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NAŠ VRTEC SKOZI ČAS
Otroški vrtec Ajdovščina je samostojni 
javni vrtec, ki izvaja javno veljavni 
program Kurikulum za vrtce (1999).

Začetki predšolske vzgoje na našem 
področju segajo v čas okupacije 
Italije in sicer v šolsko leto 1931/1932  
(vir: Kronika vrtca).

Kasneje je vrtec deloval pod različnimi 
imeni in pravnimi oblikami (VVO in VVZ).

Ustanoviteljica Občina Ajdovščina je leta 
1992 ustanovila vrtec z imenom Otroški 
vrtec Ajdovščina.

Otroški vrtec Ajdovščina je od leta 
1994, ko se je v naši dolini ustanovila 
še Občina Vipava, vrtec z dvema 
soustanoviteljicama, Občino Ajdovščina 
in Občino Vipava. Občini sta v letu 2014 
sprejeli nov odlok o ustanovitvi skupnega 
javnega vrtca Otroški vrtec Ajdovščina.

 
VIZIJA VRTCA

»PRIJAZEN IN USTVARJALEN VRTEC«
V vrtcu sledimo svoji viziji, ki jo vnašamo v delo. Vizija nas motivira in žene k uresničevanju 
zastavljenih ciljev. Prepričani smo, da se otrok le v prijaznem, ustvarjalnem okolju, 
podprtim s strokovnostjo in znanjem s področja predšolske vzgoje, lahko uspešno in 
zdravo vsestransko razvija. Pri načrtovanju vzgojnega dela in samem izvajanju je v 
ospredju otrok, njegove potrebe in interesi. Zato se zanj trudimo ustvarjati tako učno 
okolje in prostor, da lahko v polni meri doživi svoje predšolsko obdobje in pridobiva na 
samostojnosti, ki jo bo potreboval na poti odraščanja. Poseben poudarek pa pri svojem 
delu dajemo tudi moralno - etičnim načelom in se trudimo v svoje delo vnašati zdrave, 
pozitivne vrednote.

Želimo in trudimo se oblikovati vrtec kot prostor, kjer je doma prijaznost, čeprav se v njem 
srečujemo in sodelujemo zelo različni ljudje. Krepimo ustvarjalnost in spodbujamo pri 
otrocih iskanje lastnih poti in rešitev za izzive, s katerimi se srečujejo že v predšolskem 
obdobju.
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SPOŠTOVANI STARŠI
Publikacija, ki je namenjena vam staršem, vsebuje splošne informacije o življenju in delu 
v našem vrtcu, ki je poseben predvsem po tem, da deluje na kar štirinajstih lokacijah. Zato 
je potrebno z vidika organizacije in zagotavljanja vsaj približno enakih pogojev, skrbno in 
skoraj vsakodnevno načrtovati delo in druge aktivnosti, da se v vrtcu otroci in zaposleni 
dobro počutijo. Za vzgojo in izobraževanje, varstvo, prehrano, čistočo, vzdrževanje 
objektov in upravljanje v naši ustanovi, ki šteje 56 oddelkov in vključuje več kot 1020 
otrok, skrbi več kot 160 zaposlenih.

Vizijo vrtca, cilje in program črpamo iz nacionalnega programa, Kurikula za vrtce, hkrati 
pa svoje delo skrbno načrtujemo glede na potrebe in razvojne stopnje otroka. 
Vrtec je prostor, namenjen otrokom, njihovim potrebam in potencialom, zato je prav, da 
se v vrtcu trudimo zagotavljati spodbudno vzgojno-učno okolje, ki nam ga pomagate 
soustvarjati tudi vi starši in seveda otroci sami. Le v takem okolju lahko otroci skozi igro, 
gibalne in druge ustvarjalne aktivnosti pridobivajo lastne izkušnje in nova spoznanja. Vse 
to je pomoč otrokom pri njihovi rasti, razvoju in pripravi na nadaljnje življenjske izkušnje.

V vrtcu se zavedamo pomena pravih vrednotah, ki določajo vrednost in bistvo vsakega 
posameznika in krepijo ter bogatijo zdravo družbo. Dobri medčloveški odnosi so pot do 
zdrave družbe. Dolžnost odraslih je, da otroka pripravimo na življenje v družbi, da pa bo v 
življenju zadovoljen, je potrebno posvetiti vso pozornost njegovi samostojnosti, delavnosti 
in odgovornosti za lastna dejanja. 

Zato tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s skupno prednostno nalogo vrtca 
»Spoštovanje življenja« z globalnim ciljem – »Ustvarjati v vrtcu varno naročje za 
vsako človeško dušo«. Skozi celo šolsko leto se bomo trudili, da bi čim bolj uspešno 
izvajali različne dejavnosti in oblikovali delo tako, da bi vsi – otroci, zaposleni in starši, 
stopali proti temu cilju. Zavedamo se namreč, da je sodelovanje z družino otroka nujno, 
če želimo, da se otrok pravilno razvija in napreduje. 

Vsak otrok za zdrav razvoj potrebuje dosledna pravila in meje, kar mu nudi oporo pri 
odraščanju. Ves čas pa se moramo odrasli ob vzgoji otroka zavedati, da je potrebno 
otroku postavljati vedno višje zahteve in ga ob tem spodbujati ter vanj verjeti. Otroku je 
potrebno dovoliti, da dela napake, da razmišlja po svoje. V takem okolju otrok ve, kaj 
starši ali vzgojitelji od njega pričakujejo, čuti, da ga odrasli spoštujejo, da jim je mar zanj. 
V takem okolju se otrok počuti varnega, sprejetega, upa si sanjati in delati načrte za 
prihodnost. Tako okolje je prostor, kjer otrok lahko napreduje in pravzaprav tekmuje sam 
s sabo in s svojimi cilji.

Pri odraščanju otrok je zgled odraslih izrednega pomena. Ravnanje odraslih z otrokom 
pušča v njem sledi za celo življenje. Zato se moramo odrasli zavedati svoje vloge, ki jo 
imamo v otrokovem življenju. Veliko več kot topel moderno opremljen prostor, najnovejše 
igrače, najmodernejša tehnologija… je pomemben čas, ki ga z otrokom preživimo skupaj 
pri delu doma ali na sprehodu v naravi, igri na igrišču, dejavnostih v vrtcu… Če te trenutke 
zamudimo, jih je težko še kdaj nadoknaditi.

Vsem otrokom, staršem in zaposlenim, ki sooblikujejo utrip vrtca, želim zdravo in uspešno 
šolsko leto.

                                                                                                                                                       

Ravnateljica: Alenka Močnik
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KONTAKTI

UPRAVA KONTAKTI

Otroški vrtec 
Ajdovščina
Pot v Žapuže 14
5270 Ajdovščina

Uradne ure:
ponedeljek in 
petek: 9.00 – 12.00
sreda: 9.00 – 12.00 
in 13.00 – 15.00

RAVNATELJICA
Alenka Močnik

T: (05) 368 04 54
E: ravnatelj@mojedete.si

TAJNIK VIZ VI
Nives Velikonja

T: (05) 368 13 40
E: tajnistvo@mojedete.si

POMOČNICA RAVNATELJICE
Anja Česen

T: (08) 205 94 01
E: vodja.ribnik@mojedete.si

RAČUNOVODJA
Nadja Kovač

T: (05) 368 04 53
E: racunovodja@mojedete.si

KNJIGOVODJA
Ana Pirc

T: (08) 205 94 00
E: oskrbnine@mojedete.si

ORGANIZATOR PREHRANE 
IN ZHR
Karmen Bizjak Bat

T: (05) 366 11 87
M: 051 267 136
E: prehrana@mojedete.si 

SVETOVALNA 
SLUŽBA KONTAKTI

Enota Vipava
Gradiška cesta 14
5271 Vipava

SVETOVALNA DELAVKA
Jana Blažko

T: (05) 367 14 64
E: svetovalna.vipava@mojedete.si

Enota Ribnik II
Pot v Žapuže 14
5270 Ajdovščina

SVETOVALNA DELAVKA
Tamara Paravan

M: 041 887 050
E: svetovalna.ajdovscina@
mojedete.si
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VRTEC OB HUBLJU
Enota Ob Hublju, Ob Hublju 1, 
5270 Ajdovščina                                                                
E: vodja.hubelj@mojedete.si
T:  (05) 36 61 187
M: 031 897 111
Pomočnica ravnateljice: Tatjana Kranjc

