
 

 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 12. 3. 2014,  

in na predlog Biserke Vičič Malnar, ravnateljice Osnovne šole Ig, 
priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme 

 

Vida Hrovat 
za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju 

 
 

Vida Hrovat, profesorica razrednega pouka, je že 31 let učiteljica na osnovni šoli Ig. V tem 
času je uspešno pridobila naziv mentorica, leta 2010 pa še naziv svetovalka, kar priča, da se 
je že od začetka dodatno angažirala na svojem poklicnem področju. 
Svoje delo razume kot pedagoško poslanstvo. Opravlja ga vestno, odgovorno, zavzeto in 
temeljito. Zaveda se, da nobena naloga ni nikoli opravljena tako, da se je ne bi dalo še 
izpopolniti; vedno išče nove in boljše poti ter načine. Poleg vsakodnevnega dela z učenci na 
razredni stopnji je doslej vodila vrsto tako letnih kot planinskih šol v naravi, ves čas pa je tudi 
aktivna članica aktiva učiteljic na razredni stopnji; v tem obdobju opravlja tudi delo vodje 
aktiva. 
Vedno je pripravljena nuditi pomoč in deliti svoje bogate izkušnje z dijaki in študenti 
pedagoške smeri študija. Zaveda se namreč, da ne gre le za dajanje, ampak tudi prejemanje 
svežih in novih idej, ki jih v učiteljske vrste znajo prinesti mladi. Učenke in učence redno 
pripravlja na Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine ter Vegovo tekmovanje iz matematike. 
Dosežki učencev so tudi njeni dosežki. 
Vida Hrovat zna in zmore prepoznati talente svojih učenk in učencev. Med odmevnejšimi deli  
je bil projekt nastanka knjižice; učiteljičina idejna zasnova je bila tista, ki je učenko 
spodbudila, da je nastal tako dragocen izdelek, na katerega so bili ponosni vsi zaposleni na 
osnovni šoli Ig. Je dolgoletna mentorica prometne varnosti na šoli. To poslanstvo vključuje 
niz aktivnosti, ki jih opredeli v vsakoletnem programu prometne varnosti šole - vse z enim 
ciljem: narediti največ, kar zmoremo za varnost učenk in učencev. Je tudi aktivna članica 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ig. Ni se ji odveč podati na teren, 
proučiti nevarne poti, opozoriti odgovorne, predlagati boljše rešitve. Veliko časa in energije 
posveča učencem pri pripravah na kolesarski izpit.  
Ob vsem tem je Vida Hrovat človek, ki nikoli ne izgubi posluha za sočloveka, za sodelavca. Je  
tenkočutna do svojih učencev ter spoštljiva in profesionalna do staršev.  
 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

          Janez Cimperman 
                      župan 
     Ig, 21. marec 2014 


