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Številka: 0110-0008/2022-8 
Nova Gorica, 21. julij 2022     
 
 
 
  

DODATNI ODGOVOR 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
  
38. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. junij 2022  
 
1. SVETNICA PETRA KOKORAVEC je podala naslednjo pobudo:         
 

Name so se obrnili starši otrok, ki letos otroke vpisujejo v Vrtec Grgar. Seznanili so me, 
da bosta v šolskem letu 2022/2023 v Grgarju samo dve vrtčevski skupini, ki bosta povsem 
polni. Potemtakem med letom ne bo več mogoč vpis nobenega novinca, kar se vsako 
leto izkaže kot potreba. V Grgarju bo v naslednjem letu odprt nov vrtec, ki prostorsko 
omogoča delovanje treh skupin. Istočasno si na planoti ne želimo, da so starši prisiljeni 
otroke vpisovati v enoto v Solkanu, saj to nemalokrat tako ostane trajno, torej tudi ko se 
otrok vpisuje v šolo in je to za življene na planoti pomembna in trajna izguba. Poleg tega 
so starši povedali, da bodo menda tudi v Solkanu skupine zelo polne in bo vprašljiva 
možnost vpisa med letom tudi v enoto v Solkanu, prosti naj bi bili samo še dve mesti. Za 
odprtje še ene, tretje skupine v Grgarju, je potrebno zagotoviti zgolj eno dodatno 
vzgojiteljico. 
 
Iz zgoraj zapisanega dajem pobudo, da se v Vrtcu Grgar oblikuje toliko in številčno take 
skupine, da bo med letom omogočen vpis vseh otrok, ki bi to potrebovali. Obenem prosim, 
da me do naslednje seje obvestite, ali ste pobudo realizirali.  
 

Občinska uprava je posredovala naslednji odgovor: 
 
Za odgovor na pobudo svetnice smo zaprosili OŠ Solkan, ki vodi postopek vpisa predšolskih 
otrok v vrtec in pripravlja predlog organizacije oddelkov ter predlog sistemizacije za šolsko leto 
2022/23. 
 
Iz odgovora ravnatelja OŠ Solkan je razvidno, da bodo v šolskem letu 2022/23 vsi otroci, ki so 
se vpisali v vrtec v Grgarju dobili prosto mesto. S starši vpisanih otrok so že sklenjene pogodbe, 
poleg tega pa so še na razpolago prosta mesta, v kolikor bi jih potrebovali med šolskim letom. 
 
Mestna občina Nova Gorica že več let zagotavlja prosto mesto v kraju bivanja prav vsakemu 
otroku iz mestne občine. Lahko izpostavimo, da smo ena redkih mestnih občin, ki že več let 
nima čakalnih seznamov, saj se oddelki po vseh vrtcih odpirajo tudi med šolskim letom, skladno 
s potrebami staršev. Vsem otrokom v občini želimo zagotoviti enake normative in pogoje v 
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vrtcih, ne glede na kraj bivanja. Prav zato, se je v Grgarju zgradil nov, prostoren in otrokom 
prijazen vrtec, ki bo omogočal vključitev vsem otrokom iz okoliša Grgar. Želimo si, da se otroci 
iz tega okoliša vključujejo v nov vrtec, nadaljujejo šolanje in ostanejo v domačem kraju, saj le 
ta pot vodi k enakomernemu razvoju mestne občine. 
 
  
                                                                                                    Miran Ljucovič 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       


