
TEDEN OTROKA - TRADICIONALEN OBISK INTERVENCIJSKIH VOZIL V OTROŠKEM VRTCU ŠMARJE PRI 

JELŠAH 

Šolsko leto 2018/19, je Teden otroka zaznamovala osrednja tema Prosti čas. Pri današnjem hitrem 

življenjskem tempu vse bolj cenimo čas, ki si ga lahko vzamemo zase, saj si tako oddahnemo od 

obveznosti, upočasnimo ritem in si naberemo novih moči. To je čas, ki si ga vzamemo, da se posvetimo 

dejavnostim, ki nas osrečujejo, navdajajo z notranjim zadovoljstvom in nas izpopolnjujejo. Prosti čas 

mnogi izkoristijo za združevanje prijetnega s koristnim, kar smo v Tednu otroka naredili tudi v Otroškem 

vrtcu Šmarje pri Jelšah.  V ta namen so se pri nas odvijale različne dejavnosti, ki pa niso bile namenjene 

samo otrokom, temveč tudi njihovim staršem in ostalim obiskovalcem, ki so se nam želeli pridružiti. 

Zaposleni v Otroškem vrtcu Šmarje se zavedamo, da je vrtec pomemben življenjski prostor, kjer se 

dogajajo zanimivi, razburljivi, pravljični, pa tudi čisto realistični dogodki, kot je bil v petek, 5. oktobra 

2018, v Tednu otroka. V vrtcu smo pripravili že kar tradicionalno prireditev - Obisk intervencijski vozil.  

Vsako leto medse povabimo številne prostovoljne in poklicne intervencijske službe. Našemu povabilu 

so se tudi letos prijazno odzvali člani oz. zaposleni s policije, gasilci, reševalci, vojaki, člani službe za 

zaščito in reševanje, civilna zaščita, rdeči križ, avtovleka, jamarski klub, ... Le ti so nam predstavili svojo 

opremo, pripomočke za reševanje, zaščitna in delovna oblačila, intervencijska vozila, razložili pa so nam 

čemu služi posamezna oprema in kako jo uporabljati. Zabavala sta nas tudi psa reševalca, ki 

sta  pokazala svoje spretnosti, letošnja velika atrakcija pa je bila vsekakor »maskota« policistka Pika.  

Vse to so si otroci z zanimanjem ogledali, marsikdo pa se je preizkusil tudi v kakšni spretnosti. Dogodek 

si je ogledalo okoli 380 otrok našega vrtca, okoli 40 otrok vrtca Kozje, 17 otrok vrtca Bistrice ob Sotli, 

150 – 200 otrok OŠ Šmarje pri Jelšah, 20 varovancev VDC-ja, starši naših otrok, naključni mimoidoči in 

predstavniki občine.  

Tudi letos je tradicionalni dogodek v Tednu otroka ponovno dokazal, da je med nami veliko 

prostovoljcev, ki so svoj čas delili z nami predvsem z dobrodelnim namenom, ker v tem uživajo in jih to 

osrečuje, prav tako pa smo prepričani, da tudi zaposleni posvetimo svoj prosti čas svojemu poslanstvu. 

Zahvala za izpeljavo dogodka gre vsem, ki podpirate dejavnosti, ki so pomembne za naše najmlajše, z 

njimi popestrite naše VIZ delo in otroke opremljate z dejavnostmi, temami, znanji in spoznanji, ki so 

izjemna popotnica za njihova življenja. 

Hvala vsem. 

 

Pomočnica ravnateljice Marjetka Žnidarec 

 

 

 

 

 

 


