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Miklavžev vrtec – župnijski vrtec 

Šolska pot 1 

1370 Logatec 
 

www.miklavzev-vrtec.si 

e-mail: miklavzev.vrtec@guest.arnes.si 

      miklavz1994@gmail.com 

direktor: JANEZ KOMPARE 

tel: 01 7541 757, 051 376 694 

pomočnica direktorja - strokovni vodja vrtca: 

LJILJANA GOMERČIČ, prof. 
tel: 01 7509 440, 030 299 618, 031 895 79 

fax: 01 7542 555 

računovodstvo: METKA JERAJ 

tel.: 01 7543 161 

e-pošta: racunovodstvo@dmm.si 

davčna številka: 99997851 

matična številka: 5636426 

 

TRR: SI56 191000010082331 
 

 

 

 

 
 

OSNOVNI PODATKI

http://www.miklavzev-vrtec.si/
mailto:miklavzev.vrtec@guest.arnes.si
mailto:miklavz1994@gmail.com
mailto:racunovodstvo@dmm.si


3 

 

  Spoštovani starši, dragi otroci in vsi, ki ste dobili v roke našo publikacijo! 

 
Z željo, da bo vrtec za vas in vaše otroke prijetna izkušnja, vas vabimo, da 

pogumno vstopite v »naš svet«, kjer bomo skupaj ustvarjali dobre odnose v 

veselje in dobrobit vaših otrok. Zaposleni v vrtcu se zavedamo odgovornosti, da 

z lastnim zgledom vzgajamo za moralne vrednote in s tem vplivamo na 

odgovorno ravnanje prihodnjih generacij. Prizadevamo si, da bi se vsi naši 

otroci v vrtcu dobro počutili, se preko igre čim več naučili in s svojim znanjem, 

ki ga bodo pridobili, uspešno naredili naslednji korak v pridobivanju novih 

izkušenj in znanj. Veliko prijetnih trenutkov želimo vam in vašim otrokom v 

druženju z nami. 

           Pomočnica direktorja – strokovni vodja vrtca 

                                             Ljiljana Gomerčič, prof. 
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Miklavžev vrtec je zasebni katoliški vrtec s koncesijo in  je vpisan v razvid 

izvajalcev javno veljavnega programa na področju predšolske vzgoje. 

Ustanovitelj vrtca je Župnija Dolnji Logatec. Zavod na podlagi odločbe 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 601-465/98, z dne 15. 3. 2000, 

in koncesijske pogodbe z Občino Logatec, izvaja vzgojno-varstveno delo za 

predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Poleg ciljev 

in predlaganih vsebin, ki jih ponuja kurikulum za vsa področja otrokovega 

razvoja, dajemo poudarek na oblikovanje temeljnih krščanskih in moralnih 

vrednot, otroka vodimo k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta v 

katerem živi. V vrtec je letos vpisanih 70 otrok, ki bodo razporejeni v štiri 

skupine. 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter 

izboljšanja kvalitete otrokovega življenja, ustvarjanje pogojev za optimalen 

razvoj otrokovih sposobnosti. 

Poslovalni čas vrtca je usklajen s potrebami staršev in je odprt od 05:30 do 16:30. 

Posamezen otrok je lahko po določilih 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 

RS, št. 12/96, 44/00, NPB1, 78/03, NPB2, 113/03 – UPB1, NPB3, 72/05, 

NPB4, 100/05 – UPB2, NPB5, 25/08, NPB6, 98/09 – ZIUZGK, NPB7, 36/10, 

NPB8, 62/10 – ZUPJS, NPB9, 94/10 – ZIU, NPB10, 40/12 – ZUJF, NPB11, 

14/15 – ZUUJFO in NPB12 ) v vrtcu dnevno največ 9 ur. V primeru manjše 

prisotnosti otrok se racionalizira poslovanje z združevanjem oddelkov (zimske 

počitnice, poletne počitnice). V takih primerih so starši s strani vrtca pravočasno 

obveščeni. 

PREDSTAVITEV VRTCA
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Kurikulum (učni načrt) za vrtce zastavlja naslednje cilje: bolj odprt in fleksibilen 

kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, pestrejša in bolj 

raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,  

oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, 

zagotavljanje enakopravnosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, boljše 

upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, dvig kakovosti 

medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, povečanje 

vloge evalvacije - kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

V vrtcu skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, 

vključenim v naš vrtec nudimo možnost za vsestranski razvoj z upoštevanjem 

pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, 

odgovornost in s postopnim razvijanjem kritičnega duha in osebnih odločitev. 

