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Spoštovani!
Spoštovani!

V publikaciji Vrtca Črnuče so zbrani osnovni podatki o organiziranju in 
delovanju našega vrtca.

V Vrtcu Črnuče zagotavljamo načrtno, organizirano in sistematično 
uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje. Prizadevali si bomo, 
da bodo otroci v interakciji z vrstniki in odraslimi preživeli aktivno in 
prijetno otroštvo. S spoštovanjem in sodelovanjem bomo ustvarjali 
varno in spodbudno okolje za naše otroke. Pomembno je, da starši in 
vrtec dobro sodelujemo in naučimo otroke samostojnosti, odgovornosti, 
strpnosti in pozitivnih vrednot. Spodbujali bomo igrivost in vedoželjnost 
ter se trudili, da bodo otroci zadovoljni, sproščeni in varni. 

 Andreja Klopčič-Hološević
 Ravnateljica

Sijaj, sijaj, sončece
 Sijaj, sijaj, sončece
Sijaj, sijaj, sončece
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Vrtec Črnuče

Uprava vrtca:  Ime in priimek Telefon: E-pošta

Ravnateljica vrtca: Andreja Klopčič-Hološević 589 74 11 andreja.klopcic@guest.arnes.si

Tajništvo: Vida Mandelj 589 74 10 vrtec-crnuce@guest.arnes.si

Knjigovodstvo oskrbnin: Marina Kunstelj 589 74 12 marina.kunstelj@guest.arnes.si

Računovodstvo: Nataša Tomc 589 74 13 natasa.tomc@guest.arnes.si
 Urška Kukovič 589 74 18 urska.kukovic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Jasmina Furman 051 660 540 jasmina.furman@guest.arnes.si

Organizatorka prehrane in 
zdravstveno higienskega režima: Mojca Egger 040 871 361 mojca.egger@guest.arnes.si

Svetovalna delavka: Andreja Črešnik 030 324 602 andreja.cresnik@guest.arnes.si

Vrtec Črnuče
je samostojni javni zavod s sedežem v Črnučah, Dunajska cesta 400. Ustanovljen je 
bil z odločbo KS Črnuče, št. Taj./P-št.58/1966 z dne 1. maj 1966 in je vpisan v register 
organizacij združenega dela pri Registrskem sodišču v Ljubljani pod številko RGZ 
III. 339 z dne 18. 6. 1966. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Črnuče (Ur. list RS št. 39/2008 in 76/2008) je ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti prevzela Mestna občina Ljubljana. Vrtec Črnuče sestavljajo štiri enote: 
Gmajna, Sapramiška, Sonček in Ostržek. Otroci so razporejeni v skupno 33 oddelkov.

Telefon tajništva: 589 74 10, 051 34 99 90
Faks: 537 33 83
Spletne strani vrtca: www.vrtec-crnuce.si
E - pošta: vrtec-crnuce@guest.arnes.si

Uradne ure: Dosegljivi smo vsak dan med 7. in 12. uro in med 13. in 15. uro.

Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo vrtca skrbijo še: vzgojiteljice 
in pomočnik-ce vzgojiteljic, delavke v kuhinji, čistilke, perice in vzdrževalci. 
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Naloge vrtca

Vizija

Naloge vrtca
Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom 
želimo:  • izboljšati kakovost življenja otrok in družine,
 • pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke,
 • ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti,
 • skrbeti za dobro počutje otrok.

Vizija
 SIJAJ, SIJAJ, SONČECE
SIJAJ, SIJAJ, SONČECE 

zaposlenim predstavlja kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih temelj za 
dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni cilji našega vrtca:

• sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost,
• v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali strokovno in takoj,
• izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca ter
• vselej in povsod skrbeli za ugled vrtca.

Vizija nam pomeni tudi osnovo za postavljanje operativnih ciljev in strategij dela v našem 
vrtcu.

