša največja učiteljica je bila narava, z opazovanjem in dejavnostmi na prostem so otroci spoznavali domači kraj, rastline in živali v bližnji in daljni okolici.
Ob kvalitetnem vzgojno-izobraževalnem programu so bili vključeni tudi v pestre dodatne dejavnosti, kot so
tečaji tujega jezika, plesni, smučarski, plavalni tečaj, pevski zbor, zobozdravstvena preventiva in še veliko
drugih dejavnosti, kot so nastopi v KS, OŠ, sosednjih vrtcih in širši okolici. V vseh teh letih je vrtec doživel veliko sprememb: na organizacijskem, programskem, normativnem in kadrovskem področju. Z ustanovitvijo občine Pesnica je vrtec postal ena od devetih enot VVZ Šentilj, ki ga je odlikovala pestra in raznolika dejavnost na različnih področjih ter predvsem skupni cilji in povezanost. Kot ravnateljica VVZ Šentilj in
poslanka v takratni občinski skupščini sem bila velikokrat v težkem položaju, kako prepričati poslance, da
so otroci naše največje bogastvo, zato je potrebno vrtce enakovredno obravnavati.
Alenka Truntič
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»MOJIH 40 LET«
Ko nam kdo nastavi ogledalo, se jezimo nanj, če nam podoba, ki se v njem zrcali, ni po volji. Na vso moč
se trudimo prikazati kot edino pravo tisto podobo, ki smo si jo ustvarili v svoji glavi …
Razvajeni smo in težko sprejemamo mnenja drugih! Toda, ali ni to ena izmed pomembnih vrlin, ki jih
moramo naučiti naše nadobudneže? Že res, da si starši svoje otroke lastimo, čeprav niso naša last! Rada
rečem, da so nam dani na posodo. Dani so nam za radost in veselje, za žalost, jezo in za skrb … Borimo se
za njih, jim gladimo pot v življenje, jih imamo radi, jih varujemo … A svoje življenje bodo morali živeti
sami! Jih bomo zmogli dobro pripraviti na življenjske preizkušnje?
Res sem imela srečo! Izbrala sem si poklic, ki me je izpolnjeval in osrečeval vseh 40 let in še dlje. Vsak
večer, ko se je dan poslavljal in je vse potihnilo, sem si nastavljala ogledalo: ¨Sem danes naredila vse in se
dovolj potrudila za vsakega, da bi imel lep dan?¨ Vselej nisem bila zadovoljna in rada bi storila več in
bolje! Kako težko je bilo vselej ustreči vsem staršem, ki so imeli svoja pričakovanja, posebne želje,
namenjene le njihovemu otroku. Tudi sodelavkam sem želela lep dan vsak dan v letu, kaj šele otrokom!
Zelo sem se trudila, a nisem imela čarobne paličice … Hvaležna pa sem, da mi je uspevalo osrečevati
otroke, ki so me nenehno nagrajevali s svojo nesebično naklonjenostjo. V njih sem vselej našla vir dobre
energije! Kaj ti lahko bolj polepša dan kot otroški smeh in njihov: ¨Rad-a te imam!¨ In njihov objem? Ali
pa: ¨Ti si tudi moja babica!¨ Hvala, Filip! Kaj lahko pomeni več kot, po vsej trgovini odmevajoč radostni
otroški vzklik tvojega imena, da ne zastane korak le tebi, marveč vsem, ki so ta hip med trgovskimi
policami? Hvala, Niki! Pomisliš, da morda le delaš prav!!!
Z veseljem se naprej razdajaš, se ob njih in z njimi učiš, jih opogumljaš in jim vsak dan pokloniš trenutek
sproščenega smeha ... To je moj recept za vedro otroštvo!
Ko sem po štiridesetih letih odhajala iz vrtca, sem s seboj odnesla zaklad – otroški smeh, ki mi vliva
pogum, da pišem za vas, moji mali junaki. Tako ostajam blizu vas! In, ko si vas zaželim priklicati v svoj
spomin, sežem po skrinji, polni še drugih vaših zakladov: vaših risbic, fotografij in drobnih umetnij, tudi
takih, kjer so še vidni sledovi mamine pomoči. Hvala, Lina in vsi, ki mislijo kot ti in tvoja mami. Ta
zaklad skrbno hranim, saj je dragocen in ga ni mogoče nikjer kupiti in ni enakega na svetu!
Svoj drugi dom – vrtec, pa prepuščam vam, ljube kolegice! Skrbno ga čuvajte, da bo sončen in topel, poln
otroškega smeha!

Darinka Potrč
23

Težnja po nenehnemu iskanju novih strokovnih izzivov je temeljno poslanstvo vsakega vzgojitelja.
Biti dober vzgojitelj pomeni, da mora ves čas skrbeti za svojo osebnostno rast in profesionalen razvoj.
Skozi različna obdobja, kjer smo priča mnogim spremembam, od vzgojitelja zahteva nenehno prilagajanje
in strokovno izpopolnjevanje. Kakovostno delo z otroki je dokaz mnogih dosežkov in tudi presežkov na
različnih področjih kurikularnih vsebin. Le bogato učno in spodbudno okolje je tisto, ki otroku omogoči, da
se lahko razvija optimalno. Vsekakor pa ima širina znanja ter zrela osebnostna raven vzgojitelja ključno
vlogo za razvoj otroka v predšolskem obdobju. Dobro povezovanje v kolektivu, učenje drug od drugega, si
zastavljati cilje ambiciozno, sprejemati kritiko in iskati rešitve za izboljšave, je neprecenljiva vrednost
kolektiva. In z vso odgovornostjo temu lahko tudi pritrdim. Naj izpostavim vlogo ravnatelja, ki z
akademskimi razpravami mnogokrat navdušuje in pripomore, da se razmajajo naše meje razmišljanja. Z
njegovo pomočjo si je mogoče odločneje spoprijemati z izzivi, v naš kolektiv pa vnese ozračje, ki je k cilju
in novim izzivom skozi naravnano.
V kolektivu nas je 12 strokovnih delavk in vsaka posebej po svojih zmožnostih pomaga ustvarjati našo
skupno zgodbo, ki jo morda lahko imenujem kar Mavrica. Je pisana in zato tako zelo posebna.

Skozi pregled zapisa zbornika pa želimo, da dobite vpogled, koliko dogodkov, različnih aktivnosti se
je odvijalo skozi vsa obdobja. Je samo delček vsega, verjamem pa, da si boste tudi vi znali oblikovati
svojo zgodbo o našem delu v vrtcu.
Vesna Marčič, vodja enote vrtca
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Narisala: Lina Kos (6 let)

V šolskem letu 2018/19 obiskuje vrtec 101 otrok. Oddelkov je 6 (3 oddelki 1. starostnega obdobja in
3 oddelki 2. starostnega obdobja).
Kadrovska zasedba se je skozi čas spreminjala, predvsem zaradi nadomeščanj porodnega dopusta.
Kolektiv vrtca sestavljamo strokovne delavke:
Vesna Marčič, Ksenija Božnik, Mojca Verčkovnik, Petra Kniplič Hegediš, Lidija Janjetović, Romana
Tekmec, Dragica Panasov, Mateja Pintarič, Alenka Leber, Nevenka Lešnik, Tamara Žižek, Natalija
Cafuta.
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Jubilejni zbornik ob 40. obletnici vrtca
Zbrala in uredila: Vesna Marčič
Oblikovanje: Vesna Marčič
Lektorirala: Tatjana Dvoršak
Viri: Kronika vrtca
Prelom in tisk:

Pesnica pri Mariboru, 2019
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