
P R A V I L N I K   O   V A R N O S T I   O T R O K 

V   V R T C U   L U N I C A   N A D   G O Z D I Č K O M 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Svet Lunica nad gozdičkom (v nadaljnjem besedilu vrtec) s tem pravilnikom določa postopke, ukrepe 

in načine ravnanj ter aktivnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, varnost njihovega zdravja in 

življenja ter njihovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu. 

 

2. člen 

Ta Pravilnik določa:  

- dolžnosti delavcev vrtca pri zagotavljanju varnosti otrok,  

- ukrepe pri sprejemanju otrok v vrtec,  

- ukrepe za varnost otrok v vrtcu in na igrišču, 

- higiensko zdravstvene ukrepe,  

- postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe, nesreče ali nenadnega obolenja otroka v 

času bivanja v vrtcu, 

- dolžnosti staršev, skrbnikov in rejnikov (v nadaljevanju staršev) pri zagotavljanju varnosti 

otrok.  

 

3. člen 

Vsi delavci vrtca so dolžni upoštevati določila tega pravilnika. Delavec vrtca, ki krši določbe tega 

pravilnika ne glede na to ali je do posledic prišlo ali je obstajala možnost nastanka posledic, stori hujšo 

kršitev delovne obveznosti. 

 

4. člen 

Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljev in drugi vzgojni in strokovni delavci morajo biti pred sklenitvijo 

delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili tega Pravilnika. 

 

II. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OTROK 

5. člen  

Vsak delavec vrtca je osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je delavec 

dolžan opravljati svoje naloge in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo 

zdravje in življenje. 

 

[…] 



III. UKREPI PRI SPREJEMANJU OTROK V VRTEC 

12. člen  

Otroci morajo pred vstopom v vrtec opraviti zdravniški pregled pri zdravniku - pediatru, starši pa so 

dolžni Potrdilo pediatra oddati vzgojiteljici najkasneje prvi dan prihoda v vrtec.  

 

13. člen  

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa ob prvem stiku s strokovnim delavcem, 

opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, za katere je nujno, da jih poznajo strokovni 

in drugi delavci vrtca pa ne izhajajo iz potrdila. 

 

14. člen  

Starši so dolžni posredovati številko svojega telefona, z namenom, da se jih po potrebi obvesti v 

primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom. 

 

15. člen 

Če vzgojiteljica opazi, da je otrok zanemarjen dalj časa, tako da je njegovo stanje takšno, da lahko ogrozi 

zdravje drugih otrok, mora na to opozoriti starše. Če se stanje ne popravi, vrtec o zanemarjanju obvesti 

Center za socialno delo. 

[…] 

 

IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 

17. člen 

Vzgojiteljice, ki dnevno sprejemajo in oddajajo otroke, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu 

prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če predložijo pisno pooblastilo staršev. 

V primeru vročine, bruhanja, driske, hujšega kašlja ali vnetih oči, strokovni delavec pokliče starše, da 

pridejo po otroka. 

[…] 

 

X. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE ALI NENADNEGA OBOLENJA OTROKA 

24. člen 

Če se ugotovi nenadno obolenje otroka mora vzgojitelj o tem takoj obvestiti starše. Starši ga morajo 

čim prej odpeljati v domačo nego oziroma k zdravniku. 

Če staršem zaradi nedosegljivosti ni mogoče posredovati sporočila, otrok pa nujno potrebuje 

zdravniško pomoč, vzgojiteljica ali drug pooblaščeni delavec vrtca pokliče vozilo prve pomoči. 

 



25. člen 

Če obstaja sum možnosti izbruha nalezljive bolezni v vrtcu, ravnatelj obvesti območno enoto ZZZS. Po 

njihovem navodilu obvesti starše in delavce vrtca, o pojavu bolezni, tipičnih znakih bolezni in ukrepih, 

praviloma preko oglasne deske.  

V primeru epidemije mora vrtec dosledno izpolnjevati navodila epidemiološke službe. 


