
 
 

 
 

Na podlagi določb ZAKONA O VRTCIH (Ur. l. RS št. 100/05) in spremembah, PRAVILNIKA O 
NORMATIVIH IN KADROVSKIH POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE 
VZGOJE (Ur. l. RS št. 75/05) in spremembah, PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH 
TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA  (Ur. l. RS  št. 73/00) in spremembah,  
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ZVCP-1-UPB5 (Ur. l. RS št. 56/08), ZAKONA O 
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZVOP-1-UPB1 (Ur. l. RS št. 94/07), PRAVILNIKA O 
ORGANIZACIJI, MATERIALU IN OPREMI ZA PRVO POMOČ NA DELOVNEM MESTU (Ur. l. RS št. 
136/06), UREDBE O VARNOSTI IGRAČ (Ur. l. RS št. 34/11), PRAVILNIKA O VARNOSTI IGRAČ 
(Ur. l. RS št. 62/03), UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O VARNOSTI IGRAČ (Ur. l. RS št. 
62/15), PRIPOROČIL ZA UKREPANJE V VRTCU OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH 
BOLEZENSKIH ZNAKIH (IVZ, LJ, 5.2011), ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE ALKOHOLA (Ur. 
l. RS št. 15/03), ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV (Ur. l. RS št. 93/07)  
ter SMERNIC DOBRE HIGIENSKE PRAKSE ZA KUHINJE VRTCEV (SVS, LJ, 2005),  je ravnateljica 
vrtca po predhodni obravnavi sprejela  

 
 

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ravnateljica Vrtca Jadvige Golež Maribor (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: 
*  delavce vrtca, ki so zadolženi za varnost otrok, 
*  ukrepe pri sprejemu otrok v vrtec, 
*  ukrepe pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok iz vrtca, 
*  ukrepe za varnost otrok v prostorih vrtca, 
*  ukrepe za varnost otrok na igrišču oziroma izven vrtca, 
*  higiensko-zdravstvene ukrepe, 
*  dajanje zdravil otroku v vrtcu, 
*  postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe, zastrupitev, bolezenskih znakov 
oziroma nesreče otroka v času bivanja otroka v vrtcu, 
*  dolžnosti staršev oziroma skrbnikov (v nadaljevanju starši) 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 posledice prišlo ali 
bi ta lahko nastopila, stori hujšo kršitev delovne dolžnosti. 
 

4. člen 
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci v oddelku) in drugi 
delavci morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili 
Pravilnika o varnosti otrok. Ob nastopu dela morajo spoznati mesta oziroma območja, ki 
so še posebno nevarna za otroke. 
 

5. člen 
Ravnatelj je dolžan delavce seznaniti s spremembami v okolju in na mestih, kamor se 
vodi otroke na sprehod oziroma, kjer se izvajajo druge aktivnosti z otroki, če se izvedejo 
take spremembe, ki bi lahko ogrožale varnost otrok. 
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II. DELAVCI VRTCA, ZADOLŽENI ZA VARNOST OTROK 
 

6. člen 
Vsak delavec vrtca je dolžan in 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. 
 

7. člen 
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok 
ves čas njihovega bivanja v vrtcu, njihova dolžnost je nenehno  zagotavljati, da otroci 
niso nikoli sami. 

8. člen 
Vsi delavci vrtca - služba za pripravo prehrane, služba za vzdrževanje objektov in igrišč, 
služba za pranje in vzdrževanje perila, služba za čiščenje prostorov -  so pri svojem delu 
dolžni skrbeti, da z delom, s svojimi delovnimi napravami in pripravami ter izdelki ne 
ogrožajo varnosti otrok. 
 

9. člen 
Delavec vrtca ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ne glede na sistemizacijo in opis 
delavnega mesta, ki mu je naložena z namenom preprečiti ogroženost otrok. 
 

10. člen 
Strokovni delavec v oddelku je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše z 
vsebino Pravilnika o varnosti otrok. 
 

 
III. UKREPI  PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 
11. člen 

Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri specialistu 
zdravniku- pediatru. 
 