Cilji vrtcaCilji vrtca
Z njimi želimo dosegati višjo kakovost izvedbenega kurikula, tako da: 
• ustvarjamo otrokom prijazno okolje,
• sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enakost, drugačnost, otrok in staršev,
• spodbujamo ustvarjalno igro ter
• otrokom omogočamo, da zmorejo pot do novih izkušenj, različnih doživetij, samo-

zavesti, samostojnosti in odgovornosti. 
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Upoštevamo pravice

Pravice otrok:
• pravica do otroštva, 
• pravico do igre,
• pravica do razlik in drugačnosti,
• pravica do enakih možnosti,
• pravica do izbire,
• pravica do zasebnosti,
• pravica do počitka,
• pravica do izobraževanja, ki je usmerjeno:
 - k polnemu razvoju otrokove osebnosti,
 - h krepitvi spoštovanja človekovih pravic,
 - k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni 

družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti 
med spoloma in prijateljstva med vsemi ljudmi,

 - h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.

Pravice staršev:
• da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo 

polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,

• da z njimi razvijamo partnerski odnos in odprt dialog 
o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v 
kulturno jezikovnem poreklu,

• da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 
vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

Upoštevamo pravice otrok in staršev
ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. 
Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in 
izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje.

Anže, 3,5 let
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Program za otrokeProgram za otroke
Čas in organizacija
Za vse otroke vključene v naš vrtec izvajamo dnevni 
program, v trajanju od 6 do 9 ur dnevno. 
Dnevni program obsega vzgojo, varstvo, nego, izobraže-
vanje, prehrano in počitek otrok. 

Poslovalni čas vrtca
V vrtcu se vsako leto dogovorimo za poslovalni čas vrtca glede 
na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljem vrtca. 
Trenutno je v vseh enotah poslovalni čas od 6.00 do 17.00.
Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Normativi
Oddelek:  Št. otrok v oddelku

starostno homogen oddelek 1–2 letnih otrok največ 12, izjemoma 14
 2–3 letnih otrok največ 12, izjemoma 14
starostno heterogen oddelek 1–3 letnih otrok največ 10, izjemoma 12

starostno homogen oddelek 3–4 letnih otrok največ 17, izjemoma 19
starostno homogen oddelek 4–5 letnih otrok največ 22, izjemoma 24
 5–6 letnih otrok  največ 22, izjemoma 24 
starostno heterogen oddelek  največ 19 otrok, izjemoma 21

starostno kombiniran oddelek otroci I. in II. star. največ 17 otrok, izjemoma 19 (od tega največ 7 otrok iz
 obdobja prvega starostnega obdobja (od 1–3 leta)

Delo v oddelku izvajata vzgojiteljica in pomočnik-ca vzgojiteljice.
V oddelku dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja je s sistemizacijo delovnih mest potrebno zagotoviti 
sočasnost vzgojiteljice in pomočnika-ce vzgojiteljice vsaj šest ur na dan, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur na dan, v 
oddelku za otroke drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure na dan. 

Število otrok v oddelku
Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. Otroci I. 
starostnega obdobja so stari od enega do treh let, otroci II. 
starostnega obdobja pa od treh do šest let. V kombinirane 
oddelke so vključeni otroci obeh starostnih obdobij. 
• starostno homogeni oddelki (starost otrok v razponu 

enega leta)
• starostno heterogeni oddelki (otroci različne starosti v 

okviru enega starostnega obdobja)
• kombinirani oddelki (otroci prvega in drugega sta-

rostnega obdobja)
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Kaj nudimo?
Kaj nudimo?
Kurikulum za vrtce
Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je 
bil potrjen na Strokovnem svetu RS v marcu 1999 in nam 
predstavlja strokovno podlago za delo. 

Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih 
pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. 
Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, 
preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva 
nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na 
vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in 
izkušenj, iz katerih se otrok uči. 

