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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_________________sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 

 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Letnim poročilom Vrtca Nova 
Gorica za leto 2011, Letnim delovnim načrtom Vrtca Nova Gorica za šolsko leto 2011/12 in 
Finančnim načrtom Vrtca Nova Gorica za leto 2012. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 602-18/2011 
Nova Gorica,  
                                                                                                     
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  602-18/2011-12 
Nova Gorica, 31. avgusta 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Ustanoviteljica Vrtca Nova Gorica je Mestna občina Nova Gorica. Vrtec Nova Gorica 
izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok kot 
javni zavod. 
 
Poslanstvo Vrtca Nova Gorica je ustvarjanje spodbudnega okolja za zagotavljanje 
otrokovega psihofizičnega razvoja v njegovem lastnem ritmu, s posluhom za 
zadovoljevanje otrokovih potreb, z usklajevanjem z življenjskimi stili staršev, s strokovnim 
ravnanjem vseh zaposlenih Vrtca Nova Gorica ter z organizacijo življenja in ponudbo 
programov. 
 
Vrtec Nova Gorica je v letu 2011 posloval pozitivno. 
Viri financiranja Vrtca Nova Gorica:  
- sredstva ustanovitelja: doplačilo oskrbnine, investicijsko vzdrževanje in nakup preme,  
      investicije, 
- prispevki staršev za oskrbo na osnovi razvrstitve v plačilne razrede, 
- sredstva drugih občin za doplačilo oskrbnine za otroke, ki prihajajo iz drugih občin, 
- donatorska sredstva, 
- sredstva iz razpisov, 
- oddaja večnamenskega prostora v uporabo, 
- sredstva iz državnega proračuna (za drugega otroka). 
 
Vrtec Nova Gorica izvaja program Kurikulum za vrtce. V Kurikulu za vrtce so 
prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok 
dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim 
in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost 
in individualnost. V vrtcu Ciciban se izvaja program Korak za korakom, ki je vzgojno-
izobraževalni program po metodologiji “na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja” 
in je s strani pristojnega ministrstva potrjena kot ena od možnosti izvedbenega Kurikula in 
ga na Pedagoškem inštitutu usposobljene strokovne delavke vrtca Ciciban izvajajo v 
oddelkih. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
                                                                                     
Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                                Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                      ŽUPAN 
 
                                                                                                                 
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                                                                                                    
PRILOGE:  
- Letno poročilo za leto 2011 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 
- Finančni načrt za leto 2012 


