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Zamenjava notranje vodovodne inštalacije in sanacija kotlovnice
Spoštovani starši, s strani vodstva vrtca in strokovnih delavcev ste bili predhodno obveščeni,
da se v poletnih mesecih načrtuje zamenjava vodovodne inštalacije v enoti Ringa raja, na
Nušičevi ulici 2c.
Ob popisu del oz. izdelavi projektne dokumentacije se je naknadno izkazala potreba po sanaciji
kotlovnice in električne napeljave, kar je vplivalo na sam pričetek del. Na osnovi zaključka
javnega naročila in izbiri najugodnejšega ponudnika je v preteklem tednu izvajalec gradbenih
del, Remont d. d. pričel z izvedbo projekta »Zamenjava notranje vodovodne inštalacije in
sanacija kotlovnice«.
Predmet projekta je sanacija dotrajane vodovodne inštalacije in celovita prenova sistema za
ogrevanje in cirkulacijo tople sanitarne vode. Zamenjala se bo tudi dotrajana sanitarna oprema.
Skladno s terminskim načrtom je bil izvajalec del uveden v delo v juliju, medtem ko je rok za
dokončanje del predvidoma do sredine oktobra 2022.
Kot starša otroka, ki je vključen v Vrtec Zarja, vas obveščamo, da žal zaradi tako obsežne
investicije, s 1. 9. 2022 ne bomo mogli odpreti enote Ringa raja, temveč smo za predviden čas
sanacije poiskali najbolj ustrezno rešitev.
Otroci iz oddelkov v starosti od 1 do 4 let (Copatek, Slinček, Tulipan in Maki), bodo obiskovali
vrtec na Škapinovi ulici 6a, enota Čira čara. Otroci iz oddelkov v starosti od 4 do 6 let (Ciklama
in Sončnica) pa bodo za čas sanacije koristili prostore Vrtca Tončke Čečeve, enota Gaberje, na
Mariborski 43, Celje.
V naslednjem tednu, predvidoma med 17. in 19. 8. 2022 boste prejeli informacijo v kateri
oddelek je vključen vaš otrok, prav tako boste seznanjeni z imeni vzgojiteljev, ki bodo skupaj
z vašimi otroki in natančno lokacijo, ki bo odrejena za čas poteka sanacije.
S strani vodstva vrtca boste pred pričetkom septembra seznanjeni z vsemi informacijami, ki se
navezujejo na pričetek novega šolskega leta. V kolikor bi imeli kakšno vprašanje vezano na
potek sanacije in pričetek novega šolskega leta, se lahko obrnete na vodstvo vrtca oz. na
ravnateljico, Matejo Obrez.
V pričakovanju, da bodo dela potekala nemoteno in bodo zaključena v predvidenem terminu,
vas prijazno pozdravljamo in se zahvaljujemo za razumevanje.

Ravnateljica Vrtca Zarja, Mateja Obrez