Starši otrok ali osebe, ki skrbijo  za otroke (v nadaljnjem besedilo :starši) oddajo ob 
sprejemu otroka vzgojitelju oziroma strokovnemu delavcu, ki sprejme otroka, potrdilo 
zdravnika pediatra, da je otrok zdrav in sposoben obiskovati vrtec. 
Če otrok prestopa iz drugega vrtca, prinesejo starši zdravniško potrdilo, ki je bilo izdano 
za vstop v vrtec in pisno informacijo o morebitnih novih zdravstvenih posebnostih.  
 

12. člen 
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa ob prvem razgovoru z 
vzgojiteljem (tudi kasneje, v kolikor je to potrebno) opozoriti na posebnosti otrokovega 
zdravstvenega statusa, če le ta ni razviden iz zdravniške ali druge dokumentacije. Starši 
so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, 
zlasti tistimi, ki bi lahko ogrožala njihovo varnost ali varnost drugih otrok. 
 
Prav tako morajo starši seznaniti vzgojitelja in organizatorja prehrane v primeru potrebe 
po dietni prehrani. Predložiti  morajo zdravstveno mnenje zdravnika pediatra ali 
alergologa. 
 

13. člen 
Starši so dolžni posredovati vrtcu telefonsko številko in druge podatke o tem, kje jih je 
mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom, oziroma 
dejstvih, ki jim jih je potrebno nujno posredovati in dosledno sporočati spremembe 
podatkov. 
Podatki se hranijo v dnevniku oddelka oz. v mapi otroka in v zbirni sobi v enoti vrtca. 



14. člen 
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v skupine oziroma oddelke se morajo upoštevati 
normativi o najvišjem dopustnem številu otrok, ki so določeni z veljavnimi predpisi. 
Spoštovati je potrebno določbe, ki govorijo o sočasni prisotnosti vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja v oddelku otrok. 
 

 
IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 

 
15. člen 

Strokovni delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, morajo 
otroka osebno sprejeti. Pri odhodu morajo otroka prepustiti v oskrbo staršem, drugim 
osebam pa le, če predložijo za to pisno pooblastilo staršev.  
 
Spremljevalci so lahko otroci stari od 10-14 let, če to pisno dovoljujejo starši otroka. Če 
se v družini zgodijo spremembe (ločitveni postopek, ločitev, razpad izven zakonske 
skupnosti), je vzgojiteljica pozorna predvsem na otroka. 
 
Vzgojiteljica odda otroka staršu s katerim otrok ne živi oziroma mu otrok ni dodeljen v 
stalno oskrbo le, če predloži dokument Centra za socialno delo ali sodišča, s katerim 
dokazuje uradne pravice. 
 
Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do njega in iz njega imeti spremstvo.  V vseh 
primerih odhoda otroka iz vrtca, so starši v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v 
vrtec in na poti iz njega. 
  

16.  člen 
Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom odvzeti  vse predmete 
oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost otroka samega ali varnost drugih otrok. 
 
Starše otroka, ki mu je bila odvzeta stvar ali predmet, s katerim bi lahko bila ogrožena 
varnost otroka ali drugih otrok, mora delavec vrtca, ki je sprejel otroka, opozoriti na 
posledico nošenje takšnega predmeta in od njih zahtevati, da otroku onemogočijo 
prinašanje ali posest takšnih stvari. 
 
Vzgojitelj je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše o stvareh in 
predmetih katerih ni dovoljeno prinašati v vrtec, ker lahko pomenijo potencialno 
nevarnost za otrokovo zdravje in življenje, oziroma zdravje in življenje drugih otrok. 
 

17. člen 
Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, 
izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj …), je delavec, ki otroka sprejema, dolžan otroka 
odkloniti. 
Če se opisani znaki ugotovijo med dnevom, je dolžan vzgojitelj obvestiti starše (kateri 
morajo v najkrajšem možnem času priti otroka in ga odpeljati v domačo oskrbo), za 
otroka pa primerno poskrbeti. 

 
Če je otrok zaradi specifične bolezni dalj časa odsoten, morajo starši otroka predložiti 
vzgojitelju otroka oziroma pomočniku vzgojitelja v oddelku zdravniško potrdilo, da je otrok 
zdrav in da se sme ponovno vključiti v vrtec. 
 
 
 
 

 



V. UKREPI ZA VARNOST OTROK V PROSTORIH VRTCA 
 

18. člen  
Vrtec mora dosledno upoštevati določila uredbe o varnosti igrač. 
Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov vrtca je odgovoren vzgojitelj, v njegovi 
odsotnosti pa pomočnik vzgojitelja. Puščanje otrok samih, brez nadzora, pomeni hujšo 
kršitev delovne dolžnosti. 

