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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA IZJEMNE DOSEŽKE
za leto 2015

ANTONOVEMU VRTCU,
(Škovine 1, Železniki)

ob 20-letnici delovanja.

U T E M E L J I T E V:
Njihovo vodilo je V majhni hiši je veliko prijateljev. Župnijski pastoralni svet župnije
Železniki je 16. maja 1995 sprejel akt o ustanovitvi zavoda z nazivom Antonov vrtec.
Zasebni vrtec s koncesijo deluje od 1. septembra 1995 in je vpisan v razvid izvajalcev
javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja. Letos torej praznuje
dvajset let svojega delovanja.
Antonov vrtec je bila zamisel takratnega kaplana g. Blaža Gregorca, glavno delo pa je
izvedel župnik g. France Dular s sodelavci. Tudi v takratni sestavi občinskega sveta in
župana občine Železniki g. Alojzija Čufarja je dobil Antonov vrtec polno podporo.
Glavne dejavnosti zavoda so vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Kot
župnijski vrtec nudi otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih
krščanskih vrednot. Predvsem želi biti v pomoč družinam pri vzgoji. Zaposleni vzgajajo
otroke z ljubeznijo, strokovnim znanjem in osebnim zgledom ter jim omogočajo ozračje
spoštovanja, razvijajo samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost. Otroke vzgajajo k
spoštovanju kulturno-verskih vrednot in običajev, jih seznanjajo s krščanskimi prazniki
ter bogatijo verska izhodišča v soglasju in tesnem sodelovanju z družino.
Vrtec ima prostore v preurejeni stari kaplaniji, hiši, v kateri prevladuje les, ki pričara
domačnost in toplino. Vsi zaposleni se trudijo, da se otrok v vrtcu počuti sprejetega in
ima možnost razvijati vse svoje osebnostne potenciale. Okolje uredijo tako, da se otrok
igra, raziskuje, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in si razvija pozitivno podobo o sebi
in drugih. V vseh dvajsetih letih je bilo v vrtcu preko dvesto otrok, med njimi tudi Peter
Prevc.
Zdajšnji ravnatelj Antonovega vrtca je g. župnik Tine Skok, pomočnica ravnatelja pa že
od same ustanovitve ga. Nežka Čufar.

Antonov vrtec odlično sodeluje z društvi in ustanovami v občini, kot so ostali vrtci,
turistično društvo, muzejsko društvo … Nastopajo na prireditvah Čipkarski dnevi in Luč
v vodo ter razstavljajo v galeriji Muzeja Železniki.
Majhnost in domačnost je njihova največja posebnost, saj delujejo kot velika družina, ki
se med seboj povezuje in dopolnjuje.
Antonov vrtec je v našo občino prinesel prijetno obogatitev in možnost dodatne izbire
staršem na področju predšolskega varstva in vzgoje.
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