
 

 

 

 

 

 

Vrtec bo imel več telefonskih številk. Postopek pridobivanja že teče. 

Zaenkrat bo delujoča obstoječa številka: 01/8962 541  

E-naslov: najdihojca@vrtec-litija.si 

Vsi strokovni delavci  imajo službene e-naslove, s svojimi imeni in priimki 

(ime.priimek@vrtec-litija.si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec ima domofon. Uporabili ga boste  v primeru, če bodo vrata 

zaklenjena. Zaenkrat bo vstop, brez uporabe domofona,  

možen od 5.30 do 8.30 in od 14.00 do 16.30.  

Od 8.30 do 14.00 se vrtec avtomatsko zaklene,  

zato za vstop v tem času uporabite domofon. 

 

Spoštovani starši! 

Septembra 2022 bo nova stavba enote Najdihojca pripravljena na sprejem 

vaših malčkov. Da bo vstop za vas in vašega otroka kar se da nemoteno 

potekal, vam na tem letaku ponujamo nekaj informacij za lažjo orientacijo v 

prvih dneh delovanja vrtca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHOD na LEVI               VHOD na DESNI 

 

Na severni strani vrtca sta 2 vhoda za starše in obiskovalce. Vhod na desni je 

povezan s stopniščem in je namenjen za vstop v 4 igralnice v prvem 

nadstropju ter za vstop v upravne prostore, ki bodo v drugem nadstropju 

(selitev bo v naslednjem mesecu). 

Vhod na levi strani je namenjen vstopu v 4 igralnice v pritličju, kjer so mlajši 

otroci. Tam je prostor tudi za otroške vozičke.
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Igralnice se med seboj razlikujejo po barvi pohištva in barvnih pikah, ki sta 

na tleh v igralnici in na hodniku pred igralnico. 

Razporeditev v PRITLIČJU, gledano od LEVE proti DESNI: 

MEDVEDKI (rumena), vzg. Teja Šuštar, pom. vzg. Helena Šinkovec 

MIŠKE (rdeča), vzg. Mateja Jerant, pom. vzg. Danica Koprivnikar 

POLŽKI (zelena), vzg. Maja Cilenšek, pom. vzg. Maja Avbelj  

PIKAPOLONICE (modra), vzg. Luka Mohar, pom. vzg. Karmen Jelen Ceglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razporeditev v NADSTROPJU, gledano od LEVE proti DESNI: 

GOSENICE (rumena), vzg. Vida Žontar, pom. vzg. Ivanka Mlinar 

JEŽKI (rdeča), vzg. Andreja Mahkovec, pom. vzg. Janja Kralj 

ZAJCI (zelena), vzg. Gordana Žagar, pom. vzg. Marinka Muljavec 

ČEBELICE (modra), vzg. Ema Knežević, pom. vzg. Vesna Avbelj

 

Igrišče se razprostira na obeh straneh vrtca ter na južni strani. Obe 

strani povezuje asfaltna pot, namenjena otroškim skirojem, 

poganjalcem in otroškim kolesom. Možnost igre ponujajo trije 

peskovniki, gugalnice ter kombinirana igrala namenjena otrokom 

različne starosti. 

Igrišče je namenjeno otrokom v času bivanja v vrtcu. Če boste ob 

odhodu prevzeli otroka na igrišču, vas prosimo, da se ne zadržujete 

na igrišču in prostore vrtca zapustite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg kuhinje, pralnice, delavnice za hišnika, ki se nahajajo v 

pritličju, so v prvem nadstropju prostori za strokovne delavce, sobe 

za izvajanje dodatne strokovne pomoči, kabineti, knjižnica … V 

drugem nadstropju bo uprava, za računovodstvom in ravnateljico. 

Tako v pritličju kot v prvem nadstropju je večnamenski prostor, ki se 

bo izkoristil za dodatno igralno površino, razgibavanje ipd. V obeh 

nadstropjih je tudi manjša plezalna stena. 

Pred igralnicami je hodnik, kjer so garderobe za otroke in oglasne 

deske – kotički za starše. 

Manjše dvigalo je namenjeno prevozu hrane in osebam, ki ne zmorejo hoje 

po stopnicah. 