 
19. člen 

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi 
varnost otrok, in sicer predvsem tako: 

 

 da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti in je brezhibna, 

 da otroci uporabljajo opremo varno (pravila oddelka v Letnem delovnem načrtu 
oddelka), 

 da se otrokom preprečujejo nevarna ravnanja ali gibanja v igralnici, 

 da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja ipd,. kar 
lahko ogroža otrokovo zdravje in varnost, 

 da se delo z orodjem ali delovnimi pripomočki, ki bi lahko bili nevarni, organizira tako, 
da ima vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok, 

 da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delavnimi pripomočki, ki bi 
lahko bili nevarni, 

 da je zagotovljen pregled nad otroki pri zapuščanju igralnice in jim je zagotovljena 
pomoč, ko jo potrebujejo, 

 da otroci  ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken, 
omar na višini, električna pomagala ipd.), 

 da se otrokom prepreči uživanje oziroma nepravilna uporaba materialov, namenjenih 
za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice, ipd.), 

 da vsa ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih razmer v vrtcu 
(čistila, razkužila ipd.) niso na dosegljivem mestu ter se z nadzorom prepreči dostop 
do njih, 

 da se izogiba izpostavljanju otrok neugodnim vremenskim in temperaturnim 
razmeram in spremembam, ki bi lahko neugodno vplivale na počutje in zdravje 
(prepih v prostoru, nenaden neposreden dotok mrzlega zraka, predebelo 
oblačenje…),  

 da se otrokom zagotavlja primerno vzdrževanje telesne temperature (slačenje, 
oblačenje, pokrivala, senčila, gibanje na prostem pri temperaturi največ do minus 10° 
C, v poletnih mesecih v vročini pa ne na prostem med 10.00 in 15.00 uro), 

 da se zagotovijo varna, brezhibna, čista in suha tla, 

 da so prostori ustrezno zračeni (zamenjava zraka v prostoru z večino odprtih oken, 
krajši čas - 5 minut, brez prisotnosti otrok v prostoru, predvsem v zimskem času). 
 

20. člen 
Jedi je potrebno kulinarično in tehnološko ustrezno pripraviti, da so primerna za uživanje 
otrokom določene starosti, da se izognemo nevarnosti aspiracije.  
 
Pri prehranjevanju otrok je potrebno paziti na njihovo varnost (sedenje med jedjo, 
umirjenost). Pozornost je v tem času namenjena uporabi jedilnega pribora, temperaturi 
hrane, ustrezni pripravi, delitvi hrane in uživanju hrane (koščičasto sadje, ribe s kostmi ipd.). 
 
Neposredno pred spanjem je strokovni delavec oddelka dolžan preveriti, ali so usta otrok 
prazna. 
 
Otroci morajo imeti stalno na razpolago dovolj tekočine za pitje. 



 
21. člen 

Med počitkom, še posebej med spanjem mora biti zagotovljen mir. Otroci morajo biti med 
počitkom ustrezno urejeni (brez tesnih zgornjih oblačil – hlače, krila) in pokriti primerno sobni 
temperaturi. Otroci počivajo oz. spijo v skladu s svojimi potrebami. 
 
Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je dolžan biti prisoten pri otrocih ves čas počitka. 
 
Po končanem spanju oziroma počitku je treba nemudoma pospraviti ležalnike oziroma druge 
spalne pripomočke ter prostor urediti in pripraviti za nemotene dejavnosti. 
 

22. člen 
Urejanje prostorov za čiščenje (zlaganje stolov na mize) je dopustno po odhodu zadnjega 
otroka iz oddelka. 

 
VI. UKREPI ZA VARNOST OTROK NA IGRIŠČU VRTCA 

 
23. člen 

Igrišče v posamezni enoti vrtca mora biti dnevno pregledano s strani osebe zadolžene za 
pregled igrišča/igral. Ugotovitve morajo biti zabeležene in napake odpravljene pred prihodom 
otrok na igrišče, oz. zavarovane na način, da ni ogrožena varnost otrok. 
 

