
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

120 LET  

VRTCA V SOLKANU 

Jako stara vas na Goriškem je Solkan. 
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NAGOVOR RAVNATELJICE 
 

OB 120. JUBILEJU IGRIVIH LET VRTCA V SOLKANU 

 »Otroci so -tako kot zvezde- izjemno, nepopisno lepi, in ko jih gledamo, skrbimo zanje in jih 
spoštujemo take, kot so, ker nam pogosto omogočijo bolje spoznati, kaj je zares pomembno.« 
Bill Sears 

 
Otroci so ljubezen v vidni obliki. Vemo, da čutijo in mislijo na svoj, neponovljiv način. In poleg 
družine ima vrtec pomembno vlogo v njihovem življenju. 

Tako kot se vrti naš svet in se vrtijo letni časi v naravi, tako se vrtijo tudi leta delovanja našega 
vrtca. In tako pridemo do obletnice, ki je čas za spomine  ̶  120 let pomeni zavidljivo obdobje. 

Vrtec je previharil skozi zgodovino in se prilagajal različnim spremembam, družbenim in 
gospodarskim razmeram, ki so bistveno vplivale na življenje in razmišljanje ljudi, predšolska 
vzgoja pa je bila zato zaznamovana s številnimi sistemskimi in programskimi spremembami. 
Skozi zgodovino so se izboljšali vzgoja in pogoji za bivanje otrok. V vseh teh letih je v otrokovo 

dobrobit delalo veliko ljudi, ki so si prizadevali za kvalitetno vzgojo in vse ovire doživljali kot 
izziv. Vojni so sledila obdobja stisk in pomanjkanja, vendar pa so prišla tudi leta obnove vrtca. 
Otroci so v prostorih vrtca od nekdaj skozi igro pridobivali vrednote in znanja, ki so jim bili 

popotnica za življenje. 

Skozi čas se je večal pomen vzgoje, mi, strokovni delavci, pa se z izobraževanji in 
kreativnostjo trudimo slediti novim standardom in smernicam po Kurikulumu za vrtce. Vzgoja 

nikakor ni le improvizacija – tega se vodstvo in zaposleni v Vrtcu Nova Gorica zelo dobro 

zavedamo. Danes je naš vrtec neprimerno več kot ustanova, ki uresničuje prvoten namen 
ustanovitve. Je sodoben, strokoven vrtec, ki zasleduje načela predšolske vzgoje, kjer se otrok 

razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter v interakciji z vrstniki 
kot tudi odraslimi. 

V skladu z načeli uresničevanja ciljev vizija našega vrtca že nekaj časa ostaja na poti 
prijaznega in ustvarjalnega vrtca. Zasnovana in izvajana je z vrstami prioritetnih nalog in 

projektov, skozi katere razvijamo in krepimo utrip vrtca in spodbujamo iskanje poti otrokovega 



 
 

razvoja. Stremimo k uspešnemu in vzgojno bogatemu programu. Vsi zaposleni omogočamo 
otrokom spodbudno učno okolje, kjer znanje pridobivajo z lastnimi izkušnjami. 

Vrtec je v Solkanu pričel svoje poslanstvo z majhnim številom otrok, za katere so skrbele 
takratne vzgojiteljice. Danes imamo v enoti Julke Pavletič vključenih 69 otrok, za katere skrbi 
veliko več zaposlenih kot pred leti.  

Povezovanja ob jubileju se vsi neizmerno veselimo, jemljemo ga kot uspeh, ki ga je pomagal 

soustvarjati naš strokovni kader. Vsak zaposleni je v tej zgodbi pustil svoj del srčnosti in 
ljubezni do otrok in vrtca. Zapisi, fotografije, pripovedi in spomini v publikaciji sestavljajo 

mozaik vsega, kar smo v vrtcu delali, še delamo in bomo delali. Žal se vseh dogodkov ne da 
zapisati, pa vendar upam, da boste skozi prebiranje občutili utrip in srčnost naše enote. 

Zato dovolite, da najprej vsi zaposleni čestitamo vrtcu, vas pa vabimo, da se pridružite 
praznovanju ob spominih, zapisih, pripovedovanjih v naši brošuri. 

Hvala vsem, ki ste in še vedno pomagate graditi kakovostno predšolsko vzgojo preteklih, 
sedanjih in bodočih generacij. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri obeleževanju jubileja, ter 
Krajevni skupnosti Solkan za spominsko ploščo, ki krasi pročelje enote vrtca. 

Vrtec, zaposleni in otroci, želim vam lepo praznovanje in uspešne, nepozabne pravljične in 
ustvarjalne otroške dni! 

 
 
 

Aja Trudn, ravnateljica 
  



 
 

NAGOVOR ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA 
GORICA 

 
Častitljivi jubilej solkanskega vrtca odraža izročilo vzgoje najmlajših. Gre za številne 
generacije, ki so v svojem odraslem življenju tvorile našo skupnost in s tem oblikovale družbeni 
značaj Solkana, enega najstarejših krajev pri nas. Osebnost se namreč izoblikuje v prvih letih 
življenja, vrtec pa je poleg družine drugo gnezdo odraščanja malčkov. 

Vrtec v Solkanu se s 120 leti delovanja uvršča med najstarejše tovrstne vrtce, najbrž pa je tudi 
eden redkih neprekinjeno delujočih. Danes je enota vrtca Julke Pavletič ena izmed osmih enot 
vrtca, ki je v upravljanju javnega zavoda Vrtca Nova Gorica. Enota je obnovljena, sodobno 

opremljena in zagotavlja prostor za izvajanje programa predšolske vzgoje otrokom v petih 

oddelkih. S skrbjo za vrtce in šole ter s podporo drugim organizacijam in dejavnostim, ki se 
ukvarjajo z odraščanjem in vzgojo, mestna občina prispeva svoj del k veselemu otroštvu in k 
privlačnosti naših krajev za bivanje mladih družin. 

