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OBVESTILO STARŠEM: POLETNO ZDRUŽEVANJE ODDELKOV 
 
Spoštovani starši, 
 
zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih 
delavcev vrtca ter predvidenih prenovitvenih del na enoti Orlova (sanacija sanitarij na jasličnem traktu in I. 
traktu), prenove oddelka murenčki ter generalnega čiščenja vseh hiš, bomo imeli v poletnem času združene 
oddelke otrok v našem vrtcu. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh lokacijah prisotni SD, 
ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok. 
 
Enota GALJEVICA: 
6.7.-28.8.2020  

• Oddelka 1-2 (pikapolonice, mucki): od 3.8.-28.8. združeni v oddelku PIKAPOLONICE (jaslični trakt). 

• Oddelka 2-4 (metulji, polži): od 13.-31.7. združeni v oddelku METULJI (2. trakt) , med 3.-21.8. v oddelku 
MUCKI in od 24.-28.8. v oddelku METULJI. 

• Oddelka 3-4 (srne, petelini): od 13.7.-28.8. združeni v oddelku PETELINI (2. trakt). 

• Oddelka 4-6 (medvedi, zmaji): od 6.7.-31.8. združeni in sicer v oddelku ZMAJI (1. trakt,) oz. od 13.-17.7. 
ter 24.-28.8. v oddelku POLŽI (2. trakt) in 3.-14.8. v oddelku SRNE (2. trakt). 

• Oddelka 4-6 (ježi, kužki): od 6.7.-31.8. združeni v oddelku KUŽKI (1. trakt), oz. od 13.-17.7. ter 3.8.-
28.8.. v oddelku SRNE (2. trakt). 

 

Enota ORLOVA: 
13.7.-14.8./21.8.2020 (Zaradi delne prenove objekta bosta jaslični trakt in 2. trakt zaprta.) 

• Oddelka 1-2 (gosenice, čebelice): od 13.7.-14.8. združeni na enoti Jurček, oddelek SOVICE, 17.8. se 
vračajo v jaslični oddelek na enoti Orlova . 

• Oddelka 2-3 (miške, mravljice): od 13.7.-21.8. združeni v oddelku MIŠKE (1. trakt). 

• Oddelka zajčki, kresničke: od 13.7.-21.8. združeni v oddelku ZAJČKI (1. trakt). 

• Oddelka krtki, murenčki: od 13.7.-21.8. združeni v oddelku KRESNIČKE (1. trakt). 
 

Enota JURČEK: 
13.7.-14.8.2020 

• Oddelek 1-2 lisičke samostojne v juliju, v avgustu združen z oddelkom veverice v oddelku LISIČKE. 

• Oddelka 2-3 (veverice in sovice) združeni v juliju, v avgustu so sovice samostojne v oddelku VEVERICE. 

• V oddelku SOVICE gostujeta jaslična oddelka gosenice in čebelice iz enote Orlova.  
 

Lokacija DOLENJSKA CESTA: 
20.7.-21.8.2020: lokacija bo v tem času zaprta, oddelki so združeni na enoti Galjevica. 

• Otroci s strokovnimi delavci bodo uporabljali v obdobju 20.7.-21.8.. igralnico POLŽI na II. traktu enote 
Galjevica (vhod iz parkirišča mimo večnamenske dvorane).  

 

Lokacija POT K RIBNIKU:  
20.7.-21.8.2020: lokacija bo v tem času zaprta, oddelki so združeni na enoti Galjevica.   

• Oddelek 2-3 (žabice) bo v tem obdobju združen z otroki iz Dolenjske c. v oddelku POLŽI na II. traktu 
enote Galjevica (vhod iz parkirišča mimo večnamenske dvorane). 

• Oddelka II. starostnega obdobja (ribice, račke) ) združeni na enoti Galjevica v oddelku JEŽI na I. traktu 
enote Galjevica med 20.-31.7. (vhod iz parkirišča skozi park) ter med 3.-21.8.  v oddelku METULJI na II. 
traktu (vhod iz igrišča, mimo večnamenske dvorane). 

 
Podrobnejše informacije za posamezni oddelek  boste prejeli preko oddelčne e.-pošte. Želimo vam prijetne 
poletne dni in vas prijazno pozdravljamo. 
        Barbara Novinec, ravnateljica 
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