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 17.00                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
5 – 6 let RUMENI Klavdija Mislej Anita Pintar
5 – 6 let MODRI Tatjana L. Sever Grega Kravos
3 – 6 let   ZELENI Mateja M. Kete Andreja Štrancar
5 – 6 let ORANŽNI Mateja Terčelj Nataša K. Ambrožič
4 – 5 let  VIJOLIČNI Nadja Likar Tajana Vitković
3 – 5 let   BELI Jožica Hočevar Lidija Rustja
3 – 4 leta RDEČI Mavricija Ferjančič Anja Andlovic
2 – 4 leta, K ŽELVICE Patricija Štakolič Irena Krapež
2 – 3 leta POLŽKI Nataša Troha Klavdija Harej
1 – 3 leta ŽABICE Ingrid Vovk Jana Lemut
1 – 2 leti SOVICE Suzana Krapež Petra Kržič

*sočasnost za oddelke I. starostnega obdobja izvaja pomočnica vzgojiteljice: Mirjana Ličen

Enota vrtca Ob Hublju je ena od najstarejših vrtčevskih zgradb, saj je bila dograjena in 
predana svojemu namenu leta 1976, v letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija 
strehe, stavbnega pohištva in delno fasade.

V stavbi je oblikovanih enajst oddelkov, sedem je oddelkov drugega starostnega obdobja, 
trije so oddelki prvega starostnega obdobja, en oddelek je kombiniran. Vrtec obdaja 
prijetno otroško igrišče, ki je zavarovano z ograjo. Vsi trije trakti imajo urejene atrije, v 
neposredni bližini vrtca teče reka Hubelj.

V vrtcu deluje centralna kuhinja, kjer se kuhajo kosila tudi za dva oddelčna vrtca Selo in 
Črniče ter pralnica.

Zaradi bližine centra mesta imajo otroci blizu različne ustanove (šola, knjižnica, ZD, 
Policija, Gasilci…), ni pa daleč tudi do zelenih površin (travnikov, gozda…), kjer se otroci 
dodatno razgibajo in poglabljajo stik z živo in neživo naravo.

Žal pa v enoti pogrešamo večnamenski prostor, ki bi v vremensko neprimernih dneh prišel 
zelo prav našim otrokom.
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VRTEC NA SŠ VENO PILON
Enota SŠ V. Pilon, Cesta 5. Maja 12,  
5270 Ajdovščina                                                                
E: vrtec.mavrica1@gmail.com
M: 041 953 319

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.15                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
1 – 3 leta ZMAJČKI Dolores Dietz Mojca Petrič
1 – 3 leta BALONČKI Karmen Krašna Jakob Černigoj
1 – 3 leta SONČKI Marjana Črnilogar Lucija Žonta

*sočasnost v oddelkih na Srednji šoli Veno Pilon izvaja pomočnica vzgojiteljice: Tjaša Šček.

Enota vrtca na Srednji šoli Veno Pilon se je uredila v letu 2011 zaradi povečanega vpisa 
otrok prvega starostnega obdobja. V prostorih Dijaškega doma so se uredile tri igralnice 
za najmlajše otroke in prijetno ograjeno otroško igrišče. 
Vrtec izredno lepo sodeluje s srednjo šolo, ki izvaja program predšolske vzgoje. Naši 
otroci in vzgojiteljice lahko uporabljajo tudi druge prostore šole (večnamenska dvorana, 
glasbena učilnica…), zanje med letom izvedejo več različnih predstav. Kuharice 
Dijaškega doma skrbijo tudi za prehrano naših malčkov iz treh oddelkov ter za oddelek 
vrtca na OŠ Lokavec.
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VRTEC VIPAVSKI KRIŽ
Enota Vipavski Križ, Vipavski Križ 10, 
5270 Ajdovščina 
E: vrtec.kriz1@gmail.com 
T: (08) 201 66 82
M: 031 461 807

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.00                                  
 

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.

5 – 6 let SONČKI Anja Ličen Erika Lah Semenič
Tina Repič (spremljevalka)

3 – 5 let ZVEZDICE Tjaša Rustja Sara Krapež Černigoj

Enota vrtca v Vipavskem Križu domuje na OŠ Vipavski Križ, ki je urejena v stavbi 
nekdanjega gradu. Oblikovana imamo dva oddelka drugega starostnega obdobja. Vrtec 
lepo sodeluje s šolo in krajem.
Vrtec ima veliko možnosti bivanja v naravi. Večkrat sodelujejo z osnovno šolo in 
krajevno skupnostjo.
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VRTEC SELO
Enota Selo, Selo 39,  
5262 Črniče 
E: selo.vrtec@siol.net
T: (05) 366 60 23

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 16.00                             

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
4 – 6 let JEŽKI Kaja Ivanović Agata Praček
3 -  4 leta SOVICE Mateja Batagelj Alenka Stopar
1 – 3 leta ZAJČKI Anja Kobal Melita Rožič

*sočasnost izvaja pomočnica vzgojiteljice: Marina Peric

Vrtec Selo je bil zgrajen leta 2010. Pred tem je eno oddelčni vrtec deloval v starih 
prostorih, ko pa se je povečal vpis otrok tudi na področju Sela in bližnjih krajev, 
se je občina odločila za novogradnjo dvooddelčnega vrtca, ki je hitro postal 
premajhen. Že v šolskem letu 2011/2012 smo večnamenski prostor preuredili v 
tretjo igralnico.

Vrtec ima prijetno urejeno otroško igrišče, strokovne delavke pa se z otroki lepo 
vključujejo v utrip kraja in vzdržujejo stik z naravo in lokalnimi običaji ter tradicijo.
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VRTEC ČRNIČE
Enota Črniče, Črniče 43, 5262 Črniče 
E: otroski.vrteccrnice@siol.net
T: (05) 366 63 13

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 16.30                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
3 – 6 let ŽIRAFE Anja Kotnik Tamara Remec
1 – 4 leta, K SOVICE Polona Žorž Mirjam Slokar

*sočasnost izvaja pomočnica vzgojiteljice: Marina Peric

Vrtec Črniče je bil prenovljen leta 2002. 
V njem je prostora za dva oddelka, ena 
igralnica je namenjena prvemu, druga 
pa drugemu starostnemu obdobju. 
Oblika oddelka je v manjših vrtcih zelo 
odvisna od vpisa v vrtec in starostne 
strukture otrok.  
Nad vrtcem je urejeno prijetno otroško 
igrišče. Strokovne delavke lepo 
sodelujejo s krajem, z otroki se veliko 
zadržujejo v naravi, obiskujejo krajane 
in lokalne zanimivosti.
Dobro sodelujejo tudi s podružnično 
osnovno šolo Črniče.

V zvezi z organizacijo dela v vrtcu Ob 
Hublju, v vrtcu na Srednji šoli Veno 
Pilon, v oddelčnih vrtcih Vipavski Križ, 
Selo in Črniče, se lahko obrnete na 
pomočnico ravnateljice, ga. Tatjano 
Kranjc v času uradnih ur in sicer:
•	 ponedeljek od 9.00 do 12.00,
•	 sreda od 9.00 do 12.00 in  

od 14.00 do 15.00,
•	 petek od 9.00 do 12.00.
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VRTEC RIBNIK I
Enota Ribnik I, Pot v Žapuže 14,  
5270 Ajdovščina                                                                
E: vodja.ribnik@mojedete.si
T:  (08) 205 94 01
M: 051 267 126
Pomočnica ravnateljice: Anja Česen

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 17.00       

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
III. trakt
5 – 6 let RUMENE PIKE Adrijana Stopar Peljhan Nadja Leban
5 – 6 let MODRE PIKE Anina Filipič Irena Kogoj
4 – 5 let RDEČE PIKE Danijela Furlan Ksenija Črnigoj
5 – 6 let ZELENE PIKE Kristina Pupovac Janž Kompare
II. Trakt
4 – 6 let    M ZEBRE Kristina Vanceta Meta Nagode
4 – 6 let    M ŽIRAFE Tanja Ferjančič Suzana Likar
2 – 4 leta, K, M SLONČKI Urška Cencič Dolores Šen
1 – 3 leta      M LEVČKI Kristina Lozar Bratina Alijana Kodele
I. Trakt
3 – 5 let RIBICE Renata Gruden Meta Stres
3 – 4 leta HOBOTNICE Maja Lešnjak Irena Gnezda
2 – 4 leta, K RAKCI Maja Jeram Ines Vitežnik
1 – 2 leti ŽELVICE Nina Koren Klavdija Kovač

*sočasnost v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata pomočnici vzgojiteljice: Saša Štrukelj in    
 Eva Vidmar. 
*M – Montessori, oddelki z elementi Montessori pedago

Enota vrtca Ribnik I je bila zgrajena v letih 1982/83 in je umaknjena iz centra mesta 
Ajdovščina proti zaselku Žapuže.