V imenu Mestne občine Nova Gorica ob 120-letnici solkanskega vrtca čestitam vsem, ki ste v 
tem obdobju prispevali k razvoju predšolske vzgoje. 
 

dr. Klemen Miklavič 

župan 
  



 
 

 
Vrtec leta 1925, vir: PONG 

ZGODOVINA VRTCA 
Prve predšolske ustanove v svetu so 
začele nastajati že v 17. stoletju, ko so 
posamezni zdravniki in pedagogi dognali, 

da predšolski otrok potrebuje posebno 
skrb. Osnovnošolski zakon iz leta 1869 in 
sprejetje zakonskih določil o otroških vrtcih 
leta 1872 so botrovali k začetkom 
načrtovane predšolske vzgoje. Prvi zapisi o 

predšolskem varstvu na Slovenskem so bili 
sicer že prej, a otroške vrtce kot predšolske 
vzgojne ustanove so načrtno odpirali šele 
okoli leta 1900. Nastali so po zgledu vrtcev, 

kakršne je zasnoval in širil na nemškem 
ozemlju Friedrich Fröbel, ki je uresničeval 
zamisel J. A. Komenskega o materinski 

šoli. Že takrat so zapisali, da je zdrava 
vzgoja otroka potrebna, še preden gre ta v 
šolo, ter da vzgoja v otroškem vrtcu 
dopolnjuje družinsko vzgojo, da se otroci v 
vrtcu pripravljajo za vstop v šolo z rednimi 
telesnimi vajami, z razvijanjem čutil in 
drugimi primernimi dejavnostmi in z 

izobraževanjem brez poučevanja v 
šolskem pomenu. Eden teh prvih vrtcev je 



 
 

tudi naš vrtec v Solkanu. 

Pobudnica ustanovitve vrtca v Solkanu je 

bila Marija Makuc. Solkanski župnik je že 
novembra 1899 priporočil vernikom, naj 
otroke vpišejo v vrtec, saj naj bi se v njem 
otroci naučili lepega vedenja. Vrtec je, 
glede na vire, odprl svoja vrata 1. 

decembra 1899. Župnija je naslednje 
šolsko leto pozdravila ustanovitev vrtca. 

Tako je kot prvo šolsko leto vrtca v Solkanu 
zabeleženo šolsko leto 1900/1901.Skozi 

zgodovino je vrtec v Solkanu doživljal 
različne vzpone in padce, bil pod nadzorom 
različnih služb, društev, držav ter zamenjal 
nekaj lokacij, dokler se ni ustalil na 

trenutnem naslovu Slokarjeva 8. Leta 1953 

so vrtec poimenovali po Julki Pavletič, 
znani solkanski protifašistični aktivistki. Do 

danes je zamenjal tudi nekaj podob. Zadnjo 

prenovo je doživel v šolskem letu 
2012/2013. V tem času so bile vzgojiteljice 

s svojimi skupinami otrok razpršene po 
enotah Vrtca Nova Gorica. Vrtec je v času 
svojega obstoja zamenjal tudi veliko število 
vzgojiteljic, ki so jim v začetku rekli 
»vrtnarice«, ter še večje število otrok. Kljub 
vsem zgodovinskim spremembam pa 

nekatere stvari ostajajo enake in nas 

povezujejo s preteklostjo.  

Tako nekoč kot danes vzgojiteljice sledimo 
pedagoškim načelom za vrtce, navodilom 
in aktualnim smernicam za izvajanje 

načrtovane predšolske vzgoje.  
Tako nekoč kot danes vrtec dopolnjuje 
družinsko vzgojo in igra pomembno vlogo 

v otrokovem razvoju. Tako nekoč kot tudi 
danes je v vrtcu primarna oblika učenja 
igra. 

 

Že 120 let se vije otroški smeh v vrtcu v 
Solkanu. Naj tako ostane še naslednjih 
mnogo let

. 

 

Viri: 

Pavlič, S. (1991). Predšolske ustanove na slovenskem 1834–1945. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo in šport.  
Puhar, A. (1982). Prvotno besedilo življenja. Ljubljana: ČPG DELO. 
Tul, V. (2000). 100 let vrtca v Solkanu. Nova Gorica: Založba BRANKO. 



 
 

VRTEC SKOZI ČAS 
 

 

 

Vrtec leta 1955 

 

Vrtec leta 2012 

Vrtec leta 2020 



 
 

 

VODILO ENOTE IN DEJAVNOSTI 
 

V našem vrtcu se strokovni delavci 
zavedamo, kako pomembno je, da 

otroke postopoma vključujemo v 
kulturo, v kateri živimo, da negujemo 
njeno tradicijo, ki je posebnost naroda 

in nam omogoča ohranjanje kulturne 
dediščine. Pri otrocih skušamo z 
zgledom vzbujati spoštovanje 
preteklosti ter veliko zanimanja zanjo, s 

čimer spodbujamo in krepimo 
domoljubje. Odrasli učimo otroke 
domoljubja tako, da se ga zavedamo 

tudi sami in ga gojimo. V našem vrtcu 
nam je mar. Za naš vrtec je domoljubje 
pomembna vrednota; gojimo ga odrasli 

in ga tako prenašamo na otroke. 

Primestna lega vrtca nam omogoča 
sprehode po bližnji okolici, kjer ceste niso 
zelo prometne. Na sprehodih otroci 

spoznavajo svoj kraj, njegovo zgodovino, 

znamenitosti, kulturno dediščino, kot so 

mizarska obrt, reka Soča, Solkanski most 
idr. Vsako šolsko leto obogatimo s 
sodelovanjem s Krajevno skupnostjo 



 
 

Solkan, z okoljem in s starši. Veliko se 
poslužujemo gibanja in iger v parku, ki je v 
neposredni bližini vrtca. Strokovni delavci 
spodbujamo otroke k samostojnosti, 

medvrstniškemu sodelovanju, otrokom 
omogočamo gibanje na dnevni ravni, 
stremimo k umirjenosti in sproščenemu 
vzdušju. 
 

