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Animirani otroški film Opeka na opeko, vrtec

Pozdravni nagovor ravnateljice Marte 

Korošec

Pozdravni nagovor podžupana Aleša Čerina

Arhitektura pleše – Plečnikova Ljubljana:

•	 Šance

•	 Nuk

•	 Tromostovje

•	 Tržnica

Zaključek

Nastopajo otroci skupin 
Ježi, Krtki, Sončki, Sovice, Želvice.

Program so pripravili:
Katarina Munda Udovič, Vesna Pantič, Teja Rus Zalokar, 
Vanja Kep, Vesna Košir, Jana Pevec, Petra Faris, Urša 
Luznar, Žaklina Zahirović, Marjana Jovanovska, 
Marijana Furlan, Darja Štirn, Marta Korošec.

Zunanji sodelavci:
plesna koreografinja mag. Mojca Leben, fotograf 
Tadej Bernik, glasbenica Rada Kikelj Drašler,arhitekt 
Aleksaner Sašo Ostan, kipar Jure Markota .

Vrtec mi je všeč, ker je zelo od otrok. Zjutraj jih je malo, 
potem pa jih pride veliko.  Eva (5,5 let)

Vrtec so velika vrata, skozi pridejo otroci. Marko (4,2 let)

To je ena taka ogromna hiša. Notri je ful igrač. Pa otrok 
in tovarišic je tudi veliko. Pa kuhinja je tudi in notri 
dobro kuhajo. Jurij (3,7 let)

Vrtec mi pomeni, da je dober, da je zelo resničen. To pomeni, 
da obstaja. Žan (5,6 let)

Meni pomeni vrtec, da je takšen pomemben in ful lep, 
da sem srečen in se lahko igram. Mark (5,2 let)

V vrtcu se veliko naučim, rišem, pišem, se igram.
Rad ga imam, ker so tu moji prijatelji. Sergej (5,5 let)

Vrtec je služba za odrasle, da čuvajo otroke. Vrtec je tudi 
za otroke, da se kaj novega naučijo. V vrtcu je veliko igrač. 
V igralnici imamo tudi premično steno, da če kaj rabiš od 
sosedov, da ne hodiš okoli, da samo odpreš. Hana (6,1 let)

Vrtec je Vodmat, Klinični center, pa Ljubljana. Vrtec je hiša. 
Notri so otroci. Radi izdelke delajo. V vrtcu so še vzgojiteljice, 
kuharice, Srečko pa noben več. Noelle (5,2 let)

Še nisem velik in hodim v vrtec. Tam se imamo vsi radi. Din (4,6 let)

V vrtcu se igramo z zanimivimi igračami, pa če se pokvarijo, 
ni nič hudega, ker nam jih hišnik popravi. Tibor (6 let)

V vrtcu vedno komaj nekaj čakam, ali igro, ki si jo izmislimo 
s prijatelji, ali pa kaj novega, kar nam povesta vzgojiteljici in 
potem mi doma o teh stvareh pove tudi tatko. Arne (5,2 let)

Vrtec mi je zelo všeč. Tam se igram, raziskujem, plešem, 
pečem piškote iz zdravih stvari in grem v muzej, pa na 
izlet. Bela Su (6,2 let)

V vrtcu je zabavno. Med počitkom lahko tako za hec 
spimo, takrat se s prijateljicami pogovarjamo šepetaje 
in se tiho smejimo. Zarja (4,9 let)

Vrtec je velika hiša, kjer me čuvajo ravnateljica in 
vzgojiteljica, kuharice pa mi kuhajo. Renee (5,9 let)

Ko me je ena soseda vprašala, v kateri vrtec hodim, sem 
ji rekel, da v tistega, ki ima najlepše opeke, ampak ga ni 
narisal Jože Plečnik. Žiga (5,4 let)
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50 let
Vrtca
Vodmat

Pred 1968 V šestdesetih letih je bilo v Ljubljani veliko po-
manjkanje organizirane vzgoje in varstva za predšolske 
otroke, zato so krajani na področju Stari Vodmat varst-
vo predšolskih otrok uredili kar v bližnjih stanovan-
jskih blokih in v OŠ dr. Jožeta Potrča.1968Nastane prva  
namensko zgrajena stavba za vrtec z velikim igriščem na 
Bolgarski ulici 20 za 6 predšolskih oddelkov in se poimenu-
je v Vrtec Vodmat.1974Vrtec Vodmat se razširi z drugo 
stavbo na Korytkovi ulici 24 za 8 oddelkov najmlajših 
otrok ter  s centralno kuhinjo in pralnico. Na zemljišču 
Ginekološke klinike je zgrajen nov montažni vrtec Vrtec 
Klinični center za 6 oddelkov z velikim igriščem za potre-
be zaposlenih v bolnišnici. Deluje v sklopu bolnišnic. Vrt-
cu se pridružijo tudi vzgojiteljice, zaposlene na otroških 
oddelkih bolnišnic (prva vzgojiteljica v bolnišnici je bila 
zaposlena 1965. leta, sicer na delovnem mestu zdravst-
vene nege). 1978 Vrtec Vodmat pridobi tretjo stavbo kot 
prizidek na Korytkovi ulici 26 za 8 oddelkov predšol-
skih otrok, z večnamenskim prostorom, zakloniščem in 
igriščem. Vrtec Klinični center se poveča s prizidkom za 
novih 6 oddelkov predšolskih otrok. 1979Vrtec Vod-
mat dobi svoj logotip. S pomočjo vzgojiteljice ga ustvari 
mama varovanca. 1984 Vrtci v občini Center se združijo 
v en vrtec z imenom Vrtec Ljubljana Center, Vrtec Vodmat 
postane ena od petih enot vrtca, logotip vrtca pa prev-
zame nov vrtec. 1992 Vrtec Klinični center se izloči iz 
Univerzitetnega Kliničnega centra in se kot šesta enota 
priključi Vrtcu Ljubljana Center. 2004 Zaradi zakonskih 
predpisov o najvišjem dopustnem številu oddelkov vrtca 
so se trije vrtci v Ljubljani morali razdružiti, med njimi 
tudi Vrtec Ljubljana Center. Vrtec Ljubljana Center se po 
20 letih razdruži v štiri samostojne vrtce. Enoti Vodmat 
in Klinični center postaneta enoti Vrtca Vodmat. Logo-
tip se vrne v vrtec, za katerega je nastal. 2011 Začne de-
lovati razvojni oddelek. 1968 - 2018 Prva ravnateljica 
Vrtca Vodmat je bila ga. Justi Kavšek, Vrtca Klinični cen-
ter pa ga. Metka Karo. Danes vodi vrtec ravnateljica ga. 
Marta Korošec, že 26. leto. V Vrtcu Vodmat so se preiz-
kušali novi programi predšolske vzgoje. Bil je hospitaci-
jski vrtec, vseskozi naravnan na spremembe v pedagoški 
stroki.  Danes ima  28 oddelkov v štirih objektih in 16 na 
pediatričnih oddelkih bolnišnic.  V okolju je med drugim 
prepoznan po številnih umetniških projektih, za katere je 
dobil več priznanj in nagrad.
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