
                                                                                 

                                                                               

90 let predšolske vzgoje na Muti 

Na Muti se je predšolska vzgoja oziroma varstvo predšolskih otrok pričelo davnega šolskega leta 1929/1930. V šolski 

kroniki Državne osnovne šole Muta lahko na strani 23 preberemo, da je pristojnim s pomočjo Ciril-Metodove  družbe 

uspelo urediti prostore za otroški vrtec, ki pa v letu 1929 še ni pričel obratovati. To se je zgodilo 8. februarja leta 1930, 

ko je bila za prvo otroško vrtnarico na Muti imenovana gospodična Elizabeta Špes iz Maribora. Vrtec je dnevno 

obiskovalo okoli 30 otrok, prostori pa so bili v hiši vdove Kosove. Leta 1935 se je vrtec preselil na Spodnjo Muti (današnji 

godbeni dom), nato pa leta 1941 spet na Zgornjo Muto, na Gortinsko cesto 3 (hiša nasproti vrtca). Takrat je vrtec dobil 

novo opremo, delo pa je potekalo v nemškem jeziku.  

 

Zaradi vedno večjega števila otrok, ki so obiskovali vrtec, je bil leta 1972 zgrajen montažni vrtec (današnja zgradba), ki 

je imel 4 igralnice.  Kasneje se je odprl še dodatni oddelek v prostorih bivše sejne sobe občinskega poslopja Kienhofen. 

Leta 1982 je bilo povpraševanje po mestih v vrtcu večje, zato se je odprl dodatni oddelek v bloku na Kovaški 8, na 

Spodnji Muti. 

 

S sprejetjem novega Kurikula za vrtce je predšolska vzgoja v Sloveniji dobila še bolj strokovno oblikovane smernice za 

delo v vrtcih. Položaj otroka v vzgoji se je spremenil, nova dognanja stroke so pokazala na pomen učenja v najzgodnejših 

letih. Do leta 2015 je v vrtcu delovalo 6 oddelkov,  nato 7, leta 2018 pa se je število povečalo na 8 oddelkov (4 oddelki 

v matičnem vrtcu, 2 na spodnji Muti in 2 v šoli). Tako v letu 2020/2021 vrtec obiskuje 130 otrok.  

 

Skozi čas se je spreminjala tudi zunanja podoba vrtca in njegove okolice. Vrtec se je leta 1964 priključil k osnovni šoli. 

Zaradi graditve prizidka k osnovni šoli leta 2005 se je vrtec tudi fizično povezal s šolo (vezni hodnik). Zunanjo prenovo 

pa je zgradba dobila leta 2011, ko je bila izvedena energetska sanacija (zamenjava oken, fasade, fotovoltaika).  

 

Vizija vrtca »Skupaj lažje rastemo« nam daje usmeritve, da poskrbimo,  da se otroci dobro počutijo, pridobijo čim več 

prijetnih izkušenj ter optimalno napredujejo. Na prvo mesto dajemo skrb za zdravje in gibanje (projekta Zdravje v vrtcu 

in FIT4KID), sledijo  razvijanje govora, besednega zaklada in knjižnične vzgoje (projekt OBJEM) ter varnosti v prometu 

(Pasavček). Veliko dejavnosti teče v sodelovanju z osnovno šolo (obiski telovadnice, glasbena dežela, učenje angleščine) 

in društvi v domačem okolju.  

 

Zapisala mag. Helena Boh.    

 

 

 

 

 

 

 

V počastitev 90-letnice je bil izdan priložnostni filatelistični sklop, kjer so otroci in njihovi mentorji na likovnem natečaju 

v šolskem letu 2019/2020 ustvarjali na to temo. Likovna komisija je iz zbranih del izbrala tri dela, ki so bila uporabljena 

v filatelističnem sklopu. 

 

Priložnostni poštni žig: Drevo življenja. Skupaj lažje rastemo, iz majhnega raste veliko. Motiv drevesa, kot naš razvoj. 

Vsi smo različni, drugačni, kar predstavljajo gumbi na drevesu, veje so različne poti, ki nas vodijo naprej.  

Ime in priimek otroka: NEVA VREČIČ (5 let). Mentorici: MAJA MOŠKON, SUZANA ZNAJDEN. 

Priložnostna pisemska ovojnica: Brezskrbnost in sreča otrok, ter prijateljstvo, ki ga gradimo skupaj. 

Ime in priimek otroka: AŽBE FERK (5 let). Mentorici: ANITA KLUG, SUZANA ERŠTE. 

Osebna poštna znamka: Naš vrtec, srečni, veseli otroci in toplina sonca v ozadju, kar predstavlja naše življenje v vrtcu. 

Ime in priimek otroka: ZALA FILIPI (6 let). Mentorici: ANITA KLUG, SUZANA ERŠTE. 

 


