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PROŠNJA ZA POMOČ VRTCU PO POŽARU 

Spoštovani,  
 
v soboto, 29. 6. 2019, je zagorel naš Waldorfski vrtec Studenček v Mariboru. Kar ni uničil ogenj, sta 
ob gašenju uničila voda in dim. Dejansko sta uničena ves objekt in notranja oprema. Povzročena je 
velika finančna škoda, a je bolečina ob uničenih igralnicah, igračah otrok in njihove opreme, 
nepopisna. Vrtca, v katerem smo gradili pomembne trenutke najzgodnejših let življenja naših 
otrok, ni več. … 
 
Waldorfska šola Maribor nam je že širokosrčno priskočila na pomoč in ponudila, da naši otroci lahko  
do 26. avgusta gostujejo v njihovih prostorih.  Žal za dlje časa pri njih ne moremo gostovati, saj s 
pričetkom novega šolskega leta in prihodom osnovnošolcev, nimajo prostora še za naših 50 otrok. 
Zato neumorno iščemo druge, za vrtec primerne začasne prostore v Mariboru (cca 300m2). V 
prostore pogorelega vrtca se ne bomo mogli vrniti še več mesecev. Po dosedanjih ugotovitvah 
strokovnjakov je požar sprožil nepredviden dogodek v električni napeljavi. Natančne ocene škode še 
nimamo. 
 
Vrtec niso samo stavba ali prostori. Vrtec so otroci, ki ga imajo radi in starši, ki verjamejo vanj. Ter 
seveda vzgojiteljice, ki vlagajo vanj svoje znanje, srce in svoj čas. Ogenj je v nekaj urah uničil večletno 
delo, a neizmerna volja in želja, da na trdnih temeljih dosedanje uspešne prakse oblikujemo nov 
vrtec, je ostala. Vrtec, ki bo kot ta, ki smo ga izgubili, z našo strokovno zavezanostjo ter ljubečim in 
spoštljivim medsebojnim odnosom z otroki in njihovimi starši, ustvarjal nove vsakdanje trenutke in 
lepe nepozabne spomine.  
 
Pomoč v nastali situaciji nam je zagotovil tudi župan Mestne občine Maribor, samoiniciativno na 

pomoč prihajajo tudi ljudje, ki jih do tega trenutka nismo poznali, a se jih je naša stiska dotaknila… 
 
Vsak izmed nas lahko najde način, da pomaga. Ker kot mi prisegate na kvaliteto in zadovoljstvo 
uporabnikov, in ker vemo, da je del vaše poslovne usmerjenosti tudi družbena odgovornost, 
verjamemo, da se na tej poti lahko srečamo tudi z vami. 
 

Pomagate nam lahko z donatorskimi nakazili na TRR: SI56 34000 1015 345 439 (banka Sparkasse d.d.) 
- namen: donacija za obnovo 
Inštitut Sofijin izvir Maribor (Waldorfski vrtec Studenček), Valvasorjeva ulica 94, 2000 Maribor 

 

Več kot dobrodošle so tudi druge oblike pomoči kot so gradnja, obrtniška dela, oprema in 

podobno.  

Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 070/745-627 in e-naslovu 

info@sofijinizvir.si. 

Za vašo radodarno in prijazno pomoč se vam bomo zahvalili preko vseh naših komunikacijskih 

kanalov (spletna stran, Facebook profil) ter na vseh javnih prireditvah, ki jih bomo organizirali za 

našo ustanovo. 
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Največja zahvala pa bo gotovo zadovoljstvo otrok, ki ga morda neposredno ne bo videti, a 

zavedanje, da prispevate k temu, da se vrtec ponovno postavi na noge in se vanj povrne prijetni 

otroški vsakdan, je neprecenljivo. Z vašo pomočjo pa bomo to lahko naredili kar najhitreje. 

Že sedaj pa vam imenu naših najmlajših otrok, njihovih staršev ter zaposlenih Waldorfskega vrtca 
Studenček kličemo iskrena in srčna hvala. 

 

Viktorija Kovačič, direktorica vrtca 

 

 

 

 

V Mariboru, 3. julija 2019 


