
ZAKAJ POTREBUJEMO (NOV) VRTEC V KOČEVJU 

Praznični čas, čas obdarovanj, prihod vseh dobrih mož, lesket daril, lučk, ognjemet,  

prireditve  ….vse to je za nami, mene  pa  vzpodbuja  k razmišljanju  in pisanju  o naših 

otrocih, tistih,  s  katerimi v Vrtcu Kočevje  preživljamo večino dneva, o tistih, za katere smo 

odgovorni Mi odrasli. Morda bo prispevek prebral tudi kdo, ki bi lahko v svoji vlogi prispeval 

nekaj  več na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih  otrok na Kočevskem. 

Vrtec Kočevje je s  svojimi 36 oddelki eden večjih vrtcev v Sloveniji, je na sedmih lokacijah 

od Stare cerkev do Kočevske reke; v letošnjem letu vanj zahaja cca 630 otrok. Kapacitete 

vrtca so se povečevale v zadnjih letih, skladno z povečevanjem števila rojstev ne samo na 

Kočevskem ampak tudi v Sloveniji nasploh.  »Čakalne dobe« so bile pogoste, ponekod še 

trajajo, slovenske občine so jih reševale vsaka na svoj način, največkrat z gradnjo novih 

vrtcev ali širjenjem obstoječih kapacitet. Slednje je bilo tudi pri nas; v tem času je nastal tudi 

Brlogec, kar gre zahvala občini Kočevje, v ostalih enotah  pa  smo sleherni prostor, 

garderobo, zbornico spremenili v otroške igralnice ter na ta način zadostili potrebi po vpisu 

predšolskih otrok; Posledično ni bilo denarja za obnovo notranjih prostorov naših enot,   

najbolj dotrajanih in sicer  Čebelica in Kekec. Razlogi so znani, saj je že pred leti   nastala 

idejna zasnova za dograditev Vrtca Čebelica, kasneje za novogradnjo enote Kekec. Temu 

primerno se je prilagodila infrastruktura-od tod veliko parkirišče pred Kekcem. 

Nekateri Kočevski vrtci dosegajo starost petdeset,šestdeset  let in več. V eni centralni kuhinji 

kuhamo za vse enote. V zadnjih letih se zelo povečuje število otrok, ki potrebujejo posebno 

hrano iz razloga alergij oziroma drugih bolezni. Alergološka oziroma dietna kuhinja  zahteva 

prostor, polno in  ločeno obdelavo hrane, zahteva veliko časa in znanja, dopolnjeno opremo…  

Tradicionalni prostor varovanja otrok, skupinskega učenja že dolgo ne veljajo več; 

nadomestili smo jih z  novimi pristopi, ki temeljijo na obravnavanju otrok kot individualnih 

osebnosti z lastnim ustvarjalnim potencialom. Družbenim, tehnološkim, pedagoškim in 

okoljskim spremembam se morajo prilagoditi tudi stavbe in njihovi prostori, katerih 

zasnova in oblikovanje sta v neposredni povezavi z učenjem in razvojem otrok – vrtec je 

prostor, ki uči. Za to je potreben prostor, igralnica, igralnica za sprostitev, telovadnica, 

prostor za individualno delo z otrokom, skupen večnamenski prostor..…..dodatna 

oprema. Dejavnosti v glasbenem kotičku, v vrtčevski knjižnici, v telovadnici, v senzorni 

sobi…..Kot drugi slovenski vrtci imamo tudi mi  že vpeljane inovativne, sodobne metode 

vzgoje in učenja otrok, medtem ko arhitektura naših  objektov (z nekaj izjemami napr. 

Brlogec, Ostržek ) ne uspe slediti uveljavljenim spremembam pedagoškega procesa ter nam 

tega ne dopušča. Novejše, s pedagoškimi metodami usklajene usmeritve spodbujajo odprtost, 



združljivost in fleksibilnost igralnic, ukinitev hodnikov, (so)uporabo »vmesnih prostorov«, 

zasnovo mobilnega pohištva. Arhitektonske ovire kot so stopnice v enoti Kekec , kjer 

vzgojiteljice nosijo hrano v prvo nadstropje vključujoč z jedilnim priborom, ker vrtec nima 

dvigala ter stopnice v enoti Čebelici, kjer vzgojiteljice nosijo otroke, ker so otroci prvega 

starostnega obdobja v nadstropju, ne  otežujejo le  delo vzgojiteljic, temveč tudi  možnosti 

prehodov iz igralnice v igralnico. 

 Veseli smo, da ima Kočevje lepo in veliko srednjo šolo, krasno knjižnico,  več osnovnih šol, 

vemo pa, da se nihče ne stiska na takšnih površinah, kot se stiskamo mi, pa naj gre za otroke 

ali strokovne delavce. V vseh enotah vrtca imamo število otrok nad predpisanimi normativi 

(fleksibilni normativ) saj smo se neprestano prilagajali potrebam po vpisu v predšolsko 

vzgojo. »Prilagajali smo se in »potrpeli«.Vsak prostor smo spremenili v igralnico, da smo 

zmanjševali »čakalno listo«. Naši hodniki so polni, neprehodni, celotna administracija 

vključno s svetovalno službo je na nekaj kvadratnih metrih v podstrešnih prostorih, vzgojitelji 

nimajo svojih prostorov, računalniške opreme. Timsko delo zahteva tedenske, pa  tudi dnevne 

sestanke, ki potekajo na hodnikih , garderobah, otroških stolčkih, največkrat brez tehnološke 

opreme, saj kabinetov vzgojitelji nimajo., v večini igralnic ni pisalnih miz. Menimo, da si tudi 

Občina Kočevje zasluži in predvsem potrebuje nov vrtec. To ni nad standard,   ampak 

preprosto potreba. 

Verjamemo, da so finančni razlogi tisti, ki zavirajo novogradnjo vrtca v Kočevju Nismo 

bogata občina, pa tudi najbolj revna najbrž ne; občine v  obljubljanski  regiji  so v zadnjih 

letih odpirali nove vrtce, enote, hiše (Cerknica, Velike Lašče, Ribnica, Metlika, Trebnje, 

Vrhnika, Lavrica, Medvode,Ivančna gorica-več vrtcev, Idrija, Brežice …») da o krajih v 

Podravski regiji, Ljubljane ali Domžal niti ne govorimo. Strokovni  delavci smo mnogokrat 

razočarani, ko obiščemo vrtce v Sloveniji, saj se  takrat še bolj zavedamo, kaj vse bi lahko 

ponudili našim otrokom, če bi za to imeli ustrezne pogoje.  Smo ena redkih, če ne edina (tako 

velikih občina) brez vrtca na normativno ustreznejšem nivoju.  

Da so otroci naše največje bogastvo naj ne bo izrabljena fraza; Da to drži se verjetno 

zavedamo vsi, še najbolj pa tisti, ki smo z njimi vsak  dan v stiku: Enakost za vse, vsaj v prvih 

letih življenja? V naš svet prinašajo ljubezen, smeh, radovednost, igrivost, postavljajo nam 

težka,vprašanja, nam prinašajo skrb. Tu smo mi odrasli, ki smo dolžni poskrbeti za njih;  

…in že jutri bo  praznični čas, čas obdarovanj, prihod vseh dobrih mož, lesket daril, lučk, 

ognjemet,  prireditve  …. 

Vrtec  Kočevje 

I.R. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