V stavbi je oblikovanih dvanajst oddelkov, od tega je osem oddelkov drugega starostnega 
obdobja, dva sta oddelka prvega starostnega obdobja ter dva kombinirana oddelka. Vrtec 
ima urejeno prijetno razgibano otroško igrišče, ki je zavarovano z ograjo. Vsi trije trakti 
imajo urejene tlakovane atrije. V stavbi je tudi manjši večnamenski prostor, kjer se lahko 
izvaja srečanja s starši ali gibalne dejavnosti. Sicer pa je v neposredni bližini nova enota 
vrtca s športno igralnico, ki jo uporabljajo tudi otroci iz enote Ribnik I.

V vrtcu deluje kuhinja, ki smo jo z leti preuredili v centralno, kjer se v tem šolskem letu 
pripravljajo kosila tudi za dva oddelčna vrtca Budanje in Col. V vrtcu deluje pralnica za 
pripadajoče oddelke te enote vrtca.
V neposredni bližini vrtca je veliko zelenih površin, pa tudi do gozda otroci nimajo daleč.

Starejši oddelki se večkrat odpravijo v center mesta, v neposredni bližini vrtca sta Osnovna 
šola Šturje ter Dom starejših občanov, s katerimi radi sodelujemo.
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VRTEC RIBNIK II
Enota Ribnik I, Pot v Žapuže 14,  
5270 Ajdovščina                                                                
E: vodja.ribnik@mojedete.si 
    vrtec.ajdovscina@siol.net
T:  (05) 365 78 61
M: 041 887 024

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 17.00                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
2 – 4 leta, K RUMENI METULJI Maruša Petrič Janja Posega 
4 – 5 let ORANŽNI METULJI Seada Hajdić Adela Kurtić
2 – 3 leta MODRI METULJI Janja Lozar Andreja Groznik
1 – 2 leti RDEČI METULJI Stanka Jamšek Maja Lokar

*sočasnost v oddelkih I. starostnega obdobja izvaja pomočnica vzgojiteljice: Mojca Ličen

Enota vrtca Ribnik II je bila zgrajena in odprta leta 2014, zgrajena je bila zaradi 
povečanega vpisa otrok v vrtec v zadnjih nekaj letih in je opremljena pretežno za otroke 
prvega starostnega obdobja.

V vrtcu so oblikovani štirje oddelki in sicer dva sta oddelka prvega in dva drugega 
starostnega obdobja. V vrtcu je tudi velika športna igralnica, ki služi za izvajanje gibalnih 
dejavnosti, srečanja za starše ter nudi možnost za izobraževanje zaposlenih in staršev ter 
organizacijo različnih predstav za otroke.

Vrtec ima prijetno urejeno otroško igrišče in leži na obrobju mesta Ajdovščina, ob 
neposredni bližini stare enote Ribnik I. 
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VRTEC LOKAVEC
Enota Lokavec, Lokavec 128,  
5270 Ajdovščina                                                                
E: vrtec.lokavec@gmail.com
M: 041 521 008

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.30            

                      

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM.VZG.
3 – 6 let PIKAPOLONICE Mirjam Černigoj Erika Velikonja

*sočasnost v vrtcu Lokavec izvaja pomočnica vzgojiteljice: Saša Štrukelj

V Lokavcu na podružnični osnovni šoli že nekaj let deluje heterogen oddelek vrtca drugega 
starostnega obdobja. Oddelek lepo sodeluje s šolo in krajani, otroci se v prostorih šole 
prijetno počutijo. Veliko časa preživijo v naravi, saj imajo v neposredni bližini stavbe veliko 
možnosti za bivanje na prostem, v naravnem okolju.

VRTEC COL
Enota Col, Col 78, 5272 Col                                                                
E: vrtec.col@gmail.com
T: (05) 366 83 09
M: 031 672 220

Poslovalni čas enote: od 6.15 do 16.00            
 

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM.VZG.
3 – 6 let MEDVEDKI Tadeja Pregelj Špela Kovšca
1 – 4 leta, K JEŽKI Anja Kompara Silvana Kožman

*sočasnost v vrtcu na Colu izvaja pomočnik vzgojiteljice: Erik Michelizza

V letu 2016 je bila izvedena in zaključena prenova enote vrtca Col. Vrtec je pridobil še 
prostore v nadstropju. Tako od septembra delujeta dva heterogena oddelka prvega in 
drugega starostnega obdobja. Prostori so moderno opremljeni, svetli, dodatno se je 
uredilo otroško igrišče. Vrtec pa je pred igralnico prvega starostnega obdobja pridobil 
prijetno pokrito teraso.
Otroci imajo veliko možnosti za bivanje na prostem, v naravi. Lepo sodelujejo s krajani, 
osnovno šolo in drugimi zunanjimi sodelavci.
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VRTEC BUDANJE
Enota Budanje, Budanje 24,  
5271 Vipava                                                                
E: budanje.vrtec@gmail.com
T: (05) 364 50 41

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.00            

 

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
3 – 6 let PIKAPOLONICE Tjaša Troha Tamara Černigoj
1 – 4 leta, K METULJI Jana Krajnc Meta Šček

*sočasnost v vrtcu Budanje izvaja pomočnik vzgojiteljice: Erik Michelizza

V Budanjah imamo v šolski stavbi dva heterogenega oddelka, za prvo in drugo 
starostno obdobje. Sodelovanje med vrtcem in šolo močno živi, tudi krajani radi 
sodelujejo z vrtcem in obratno. Vrtec v Budanjah ima izredno lepo igrišče, s 
pogledom na Vipavsko dolino. 

V zvezi z organizacijo dela v vrtcu na Ribniku I, Ribniku II, v vrtcih Budanje, Lokavec in 
Col se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice, ga. Anjo Česen v času uradnih ur in 
sicer:

•	 ponedeljek od 9.00 do 12.00,
•	 sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00,
•	 petek od 9.00 do 12.00.
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VRTEC VIPAVA
Enota Vipava, Gradiška cesta 14,  
5271 Vipava                                                                
E: vodja.vipava@mojedete.si
T:  (05) 367 14 64
Pomočnica ravnateljice: Jana Blažko

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 17.00                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM.VZG.
4 – 5 let ZVEZDICE Nadja Kodelja Tanja Srebot
4 – 5 let MAVRI CE Judita Leban Nives Drinić
2 – 4 leta,   K LUNE Majda Rener Irena Kodre
2 – 4 leta,   K KAPLJICE Irma Jež Polonca K. Cizara
2 - 3 leta SONČKI Lavra Škerjanc Natalija Krašna

1 – 3 leta POLŽKI Nadja Bago Vesna Robba
+ spremljevalka Jerneja Škrlj

1 – 2 leti RAČKE Agata Petkovšek Mateja Bizjak
*sočasnost izvaja pomočnica vzgojiteljice: Adrijana Marc.

Enota vrtca Vipava je bila zgrajena leta 2008 in stoji v neposredni bližini osnovne šole, 
umaknjena od centra kraja. Vrtec je prej domoval v stari zgradbi, v strnjenem delu Vipave, 
imel je zelo skromno igrišče.

Nova stavba vrtca je bila zgrajena za šest oddelkov, a zaradi povečanega vpisa, je 
kmalu postala premajhna. V stavbi imamo sedem oddelkov, tri oddelke prvega in dva 
oddelka drugega starostnega obdobja. Dva oddelka pa sta kombinirana. V vrtcu je 
prijeten večnamenski prostor, kjer se izvajajo gibalne dejavnosti, srečanja s starši, razna 
izobraževanja zaposlenih in staršev ter različne predstave za otroke.