24. člen  
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali drugi 
zadolžen delavec vrtca (hišnik)  dolžan: 

 pred izvajanjem zunanjih aktivnosti pregledati stanje urejenosti na igrišču, odstraniti 
vse morebitne nevarnosti, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost, 

 da uporablja zunanje površine ali izvaja izhode, sprehode, ko obvladuje skupinsko 
dinamiko in okolje,  

 da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom 
otrok, 

 da opozori otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem, 

 da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstajajo  
nevarna območja in nepredvidljive situacije za otroke, 

 da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in njihovim gibanjem, 

 da prepreči ravnanja ali početja otrok, ki bi lahko ogrožala lastno zdravje in življenje 
ali drugih otrok v skupini, 

 da o organiziranih izletih obvesti vodjo enote, ravnatelja in starše, 

 da v primeru da se otrok izgubi ali ponesreči, ravna v skladu z določbami tega 
pravilnika, 

 da mora oseba, mlajša od 14 let, ki se vozi s kolesom med vožnjo imeti na glavi 
zaščitno čelado, 

 da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko 
neugodno vplivale na njihovo zdravje (pokrivala kot zaščita pred soncem, senčila).  

 
VII. UKREPI ZA VARNOST OTROK ZUNAJ VRTCA 

 
25. člen 

Na sprehodu, izletu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, 
morata otroke enega oddelka varovati oziroma spremljati najmanj 2  strokovna delavca 
oziroma 2 odrasli osebi. 
 
Dejavnosti  otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima 
delavec vrtca stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka. 



26. člen 
Strokovni delavci in ostali delavci morajo biti pred sklenitvijo delavnega razmerja v vrtcu 
seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oziroma 
območja, ki so še predvsem nevarna za otrokovo varnost. 
 
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja sta dolžna delavce seznanjati z dejstvi iz prvega odstavka 
tega člena, prav tako pa tudi s spremembami v okolju in na mestih, kamor se vodi otroke na 
sprehod oziroma kjer se izvajajo druge aktivnosti z otroki, če se izvedejo take spremembe, ki 
bi lahko ogrožale varnost otrok. 
 

VIII.  HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI 
 

27. člen 
Izvajanje zdravstveno higienskih ukrepov je dolžnost delavcev vrtca in zajema lastna 
ravnanja pri vzdrževanju osebne higiene in varovanju zdravja. 
 
Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno delovne obleke, higieno opreme 
ter prostorov vrtca, v katerih so otroci oziroma s katerimi prihajajo v stik otroci. 

28. člen 
Pri izvajanju zdravstveno higienskih ukrepov so delavci vrtca  dolžni: 

 da upoštevajo določila Smernic dobre higienske prakse/HACCP za kuhinje vrtcev, 

 da preprečujejo vstop otrokom in zunanjim obiskovalcem v prostore vrtca, ki niso 
namenjeni bivanju otrok oz. njihovi uporabi, 

 da onemogočijo otrokom dostop do nevarnih stvari (čistila, razkužila, zdravila), 

 da dosledno upoštevajo prepoved kajenja v vseh prostorih in okolici vrtca – Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
(Ur. l. RS št. 17/06, ZOUTI-C), 

 da dosledno upoštevajo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
omejevanju uporabe alkohola (Ur. l. RS št. 17/06, ZOUTI-C), 

 da v primeru nalezljivih bolezni o tem takoj obvestijo vodjo enote, organizatorja 
ZHR in ravnatelja ter dosledno upoštevajo navodila za zaščito pred boleznimi in 
preprečevanjem širjenja bolezni, 

 da ob pojavu nalezljive bolezni posameznega otroka takoj obvestijo starše otroka, 
otroka pa osamijo (izolirajo), 

 da upoštevajo pravilo, da otrokom ne dajemo nobenih zdravil, razen ko gre za 
kronično obolenje ali je ogroženo življenje, takrat pa samo ob predhodni 
seznanitvi z navodili (sladkorna bolezen, astma, vročinski krči) in  ob soglasju 
staršev in zdravnika, 

 da dosledno upoštevajo navodila v zvezi z dajanjem zdravil v vrtcu, 

 da je oseba, ki je v vrtcu pooblaščena za dajanje zdravil konkretnemu otroku 
(sladkorna bolezen, astma, vročinski krči, alergije) za to usposobljena in 
seznanjena tudi z morebitnimi stranskimi učinki zdravila ter ukrepi, če se le-ti 
pojavijo, 