Kurikulum omogoča:

• posodobitev, načrtovanje in izvajanje programa dela 
za otroke prvega in drugega starostnega obdobja; 
otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in 
izkust venim učenjem odkrivajo, prepletajo in pove-
zujejo spoznanja iz različnih področij dejavnosti 
zajetih v kurikulu: gibanja, jezika, narave, družbe, 
matematike in umetnosti; enakovredno pa vključujemo 

tudi medpodročne dejavnosti, kot so: vzgoja za zdravje, 
prometna vzgoja, moralna vzgoja, okoljska vzgoja,....  

• sodelovanje v različnih projektih, preko katerih z raz-
ličnimi dejavnostmi v ožjem in širšem okolju sodelujejo 
enote vrtca in tako povezujejo otroke in odrasle med se-
boj. Projekti, ki bodo potekali v šolskem letu 2020/2021 
bodo predstavljeni v Letnem načrtu dela vrtca.

• izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami 
z dodatno strokovno pomočjo (usmerjanje teh otrok 
v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa 
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami).

Obogatitvene dejavnosti v okviru Kurikula
Obogatitvene dejavnosti v vrtcu so vsebinsko, časovno in 
prostorsko opredeljene v načrtu, ki ga poimenujemo Vrti, 
vrti, vrtiljak in ga pripravi vsaka enota.

Nosilke dejavnosti so vzgojiteljice.
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Dodatna ponudba vrtca 
Vrtec v naravi 

Za otroke stare pet do šest let bomo organizirali petdnevni 
zimski in letni vrtec v naravi. Mlajši, štiri do petletni otroci 
se bodo lahko udeležili tridnevnega bivanja v naravi. Za 
izvedbo le-tega je potreben predhodni dogovor s stro-
kovnima delavkama v oddelku. Dejavnosti bomo izvedli v 
skladu z navodili pristojnih institucij.

Druge dodatne dejavnosti: 
Plesne urice in tečaj angleškega jezika

Organizirali bomo plesne urice za otroke od četrtega leta 
dalje in tečaj angleškega jezika za otroke pred vstopom v 
šolo. Dodatne dejavnosti niso vštete v ceno vrtca, zanje 
se odločajo starši prostovoljno. Dejavnosti se izvajajo v 
prostorih vrtca po 16. uri in jih bomo izvedli v skladu z 
navodili pristojnih institucij.

Program potrjuje Svet staršev in Svet Vrtca Črnuče.

Svetovalno delo

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in je 
usmerjeno v preventivo; v podporo, pomoč in spodbudo 
otrokovemu razvoju ter v usmeritve in pomoč staršem 
ob soočanju z različnimi težavami, stiskami in izzivi 
vsakdanjega življenja.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom 
Izvajanje dodatne strokovne pomoči  se v vrtcu nudi na 
podlagi zapisnika oziroma načrta pomoči družini, ki ga 
pripravi multidisciplinarni tim (zdravstveni dom, vrtec in 
starši), z namenom spodbujanja razvoja šibkih področij 
skozi otrokova močna področja in interese (skozi prilagojene 
metode, oblike dela in okolja). Cilj pomoči otroku je 
enakovredna vključitev med vrstnike in zgodnja obravnava.

Žan, 4 leta Tim, 4 leta
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Prehrana otrok v našem vrtcu
V vrtcu zagotavljamo minimalno 70 % celodnevnih ener-
gijskih in bioloških potreb otroka po hrani. Zagotavljamo 
tudi dietno prehrano za otroke, ki predložijo ustrezno 
zdravniško potrdilo. 

Prehrano za otroke pripravljajo v kuhinjah naših enot in je:
 • dnevno sveže pripravljena,
 • zdrava in uravnotežena
 • varna in pestra.
Otrokom občasno nudimo na ekološki način pridelano in 
predelano hrano.

Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja 
zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih 
institucij. Upoštevamo strokovna načela HACCP.