Vrtec obdaja veliko in prijetno urejeno otroško igrišče, ki je razdeljeno na dva dela, za 
otroke prvega in za otroke drugega starostnega obdobja.
 
Otroci imajo veliko možnosti stika z naravo, saj so travniki, vinogradi, gozdne in druge 
zelene površine v bližini vrtca. Veliko možnosti Vipava nudi sožitju z drugačnimi, saj je 
poleg osnovne šole v neposredni bližini vrtca VDC Vipava, CIRIUS, Center za starejše 
Pristan… S temi ustanovami naši otroci radi sodelujejo.
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VRTEC NA OŠ D. BAJCA VIPAVA
Enota Vipava, Vinarska cesta 4, 5271 Vipava                                                                
E: vrtec.os.vipava@gmail.com
M:  041 521 010

Poslovalni čas enote: od 6.00 do 15.45                                  

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM.VZG.
5 – 6 let ŠKRATKI Klavdija Petrič Metka Čibej
4 – 6 let SMRKCI Ingrid Šelj Luka Premrl

Zaradi povečanega vpisa in večjih potreb po prostorih že nekaj šolskih let domujemo z 
našimi oddelki drugega starostnega obdobja tudi v šolskih učilnicah na OŠ Draga Bajca 
Vipava. Otroci in strokovni delavci se v stavbi šole lepo počutijo. Ker je matični vrtec v 
neposredni bližini, lahko uporabljajo vrtčevsko igrišče, hodijo v naravo, veliko sodelujejo 
s šolo in z drugimi javnimi ustanovami in zavodi v Vipavi.

VRTEC PODNANOS
Enota Podnanos, Podnanos 77,  
5272 Podnanos                                                                
E: vrtec.podnanos@gmail.com
T: (05) 366 91 65

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.30     

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
4 – 6 let SLONČKI Armin Vidmar Tina Petrič,  Sara Lukin
2 – 5 let, K PAPAGAJČKI Mojca Tominc Polona Vidmar
1 – 3 leta KROKODILČKI Marjeta Leban Silvija Rolfi, Lori Petkovšek

*sočasnost v vrtcu v Podnanosu izvaja pomočnica vzgojiteljice: Neža Andlovic

Ob obnovi osnovne šole v Podnanosu, se je leta 2002 odprl tudi vrtec Podnanos. V 
stavbi osnovne šole sta dve igralnici namenjeni vrtcu, se je pa v letih, ko je bilo vpisa 
več, dodatno urejalo še druge prostore osnovne šole. Trenutno imamo tri oddelke in sicer 
heterogen oddelek drugega starostnega obdobja,  en kombiniran oddelek in en oddelek 
prvega starostnega obdobja. Vrtec tako kot vsi, ki domujejo v šolskih stavbah, sodeluje 
s šolo, s krajem, vključujejo se v vse kulturne dogodke, obiskujejo krajane in si imajo 
možnost ogledati dogajanje na kmetijah, pri raznih obrtnikih, veliko bivajo z naravo. Ob 
stavbi šole je urejeno manjše otroško igrišče, namenjeno vrtčevskim in šolskim otrokom. 
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VRTEC VRHPOLJE
Enota Vrhpolje, Vrhpolje 42,  
5271 Vipava                                                                
E: ov.vrhpolje@gmail.com
T: (05) 366 52 84

Poslovalni čas enote: od 6.30 do 16.15            

STAROST IME SKUPINE VZGOJITELJICA POM. VZG.
3 – 6 let ČINELE Ivana Žvanut Urban Lukin 
1 - 3 leta BOBNI Tadeja Bajc Damjana Petrovčič

*sočasnost v vrtcu Vrhpolje izvaja pomočnica vzgojiteljice: Neža Andlovic

V stavbi podružnične šole sta v 
pritličju dve igralnici namenjeni vrtcu. 
Oblikovana sta dva heterogena oddelka 
za prvo in drugo starostno obdobje. 
Vrtec ima prijetno urejeno otroško 
igrišče, za gibalne in druge aktivnosti 
lahko uporabljajo šolsko telovadnico. 
Vrtec lepo sodeluje z osnovno šolo in 
krajevno skupnostjo.

V zvezi z organizacijo dela v vrtcu 
Vipava, oddelkov na OŠ Draga Bajca 
Vipava ter v vrtcu Podnanos in Vrhpolje 
se lahko obrnete na svetovalno delavko 
in pomočnico ravnateljice, go. Jano 
Blažko, v času uradnih ur in sicer: 

•	 ponedeljek od 7.00 do 9.00 in  
         od 12.00 do 15.00,

•	 sreda od 7.00 do 9.00 in  
         od 12.00 do 15.00,

•	 petek od 7.00 do 9.00. in 
         od 12.00 do 15.00.
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PROGRAMI VRTCA
Otrok ima pravico do deveturnega dnevnega bivanja v vrtcu (Zakon o vrtcih, uradni list 
RS  št. 12/96).

Poslovni čas vrtca je od 6.00 do 17.00.  
Čas poslovanja je na posameznih lokacijah manjših vrtcev prilagojen potrebam staršev.

V tednih med prazniki, ko zelo upade število otrok, se oddelke združuje, enako je v 
jutranjem in popoldanskem času. 
V poletnih mesecih se praviloma manjše oddelčne vrtce za tri do štiri tedne zapre. 
Praviloma so ti vrtci zaprti med 15. 7. in 15. 8., seveda glede na potrebe staršev in 
zmanjšano prisotnost otrok v času poletnih počitnic. 

Za svojega otroka lahko izberete enega od navedenih programov:
 - dnevni program, 
 - dnevni program z elementi pedagogike montessori v enoti Ribnik,
 - poldnevni program s kosilom za otroke prvega starostnega obdobja v enotah Ribnik,   
   Hubelj, Vipava, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok, 
 - poldnevni program s kosilom za otroke drugega starostnega obdobja v enotah
   Ribnik, Hubelj, Vipava, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 21 otrok.
   
Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih:
    -   prvo starostno obdobje obsega otroke od 1. do 3. let,
    -   drugo starostno obdobje otroke od 3. do 6. let.

Otroke v oddelke razporejajo pomočnice ravnateljice glede na starost in normative za 
posamezno starostno obdobje in obliko oddelka.

Oddelki vrtca, v katerih poteka vzgojno delo so lahko:
•	 oddelki I. starostnega obdobja:
	 homogeni oddelki  –  vključeni so otroci v starostnem razponu enega leta 

(1 - 2 leti, 2 - 3 leta);
	 heterogeni oddelki  – vključeni so otroci v starostnem razponu več kot eno leto 

(1 - 3 leta);
•	 oddelki II. starostnega obdobja:
	 homogeni oddelki – vključeni so otroci v starostnem razponu enega leta 

(3 – 4 leta, 4 – 5 let, 5 – 6 let);
	 heterogeni oddelki - vključeni so otroci v starostnem razponu več kot eno

leto (3 – 5 let, 3 – 6 let, 4 – 6 let);
•	 kombinirani oddelki – v te so vključeni otroci iz prvega in drugega starostnega 

obdobja (1 – 4 leta, 2- 4 leta, 1 – 5 let, 2 – 5 let, 1 – 6 let).

Oddelki se oblikujejo pred začetkom šolskega leta za celotno šolsko leto. Pri tem se 
upošteva določbe Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – 
Ur. l. RS, št. 27 /14).
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V tem šolskem letu zaradi premajhnega števila otrok za oblikovanje oddelka s poldnevnim 
programom, nimamo. Nekaj staršev je sicer izrazilo željo po tem programu, vendar bi bilo 
potrebno otroke zbrati starostno in v oddelek na eni lokaciji, premeščanja otrok iz enega 
vrtca v drugi pa starši večinoma ne želijo.

CENE PROGRAMOV:
Cene programov na podlagi izračuna in predloga vrtca sprejemata oba občinska sveta 
občin soustanoviteljic. 
Delež plačila staršev od ekonomske cene programa oziroma oddelka, ki ga otrok 
obiskuje, določi pristojni Center za socialno delo. Starši v mesecu pred sprejemom otroka 
v vrtec, na posebnem obrazcu Vloga za znižano plačilo vrtca, ki ga vložijo na pristojni 
CSD, posredujejo podatke, ki so pomembni za izračun višine plačila programa vrtca.