Strokovni delavci enote Julka Pavletič 
Solkan se na 120. obletnico vrtca 

pripravljamo že dalj časa, saj se 
zavedamo, da je jubilejni dogodek res 

nekaj pomembnega za otroke, starše, 
strokovne delavce in širšo skupnost. 
Načrtovali smo široko paleto bogatih 
dejavnosti. Prednostna naloga vrtca je bila 

spoznavanje Solkana, njegove zgodovine, 

kulturne dediščine in naravnega okolja. V 

dejavnosti so bili aktivno vključeni starši, 
stari starši in zunanji gostje ‒ predstavniki 

krajevne skupnosti ter posamezniki, ki so 

obiskovali naš vrtec. Zgodbe so nas 

povezale, med nami gradile mostove ter 

nas učile odnosa do tradicije in korenin. 

Naučile so nas 

 

● kako so nekoč živeli v Solkanu; 
● spoštovanja do starejših in preteklosti; 

● doživljanja praznikov; 
● seznanjanja z različnimi prenosi informacij – seznanjanja s krajem in njegovo 

zgodovino; 

● narečnega jezika: naučili smo se tudi nekaj pravih solkanskih besed, b´nk, w´blč, 
vidwni, stružlje, šarauf, perw´t, čj; 

● vrednot; 

● ljudskih pesmic in starih iger. 

 



 
 

 
V starejši skupini so otroci s pomočjo gradiva, ki so ga pripravili skupaj s starši in starimi starši, 
izvedli projekt Skupaj raziskujemo Solkan. Vse dejavnosti so se kurikularno prepletale. 

Spoznavali smo jih celostno:

 

 

● naš vrtec Julka Pavletič Solkan; 
● solkanski most; 

● solkanski radič; 
● Hidroelekrarna Solkan; 

● Osnovna šola Solkan; 
● solkanski kajakaši; 
● vila Bartolomei; 

● solkansko kotalkališče; 

● solkanski slikar Vladimir Makuc; 

● legenda olimpijskih iger Jure Franko; 

● najstarejši hotel na Goriškem - hotel 

Sabotin; 

● hrib Sabotin; 

● Sveta Gora; 

● solkansko pohištvo in intarzije; 
 

 

 

 

● gondola na Sveto Goro; 

● spomenik padlim borcem in žrtvam v 1. 
in 2. svetovni vojni; 

● solkanski mizarji;  

 

Otroška risba Solkanski mizarji 



 
 

 

● zgodbe velikih solkanskih mizarjev; 

● solkansko pokopališče, kjer je pokopan 
France Bevk; 

● solkanski izviri in vodnjak; 

● solkanski kmečki mejni prehod Solkan 2 
ali Solkan polje; 

● prvi slovenski lutkar Milan Klemenčič; 
● stara in nova železniška postaja; 
● ribiška družina Soča. 

 

Otroci pri Solkanskem mostu 



 
 

 

 

Vzporedno z dejavnostmi smo: 

● razstavljali gradiva, knjige, risbice in izdelke o Solkanu,  

● pripravili razstavo starih igrač 

● in številne druge dogodke v vrtcu. 

 

 



 
 

 

Razstava starih igrač Vsi smo bili nekoč otroci, oktober 2019 
 
 

 

Razstava To smo mi, junij 2020 



 
 

 

Ljuba Krušič; proslava ob kulturnem prazniku, februar 2019 

 

Dan z solkansko ilustratorko Ano Zavadlal, februar 2019 



 
 

 
 

 

 
 

Otroška risba vrtca, šolsko leto 2019/2020  



 
 

 

SPOMINI PETRUŠKE ŽBONA, HČERKE JULKE 
PAVLETIČ  
 

Smo v stanovanju pod gradom v 
Gorici in moja mama me tesno 
objema, ne spusti me. Za njo pa 
okupatorji in kolaboranti, ki jo grobo 
vlečejo stran. To je moj edini živ 
spomin na mamo. Mogoče je to 
februarja leta '44, ko se še zadnjič 
takole stiskava preden jo za vedno 
odvlečejo stran. Kot utrinkov se 
spominjam tudi obiskov zapora, ko z 
družino vsa lepo oblečena  z ulice 
zrem v mala okna z rešetkami, za 
njimi pa mama in njene ruske 
sojetnice, ki me vesele pozdravljajo 
Petruška; tako sem iz Petre za vse 
postala Petruška. 

V teh drobnih spominih odseva vse 
njeno življenje žene, mame in borke. 
Je ena tistih velikih primorskih žensk, 
ki so se nesebično borile in žrtvovale 
za vse nas, za našo boljšo prihodnost, 
svobodo. 

 



 
 

 

 

V koncentracijskem taborišču v Ravesbruscku je dočakala konec vonje, vendar je 
zaradi tifusa tam pri 37 letih tudi umrla. Bila je žrtev za nas nedojemljivega nasilja 
druge svetovne vojne, v prvi vrsti pa borka z močnimi vrednotami, ki je srčno verjela v 
prihodnost. 

Ne bi si mogla želeti lepšega in primernejšega obeležja zanjo kot je to, da ravno 
solkanski vrtec nosi njeno ime. 

 

»Ubijali so nas, ubili nas niso. Za nami rasejo 
otroci«, kakor je napisal C. Kosmač v eni 
svojih zgodb 

Ciril Kosmač,  Lovim pomladni veter, uredil 
A. Gombač, Ljubljana 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

SPOMINI NA SESTRO JULKO  
 

 

Julkina mlajša sestra Danica pripoveduje: 

»Pri hiši je bilo 14 otrok. Julka je bila moja starejša sestra. Kot majhen otrok se 
spomnim, da sem se je vedno bala in se tekla skrit, ko je prišla domov. Nisem je imela 
za starejšo sestro, ampak bolj za mamo, ker je bila toliko starejša od mene. Bila je 
zelo resna ženska. Živeli smo na Fadiguščah (Fadigušče – če greš iz Damberja na 
desno, na levo prideš na Kekca). S partizani je sodelovala že od začetka. S sosedo 
sta hodili na sestanke v hišo Riharda in Štefke na Damberju. Takih skupin je bilo več, 
v teh skupinah je bilo krog 10 ljudi. Julka se je poročila v Solkan k možu. V tej hiši je 
bilo veliko ljudi. Sovaščani so jo imeli zelo radi. Sorodniki v hiši pa so jo izkoriščali, ker 
je bila preveč delovna. Vse delo je vedno padlo na njo, likanje, pospravljanje. Bila je 
šivilja, zato je tudi vsem šivala in popravljala obleke. Z možem sta imela dva otroka. 