Jedilniki so: 
 • prilagojeni letnemu času,
 • na vpogled so na oglasnih deskah in na spletni strani 

vrtca.

Otrokom od 1–3 let v vrtcu zagotavljamo:
 • zajtrk,
 • dopoldansko malico (sadna kaša ali sadje in zelenjava),
 • kosilo in
 • popoldansko malico.

Otrokom od 3–6 let v vrtcu zagotavljamo:
 • zajtrk,
 • kosilo,
 • popoldansko malico ter
 • sadje in zelenjavo v dopoldanskem času.

Otroke se preko dneva spodbuja k uživanju tekočine (malo 
sladkanega čaja pozimi oz. vode poleti). 

Najmlajši otroci imajo možnost izbire med mlečnim in 
običajnim zajtrkom. 

Ob morebitnih praznovanjih rojstnih dni otrok v vrtcu 
lahko starši kot pozornost prinesete predvsem živila, 
ki vsebujejo zaščitne snovi (sveže in suho sadje, svežo 
zelenjavo, sadni sok). S tem tudi vi prispevate k zdravemu 
prehranjevanju otrok v vrtcu.

Maša, 4 leta
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Sodelujemo
Sodelovanje s starši
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Staršem omogočamo 
sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu in oddelku, ter po dogovoru z vzgojiteljico 
sodelovanje pri vzgojnem delu. 

Naš vrtec se že tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši si 
prizadevamo ustvarjati odnos zaupanja in sodelovanja na več ravneh.
 

Na ravni vrtca: 
• prvič v vrtec - predavanje in pogovor s starši novo sprejetih otrok,
• preventivno izobraževalna srečanja s starši: tematike iz področja 

vzgoje v obliki Šole za starše
• svet staršev,
• upravni odbor Sklada vrtca,
• svet vrtca,
• komuniciranje preko skrinjice - vrednotenje dela v vrtcu, pred logi, 

pripombe,
• pisna obvestila,
• komuniciranje preko spletne strani (pomembna obvestila o dogajanju 

v vrtcu),
• e-Asistent.

Sodelujemo

Na ravni oddelka:
• uvodni individualni pogovor o otroku 

pred njegovo vključitvijo v skupino,
• roditeljski sestanki,
• govorilne ure,
• predstavitve oziroma prikazi vzgojnega 

dela, igralni popoldnevi, delavnice,
• kratki pogovori s starši in
• pisna obvestila na oglasnih deskah in 

preko spletne strani oddelka (glede na 
zmožnosti).

Naša pričakovanja v sodelovanju s starši
S svojo aktivno vlogo in ob spoštovanju meja sood ločanja, ter ne poseganja v strokovnost 
institucije, starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku z: 
• aktivnim sodelovanjem pri uvajanju njihovega otroka v vrtec,
• vključevanjem v različne oblike sodelovanja z vrtcem,
• sooblikovanjem kurikuluma v oddelku,
• spremljanjem aktivnosti, ki potekajo v vrtcu,
• rednim prebiranjem obvestil na oglasnih deskah, e-Asistentu in na spletni strani vrtca.
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Obveznosti staršev

Uvajanje otrok v vrtec
Ločitev od staršev in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi, zato je 
pomembno, da se na te spremembe pripravijo tudi starši. Na videokonferenčnem predavanju 
»Prvič v vrtec« starši lahko pridobijo pomembne informacije o uvajanju otroka v vrtec in 
spoznajo, kakšne možnosti so za postopno pripravo na vključevanje otroka v vrtec. 

V našem vrtcu imamo že dolgoletne izkušnje s postopnim uvajanjem otrok. To pomeni, da so 
prve dni starši v vrtcu skupaj z otrokom, se z njim igrajo in nato postopoma podaljšujejo čas 
samostojnega bivanja otroka v oddelku. Tako otrok ob starših pridobiva občutek varnosti 
in zaupanja v novo okolje. Varna navezanost se vzpostavi iz obstoječe navezanosti tako, da 
otrok opazuje odnos med staršem in strokovnima delavcema vrtca v igralnici. Uvajanje otrok 
v vrtec bomo izvajali v skladu z navodili pristojnih institucij.

