ENOTE VRTCA:
CENTRALNI VRTEC: Trubarjeva 5 | t: 05 30 21 465
CICIBAN: Cankarjeva 1 | t: 05 30 25 055
ČRIČEK: Vinka Vodopivca 23 | Kromberk | t: 05 30 28 140
JULKA PAVLETIČ: Slokarjeva ul. 8 | Solkan | t: 05 620 97 62
KEKEC: Cankarjeva 66 | t: 05 30 25 050
KURIRČEK: Cankarjeva 32 | t: 05 30 23 103
MOJCA: Trubarjeva 5a | t: 05 30 26 919
NAJDIHOJCA: Gregorčičeva 17 | t: 05 30 28 138

VPIS OTROK
V VRTEC
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

KJE?
VRTEC NOVA GORICA
KIDRIČEVA 34 c
5000 NOVA GORICA
SLOVENIJA

Za vse enote vrtca vpisujemo preko pošte, elektronske
pošte (svetovalna.vng2@guest.arnes.si) ali osebno na
upravi vrtca (Svetovalna služba) Kidričeva ul. 34 c,
5000 Nova Gorica

KDAJ?
+386 5 335 89 00
vrtec–nova.gorica@guest.arnes.si
www.vrtecng.si

Od petka, 1. 4. 2022, do četrtka, 7. 4. 2022,
od 9:00 do 12:00 ure.
V ponedeljek, 4. 4. 2022, pa tudi od 14:00 do 17:00 ure.

VPIS V VRTEC
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če
starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih).
ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško
potrdilo pediatra oddajte v tajništvu vrtca pred sprejemom otroka v vrtec.
UVAJANJE OTROKA
Da boste pomagali otroku in sebi, vam priporočamo, da skupaj z otrokom
obiščete vrtec ter otroka postopoma uvajate v vrtec.
Prvi teden: Prvi dan pol ure, drugi dan eno uro ... peti dan po kosilu.
Pogovorite se z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, posredujte vse
informacije, ki bi jim omogočile hitrejše zbližanje z otrokom (zdravje otroka,
navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji …).
VPIS MED LETOM
Med letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec
pred predvidenim vpisom. Za vpise med letom se ne plačuje akontacija.
IZPIS
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred prvim
dnem v mesecu želenega izpisa, s podpisom posebnega obrazca (Izpis
otroka iz vrtca – spletna stran vrtca, rubrika Dokumenti in obrazci).

bivališče), en mesec pred vstopom otroka v vrtec, v Novi Gorici, Delpinova
18 b (Eda center) tel. 05 330 29 00.
Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi
pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010).
INFORMACIJE
Vloga za vpis in Publikacija vrtca sta objavljeni tudi na spletni strani vrtca:
www.vrtecng.si. Na vpis prinesite veljavni osebni dokument otroka in
staršev: EMŠO otroka in staršev. Upoštevali bomo tudi vloge, ki bodo v
predpisanem roku prispele po pošti (1. 4. 2022–7. 4. 2022). Na vpisu boste
prejeli plačilni nalog za plačilo akontacije v višini 50 eur, na kasnejšem
vpisu – po 7. 4. 2022 pa 80 eur (rok plačila: 5 dni od oddaje vloge za
vpis, dokazilo predložiti na tajništvu vrtca). Na osnovi plačane akontacije bo
staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu
oktobru. V kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec na dogovorjeni dan, ki je
določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo.
Svojega otroka vpisujete v Vrtec Nova Gorica. Skladno z 10. točko
Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih MONG in drugih
pogojev v vrtcih1, bo vrtec vašega otroka razporedil glede na vrtčevski
okoliš stalnega bivališča otroka in enega od staršev.
V enoto Čriček razporejamo otroke skladno s 14. točko zgornjega
Sklepa2.

PLAČILO VRTCA
Straši lahko uveljavite znižano plačilo vrtca na obrazcu: Vloga za
uveljavitev pravic iz javnih sredstev, objavljenem na naši spletni strani:
www.vrtecng.si ali ga kupite v knjigarni. Vlogo oddajte na krajevno
pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer ima otrok stalno

1 10. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi
pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši so skladni s šolskimi okoliši,
razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer se zaradi večjega števila vrtcev posebej določi vrtčevski
okoliš glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališča otroka. Vrtci so avtonomni pri
razporejanju otrok in organizaciji oddelkov. Za oblikovanje razvojnega oddelka se vrtčevski
okoliši ne upoštevajo.

14. Ob vpisu otrok v Vrtec Nova Gorica se otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev
stalno prebivališče v drugih občinah oziroma državah ter otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim
od staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova Gorica
prioritetno razporejajo na prosta mesta v enoto Čriček v Kromberku, v enoto Julka Pavletič v
Solkanu in v enoto Centralni vrtec.
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