Kasneje sta se preselila v Ajdovščino. Delala je za partizane. Ko je ugotovila, da jo 

iščejo, pa se je preselila k svoji sestri Mariji v staro Gorico. Vseeno so jo našli in 
odpeljali v taborišče. Nekega dne, je prišla k njim domov ženska in jim povedala, da 

je Julka na poti domov iz taborišča in da jih prosi za denar, da si lahko plača vlak. Vsi 
so se veselili in jo čakali, vendar Julke ni bilo. Vse je bila prevara. Julka Pavletič je 
umrla v taborišču zaradi tifusa.« 

 

Danica Bašin   



 
 

 

INTERVJU S SONJO BAŠIN 
  

„To je zgodba moje mame Sonje Bašin o 

deluv vrtcu v Solkanu. Delno sem si 

pomagala z njenim pripovedovanjem, 

nekaj z brošuro 100 let vrtca v Solkanu. 
Na naslovnici je tudi njena fotografija iz 

tega obdobja. Je še edina živa vzgojiteljica 

izprve generacije osebja tega vrtca. 

Nekaj zapisov je tudi iz mojih spominov, iz 

časa, ki sem ga preživela v tem vrtcu.  Z 

mamo sva nekaj let tudi živeli v drugem 
nadstropju, v sobici za vzgojiteljice.‟ 

 

V Solkanu, 3. februarja 2021                                                                                  

                                                                                                      Grozdana Krkoč  

 

V letu 2021 je strokovne delavce enote Julka Pavletič Solkan zanimalo: 
 

Kakšni so vaši spomini o začetku vrtca? 

Kaj je bilo takrat v vrtcu tako zelo drugače, kot je dandanes? 

Se spomnite kakšnih dogodkov o življenju v vrtcu, ki opisujejo takratno obdobje? 



 
 

 
Mlajša skupina na sprehodu z vzgojiteljico Sonjo Bašin, leto 1953 

 
 

MOJI SPOMINI  
NA SLUŽBOVANJE V VRTCU JULKE PAVLETIČ V SOLKANU 

Zamisel o ustanovitvi vrtca v Solkanu je 

nastala že leta 1950. Solkanske žene, 
članice mestnega odbora AFŽ 
(Antifašistične fronte žena) imajo vse 
zasluge, da se je otroški vrtec ustanovil. 
Naprej je bil v garažnih prostorih takratne 

cestne baze, pri železniškem podvozu, v 

ulici IX. korpusa. Ko se je leta 1953 

Jugoslovanska vojska umaknila iz stavbe 

na ulici Ludvika Slokarja, se je vrtec preselil 

v te prostore, kjer je že deloval pred drugo 
svetovno vojno. Solkanske matere in žene 
so prostovoljno očistile prostore in jih 
uredile za delovanje in potrebe vrtca. Za 

takratne otroke sta bila gugalnica in 



 
 

peskovnik na dvorišču pod divjimi kostanji 
nekaj najpomembnejšega. Otvoritev vrtca 
je bila 8. marca 1953. Poimenovali so 

ga po Julki Pavletič, znani solkanski 
protifašistični aktivistki, ki je umrla v 
taborišču Ravensbruck v Nemčiji. 

Prostori v vrtcu so bili: v pritličju na 
zunanjem delu drvarnica, v notranjosti dve 

igralnici, kuhinja in sanitarije. Kasneje smo 

uporabljali še eno igralnico v prvem 
nadstropju stavbe, tu je bila tudi soba za 

upravnico vrtca, v drugem nadstropju pa je 

bila spalnica z lesenimi ležalniki in soba za 
vzgojiteljico. 

Moje službovanje v solkanskem vrtcu se je 
začelo v šolskem letu 1952/1953. Tja sem 

bila z dekretom poslana na delovno mesto 

vzgojiteljice. Prej sem službovala še v 
Anhovem, Radovljici in v Pekrah pri 

Mariboru. Nekaj časa sem bila tudi 
upravnica vrtca, in sicer v šolskem letu 
1954/1955, kasneje še v šolskih letih 
1962/1963 in 1963/1964. Leto 1963 je bilo 

še posebej odgovorno, saj smo čez poletje 

poskrbeli za približno 50 otrok iz 
Makedonije, ki so prišli k nam na oddih. 
Pravzaprav so se začasno umaknili iz 
porušenega Skopja, si psihično nekoliko 
opomogli od šoka, ki so ga doživeli in 
preživeli kljub številnim žrtvam tega mesta. 
V šolskem letu 1964/1965 sem začela delo 
v Centralnem vrtcu v Novi Gorici in bila tu 

do upokojitve. 

Žal v tem obdobju ni šlo vse lahko. Težave 
so bile s preskrbo s finančnimi sredstvi, 
opremo, hrano, milom, brisačami. Veliko so 

pomagale solkanske žene in mame, 
solkanski mizarji, organizacija Rdečega 
križa, takratni okrajni in občinski ljudski 
odbor, gospodarske organizacije s 

prispevki in starši. V vrtec so sprejemali 
otroke od dopolnjenega tretjega leta 

starosti do vstopa v šolo. Do leta 1956 sta 
bili v vrtcu po dve skupini, kasneje tri, in 

sicer malčki, sredinčki in velika skupina. 
Vzgojiteljica je prevzela in vodila najprej 

skupino malčkov ter jo popeljala po 
programu do vstopa v šolo. 

