
RAZPORED ZAPRTJA ENOT VRTCA LITIJA IN 

RAZPORED DEŽURSTEV 
 

 

RAZPORED ZAPRTJA ENOT VRTCA LITIJA ZA JULIJ IN AVGUST 2015 

 

Enota MEDVEDEK bo zaprta od 1. 8.  do  31. 8. 2015 

Enota NAJDIHOJCA bo zaprta od 1. 7.  do  31. 7. 2015 

Enota GRIČEK  bo zaprta  od 1. 8.  do  31. 8. 2015 

Enota RIBICA  bo zaprta od 1. 7.  do  31. 7. 2015 

Enota JURČEK  bo zaprta od 1. 7.  do  31. 7. 2015 

Enota KRESNIČKA bo zaprta od 1. 8.  do  31. 8. 2015 

Enota SONČEK  bo zaprta od 1. 7.  do  31. 7. 2015 

Enota TAČEK  bo zaprta od 1. 8.  do  31. 8. 2015 

Enota KEKEC  bo zaprta od 1. 8.  do  31. 8. 2015 

 

RAZPORED DEŽURSTEV ZA JULIJ IN AVGUST 2015 TER ZA MED PRAZNIČNE DNI 

- Oddelki prvega starostnega obdobja v enotah MEDVEDEK in NAJDIHOJCA bodo dežurni v 

mesecu JULIJU in AVGUSTU. 

- Za otroke starejše od treh let bo, v času zaprtja enote NAJDIHOJCA, organizirano 

dežurstvo v enoti GRIČEK in MEDVEDEK (odvisno od števila prijavljenih otrok). 

- Za otroke starejše od treh let bo, v času zaprtja enote MEDVEDEK, organizirano 

dežurstvo v enoti RIBICA in NAJDIHOJCA (odvisno od števila prijavljenih otrok). 

- V času zaprtja enote JURČEK lahko starši pripeljejo svojega otroka v enoto KRESNIČKA, 

kjer bo prisotna delavka enote JURČEK (v primeru prijavljenih otrok iz enote Jurček). 

- V času zaprtja enote KRESNIČKA lahko starši pripeljejo svojega otroka v enoto JURČEK, 

kjer bo prisotna delavka enote KRESNIČKA (v primeru prijavljenih otrok iz enote 

Kresnička). 

- V času zaprtja enote KEKEC lahko starši otroka pripeljejo v NAJDIHOJCO, kjer bo prisotna 

delavka enote KEKEC (v primeru prijavljenih otrok iz enote Kekec). 

- V času zaprtja enote SONČEK lahko starši pripeljejo svojega otroka v enoto TAČEK, kjer 

bo prisotna delavka enote SONČEK (v primeru prijavljenih otrok iz enote Sonček). 
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- V času zaprtja enote TAČEK lahko starši pripeljejo svojega otroka v enoto SONČEK, kjer 

bo prisotna delavka enote TAČEK (v primeru prijavljenih otrok iz enote Taček). 

- Starši lahko svojega otroka pripeljejo tudi v katerokoli enoto, ki bo takrat odprta 

(razpored zgoraj). 

- Starši otrok iz razvojnega oddelka LUČKA lahko pripeljejo svojega otroka v drugo enoto 

po dogovoru z vzgojiteljico razvojnega oddelka za spremstvo. 

- V juliju in avgustu bo poslovni čas uprave vrtca od 6.00 do 14.00. 

Pri razporedu zaprtja med počitniškimi meseci si dovolimo pravico do sprememb, v kolikor se 

bi delovni pogoji spremenili, oziroma bi to zahtevale okoliščine. 

 

 

Liljana Plaskan, ravnateljica     

 

 

 
 

 


