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Spoštovana direktorica Dolenjskega muzeja gospa Jasna Dokl Osolnik in 
kustos razstave gospod Matej Rifelj, cenjeni ravnateljici in sodelavci 
naših vrtcev (ga. Jožica Zec in Meta Potočnik), spoštovani gostje, dragi 
otroci. 

Razstava z naslovom Hodili smo v vrtec, ki si jo bomo danes premierno 
ogledali je, kot razumem, poklon predanosti vseh tistih, ki so v skrbi za 
naše najmlajše prepoznavali osnovo za svetlejšo prihodnost. Skrb, ki se 
je na novomeškem organizirano izkazovala že od 1. marca 1930 dalje. 
Vesela sem, da je med vodstvi in zaposlenimi v naših vzgojno 
izobraževalnih zavodih to skrb za bodočnost in predanost ustvarjanju 
dobrih temeljev za slehernega vključenega otroka, moč že na daleč 
videti tudi danes.  

Programi, ki so jih naši otroci deležni in zaposleni, ki s predanostjo 
opravljajo to plemenito delo, so v našem okolju tradicionalno kakovostni. 
Želimo pa si, da bi te kakovostne programe in vzgojiteljske time podprli 
tudi s primernimi prostorskimi pogoji za izvajanje predšolske vzgoje. 
Izvedbeno si za to tudi dejansko prizadevamo in verjamem, da bomo 
primerno hitro tudi uspešni. Politična volja za konkretne premike na 
predšolskem področju je izkazana, nekaj realiziranih prostorskih 
pridobitev je že v uporabi, načrti za ne tako oddaljeno prihodnost pa so 
tudi že v procesu izvajanja.  

Verjamem, da bomo skozi to pregledno zgodovinsko razstavo spoznali, 
da tudi v preteklosti pogoji vedno niso bili blesteči, vendar pa so se 
bleščali nasmehi zadovoljnih malčkov, ki so dan za dnem v objem 
staršev stekli dobre volje, polni novega znanja in zanosa za odkrivanje 
sveta. To si upam trditi zato, ker sem tudi jaz obiskovala vrtec Janko, ki 
je deloval na enem od sedmih novomeških gričev. Ni bil najnovejši, ni bil 
najlepši, je bil pa moj vrtec in verjamem, da ima vsak od navzočih, ki je 
vrtec v svojem otroštvu obiskoval, enega takega – svojega. Zaradi vrtca 
in kasneje osnovne ter srednje šole, ki so mi tako veliko dali menim, da 
sem se razvila v gorečo ljubiteljico Novega mesta in prav ta leta, otroštva 
in mladosti so ključna za razvoj pripadnosti nekemu kraju. Upam si trditi, 
da vsem omenjenim institucijam zelo dobro uspeva razvijanje pripadnosti 
še danes. 

 

 



Ta večer nam pripoveduje razvojno pot in ustvarjalne zgodbe naših 
vrtcev. Čestitke Dolenjskemu muzeju, da je vnovič izstopil iz okvirjev in v 
svoj program vključil pregled zgodovinskega razvoja novomeških vrtcev. 
Profesionalna inštitucija, kot je Dolenjski muzej, z današnjo razstavo tako 
tudi opozarja, da so posamezne organizacije kot so vrtci in šole pogosto 
spregledane v svoji pomembni vlogi, ki v osnovi predstavlja temelj 
razvoja vsake sodobne družbe. Saj v nederjih teh organizacij vzgajamo, 
učimo in usmerjamo bodoče odrasle, ki bodo morda nekoč muzealci, 
umetniki, obrtniki, znanstveniki, in bodo opravljali poklice, s katerimi se 
bomo razvijali kot družba, kot odrasli, zreli in odgovorni ljudje. Saj vemo, 
da iz malega zraste veliko…in tisto, kar smo posejali, bo nekoč zraslo in 
obrodilo sadove. Zato je zelo pomembno, kaj sejemo, kako vzgajamo in 
kaj učimo, saj bodo ta majhna in tenkočutna bitja nekoč odrasli ljudje. 
Kakšni bodo kot odrasli ljudje, je odvisno od nas staršev in od inštitucij, ki 
jih vzgajamo, ljubimo in učimo. Zato pomen naše starševske in vaše 
pedagoške vloge, spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, ne smemo in ne 
moremo spregledati. Za naše najmlajše smo vsi odgovorni - kot starši, 
pedagogi in celotna družba. 
 
Še enkrat čestitke zaposlenim, kot tudi upokojenim iz obeh vrtcev, 
Pedenjped in Ciciban ter Dolenjskemu muzeju za pregledno razstavo o 
razvoju predšolske vzgoje v naši občini.  
 
Vsem želim en lep večer obujanja spominov in razglašam, da je razstava 
odprta.  
 

podžupanja Mestne občine Novo mesto  
Sara Tomšič 