 



 
 

 

Dvorišče vrtca leta 1955 

Otroke smo vozile na sprehode, če je le 
vreme dopuščalo. Veliko časa smo z njimi 
preživele na travniku pred vrtcem, danes je 
tu urejen park. V poletnih mesecih smo jim 

razdelile bele klobučke, ki so jih varovali 
pred sončnimi žarki. Prva leta so bili otroci 

v vrtcu oblečeni tudi v bele predpasnike, po 
vzoru italijanskih vrtcev, kasneje pa ne. 

Program dela je vseboval dopoldanske in 

popoldanske aktivnosti. Po kosilu sta bili 

dve uri počitka na ležalnikih. Vzgojiteljice 
smo skupaj z upravnico pripravile program 

oziroma načrt dela v skupinah. Ta je 
vseboval razna ročna dela in spretnosti,  

branje in pripovedovanje pravljic, pesmic in 

zgodb. Gradivo smo našle v skromni 
knjižnici vrtca. Material za izdelke smo 
poiskale kar v naravi. Divji kostanji na 

dvorišču vrtca so bili vsako jesen predmet 
raznih izdelkov. Svoje izdelke so otroci 

prikazali na razstavi ob zaključku šolskega 
leta. Zaključek šolskega leta je bil za otroke 
pomemben dan, posebno za predšolske 
otroke. Tega dne so se udeležile tudi 
učiteljice iz osnovne šole, ki so otroke 
kasneje poučevale v prvem razredu. 
Naučile smo jih veliko slovenskih narodnih 

pesmi in pesmi iz NOB, saj smo bili povojna 



 
 

generacija (npr: Rdeče češnje rada jem, 
Kje so tiste stezice, Janez kranjski Janez, 

Ringa raja, Moj očka ima konjička dva in 
razne izštevanke). Pomembni dnevi za 
otroke so bili še praznovanje pusta, 

proslava ob dnevu žena, ki so si jo ogledale 
matere in none otrok, državni prazniki, 
obisk graničarjev, obisk dedka Mraza, ki je 
v vrtec prinesel veliko novih igrač. Prva leta 
smo si pri prehrani za dopoldansko malico 

in kosilo največ pomagali s paketi ameriške 
pomoči Evropi CARE (Cooperative for 
American Remittances to Evropa – 

Združenje za ameriško pomoč Evropi). 
Paketi so vsebovali mleko v prahu, sir in 

moko. Leta 1966 je bila pomoč ukinjena. 
Okus tega sira oranžne barve so otroci še 
dolgo pogrešali. Odličen je bil. 

Vrtec je bil odprt od ponedeljka do sobote 

od 6.30 do 17.00. Včasih je bil delovni čas 
8 ali 9 ur. 

Spomnim se, da so v zimskem času otroci 
prebolevali veliko otroških bolezni (oslovski 
kašelj, ošpice, rdečke, vodene koze, 
mumps, škrlatinko), bronhitise in prehlade. 

Cepljenja proti otroškim boleznim takrat ni 
bilo. Za zdravje otrok smo vsako zimo 

poskrbeli tudi tako, da smo jim dajali ribje 

olje. Vsak otrok je od doma prinesel svojo 

žlico, ne žličko, in dobil ribje olje pred 
kosilom. Eden drugega so bodrili, se 

smejali in kremžili med požiranjem tega olja 
nič kaj dobrega okusa.  

Za krepitev zdravja smo organizirali tudi 

kolonije ob morju in v hribih. 

Z vzgojo in varstvom so bili starši 
zadovoljni in brez skrbi. Vedeli so, da so v 

varnih rokah. Spomnim se, da se mi je 

dvakrat zgodilo, da starši niso prišli po 
otroka v vrtec. Odgovor je bil, da je oče 
pozabil in se spomnil zelo pozno, da mora 

po otroka, drugič je bila prepreka zelo 

slabo vreme. Poskrbela sem in jih odpeljala 

k sebi domov, na vratih vrtca pa sem pustila 

obvestilo, kje se otrok nahaja. Naslednjega 

dne sem jih nahranila, umila in pripeljala s 

seboj v vrtec ter jih potolažila, da ni nič 
hudega, saj bodo starši prišli danes ponje. 

Iskrenost otrok je nepopisna in marsikatera 

zgodbica je zanimiva. Veliko sem jih že 
pozabila, glede na moja leta. To se še 
spomnim, ko je nekega dne zjutraj veselo 

priskakljal k meni deček in mi povedal, da 
on pa bo gramofon, ko bo velik. 

Nasmehnem se, ga pobožam in se 
zamislim, le kaj mi je hotel povedati. 

Popoldne pa le vprašam mamico, če 



 
 

mogoče ve, kaj je želel povedati. Seveda, 
doma so se pogovarjali, kaj bo, ko bo velik. 

Oče mu je predlagal, naj postane kar 
agronom, ker je vsak dan rad prekopal 

zemljo po vrtu in plezal po sadnem drevju, 

temu primerno je bil tudi umazan od zemlje, 

ki je bila povsod, tudi v žepu. 

V času prihoda otrok v vrtec se malo 
dekletce nikakor ni hotelo preobuti v 

copate. Kar sedela je in sedela in me 

čakala, da jo ogovorim. Gledala me je v oči 
in z nogico bingljala sem in tja, vprašala 

sem jo, kaj je narobe, takrat pa spregovori 

in mi na hitro pove: „Vidiš imam nove 
čevlje! Včeraj smo šli v Staro Gorico, sem 
šla v copatih, domov pa sem prišla v novih 
čevljih, vidiš, kako so lepi. So ti všeč?‟ 
Danes se to ne zdi nič posebnega, vendar 
je bil v tistem obdobju Solkan v obmejnem 

pasu, kjer so veljala določena pravila pri 

prehodu čez državno mejo, in družine so si 
pomagale na razne načine, da so dobile 
željeno oblačilo ali obutev. 

To sem vam želela povedati in vam želim 
uspešno delo v tem vrtcu, ki ima že 120-

letno zgodovino za seboj. 