V mesecu oktobru 2017 je stopil v veljavo spremenjen Zakon o vrtcih, ki na področju 
učinkovanja pravic do znižanega plačila vrtca v 22. členu v prehodnih določbah navaja 
sledeče:

      »Vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne 
odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali 
nove vloge, naknadno po prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini 
znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada 
najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku 
prejšnje odločbe.

V skladu s prvim odstavkom tega člena vrtec staršem izstavi poračun mesečnega 
računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z 
zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, tudi kadar se otrok vključi v vrtec 
med šolskim letom in gre za nujno takojšnjo vključitev otroka v vrtec na podlagi mnenja 
centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.«

Razliko med višino plačila staršev in polno ekonomsko ceno zagotavlja občina, kot je 
določeno v Zakonu o vrtcih, ki v četrtem odstavku 28. člena določa:

»Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z 
otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj 
z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima 
vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.«

Vsakršno spremembo v družini, ki pomembno vpliva na socialni status in družinske 
prihodke, so starši dolžni javiti pristojnemu Centru za socialno delo. 

Starši, ki imajo v vrtcu hkrati dva ali več otrok, plačujejo za prvega mlajšega otroka 30 % 
cene prvega otroka. Za vse nadaljnje mlajše otroke pa so plačila vrtca oproščeni.
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DEJAVNOSTI V VRTCU

Dejavnosti v vrtcu bomo popestrili s praznovanji:
•	 ob rojstnih dnevih otrok
•	 v tednu otroka
•	 v decembru ob pričakovanju novega leta in praznikov
•	 v marcu s poudarkom na pomenu družine, starševstva
•	 ob zaključku vrtčevskega leta

Posamezna področja bomo obogatili: 

Področje gibanja:
•	 s Cicibanom Planincem
•	 s športno značko: Mali sonček
•	 s planinskimi izleti
•	 s plavalnim tečajem za predšolske otroke
•	 z gibalnimi uricami

Področje govora:
•	 z Bralčkom Palčkom
•	 s pravljičnimi uricami
•	 z bralnimi knjižnimi kotički 
•	 s predstavitvami različnih knjižnih zvrsti
•	 s projekti s področja jezika
•	 z obiski zunanjih sodelavcev
•	 z obiski Lavričeve in Potujoče knjižnice

 
Področje umetnosti:

•	 z ogledi gledaliških in lutkovnih predstav
•	 z likovnimi prireditvami
•	 z ustvarjalnimi delavnicami
•	 z obiski različnih glasbenikov,
•	 z ogledi kulturnih ustanov: galerij, gledališč, 

glasbenih prireditev

Področje narave:
•	 z izleti v bližnjo okolico
•	 z različnimi projekti s področja narave
•	 z okoljsko vzgojo
•	 s spoznanji o zdravi prehrani
•	 s tematskimi delavnicami
•	 z ekološkimi temami in projekti
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Področje družbe:
•	 z obiski pri starših na različnih delovnih 

mestih
•	 z obiski v podjetjih in ostalih ustanovah
•	 z obiski različnih strokovnjakov v vrtcu
•	 s spoznanji o zdravstveni preventivi, o 

skrbi za lastno zdravje v sodelovanju z 
zdravstveno službo

•	 s temami državljanske vzgoje

Področje matematike:
•	 s spoznavanjem matematičnih pojmov in 

odnosov
•	 z učenjem matematike preko igre z 

upoštevanjem pravil in logičnega mišljenja
•	 s spodbujanjem lastnega kreativnega 

reševanja problemov
•	 s projekti na temo matematike

Obogatitveni program v izvedbi strokovnih delavcev vrtca

V vrtcu na Ribniku bo tudi to šolsko leto otroški pevski zbor vodila vzgojiteljica. Vanj so 
vključeni otroci od starosti 4 let naprej.

Obogatitveni program v izvedbi zunanjih izvajalcev zunaj 
vrtca

V dopoldanskem času bomo v okviru rednega programa organizirali brezplačni plavalni 
tečaj za vse otroke rojene v letu 2012. Tečaj nam financirajo: delno občina Ajdovščina in 
Vipava, delno Ministrstvo za šolstvo in šport. Izvedli ga bomo v sodelovanju z Zavodom 
za šport Ajdovščina, v spomladanskem času:
•	 1 skupina - od 7. maj do 11. maj 2018, od 8:30 do 10:30;
•	 2 skupina - od 7. maj do 11. maj 2018, od 11:00 do 13:00;
•	 3 skupina - od 14. maj do 18. maj 2018, od 8:30 do 10:30;
•	 4 skupina - od 14. maj do 18. maj 2018, od 11:00 do 13:00;
•	 5 skupina - od 21. maj do 25. maj 2018, od 8:30 do 10:30;
•	 6 skupina - od 21. maj do 25. maj 2018, od 11:00 do 13:00;
•	 7 skupina - od 28. maj do 1. junij 2018 od 8:30 do 10:30.
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM
Veliko dejavnosti, ki vsebinsko izhajajo iz našega Kurikula, vrtec izvaja v sodelovanju z 
okoljem. 

Zato sodelujemo:
	 S šolami: obisk prvošolcev v vrtcu,  obisk otrok iz vrtca v šoli, skupna druženja 

ob različnih praznovanjih, sodelovanje s šolsko svetovalno službo.

	 Z Zdravstvenim domom: obiski medicinske sestre v oddelkih vrtca z vidika

zobozdravstvene preventive, projekt »Jaz in zdravje«, ki ga izvajata VMS,  
sodelovanje s pediatrično službo.

	 S CIRIUS - om Vipava: skupna druženja, sodelovanje s strokovnimi delavci.

	 Z oddelki Lavričeve knjižnice: predstavitev knjižnice, obiski v knjižnih kotičkih, 
ure pravljic; mesečna izposoja slikanic in druge literature, sodelovanje pri 
izpeljavi projekta Bralček Palček, strokovno sodelovanje pri izposoji in izboru 
otroške literature.

	 S Pilonovo galerijo: predstavitev ustanove, obiski otrok in strokovno vodenje pri 
ogledih razstav, dogovarjanje in sodelovanje pri razstavljanju otroških likovnih 
del, v sklopu različnih projektov.

	 S SŠ Veno Pilon: omogočanje izvajanja pedagoške prakse dijakov drugega, 
tretjega letnika ter dijakov četrtega letnika, ogled predstav dijakov v času 
veselega decembra, ogled prireditev dijakov v prostorih srednje šole, izvajanje 
naravoslovnih delavnic s strani dijakov.

	 S Centrom za socialno delo: sodelovanje v komisiji za pomoč otrokom iz družin, 
ki so v stiski, pri sprejemu socialno ogroženih otrok v vrtec, sodelovanje v 
multidisciplinarnih timih ob primerih suma nasilja v družini ali zlorab otrok.

	 Z gasilci, policijo, podjetji…: predstavitev svoje dejavnosti in nalog.

	 S krajevnimi skupnostmi: vključevanje v različna praznovanja, sodelovanje s 
krajevnimi skupnostmi glede potreb staršev po varstvu.

	 S planinskimi društvi: organizacija planinskih izletov, vodenje in spremljanje 
otrok na planinskih izletih, osveščanje otrok o pravilnem odnosu do narave, o 
pravilih planincev.

	 Z društvi upokojencev: sodelovanje v različnih delavnicah.

	 Z domovoma za starejše občane: nastopi in obiski otrok ob različnih 
priložnostih;,nastopi in obiski varovancev doma za starejše občane v vrtcu.

	 S Hišo sadeži družbe in Hišo mladih: vključevanje v medgeneracijske aktivnosti 
na nivoju občine.
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SODELOVANJE  S STARŠI     
Sodelovanje med vrtcem in starši je za predšolskega otroka nujno. Kadar se družina 
in vrtec s svojo funkcijo in nalogami uspešno prepletata in dopolnjujeta, se med njima 
ustvari pozitiven odnos. Sodelovanje je prijetnejše, največ pozitivnih učinkov pa se 
pokaže prav pri razvoju vsakega posameznega otroka, zato se za dobre odnose velja 
potruditi. Pomemben je zgled odrasle osebe, tako staršev kot vzgojiteljev.

