
 

 
V Miklavževem vrtcu od ponedeljka do 

petka do prihoda staršev razigrano pre-

življa dneve 92 nadobudnih otrok in mal-

čkov, ki so razporejeni v 5 oddelkov. Za 

njih skrbi 14 zaposlenih, pod budnim 

očesom pomočnice direktorja – vodje 

vrtca, prof. Ljiljane Gomerčić.  

 

  Miklavžev vrtec je poseben, ker: 

• poleg ciljev in predlaganih vsebin, ki 

jih ponuja kurikulum za vsa področja 

otrokovega razvoja, daje poudarek 

temeljnim krščanskim vrednotam,  

• otroka vodi k odkrivanju, 

spoznavanju in občudovanju sveta, 

ki je zanimiv, skrivnosten, dober, 

bogat in lep, 

• otroka vzpodbuja, da odkriva 

bogastvo, smisel in svetost 

človeškega življenja, zato življenje 

spoštuje in z njim odgovorno ravna,  

• pomaga oblikovati zdrav odnos do 

sebe in spodbuja pomoč drugemu, 

• skrbi za spoštljiv odnos do hrane. 

Zavod Dom Marije in Marte je katoliška 

socialna ustanova, ki opravlja storitve 

institucionalnega varstva v domovih za 

starejše. Odprt je za vse ljudi, različnih 

prepričanj, če so le pripravljeni slediti 

usmeritvi in programu zavoda. 

Temeljno načelo dela in življenja v za-

vodu je duh evangelija, spoštovanje 

osebnega dostojanstva in človekove 

svobode ter zavzemanje za čim večjo 

kvaliteto življenja. 

Za 77 starostnikov v Domu Marije in 

Marte 24 ur na dan, vse dni v letu, skrbi 

46 zaposlenih iz različnih strokovnih 

področij. Na pomoč jim priskočijo tudi 

študentje in prostovoljci. Potrebno je 

namreč poskrbeti za vse potrebe 

stanovalcev, da se počutijo kot doma. 

 



 

 

 

30 DOGODKOV V SKLOPU PRAZNOVANJA OBLETNICE 
 

JANUAR 

1. Nagovor župana za novo leto 2021 
FEBRUAR 

2. Obisk vrhniškega Ivana Cankarja v Domu  
3. Pustno rajanje starejših in otrok 

MAREC 

4. Proslava ob materinskem dnevu in dekoracije cvetličarja J. S. ali Eli 
5. Delavnica za očke – naredimo darilo za mamo (Vrtec) 

6. Babica in dedek v Vrtcu 
7. Peka potice s kuharico Silvo (Vrtec) 

APRIL 

8. Obisk gasilskega doma (Vrtec) 
9. 1.april – rojstni dan Vrtca 

10. Delavnica barvanja pirhov (Dom) 
MAJ 

11. Bratje in sestre v Vrtcu med počitnicami 
12. Obisk duhovnega motivatorja na binkošti 

JUNIJ 

13. Večer pod lipo (Dom) 
14. Pohod s starši in otroki (Vrtec) 

JULIJ 

15. Športne igre za stanovalce  (Dom) 
16. S kolesom na pot (zaposleni) 

AVGUST 

17. Kino pod kozolcem za otroke zaposlenih (Vrtec) 
18. Večer ljudskih pesmi (Dom) 

19. Srečanje s svojci (Dom) 
SEPTEMBER 

20. Živali na obisku pri otrocih in starostnikih 
21. Varno na sprehod s policistom (Vrtec) 

OKTOBER 

22. Razstava buč in jesenskih dekoracij ter izdelava zdravilnih mazil (Dom) 
23. Kostanjev piknik (Dom in Vrtec) 

NOVEMBER 

24. Izdelava in razstava voščilnic in adventnih venčkov (Dom) 
25. Naša tržnica (Vrtec) 

26. Delavnica izdelave adventnih venčkov (Vrtec) 
DECEMBER 

27. Velika decembrska tombola (Dom) 
28. Božičnica (Vrtec) 

29. Miklavž na obisku (Vrtec) 
30. Čajanka (Dom) 

 

Izvedba dogodkov je odvisna od aktualnih epidemioloških razmer. 

 
 


