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Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih vrtcev

VRTEC JARŠE/ROŽLE
Ljubljana, 1997
Boris Briški, Karolina Knavs
Nena Gabrovec, dr. Živa Deu
foto_Bogdan Zupan

VRTEC MAVRICA TREBNJE
Trebnje, 2011
Aleš Prinčič, Tomaž Jelovšek 
Gorazd Mihelj, Roberto Righi
foto_Miran Kambič

VRTEC NAJDIHOJCA/LEK
Ljubljana, 2008
Boris Briški, Sabina Les Zohil
Christian Volpi, Lidija Frankovič
foto_Dan Briški

VRTEC RIBNICA
Ribnica, 2014
Bojan Mrežar, Renato Rajnar, Peter Rijavec
foto_Jorg Ceglar

VRTEC JARŠE/KEKEC
Ljubljana, 2010
Jure Kotnik
foto_Miran Kambič

VRTEC ŠENTVID/MRAVLJINČEK
Ljubljana, 2004
Boris Briški, Sabina Les Zohil 
foto_Bogdan Zupan

VRTEC MAVRICA BREŽICE
Brežice, 2014
Breda Bizjak, Lidija Dragišič, Katja Florjanc
Emir Jelkič, Ajda Vogelnik Saje
foto_Miran Kambič

VRTEC KIDRIČEVO
Kidričevo, 2008
Mojca Gregorski, Ajda Vogelnik Saje 
foto_Miran Kambič

VRTEC POLJČANE
Poljčane, 2014
Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič 
foto_Miran Kambič

VRTEC RAVNE/AJDA
Ravne na Koroškem, 2011
Jure Kotnik
foto_Miran Kambič

VRTEC PIKAPOLONICA, CERKVENJAK
Cerkvenjak, 2014
Anton Žižek, Marjan Poboljšaj
foto_Luka Kaše

2014 



Arhitektura vrtcev ni bila nikoli v    
ospredju razprav arhitekturne stroke, 
zagotovo pa je to zelo aktualna tema. 
Če sta načrtovanje in gradnja slovenskih 
šol sorazmerno dobro raziskana in 
publicirana, področje razvoja arhitektur-
ne   tipologije objektov vrtcev v Sloveniji    
sistematično še ni bilo obdelano. Raz-
stava v Dessi je prva, ki obravnava 
arhitekturo slovenskih vrtcev. 

Otroci z odhodom v vrtec iz domačega 
okolja prvič vstopajo v svet družbe in 
javnih ustanov, srečujejo se s stavbami 
drugačnega merila in drugačno organi-
zacijo. Hkrati je to eno najpomembnejših 
obdobij njihovega razvoja. Zato je tudi 
izkušnja prostora, ki se v najnežnejših 
letih vgrajuje v otrokov spomin, eden od 
temeljnih gradnikov njegove osebnosti. 
Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja.

Razstava predstavlja objekte slovenskih 
vrtcev, ki programske in funkcionalne 
zakonitosti nadgrajujejo v prostorsko in 
arhitekturno kvaliteto. Sledimo jim od 
začetkov njihove namenske gradnje 
skozi celotno obdobje razvoja, različne 
družbene ureditve in demografska niha-
nja do danes.

Retrospektivni pregled objektov zajema 
obdobje od začetka šestdesetih let prej-
šnjega stoletja, ko so bili v Sloveniji 
zgrajeni prvi javni vrtci, ter sedemdeseta 
in osemdeseta leta, ko se je z institutom 
samoprispevka izgrajevala mreža javnih 
vrtcev. Ob tem so se razvijali in oblikovali

Špela Nardoni Kovač in Damjana Zaviršek Hudnik,   
samostojni ustvarjalki na področju kulture, pooblaščeni arhi-
tektki ZAPS in članici Zavoda Dessa, od leta 2009 delujeta 
kot avtorska skupina HIŠERIŠEarhitektura. Njune projekte 
povezuje raziskovalen, celovit in odgovoren pristop k načrto-
vanju. Verjameta, da urejeni, dobro oblikovani prostori 
spodbujajo delovanje in ustvarjalnost, življenjsko energijo, 
vplivajo na počutje njihovih uporabnikov, so prilagodljivi, 
trajni in trajnostni. Na izzive v prostoru se odzivata konkre-
tno, s prevpraševanjem vsakdanjih navad in sodobnega 
načina življenja, povezovanjem in izobraževanjem različnih 
uporabnikov prostora, pobudami za urejanje spregledanih 
prostorov. Ukvarjata se predvsem s stanovanjskimi in druž-
benimi objekti, objekti za vzgojo in izobraževanje ter obliko-
vanjem odprtega javnega prostora. Svoje zamisli in razmi-
šljanja o prostoru preverjata s sodelovanjem na javnih in 
vabljenih natečajih.
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osnovni standardi in pravilniki o njihovih 
prostorih.

Ob zbiranju razstavnega gradiva se je 
razkrila širina znanja in inovativnosti, ki 
so ga v snovanje vrtcev »vgradili« arhi-
tekti, ki so orali ledino na tem področju: 
Rotija Badjura, Jože Dobrin, Stanko 
Kristl, Milan Štrukelj.

Pregled sodobnih vrtcev zajema obdo-
bje od konca devetdesetih let do danes, 
ko se s potrebo po spremembi pravilni-
kov o prostorih vrtca soočajo tako tisti 
arhitekti, ki skušajo v novo zgrajenih 
vrtcih uvajati sodobnejše pristope pri 
oblikovanju prostora, kot tisti, ki se 
ukvarjajo s prenovo starejših objektov.

Z razstavo, ki bo potovala po Sloveniji, 
želimo obenem opozoriti, da prav v 
današnjem času s pogosto neprimernimi 
prenovami in energetskimi sanacijami, ki 
kažejo kulturno raven današnje družbe, 
za vedno izginjajo tudi arhitekturno 
kakovostne stavbe in z njimi naša kultur-
na identiteta. Prav tako spodbujamo k 
sodelovanju vse, katerih poti se preple-
tajo pri načrtovanju, gradnji in življenju 
vrtcev: načrtovanje kakovostnih prosto-
rov za otroke je večplasten proces, ki 
zahteva dobro sodelovanje različnih 
strok. Otroci so s svojo odprtostjo, domi-
šljijo in svobodo najzahtevnejši uporab-
niki arhitekture.
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