Našim strokovnim delavcem ste starši v veliko pomoč, kadar je dialog spodbuden, saj 
tako lažje vodijo, usmerjajo in motivirajo otroka, da napreduje in se primerno razvija.

Starši lahko z vrtec sodelujete v različnih oblikah:
	 Formalna srečanja:

a) Roditeljski sestanki: 
    - za novo sprejete otroke v mesecu juniju 2017,
    - v mesecu avgustu 2017 (za vse starše),
    - pred zaključkom šolskega leta,
    - med šolskim letom po potrebi.
b) Šola za starše: 
- predavanje logopedinje Simone Levc (mesec november 2017), 
- predavanje terapevta Mihe Kramlija, na temo »Sreča« (mesec februar 2018),
- predavanje svetovalnih delavk vrtca v sodelovanju z Zavodom za šolstvo
(marec 2018).
 c) Pogovorne ure: 
- vsak mesec za starše otrok v starosti 3-6 let; 
- vsak drugi mesec za starše otrok v starosti 1-3-let;

(strokovno osebje se lahko dogovori s starši tudi za drugačne intervale glede
organizacije pogovornih ur).



22   2223   23

Urnik pogovornih ur
VRTEC RIBNIK I
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Nina Koren
Klavdija Kovač

Vsak drugi mesec, drugi torek 
v mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni  
informativni pogovori

Maja Jeram
Ines Vitežnik

Vsak drugi mesec, prvi torek v 
mesecu, od 16.30 do 17.30

vsakodnevni  
informativni pogovori

Maja Lešnjak
Irena Gnezda

Vsak mesec, drugi torek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni  
informativni pogovori

Renata Gruden
Meta Stres

Vsak mesec, prvi ponedeljek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni  
informativni pogovori

Kristina Lozar Bratina
Alijana Kodele

Vsak drugi mesec, prva sreda 
v mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni informativni 
pogovori

Urška Cencič
Dolores Šen

Vsak mesec, prvi ponedeljek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni informativni 
pogovori

Tanja Ferjančič
Suzana Likar

Vsaka mesec, prva sreda v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni informativni
pogovori

Kristina Vanceta
Meta Nagode

Vsak mesec, prvi torek v 
mesecu, od 16.00 do 17.00

Vsakodnevni informativni 
pogovori

Kristina Pupovac
Janž Kompare

Vsak mesec, tretji četrtek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni informativni 
pogovori

Danijela Furlan
Ksenija Črnigoj

Vsak mesec, drugi torek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

vsakodnevni informativni 
pogovori

Anina Filipič
Irena Kogoj

Vsak mesec, drugi torek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni informativni
pogovori

Adrijana Stopar Peljhan
Nadja Leban

Vsak mesec, prvi torek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni informativni 
pogovori

VRTEC RIBNIK II
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI

Stanka Jamšek
Maja Lokar

Vsak drugi mesec drugi 
četrtek v mesecu, od 15.30 do 
16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Janja Lozar
Andreja Groznik

Vsak drugi mesec, prvi torek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Seada Hajdić
Adela Kurtić

Vsak mesec, prvi torek  v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Maruša Petrič
Janja Posega

Vsak mesec, drugi torekv 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori
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VRTEC BUDANJE
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Jana Krajnc
Meta Šček

Vsak drugi mesec, drugi torek 
v mesecu, od 15.30 do 16.30 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Tjaša Troha
Tamara Černigoj

Vsak mesec, prvi torek v 
mesecu, od 16.00 do 17.00

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC COL
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Anja Kompara
Silvana Kožman

Vsak mesec, prva sreda v 
mesecu, od 16.00 do 17.00

Vsakodnevni informativni 
pogovori

Tadeja Pregelj
Špela Kovšca

Vsak mesec, prvi torek v 
mesecu, od 16.00 do 17.00

Vsakodnevni informativni 
pogovori

VRTEC LOKAVEC 

VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 
POGOVORI

Mirjam Černigoj
Erika Velikonja

Vsak mesec, drugi četrtek v 
mesecu, od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC OB HUBLJU
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI

Suzana Krapež
Petra Kržič 

Vsak drugi mesec, 
prvi ponedeljek v mesecu, 
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Ingrid Vovk
Jana Lemut

Vsak drugi mesec, 
prvi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Nataša Troha
Klavdija Harej

Drugi drugi mesec, 
drugi ponedeljek v mesecu
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Patricija Štakolič
Irena Krapež

Vsak drugi mesec,
drugi torek v mesecu 
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Mavricija Ferjančič
Anja Andlovic

Vsak drugi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori
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Jožica Hočevar
Lidija Rustja 

Vsak drugi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Nadja Likar
Tajana Vitković

Vsak drugi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

vsakodnevni 
informativni pogovori

Mateja Terčelj
Nataša K. Ambrožič

Vsak prvi torek v mesecu, 
od 15.30 do 16.30 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Mateja M. Kete
Andreja Štrancar

Vsak prvi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

vsakodnevni 
informativni pogovori

Tatjana L. Sever
Grega Kravos

Vsak prvi četrtek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Klavdija Mislej
Anita Pintar

Vsak prvi torek v mesecu,
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC NA SREDNJI ŠOLI VENO PILON
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Dolores Dietz
Mojca Petrič

oktober,januar,april,maj
drugi torek od 15.00 do 16.00

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Karmen Krašna
Jakob Černigoj

Vsak drugi mesec, 
prvi ponedeljek, od 15.00 dalje

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Marjana Črnilogar
Lucija Žonta

Vsak drugi mesec, drugi četrtek, 
od 15.00 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC VIPAVSKI KRIŽ 

VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 
POGOVORI

Anja Ličen
Erika Lah

Vsak drugi torek v mesecu, 
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Tjaša Rustja
Sara Krapež Černigoj

Vsak drugi četrtek v mesecu, od 
15.30 dalje

Vsakodnevni 
informativni pogovori
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VRTEC SELO
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Kaja Ivanović
Agata Praček

Vsak prvi četrtek v mesecu, 
od 15.30 do 16.30

vsakodnevni 
informativni pogovori               

Mateja Batagelj
Alenka Stopar 

Vsak prvi torek v mesecu, 
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Anja Kobal
Melita Rožič

Vsak drugi mesec
prvi torek v mesecu
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC ČRNIČE
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Anja Kotnik
Tamara Remec

Vsak drugi torek v mesecu, 
od 15.30 dalje

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Polona Žorž
Mirjam Slokar 

Vsak drugi mesec 
prvi četrtek v mesecu
od 15.30 do 16.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC VIPAVA
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Agata Petkovšek
Mateja Bizjak

Vsak drugi mesec, druga sreda v 
mesecu, ob 15.30 

Vsakodnevni 
informativni  pogovori

Nadja Bago
Vesna Robba

Vsak drugi mesec, drugi torek v 
mesecu, ob 15.30 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Lavra Škerjanc
Natalija Krašna 

Vsak drugi mesec, druga sreda v 
mesecu, ob 15.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Irma Jež
Polonca K. Cizara

Vsak drugi mesec,  prvi torek v 
mesecu, ob 15.45

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Majda Rener
Irena Kodre

Vsak drugi mesec, drugi torek v 
mesecu, ob 15.45

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Judita Leban
Nives Drinić

Vsak mesec, vsak drugi torek v 
mesecu, ob 15.30 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Nadja Kodelja
Tanja Srebot

Vsak mesec, prvi četrtek v 
mesecu, ob 16.00 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Ingrid Šelj 
Luka Premrl

Vsak mesec, drugi torek v 
mesecu, ob 16.00 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Klavdija Petrič 
Metka Čibej

Vsak mesec, tretji torek v 
mesecu, ob 15.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori
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VRTEC PODNANOS
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Marjeta Leban
Silvija Rolfi/Lori 
Petkovšek

Vsak drugi mesec, prva sreda v 
mesecu, ob 15.00

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Mojca Tominc
Polona Vidmar

Vsak drugi mesec, prva sreda v 
mesecu, ob 15.00 

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Armin Vidmar
Tina Petrič/Sara Lukin