(Povzeto po mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, z dne 18. 3. 1999). 

 

             
Srečanje katoliških vrtcev na Vrhniki 2015 

 

PROGRAM VRTCA
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Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in 

jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma 

vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci 

v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in 

so skladne s cilji in načeli kurikuluma za vrtce. Z namenom, da bi dosegli bolj 

kakovostne rezultate, vrtec občasno vključi kot strokovno pomoč pri vodenju 

dejavnosti ali projektov, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje 

strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne 

otrokovega bivanja v vrtcu. Izvajajo se v obliki delavnic v prostorih vrtca, ali 

izven stavbe in igrišča vrtca v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, 

prireditev. Obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem 

delovnem načrtu, ki ga predstavi staršem na roditeljskem sestanku na začetku 

šolskega leta in  pred izvajanjem prejme tudi potrebno soglasje, da se z določeno 

obogatitveno dejavnostjo strinjajo. 

 

     
Pižama parti                                            Ustvarjamo… 
                       

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
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V vrtcu omogočamo naslednje nadstandardne dejavnosti: 

 

 plavalni tečaj v Zapolju (2 tedna)  

 

 lutkovna predstava v vrtcu, enkrat obisk in predstava v gledališču 

 

  taborjenja (3-dnevno, 2-dnevno, z eno ali dvema nočitvama)  

 

 zimovanje – letovanje po interesu otrok in staršev                     

 

         
       Na bazenu Zapolje                                                Tabor Prestranek 

 

             
        Logarska dolina 

        

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
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V vrtcu so zaposleni vzgojitelji oz. vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljev, štiri 

vzgojiteljice in štiri pomočnice vzgojitelja. Zaposlena je še računovodja in 

snažilka ter pomočnica direktorja – strokovni vodja vrtca. Vzgojitelj mora imeti 

predpisano izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev 

izobrazbe najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. 

 

 

 

Svet zavoda, ki deluje kot enovit organ, šteje pet članov in v katerem sta dva 

predstavnika ustanovitelja in po en predstavnik staršev, Občine Logatec in  

delavcev zavoda. 

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta. Za člane Sveta zavoda je ista oseba 

lahko imenovana le dvakrat zaporedoma, z upoštevanjem omejitve, da je mandat 

predstavnikov Sveta staršev v svetu vezan na status njihovih otrok. 

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z veljavno 

zakonodajo in Statutom zavoda. 

Svet zavoda sprejme poslovnik svojega dela, s katerim  določi sestavo, 

pristojnosti in način dela Sveta zavoda Miklavževega vrtca. Svet zavoda se 

sestane najmanj dvakrat letno, po potrebi pa tudi večkrat. Svet zavoda odloča na 

sejah z večino glasov vseh članov Sveta. 

 

ZAPOSLENI

SVET ZAVODA
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Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po dva predstavnika, 

ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Naloga staršev je, da na 

skupnih sestankih pregledajo, obravnavajo in opredelijo predloge in mnenja, ki 

so jih starši izrazili na oddelčnih sestankih.  Svet staršev opravlja naslednje 

naloge: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 

 daje soglasje k predlogu vodje vrtca o nadstandardnih storitvah, 

 

 sodeluje pri nastajanju predloga programa o razvoju vrtca, vzgojnega 

načrta,  

 

 poda mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 

 razpravlja o  poročilih vodje vrtca o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 

 obravnava pritožbe staršev, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom. 

Na Svetu staršev leta 2011 je bil ustanovljen Miklavžev sklad. Namen sklada je 

sofinanciranje dodatnih programov in vsebin za otroke, nakup opreme ter pomoč 

pri udeležbi v nadstandardnih programih za socialno šibke družine. 

 
 

SVET STARŠEV
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Starši so dolžni ob prihodu in odhodu spoštovati veljavni hišni red in poslovalni 

čas. Če starši odpeljejo otroka iz vrtca po preteku poslovalnega časa, jim  vrtec 

upravičeno zaračuna dodatne stroške varstva. 

Starši so dolžni poskrbeti, da  otroka v vrtec pripelje oz. odpelje iz vrtca starš ali 

pooblaščena oseba, za katero so ob vključitvi v vrtec podali pisno pooblastilo in 

je starejša od 10 let. Pooblastilo starši podpišejo na obrazcu, ki ga pripravi vrtec, 

z veljavnostjo za celo šolsko leto. Med letom se lahko dodajo nove osebe ali pa 

se za določene prekliče pooblastilo. Starši  odsotnost otroka iz vrtca javijo in 

obenem sporočijo tudi vzrok odsotnosti, predvsem ob nalezljivih boleznih. 

Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja in bolezni, lahko 

vrtec zavrne. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem 

obvesti, le-ti pa so dolžni čimprej priti po otroka. Starši so dolžni  poravnavati 

mesečno izstavljeni račun vrtca. Ekonomska cena dnevnega programa pokriva do 

največ 9 ur bivanja v vrtcu dnevno. 

           

Delavnica z očeti 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
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Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben del kakovostne predšolske 

vzgoje. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem 

delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Načrte vzgojnega dela 

oddelka vzgojiteljice staršem predstavijo na prvem roditeljskem sestanku, ki ga 

dopolnijo s predlogi staršev. Izhodišče za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

dela v oddelku so prednostne naloge vrtca. Starši so naši partnerji in sooblikovalci 

programa vrtca, zato si želimo odprte komunikacije, sodelovanja in 

konstruktivnih predlogov. 

Nadaljnje sodelovanje se odvija skozi roditeljske sestanke, govorilne ure, skupna 

praznovanja in prireditve. Po potrebi staršev je možno organizirati izobraževalna 

predavanja in hospitacije. Obveščanje staršev o načrtovanih dejavnostih poteka 

po e-pošti in na oglasni deski vrtca. 

 

 

        

Zaključek šolskega leta                                              Delavnica z očeti 

NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
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Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, spoštujemo in upoštevamo 

starše, ki so nosilci odgovornosti za otrokov razvoj, učenje in vzgojo, in jim 

dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim 

otrokom. Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na 

določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez 

upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti vrtec. 

Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in  odgovornost ter s 

postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

Zavedamo se nujnosti sodelovanja med vzgojitelji in starši, da otrokom 

omogočimo najprimernejše pogoje za njihov celostni razvoj in napredek. Staršem 

nudimo različne oblike sodelovanja, od njih pa pričakujemo, da se odločijo vsaj 

za nekatere in obenem spoštujejo strokovno avtonomnost vrtca. 

Starše pred vpisom otroka seznanimo s programom vrtca, s pravili o varnosti 

otrok, s plačilno lestvico in z drugimi pravili poslovanja. 

Staršem omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. 

Ob vpisu starši vrtcu posredujejo po zakonu zahtevane podatke. 

Starši ob vpisu podpišejo pogodbo z vrtcem o medsebojnih pravicah in 

obveznostih. 

 

 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN 
ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
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Ob vpisu otroka v vrtec staršem omogočimo, da vrtec spoznajo, in se skupaj 

dogovorimo o uvajanju otroka. Starši lahko sodelujejo z vrtcem na različne 

načine: 

 vsakodnevno izmenjavanje informacij o otroku 

 roditeljski sestanki 

 pogovorne ure 

 izobraževanja za starše 

 različne prireditve 

 delavnice 

 praznovanja 

 

 

 

 
Sedež našega vrtca je na istem naslovu kot Dom Marije in Marte, ki je namenjen 

starejšim ljudem, kar nam daje posebno izkušnjo medgeneracijskega sodelovanja. 

Prav to je posebnost in ena izmed vrednot našega vrtca. V Sloveniji ne poznamo 

enakega sožitja. Občasna in organizirana srečanja nam podarijo dragocene 

izkušnje druženja starejših in otrok. Tako izvajamo srečanja, skupne dejavnosti, 

obiske in dogodke. Ob praznovanju rojstnih dni v Domu, otroci zapojejo našim 

sostanovalcem in jih tako razveselijo.  

 
 

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
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Igra in srečanje s starejšimi občani 
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Jezus pa je otroke poklical k sebi in rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k 

meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem 

vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« 

Lk 18, 16-17 

 

»Biti z otroki je zdravilo za dušo.« 

Fjodor Dostojevski 

  

 

»Otroci potrebujejo ljubezen, še posebno takrat, ko je ne zaslužijo.« 

Harold S. Hulbert 

 
 
»Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste 

živeli, koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo 

morda za odtenek boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.« 

Anonimno 

 

 

»Nihče ne razkrinka laži hitreje kot otrok.« 

Mary MacCracken 

 

  

MISLI O OTROCIH
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»Ljubljen si samo tam, kjer smeš pokazati tudi svojo šibkost, ne da bi izzival 

moč.« 

(Theodor W. Adorno) 

 

 
 

 

 

Publikacijo vrtca je obravnaval in sprejel Svet zavoda na 3. seji 26. avgusta 2016 

 
 
 
                                          Izdal Miklavžev vrtec 2016/17 

                                               Svet Zavoda Miklavžev vrtec 
 
 

 
 
 