Priporočamo:
• da starši najprej pri sebi sprejmejo trdno odločitev za vključitev svojega otroka v vrtec, ki 

naj temelji na jasnih ciljih, saj bo tako lažje prenesti trenutke začasne ločenosti;
• da se starši nekaj dni pred vstopom v vrtec srečajo z vzgojiteljico in/ali pomočnico 

vzgojiteljice na uvodnem individualnem pogovoru in se pomenijo o otroku in poteku 
uvajanja otroka v oddelek;

• da si starši za uvajanje otroka v vrtec vzamejo vsaj nekaj prostih dni, ki jih bodo delno 
preživeli z otrokom v oddelku.

Plačilo vrtca
Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev 
S 01. 01. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa, da se 
vse pravice iz javnih sredstev, do katerih je posameznik upravičen, uveljavljajo na pristojnih 
Centrih za socialno delo. 
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi vloge. Vse spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, je 
potrebno sporočiti na pristojni Center za socialno delo. 

Obveznosti staršev do vrtca
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Cene programov od 01. 09. 2019 dalje

 Ekonomska cena  Najvišji prispevek staršev 
 EUR od ekonomske cene v %

Prvo starostno obdobje: oddelki 1–3 letnih otrok 576,00 77
Drugo starostno obdobje: oddelki 3–6 letnih otrok 418,00 77
Oddelki 3–4 letnih otrok 446,00 77
Kombinirani oddelki: oddelki otrok I. in II. star. obdobja 439,00 77

Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca Mestna občina Ljubljana in se lahko 
med letom spreminja. 

Lestvica plačilnih razredov 
Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev cene programa za starše. Lestvica je 
oblikovana glede na dohodke in premoženjsko stanje družine. Lestvica ima 9 plačilnih 
razredov, najnižje plačilo predstavlja plačilo 2. plačilnega razreda cene programa, najvišje 
plačilo pa predstavlja 9 plačilni razred, kar pomeni 77 % plačilo cene programa. 

 Plačilni Dohodkovni razred % cene
 razred  (delež bruto mesečnega dohodka na družinskega  programa
  člana v primerjavi s povprečno plačo v RS
  v preteklem oz. predpreteklem koledarskem letu)

 1. do 18 %  0 %
 2. nad 18 % do 30 % 10 % 
 3. nad 30 % do 36 % 20 % 
 4. nad 36 % do 42 % 30 % 
 5. nad 42 % do 53 % 35 % 
 6. nad 53 % do 64 % 43 % 
 7. nad 64 % do 82 % 53 % 
 8. nad 82 % do 99 % 66 %
 9. nad 99 %  77 %
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Pomembna obvestila
Dokumenti, potrebni za vstop otroka v vrtec:
• Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov osebni 

zdravnik. Potrdilo naj ne bo starejše kot mesec dni. Potrdilo se odda prvi dan prihoda v 
vrtec otrokovi vzgojiteljici.

• V primeru otrokovega prestopa iz drugega vrtca v naš vrtec, je potrebno predložiti 
zdravniško potrdilo za otroka in odločbo o višini plačila vrtca, ki je bila staršem izdana s 
strani Centra za socialno delo. 

• Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni 
oziroma pred uvajanjem v vrtec.

Sklad vrtca
Starši otrok v našem vrtcu prostovoljno prispevajo v sklad za vzgojna sredstva. Namensko 
zbrana sredstva se porabijo za nakup vzgojnih pripomočkov. 
Delovanje Sklada vrtca nadzira upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in 
delavcev vrtca. 