Vsak mesec, prvi četrtek v 
mesecu, ob 15.00 

vsakodnevni 
informativni pogovori

VRTEC VRHPOLJE
VZGOJITELJICA POGOVORNE URE VSAKODNEVNI 

POGOVORI
Tadeja Bajc
Damjana Petrovčič

Vsak drugi mesec, prvi torek v 
mesecu, ob 15.30

Vsakodnevni 
informativni pogovori

Ivana Žvanut
Urban Lukin

Vsak mesec, prva sreda  v 
mesecu, ob 15.30 

Vsakodnevni 
informativni
pogovori

	Neformalna srečanja: 
- kostanjevi in drugi pikniki, srečanja s starši v obliki nastopov otrok, ustvarjalnih 

delavnic, gibalnih delavnic, srečanja s starimi starši, novoletne prireditve, razne 
oblike zaključkov ob koncu šolskega leta…

- individualni obiski staršev v oddelku s predstavitvijo poklica, delavnosti, obiski 
oddelkov vrtca na domu otroka…

	 Zbiranje zamaškov, kartuš, odpadnega materiala za ustvarjanje, starega papirja

	Obveščanje staršev preko oglasnih desk, kotičkov za starše, osebnih obvestil

Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika v Svetu staršev, trije so potem imenovani 
v Svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina. 
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta pa izhaja iz otrokovih potreb 
in hkrati utemeljuje pomen skrbi za otroka. Posebej so v njej določene koristi otroka ter 
prepričanje, da otrok za svoj vsestranski razvoj in zdravje potrebuje ustrezno kvalitetno 
okolje. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti 
zastopniki.
Vrtec pa je ustanova, ki staršem pomaga pri vzgoji, izobraževanju in varstvu njihovih 
otrok, zato morajo biti otrokove pravice v vrtcu prav posebej varovane in zaščitene. V 
našem vrtcu se trudimo, da jih čim bolj vsestransko zagotavljamo. 

Pravice otrok:
Otrokom v javnih vrtcih država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede 
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo, itd.... Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega 
razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoč 
brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti sama  
organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo vrednot, strpnosti, 
solidarnosti in odgovornosti ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev 
in avtonomne presoje. 

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

IGRA je tista oblika dejavnosti, s katero otroci zadovoljujejo različne interese, pridobivajo 
nova spoznanja, se učijo, rešujejo probleme, spoznavajo sebe v odnosu z drugimi, se 
istovetijo z odraslimi in si pridobivajo različne veščine in spretnosti.
Zato je v vrtcu ta metoda izredno pomembna za razvoj otroka. Ustrezna organizacija 
prostora in časa pa v vrtcu pri igri omogoča tudi pravico otroka do izbire.

Naš cilj je razvijati otrokovo samostojnost, ustvarjalnost, odgovornost… ter hkrati  
upoštevati otrokovo identiteto, enkratnost, drugačnost in neponovljivost. Pomembno pa 
je tudi zavedanje, da otroke vzgajamo in učimo predvsem z lastnim zgledom in s svojim 
odnosom do njih samih. 
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Pravice staršev:

Starši imajo pravico:
•	 do informacij glede programa za predšolske otroke (Kurikulum);
•	 do informacij glede organizacije življenja in dela v vrtcu in skupini (Letni delovni 

načrt vrtca);
•	 do zaščite osebnosti in informacij o družini, z upoštevanjem varstva osebnih 

podatkov;
•	 do postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini 

ter do sprotnih, vsakodnevnih informacij o otroku in njegovem počutju, pa tudi do 
poglobljenih pogovorov o razvojnem napredku na pogovornih urah;

•	 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in 
skupini, vendar morajo pri tem upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 
posegati v strokovno avtonomnost vrtca,

•	 do dnevne izmenjave osnovnih informacij, predvsem pa do poglobljenega 
pogovora z vzgojiteljico in pom. vzgojiteljice na pogovornih urah.

Svoja mnenja, predloge, pripombe, želje starši lahko 
posredujejo na:
•	 roditeljskih sestankih;
•	 pogovornih urah;
•	 preko predstavnikov v svetu staršev in svetu vrtca;
•	 neposredno vzgojiteljici v oddelku;
•	 vodstvu vrtca.

Na morebitna vprašanja starši lahko dobijo odgovore:
•	 pri vzgojiteljici svojega otroka;
•	 pri delavkah v računovodstvu;
•	 pri pomočnici ravnateljice;
•	 pri svetovalni delavki;
•	 pri ravnateljici.

Obveznosti staršev: 

Starši so dolžni:
•	 spoštovati sprejete dogovore, obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe z vrtcem in 

poslovalni čas vrtca;
•	 otroku ob prihodu in odhodu iz vrtca omogočiti spremstvo starša ali pooblaščene 

osebe;
•	 v vrtec pripeljati zdravega otroka;
•	 strokovne delavce obveščati o zdravstvenem stanju otroka ali celo morebitnih 

posebnostih z zdravstvenega vidika;
•	 redno poravnavati svoje finančne obveznosti do vrtca;

vrtcu posredovati kontakte, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu;
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•	 daljše otrokove odsotnosti ali morda celo nalezljive bolezni sporočiti strokovnim 
delavkam;

•	 otroka za bivanje v vrtcu primerno obleči in obuti, da je lahko sproščen in aktiven 
pri sami igri v vrtcu ali pri bivanju na prostem (tudi kdaj v slabšem vremenu);

•	 zagotoviti, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih ali predragih igrač in predmetov;
•	 prihajati po otroka pravočasno (otrok naj bi bil v vrtcu največ 9 ur).
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SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca. Njen temeljni cilj je optimalni razvoj 
otroka.
S svojim delom si svetovalna služba prizadeva, da bi zagotavljala dovolj varno in 
spodbudno okolje za napredek vsakega otroka, zato se dogovarja, pomaga, povezuje in 
sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu: s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in po 
potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja  
se  preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno 
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v 
vrtcu.

V naši svetovalni službi sta zaposleni dve svetovalni delavki. Za srečanje in pogovor se 
lahko dogovorite preko vzgojiteljice Vašega otroka po telefonu ali preko e-pošte.

Svetovalni 
delavec:

Jana Blažko
socialna pedagoginja

Tamara Paravan
socialna delavka

Tel. št. 05 367 14 64 041 887 050

e-naslov svetovalna.vipava@mojedete.si svetovalna.ajdovscina@mojedete.si
Sedež 
delovnega 
mesta

Vrtec Vipava Vrtec Ribnik II

Prisotnost 
po enotah

Vrtec Vipava, oddelek na OŠ 
Draga Bajca Vipava, vrtec 
Vrhpolje, vrtec Budanje, vrtec 
Podnanos, vrtec Col

Vrtec Ribnik I, vrtec Ribnik II, vrtec 
Ob Hublju, vrtec Črniče, vrtec 
Selo, vrtec na SŠ Veno Pilon, vrtec 
Vipavski Križ, vrtec Lokavec

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v naš 
vrtec. Tudi v  tem šolskem letu imamo v vrtcu vključene  otroke z odločbo o usmerjanju, 
za nekaj otrok pa je začet postopek ugotavljanja usmeritve in odločbe še čakamo. 
Otroci imajo skladno z usmeritvijo dodatno strokovno pomoč. Vsi v vrtcu, posebno pa še 
strokovne delavke in otroci v oddelkih, se trudijo, da se ti otroci med nami dobro počutijo 
in so lepo sprejeti. 
Dodatno strokovno pomoč in individualne ure v letošnjem šolskem letu izvaja mobilna 
strokovna delavka CIRIUS-a iz Vipave. 

Urnik obravnav oziroma ur dodatne strokovne pomoči, je prilagojen potrebam staršev. Za 
otroka, ki je usmerjen z odločbo, strokovna skupina izdela Individualiziran program dela 
z otrokom. Običajno se strokovna skupina sestane dva do trikrat v šolskem letu, da se 
pogovori o individualnem delu z otrokom, spremlja delo in ugotovitve predstavi staršem. 
Svoje delo in napredek otroka strokovna skupina ovrednoti. 
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LOGOPEDSKA OBRAVNAVA
V tem šolskem letu smo žal ponovno ostali brez logopeda. Kljub razpisu, ki je bil objavljen, 
nam ni uspelo pridobiti ustreznega kadra za zaposlitev. Trenutno rešujemo manjkajoče 
ure logopedskih obravnav pri otrocih, ki imajo odločbo o usmerjanju z dodatnimi urami 
specialno-rehabilitacijske mobilne službe CIRIUS-a iz Vipave.

