
PREDŠOLSKA VZGOJA 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 5 javnih vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen javni zavod 
Vrtec Nova Gorica.  
V vse vrtce je s 01.09.2016 vključenih 1.222 otrok v 69 oddelkih in sicer: 

 ŠOLSKO LETO 2016/17 
  (01.09.2016) 

VRTEC oddelki otroci 

1. BRANIK 4 61 

2. ČEPOVAN 2 19 

3. DORNBERK 5 95 

    PRVAČINA 3 51 

4. SOLKAN 5 88 

    TRNOVO  1 14 

    GRGAR  3 44 

5. ŠEMPAS  8 140 

6. NOVA GORICA  38 710 

 
SKUPAJ  

 
69 

 
1.222 

 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami) ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v dveh 
starostnih obdobjih: 
- prvo obdobje - otroci v starosti od 1 do 3 let 
- drugo obdobje - otroci od starosti od 3 do vstopa v šolo.  

 
Samo vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otroka, prostorske in kadrovske normative ter 
trajanje izvajanja, se oblikujejo različni programi:  
-     dnevni program, ki obsega celodnevno bivanje v trajanju do 9 ur s tremi obroki hrane  
- poldnevni program s kosilom, ki obsega bivanje v vrtcu do 6 ur 
- poldnevni program brez kosila.  

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je sprejel Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v 
Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev (Uradni list RS, št. 22/16). 
 
Vrtci v spomladanski mesecih objavijo javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. 
Starši vpišejo otroke v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. 
avgusta naslednjega leta. Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi 
prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev. 
Straši in javni vrtec sklenejo pogodbo, v kateri se dogovorijo pravice in dolžnosti obeh strank.  
 
Glede na potrebe staršev svet zavoda letno določa poslovni čas vrtca. Poleg tega je v Vrtcu Nova 
Gorica organiziran popoldanski oddelek. Za predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec se v Vrtcu 
Nova Gorica in Vrtcu Šempas organizira "Cicibanove urice".  
 
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca na krajevno pristojnem centru za socialno delo, v 
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša enotno vlogo za vse v tem 
zakonu urejene socialne transferje.  
Občani Mestne občine Nova Gorica lahko oddajo vlogo na Centru za socialno delo Nova Gorica, 
Delpinova 18/b, 5000 Nova Gorica  (Eda center).   
 
 
Zanimive povezave:  
 
-     Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
- prosta mesta v vrtcih 

       
 

 

http://www.os-branik.si/
http://www2.arnes.si/~osngcep1/
http://www.os-dornberk.si/?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=29
http://www2.arnes.si/~osngso3s/
http://www.ossempas.si/index.php?option=com_content&task=section&id=21&Itemid=208
http://www.vrtecng.si/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=125847#!/Sklep-o-dolocitvi-cen-programov-v-javnih-vrtcih-v-Mestni-obcini-Nova-Gorica-in-drugih-pogojev-v-vrtcih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=125847#!/Sklep-o-dolocitvi-cen-programov-v-javnih-vrtcih-v-Mestni-obcini-Nova-Gorica-in-drugih-pogojev-v-vrtcih
http://www.csdgorica.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Default.aspx