V Solkanu, 3. Februarja 2021                                                       Sonja Bašin  

 

Zaključni nastop 1957 



 
 

 
 
 

OZIRANJE V PRETEKLOST JE SMISELNO ZA 
SEDANJOST IN PRIHODNOST 

 
 

Od sodelavcev sem prejela povabilo, da nekaj napišem o vrtcu v tem jubilejnem letu. Obletnica 

nam da priložnost za spomine. Zelo sem bila počaščena in hkrati sem do tega čutila veliko 
odgovornost. Vsa leta, ko si zaposlen, te zaznamujejo za vse življenje in postanejo del tebe. 
Misli, občutkov, čustev je veliko. Zavedam se, da sem imela neizmerno srečo v življenju, ker 
sem lahko vseh 41 let delala to, kar mi je bilo v veselje in kar sem znala dobro delati. Ponosna 

sem na to, da sem se trudila v smeri delati, kar je prav, ne kar je „fajn‟  



 
 

Rekli so mi, naj premišljam:  
● koliko let sem delovala v enoti JPS; 

● kako se je vrtec spreminjal skozi čas; 
● kakšna je bila naravnanost vrtca; 
● o naravnanosti, spremembah, vzgojnem načrtu, delovanju pod upravo; 
● kako smo se povezovali s krajem; 

● o 120. obletnici. 

 

 

 

 

 

 

Prva misel je bila, kakšen čudovit poklic 
sem opravljala, kako odgovoren in 

ustvarjalen poklic vstopiti v otrokov svet. 

Zdi se mi, da sta igra in učenje otrok najbolj 
hvaležni od vseh opravil. 

Vseh lepih dogodkov žal ni moč zapisati, 
bilo jih je veliko. 

Vse svoje življenje živim v Solkanu. Mama 
me je vpisala v vrtec pri parku. Po dveh 

dneh sem že ušla iz vrtca domov. Živeli 
smo v neposredni bližini. Ne spomnim se, 
da me je bilo česa strah. Nona je potem 
rekla, da me bo pazila, ko bo mama delala. 



 
 

Tako sem se ponovno vrnila v vrtec pri 

parku v službo, v igralnico v pritličju, iz 
katere sem ušla domov. Zaposlila sem se 
1. 8. 1979, upokojila pa 1. 9. 2020. Vsa leta 

sem delala in ustvarjala v enoti Solkan. 

Ko sem se zaposlila, je bila stavba vrtca 

prenovljena, leta 1976 jo je namreč 
poškodoval potres. Stavba septembra še ni 
bila dokončana, zato smo delavke, ki smo 
bile dodeljene za enoto Solkan, izdelovale 

didaktične igrače v kabinetu Centralnega 
vrtca, po potrebi smo nadomeščale 
odsotnosti v drugih enotah vrtca Nova 

Gorica. V enoto smo se vselili v januarju 

1980. Otvoritvi je prisostvovala hčerka 
Julke Pavletič, po kateri se vrtec imenuje. 
To je bil varen in naraven vrtec. Nahaja se 

v naravnem okolju, ob neprometni cesti, 

zraven je park.  

V enoti je bilo pet igralnic: tri v pritličju, dve 
v zgornjem nadstropju. Posebnost 

solkanskega vrtca je, da je na zunaj videti 

kot dvonadstropna hiša, za zidovi pa skriva 
igrišče, poraslo z divjimi kostanji. To vrtec 
že na zunaj dela drugačnega od drugih. Bil 

je prvi vrtec, ki je imel umivalnice v igralnici, 

kar je vplivalo na način dela z otroki. Najbolj 
se spomnim svetlobe, velikih oken, ki so na 

obeh stenah igralnic in hodnika v zgornjem 

nadstropju. Kasneje sem doživela še eno 
prenovo stavbe. V letu 2003 so se začele 
širiti govorice o zaprtju solkanskega vrtca 
Julka Pavletič. Malčke naj bi izrinili 
poslovneži. Uprli so se starši in tedanja 
ravnateljica Jožica Ferjančič. Vrtec je ostal 
na veselje staršev, zaposlenih v vrtcu in 
večine Solkancev. Jeseni 2012 se je začela 
prenova, otvoritev je bila maja 2013. 

Stavbo so obnovili v skladu s smernicami 

Zavoda za kulturno dediščino.  

V enoti je še vedno pet igralnic; v pritličju 
vrtca dve za otroke od enega do treh let, v 

nadstropju tri za otroke od treh do šestih let. 

Otroci in zaposleni smo se razveselili 

večnamenskega prostora, ki je omogočal 
drugačno in bolj kvalitetno delo. V delo smo 
vnašali več gibanja v telovadnici. V 
zgornjem nadstropju je prostor, namenjen 

druženju ob klavirju, druženju ob 
prireditvah, igranju instrumentov, 

ogledovanju knjig, poglabljanju 

naravoslovnih vsebin.       

 



 
 

        
Igrišče pred zadnjo prenovo               Igrišče vrtca 2021 

 

Prva leta smo delali po Vzgojnem 

programu za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok, ki ga je izdal Zavod RS Slovenije za 

šolstvo. Program je temeljil na smernicah, 
ki so takrat veljale v družbi. 

Delo z otroki je temeljilo na frontalnih 

oblikah in usmerjenih zaposlitvah. 

Načrtovanje se je usklajevalo z letnimi časi. 
Cilji ‒ smotri so bili široko zastavljeni, po 

mojem mnenju težje preverljivi, vzgojiteljice 
smo se združevale v aktive po starostnih 
oddelkih. Načrt se je pisalo za tri mesece 
naprej in je bil poenoten za vse oddelke v 

zavodu. Zdi se mi, da so bili otroci več pri 
mizicah, vse je bilo bolj storilnostno 

naravnano. Premalo smo se poglabljali v 

otrokove potrebe in želje, nekako smo bolj 
izhajali iz programa kot iz otroka. Vodilo v 

programu je bila (citiran vzgojni program): 

„Skupna integralna vsebina vseh vzgojnih 

dejavnosti v predšolski vzgoji, ne glede na 

vzgojno področje, je oblikovanje temeljev 
otrokovega značaja.‟ . Obeleževali smo 
praznike tedanje skupne države. 