Pomembna obvestila

Dobro je vedeti:
• vse informacije v zvezi s plačili se dobijo na UPRAVI VRTCA, pri Marini Kunstelj, telefon: 

589 74 12;
• položnice pošljemo po pošti;
• rok plačila je do 8 dni od izdaje položnice;
• spremembo stalnega prebivališča starši sporočijo vzgojiteljici in v tajništvo Marini Kunstelj. 

Potrdilo o spremembi stalnega prebivališča je potrebno prinesti na upravo vrtca v roku 8 dni.

V primeru, da starši sporočijo odsotnost otroka do 9.00, se z naslednjim dnem, v soraz mernem 
deležu, zniža plačilo vrtca za stroške prehrane. Starši odsotnost otroka sporočijo na e-asistent. 
Lahko pa tudi na upravo po e-pošti: marina.kunstelj@guest.arnes.si ali vrtec-crnuce@
guest.arnes.si oz. po telefonu 01 589 74 12 ali 01 589 74 10. Starši odsotnost otroka sporočijo 
tudi vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljice v oddelek.
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Skrb za varnost in dobro počutje
• V vrtec naj starši vodijo otroka, ki s svojim zdravstvenim 

stanjem ne ogroža sebe in drugih. 
• V primeru nalezljivih bolezni starši obvestijo vzgojiteljico.
• Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo čim prej ponj. 

Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših. 
• Spremembe glede dosegljivosti staršev v času otrokovega 

bivanja v vrtcu, se sporočijo vzgojiteljici čim prej. 
• Upoštevanje navodil staršem ob vstopu v vrtec (COVID-19).

Druga obvestila
• Vpis v vrtec
Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi 
Vloge za sprejem v vrtec. Vlogo dobijo starši v vseh enotah 
Vrtca Črnuče, lahko pa jo poiščejo tudi na naši spletni 
strani v meniju Informacije - kako vpisati otroka in na 
spletni strani MOL-a.

• Počitniška rezervacija 
V primeru daljše odsotnosti (najmanj mesec dni strnjeno in 
največ dva meseca v letu – velja za Mestno občino Ljubljana), 
lahko starši s stalnim prebivališčem v nekaterih občinah, 
vložijo obrazec za rezervacijo mesta v vrtcu.  Ceno in trajanje 
rezervacije določi občina, kjer ima otrok stalno prebivališče.

Rezervacijo je praviloma mogoče izkoristiti v mesecih 
junij, julij, avgust in september. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega 
se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

• Zdravstvena rezervacija 
Zdravstveno rezervacijo starši koristijo izven obdobja 

počitniške rezervacije. Vloga zdravstvene rezervacije je 
na spletni strani vrtca, kjer so vsa navodila. Za morebitne 
dodatne informacije se lahko obrnete na Marino Kunstelj.

• Organizacija dela med prazniki
Kadar so prazniki razporejeni tako, da se predvideva večja 
odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo 
prisotnost svojega otroka. Dnevi, za katere se anketo 
pripravi, so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu vrtca. 

V primeru majhnega števila prijavljenih otrok zaradi 
ekonomičnosti organiziramo dežurstvo v eni sami enoti 
(običajno v enoti Ostržek).

• Organizacija dela v poletnih mesecih
Zaradi pričakovane odsotnosti večjega števila otrok poteka 
večina izrabe letnih dopustov tudi za zaposlene.

Vzgojno delo in izobraževanje poteka tudi v tem, poletnem 
času, v skladu s cilji kurikula. 

Zaradi majhne prisotnosti otrok združujemo oddelke v 
okviru normativov. Praviloma organizacijo dela načrtu-
jemo tako, da je v oddelku ena od strokovnih delavk, s 
katero so bili otroci tudi med letom. 

• Izstop otroka iz vrtca
Otroci so praviloma sprejeti v vrtec s 1. septembrom. Starši, 
ki potrdijo sprejem otroka v naš vrtec in svojo odločitev 
spremenijo, morajo izstop sporočiti takoj, oz. najkasneje 
do 01. 09. (pomembno zaradi obračuna plačila).