Vzpostavili pa smo že stik z eno od študentk logopedije II. stopnje, ki zaključuje svoje 
študijske obveznosti na Pedagoški fakulteti, da bi v letu 2018 (morda že v januarju), 
postopoma pričela z delom v našem vrtcu. Tako bi skušali ponovno vzpostaviti logopedske 
obravnave in kasneje tudi preventivna svetovanja logopeda, tako staršem kot strokovnim 
delavcem vrtca. Opažamo namreč, da je logoped nujno potreben strokovni delavec v 
vrtcu, saj je med otroci vedno več zaznanih težav na govorno-jezikovnem področju.
 

VPIS V VRTEC IN UVAJANJE
•	 Redni vpis v vrtec poteka praviloma prvi teden v marcu za vsako šolsko 

leto (za 1. september). Na podlagi oddanih vlog se oblikujejo oddelki. V 
kolikor so prosta mesta med letom, vrtec sprejema otroke tudi med letom.                                                                         
Vpis je možen s 1.   oziroma s 16. dnem v mesecu.

•	 Če se ob rednem vpisu v vrtec vpiše več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu v 
vrtec odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.

•	 Starši ob vpisu izpolnijo Vlogo za vpis v vrtec, na kateri izpolnijo podatke, ki jih 
vrtec potrebuje za evidenco v postopku vpisa.

•	 Starši prejmejo Obvestilo o sprejemu v vrtec. Če o sprejemu in vpisu v vrtec zaradi 
povečanega vpisa odloča Komisija, le-ta staršem izda Odločbo o vpisu v vrtec.

•	 Starši z vrtcem podpišejo Pogodbo, ki določa medsebojne pravice in obveznosti 
staršev in vrtca. S podpisom pogodbe je postopek vpisa zaključen.

•	 Glede višine plačila vrtca, starši izvedejo postopek, ki je opisan v poglavju Cene 
programov.

•	 Uvajanje otroka se začne z dnem, ki je naveden na Obvestilu o sprejemu, oziroma 
na Pogodbi. Ob vstopu v vrtec so starši dolžni vrtcu posredovati zdravniško potrdilo 
otrokovega pediatra, da je otrok zdrav.

•	 O zdravstvenih posebnostih so se starši dolžni pogovoriti z njegovo vzgojiteljico.
•	 Uvajanje poteka postopno. Prvih nekaj dni je spodbudno, da eden od staršev 

ostaja z otrokom v igralnici, vendar naj se čas otrokovega samostojnega bivanja 
počasi podaljšuje. Vsa navodila o uvajanju otroka starši dobijo pri vzgojiteljici.

•	 Bolni otroci v vrtec ne sodijo, saj je to predvsem slabo za njih, pa tudi za ostale 
otroke. Vzgojitelji niso dolžni sprejeti v vrtec bolnega otroka, ali otroka, pri katerem 
je opaziti naglavne uši ali gnide.

•	 V vrtec ni dovoljeno nositi dragocenih igrač in nakita. Vrtec za  takšne predmete 
ne odgovarja.
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ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ

Premestitev otroka in izpisi med letom
•	 Starši lahko med letom premestijo otroka v drugo enoto, če so prosta mesta. 

Sicer pa je potrebno željo za premestitev v drugo enoto vrtca za novo šolsko 
leto sporočiti s pisnim obrazcem v času rednega vpisa (prvi teden v marcu) 
odgovorni pomočnici ravnateljice.

•	 V času rednega vpisa za novo šolsko leto lahko starši odgovorni pomočnici 
ravnateljice izrazijo željo po spremembi programa za novo šolsko leto (poldnevni, 
celodnevni, odd. z elementi montessori, klasični oddelki…).

•	 Izpis iz vrtca je možen z izpisnico, ki jo starši izpolnjeno oddajo 15 dni pred 
želenim dnem izpisa. Otrok je izpisan iz vrtca in evidence z zadnjim ali s 15. 
dnem v mesecu.

Poslovalni čas
•	 Večje organizacijske enote vrtca poslujejo dnevno od 6.00 - 17.00 ure, v manjših 

oddelčnih vrtcih pa se čas poslovanja organizira glede na potrebe staršev in se 
urnik prilagodi.

•	 Vrtec praviloma posluje celo leto, razen v času poletnih počitnic (julij, avgust) 
in v delovnih dnevih med prazniki. Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več 
oddelkov otrok na začetku in ob koncu poslovalnega časa ter  v okoliščinah, ko 
izjemno upade število otrok (poletni meseci, dnevi med prazniki…).

•	 V času poletnih počitnic, šolskih počitnic in v dnevih med prazniki se manjši 
oddelčni vrtci (Selo, Črniče, Vipavski Križ, Srednja šola Veno Pilon, Lokavec, Col, 
Budanje, Vrhpolje, OŠ Draga Bajca in Podnanos) po predhodnem preverjanju 
potreb staršev glede varstva, zaprejo. Starše o tem obvestimo in otroke, ki v teh 
dneh potrebujejo varstvo, vključimo v najbližjo večjo enoto (Ob Hublju, Ribnik, 
Vipava).

Plačila staršev
•	 Dnevni program traja do 9 ur, tako so preračunane tudi ekonomske cene. Obe 

občini soustanoviteljici sta na svojih sejah (25. redna seja, dne 28. 9. 2017 – 
Občina Ajdovščina) in (25. redna seja, dne 27. 9. 2017 – Občina Vipava) sprejeli 
sklep glede cen programov, ki veljajo od 1. 10. 2017. V njem je tudi določeno, da 
se staršem, katerih otroci ostajajo v vrtcu več kot 9 ur oziroma jih starši pridejo 
iskat po poslovalnem času vrtca, zaračuna vsaka taka začeta ura zamude v 
višini 7,10 eur.

•	 Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za
dnevne stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje
cene se upošteva, od naslednjega dne po obvestilu staršev.



34

Oprostitev plačila zaradi odsotnost otrok v vrtcu
•	 Zdravstveni razlogi

Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih 
delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo 
v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom, ki ju
predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan po končani
odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do
zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem 
odstavku prve točke tega sklepa.

•	 Poletni dopusti oziroma počitnice
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju 
poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni 
enomesečnega plačila vrtca, ki ga plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo
predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni pred
načrtovano odsotnostjo.

Ukrepi strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v vrtcu v 
primeru suma nasilja v družini
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur.l. RS, 
104/2009) nas obvezuje, da smo ga vsi zaposleni v vrtcu dolžni spoštovati. 
O vsakem SUMU nasilja v družini so strokovni delavci ali drugi zaposleni dolžni o tem 
obvestiti svetovalno službo in ravnateljico. Svetovalna služba in ravnateljica sum na 
nasilje prijavita na pristojen Center za socialno delo ali na policijo.

Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu 
članu oziroma zanemarjanje družinskega člana iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: žrtve) ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali 
povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja). 
(1. odstavek, 3. člena, Zakona o preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS,16/2008).

Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom 
ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. (2. odstavek, 4. člena, Zakona o preprečevanju 
nasilja v družini, Ur. l. RS,16/2008).

V skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 
ukrepamo, kadar:

•	 opazimo pri otroku spremembe, ki so lahko posledice tovrstnega nasilja;
•	 nam otrok zaupa, da doživlja nasilje;
•	 pridobimo informacijo s strani tretje osebe;
•	 smo sami neposredno priča nasilju.
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PUBLIKACIJO JE IZDAL 
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

Vsebina: Alenka Močnik
Fotografije: izdelki otrok, ki obiskujejo Otroški vrtec Ajdovščina

Naklada: 1020 izvodov
Tisk: TRIO d.o.o. Ajdovščina

Izdano: november 2017

Otroški vrtec Ajdovščina
Pot v Žapuže 14
5270 Ajdovščina

za šolsko leto 2017/2018