Leta 1999 je bil izdan Kurikulum za vrtce. 

Izdalo ga je Ministrstvo za šolstvo in šport 
Republike Slovenije. Spremembe so bile 

spodbujene z evropskimi in državnimi 
dokumenti, novejšimi psihološkimi, 
pedagoškimi in sociološkimi pogledi na 



 
 

učenje in razvoj predšolskih otrok. S 

kurikulom za vrtce so se stvari bistveno 

spremenile. Ni šlo več zgolj za storilnostno 
vzgojo. V ospredje so prišle otrokove 

pravice, učenje skozi igro ter vključevanje 
otrok v načrtovanje. Bolj je bila izražena 
avtonomija vzgojitelja, kar je meni osebno 

ustrezalo. Kot posameznica sem postala 

bolj kreativna in hkrati bolj odgovorna za 

pridobivanje strokovnih in lastnih 

kompetenc, ki so me vodile k izboljšanju 
dela, zadovoljstva. 

S prehodom iz vzgojnega programa na 

sodobnejši kurikul sem sama opazila tudi 
druge spremembe. Z leti, s spreminjanjem 

družbe so se spreminjale tudi metode dela, 
vsebine, ki smo jih izbirali, ter pogled na 

vzgojo in na otroka. Predvsem se je 

največja sprememba zgodila na področju 
tehnologije ter s tem posredno 

komunikacija med sodelavci, med 

vodstvom vrtca in starši. 

Menim, da mora biti vrtec kraj, kjer se 

oblikujejo, predelujejo pojmi, znanja, 

spretnosti in navade. 

 

Z izkušnjami, z delovanjem v timu sem 
spoznavala, kako pomembne so zdrave 

življenjske vrednote, ne enkratne akcije. 
Pomembno se mi zdi, da smo ozavestili 

vse tiste načine, s katerimi smo učili otroke 
odzivati se in prilagajati ter se olikano vesti. 

Spremljati otroka v odkrivanje sveta ne 

pomeni, da je vsak hip učna ura, ampak da 
odgovarjamo na njegovo spontano 

radovednost in smo živo prisotni. Naučimo 
otroke tihega in živega spremljanja, 
čudenja … 

Ko poizkušam strniti misli, ki se spletajo 

okoli vrtca po zadnji prenovi, kot stavbe s 

svojo notranjo organizacijo, ureditvijo 

prostorov, z zunanjim videzom in okoljem, 

ki ga obdaja, razmišljam, kaj je tisto, kar 
dela solkanski vrtec drugačen. Tu so moji 



 
 

sodelavci, ki čutijo odgovornost do kulturne 

dediščine. Nenehno smo bili v iskanju 
izvirnih, kreativnih rešitev v procesu 
učenja. V delo smo začeli vnašati vsebine, 
ki so bile vezane na ožje okolje vrtca. 
Spomnila sem se nekaj dejavnosti, ki to 

dokazujejo, ki so se meni zdele 

pomembne. 

Večkrat smo otroke vodili k reki Soči.  

Odvijali so se projekti, kjer so otroci 

spoznavali solkanski most, spoznavali smo 

solkanska korita in okolico Zagrada do 

Kekca.  

 

Prvi dan pomladi smo obeležili s skupnim 
sprehodom po Solkanu do solkanske 

fontane. 

Otrokom smo približali mizarstvo, ki je 
značilno za Solkan. Izdelovali in krasili smo 

vrtec z izdelki iz kamna, lesenih ostružkov 
in lesa.  

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku je bila 

v vrtcu proslava. Vsi smo se slavnostno 

oblekli, prisluhnili slovenski himni, izobesili 

zastavo. Osnovni namen proslave je bil v 

tem, da predšolski otrok doživi kulturno 
vrednoto v širšem smislu.  



 
 

 

Občasno smo na proslavo povabili zunanje 
predstavnike širše družbe: predstavnike 
KS Solkan, pisateljico, ilustratorko … 

V tednu kulture smo v avli pripravili 

razstavo s predstavitvijo del slovenskih 

pisateljev, pesnikov, ki so pisali za otroke in 

tudi za odrasle.  

 

Na dan proslave smo na mizico ob vhodu 

postavili vazo z nageljni, otroci in starši so 
se posladkali s suhimi figami. Menim, da 

smo otrokom prikazali, kako počastimo 
praznik in izkažemo ponos jeziku in doti, ki 
smo jo prejeli od Prešerna. 

Obiskovali smo knjižnico v KS Solkan. 
Otroci so vedeli, kje je pokopan France 

Bevk. 

S krajevno skupnostjo smo sodelovali z 

nastopi otrok ob srečanju starejših 
krajanov. 

Pomemben del kulturne dediščine je tudi 
slovensko ljudsko izročilo. Otrokom smo to 
predajali preko ljudskih pesmi in izštevank. 
Potrudili smo se poiskati ljudske pesmi iz 

našega ožjega okolja. Izbirali smo tudi 
avtorska besedila, ki so otroke očarala z 
lepoto in duhovitostjo slovenskega jezika.  

V vrtec je občasno prišla kakšna nona, ki je 
otrokom približala šivanje, tkanje. Večkrat 
smo oblikovali z glino. 

 

 

 



 
 

Ljudske šege in navade smo obujali preko 
peke peciva, potice, kruha in frtalje. 

 

Park ob vrtcu je nudil možnosti za gibalne 
dejavnosti v popoldanskem času skupaj s 
starši. 

Otroci so spoznavali tudi značilen solkanski 
šport: kajakaštvo. 

Tradicionalno smo v decembru organizirali 

pohod z lučkami na solkanski plac ali 
jesenske pohode po solkanskih poljih. 