Za izstop otroka iz vrtca velja 15-dnevni odpovedni rok. 
Izstop otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki se dobi pri 
vzgojiteljici otroka in na upravi vrtca. 
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Enota OSTRŽEK

LeonStela, 4,5 let Lana, 4 leta

ENOTE VRTCA ČRNUČE
Vrtec Črnuče ima 4 enote.

Enota OSTRŽEK 
Organizacijska vodja: Lidija Kopasić
Poslovalni čas: od 6.00 do 17.00

Naslov: Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 589 74 10
 Trakt I: 030 324 401
 Trakt II: 030 324 402
 Trakt III: 030 324 403
E-pošta: vrtec-crnuce@guest.arnes.si

Enota Ostržek je v neposredni bližini osnovne šole, glasbene šole in cerkve. V 
bližini je končna postaja mestnega avtobusa št. 6. Enota ima lastno kuhinjo.

V enoto Ostržek so vključeni otroci od prvega do šestega leta. V enoti je 12 
oddelkov s terasami, večnamenskim prostorom in velikim igriščem, kar 
omogoča otrokom izkustveno učenje, ustvarjalno igro, druženje z vrstniki, 
sprostitev in zabavo.
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Enota SAPRAMIŠKA
Enota SAPRAMIŠKA 
Organizacijska vodja: Minka Rajh
Poslovalni čas: od 6.00 do 17.00

Naslov:  Cesta 24. junija 48, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon:  561 47 00, 561 47 01
GSM: 030 324 501, 030 324 502
E-pošta: sapramiska-crnuce@guest.arnes.si

Enota Sapramiška je vrtec s sedmimi oddelki, v katerih bivajo otroci od prvega 
do šestega leta starosti. 

Enota leži med stanovanjskimi bloki v spodnjih Črnučah. Vrtec obdaja igrišče s 
peskovniki in igrali, ki omogočajo ustvarjalno igro otrok.

V enoti Sapramiška je razdelilna kuhinja. Kosila za otroke v tej enoti pripravljajo 
v enoti Ostržek.

Hugo, 4 leta Vita, 4 leta
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Enota GMAJNAEnota GMAJNA 
Organizacijska vodja: Tanja Remec 
Poslovalni čas: od 6.00 do 17.00

Naslov:  Cesta v Pečale 1, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 530 76 90
GSM:  030 324 413, 030 324 412 
E-pošta: v-crnuce.gmajna@guest.arnes.si

Enota Gmajna ima šest oddelkov, v katere so vključeni otroci od prvega do 
šestega leta.

Enoto Gmajna obkroža stanovanjsko naselje - bloki. V bližnji okolici je gozd, 
kar omogoča otrokom neposredeni stik z naravo. 

Enota ima lastno kuhinjo, pralnico in igrišče z različnimi igrali. 

Maks, 4 leta Frida, 4 leta
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Enota SONČEK
Enota SONČEK 
Organizacijska vodja: Tanja Vengust
Poslovalni čas: od 6.00 do 17.00

Naslov:  Kraljeva ulica 10, Šentjakob, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 530 76 80 ali 530 76 82
GSM:  030 324 512, 030 324 513 
E-pošta: v-crnuce.soncek@guest.arnes.si

Enota Sonček ima osem oddelkov, v katere so vključeni otroci od prvega do šestega 
leta. Enota je v celoti obnovljena in z gradnjo prizidka smo poleg že obstoječe 
telovadnice pridobili dva nova oddelka, terase za najmlajše otroke, pravljično sobo, 
sobo za likovne in računalniške dejavnosti, knjižni kotiček… V neposredni bližini 
so polja in gozd, kar omogoča številne možnosti za učenje otrok v naravnem okolju.

Enota ima lastno kuhinjo, igrišče s peskovnikom in igrali.

Val, 4 leta Hana, 4 leta
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