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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 vodovoda in odtokov ter prenova 
tlakov in stropov treh igralnic na I. traktu) ter generalnega čiščenja vseh hiš, bomo imeli v poletnem času med  
4. 7. in 26. 8. 2022 združene oddelke otrok v 3 enotah našega vrtca. Delo bo v poletnem času organizirano tako, 
da bodo na vseh enotah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki 
združenih otrok. Otroci bodo imeli na vseh 3 enotah program »Bosih nog v pravljični svet naokrog«, v katerem 
bodo senzorno spoznavali vsak dan novo pravljico. Razpored pravljičnega programa boste prejeli po e-pošti. 
 
Enota GALJEVICA: 

 Oddelka 1-2 (pikapolonice, mucki): od 11.7.-19.8. združeni v oddelku PIKAPOLONICE (jaslični trakt). 

 Oddelka 2-3 (metulji, polži): od 18.7.-26.8. združeni v oddelku POLŽI (2. trakt). 

 Oddelka 3-4 (srne, petelini): združena v oddelku PETELINI (2. trakt), oz. 4.7.-15.7. v oddelku MEDVEDI. 

 Oddelka 5-6 (medvedi, zmaji): od 27.6.-26.8. združeni v oddelku ZMAJI (1. trakt,)  od 29.-31.8. 
združeni skupaj z ježi v oddelku MEDVEDI. 

 Oddelka 4-5 in 5-6 (ježi, kužki): od 27.6.-26.8. združeni v oddelku KUŽKI (1. trakt,)  od 29.-31.8. so ježi 
združeni v oddelku MEDVEDI, kužki pa ostajajo v svojem oddelku. 

Enota ORLOVA: (trakt I. bo zaprt), združevanje 11. 7. do 20. 8. 

 Oddelka 1-2, 2-3 (gosenice, čebelice): 4.7.-12.8. združeni v oddelku ČEBELICE, nato samostojni. 

 Oddelka 3-4 (mravljice, krtki): od 4.-8.7. IN 22.-26.8. združeni v oddelku KRTKI (1. trakt), od 11.7.-19.8. 
v MIŠKAH (2. trakt).  

 Oddelek 3-4. 4-5 (miške, zajčki): od 4.7.-19.8. združeni v oddelku ZAJČKI (2. trakt), nato samostojni. 
 Oddelka 4-5, 5-6 (kresničke, murenčki): od 4.-8.7. v svojih oddelkih, nato združeni do 31.8. v oddelku 

KRESNIČKE (2. trakt)  
 
Enota JURČEK: vsi trije oddelki delujejo na enoti, oddelku LISIČKE se pridružijo tudi otroci oddelka žabic iz 
lokacije Pot k ribniku.   
 

Lokacija DOLENJSKA CESTA: 
4. 7. - 28. 8. 2022: lokacija bo v tem času zaprta, oddelki so združeni na enoti Galjevica. 

 Otroci s strokovnimi delavci bodo v obdobju 4.7.-15.7. uporabljali igralnico PETELINI in od 18.7.-26.8. 
igralnico METULJI na II. traktu enote Galjevica (vhod iz parkirišča mimo večnamenske dvorane).  

 

Lokacija POT K RIBNIKU:  
4. 7. - 28. 8. 2022: lokacija bo v tem času zaprta, oddelki so združeni na enoti Galjevica in Jurček. 

 Oddelka 2-4 in 4-6 (ribice, račke) bosta v tem obdobju združena s SD v oddelku SRNE na II. traktu 
enote Galjevica (vhod iz parkirišča mimo večnamenske dvorane). 

 Oddelek 1-2 (žabice) se bo pridružil skupaj s SD oddelku LISIČKE na enoti Jurček.  
 
Želimo vam zdrave, zadovoljne in prijetne poletne dni ter vas prijazno pozdravljamo. Razpored pravljic in 
predvideno zasedbo SD po oddelkih tekom poletja boste prejeli po e-pošti oddelka do konca meseca junija.  
         

Barbara Novinec, ravnateljica 
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