Posebno vzdušje smo znali v vrtcu pričarati 
v decembru. Ob jutranjem prihodu otrok 

smo se srečevali v nadstropju pri klavirju, 
kjer smo prepevali nežne pesmi. V 
predprazničnem času smo vsi po hodnikih 
in v igralnicah hodili po tiho, govorili po tiho. 

Otroke, starše pa tudi nas same smo 
nagovarjali k ustvarjanju miru in tišine, 
umirjenosti, spoštovanju trenutka. Otroke 
smo učili, v čem je bistvo praznovanj. Z 
našim zgledom in pozitivno spodbudo smo 
otrokom pokazali, da mir pride od znotraj; 

ne iščimo ga zunaj. 

 

Ob praznovanju jubileja iskreno čestitam in 
izražam občudovanje vsem zaposlenim v 
enoti in v zavodu. Želim vam, da še naprej 
opravljate plemenito poslanstvo tudi v 

prihodnje. 

Naj bo vrtec še naprej pomemben za 
ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. 



 
 

Vsem, ki so sedaj v vrtcu, in vsem, ki bodo 

vstopali vanj, želim podariti tole misel: 

„Kako ljubo sonce oživlja zemljo, katero 
osije, tako naj vsak učitelj osvetljuje šolo, v 
katero pride, saj o setvi mora sonce sijati, 

da se da lepše orati in njive čedno obdelati; 
bodi učitelj pri pouku vesel in dobre volje, 
kar je prav.‟ 
Anton Martin Slomšek, slovenski škof, 
pisatelj, pesnik, pedagog. 

 

Mojim dragim Sukencem pa: Hvala, ker ste 

tako veliko delili z mano. 

Ana, Vid, Martina, Branka, Sarah, Lara, 

Petra, tuo vam povjm, nej bo use ku če bet 
an ku sə toká. 
 

V Solkanu, 2021                                                    

                                                                                                           

Marina Bončina  



 
 

IZJAVE OTROK 
 

Kaj ti je v vrtcu všeč? 
 
● „Rad jem v vrtcu ribji namaz.” 

● „Vrtec je Julka Pavletič. V vrtcu se igram, pišem, rišem. Moj vrtec je rumen. V 

vrtcu mi je najbolj všeč Pija, ker je tako luškana. V vrtcu se rada igram gasilce. 

Sedaj ko ni vrtca, pogrešam prijatelje. “ 

● Na stranišču smo se špricali z vodo, vzgojiteljica se je razjezila in smo takoj stekli 

ven.” (Zgodba iz vrtca) 

● „Da se lepo igram in da se kdo z mano igra.” 

● „Rad se igram z rdečo žogo.” 

● „Pesek in peskovnik, rada tudi 

plezam.” 

● „Ko se skrivamo.” 

● „Da se lahko igram s prijatelji.” 

● „Igrače so mi všeč.” 

● „Žoge imama rada in plezalke za it 

gor.”   



 
 

 
 
Kaj je vrtec?     

 

● „Vrtec je v tistem, kjer smo otroci in vzgojiteljice.” 
● „Mesto, kjer se lahko igraš.” 
● „Velika hiša.” 
● „Vrtec je ena hiša in v njej so vsi otroci, samo tisti, ki ne hodijo v šolo.” 

 
Kakšen je vrtec? 

 
● „V našem vrtcu so trije kostanji, zdej so rjavi 

in potem bodo zeleni. S kostanji se igramo, 

ku da delamo župo s kostanji.” 
● „Je v Solkanu, je velik in ima telovadnico, 

pesek, kamnčke, igrišče in lubje.” 
● „Je zabaven, zelo dosti stvari in igrač ima 

not. Imamo klavjr in tam pojemo in 

plešemo.” 
● „Je naš.” 
● „Ful velik. Kaj ne vidiš dva balkona?!” 
● „Lep je.” 
● „Ima polno igrač.” 
● „Julka vrtec v Solkanu.” 
● „Polno sob je v tem vrtcu.”   



 
 

 
Vid Marinič 

ODA SUKENU 
 

Mi solkanci, mizarski rod, 

poznani b'li smo vsepovsod. 

Solkana Soča je okras, 
Ki s hribov priteče tu med nas. 

Mi imamo kamniti most, 

Trden je kot kamen, kost, 

Vrtec julka tu stoji, 

V njemu rastemo mi vsi. 

Že zelo je star Solkan, 
In zato je tudi znan. 

To ni mesto, to ni vas, 

Solkan je kraj, ki povezuje nas. 

Solkan povezuje nas. 



 
 

  



 
 

Branka Vulić 

VRTCU ZA ROJSTNI DAN 

Tam, tam, tam, tam, ne daleč stran. 
Tam, tam, tam, tam, kjer je Solkan. 

Tam, tam, tam, pri parku tam stoji 

Vrtec Julka. 

Tam, tam, tam, živijo pravljice. 
Tam, tam, tam, imam prijatelje. 

Tam, tam, tam, imamo mi vsi 

veliko srce. 

120 let že ima 

tale na-na-naša stara hišica, 
ki sliši na-na-na ime 

Julka Pavletič. 
Vse najboljše ti želimo, 

se s tabo veselimo 

za tvoj rojstni dan. 

Tam, tam, tam, tam, ne daleč stran, 
tam, tam, tam, praznuje rojstni dan, 

tam, tam, tam, 120 let, 

Vrtec Julka. 



 

 

  



 

 

 

ZAHVALA 
 

● Krajevni skupnosti Solkan za vsa sodelovanja, 

● vodstvu Vrtca Nova Gorica za vso podporo, 

● družini Julke Pavletič za sodelovanje, 
● Solkancem, ki bogatijo naš program, 
● Sandiju Vrabcu, ki je našim melodijam zapisal note,  
● Sari Vogrinec za ilustracije vrtca in obogatitev naših avdioposnetkov, 
● Luki Hirschu za posnete pesmi, 

● Kevinu Debenjaku za promo video vrtca, 

● vsem staršem, ki skupaj z nami “živijo” v tem vrtcu. 