 da se za otroka, ki mu zdravnik predpiše dietno prehrano, v dogovoru med 
vrtcem, starši in izbranim zdravnikom pripravijo navodila za nudenje dietnih 
obrokov, 

 dosledno upoštevati dogovore in skrbeti, da pri pripravi in delitvi dietne prehrane 
ne pride do napake, 

 za pravilno pripravljen dietni obrok je odgovorna delavka v kuhinji, za kontrolo so 
zadolženi strokovni delavci v oddelku in organizator prehrane, 

 da skrbijo za higieno otrok, njihovih oblačil in da o potrebni higieni otrok 
opozarjajo starše, 

 da navajajo otroke na aktivno sodelovanje pri skrbi za okolje (ločevanje odpadkov, 
varčno ravnanje z vodo, električno energijo …). 



 
29. člen  

Delavci vrtca, katerih dela in naloge so takšnega značaja, da je za njihovo izvajanje po 
predpisih in po določbah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, potreben poseben 
periodični zdravniški pregled, so dolžni redno opravljati preglede. 
 
 
 

IX. DAJANJE ZDRAVIL OTROKOM V VRTCU 
 

30. člen  
V vrtcu po pravilu ne dajemo nobenih zdravil. 
 
Ob dolgotrajnem dajanju zdravil ali dajanju zdravil ob nujnem stanju zaradi že znane bolezni 
moramo imeti za dajanje zdravila predhodno pisno prošnjo staršev oz. skrbnikov s soglasjem 
zdravnika. 
Priloga 1: PROŠNJA ZA DAJANJE ZDRAVILA 
 

31. člen 
Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil, starši po pravilu 
prilagodijo urnik dajanja zdravil svojemu otroku tako, da se izognejo času, ko je otrok v vrtcu. 
 

32. člen 
Starši v soglasju z otrokovim izbranim zdravnikom pisno pooblastijo vrtec za dajanje zdravil 
in pri dolgotrajnem dajanju zdravil pooblastilo obnovijo na 6-12 mesecev. 
Priloga 2: EVIDENCA O DAJANJU ZDRAVILA 
 

33. člen 
Vrtec pooblasti eno ali več strokovnih delavcev, ki bodo dajali zdravilo konkretnemu otroku in 
ki se za to usposobijo in seznanijo tudi z mogočimi stranskimi učinki zdravila ter ukrepanjem. 
 

34. člen 
O morebitni napaki ali zapletu je potrebno takoj obvestiti starše in zdravnika. 
 

35. člen 
Zdravilo mora biti za čas pooblastila skladno z navodili proizvajalca, ločeno od drugih 
izdelkov in zunaj dosega otrok. 
 

 
X. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE, ZASTRUPITVE ALI 

NENADNIH BOLEZENSKIH ZNAKIH PRI OTROKU 
 

36. člen 
V primeru nenadnega obolenja, poškodbe ali zastrupitve otroka mora strokovni delavec 
vrtca, ki prvi ugotovi obolenje, poškodbo ali zastrupitev, o tem takoj obvestiti starše in vodjo 
enote oz. ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali organizatorja ZHR. Starši morajo otroka čim 
prej odpeljati v domačo nego oz. k zdravniku. Če staršem zaradi njihove odsotnosti ni mogel 
posredovati obvestila oziroma ne morejo takoj priti po otroka, pa je zdravniška pomoč nujna, 
nemudoma pokličemo reševalno postajo oziroma dežurno zdravniško službo. 
 
Ob življenje ogrožajočih stanjih je treba takoj nuditi prvo pomoč, poklicati NUJNO 
MEDICINSKO POMOČ na številko 112 in poklicati starše. 
 
 



Če gre za nalezljive bolezni v vrtcu (vsaj trije primeri med seboj povezane nalezljive bolezni v 
36 urah), organizatorka zdravstveno higienskega režima pripravi pisne informacije o bolezni 
in o tem obvesti starše otrok v enoti preko oglasne deske ali zloženk, o sumu na izbruh 
nalezljive bolezni obvesti tudi epidemiološko službo pristojnega območnega Zavoda za 
zdravstveno varstvo. 
 
Priloga 3: SPOROČILO VRTCA OBMOČNEMU ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO O 
SUMU NA IZBRUH NALEZLJIVE BOLEZNI* 
 
O pojavu nalezljive otroške bolezni je potrebno takoj obvestiti ravnatelja oz. njegovega 
pomočnika in organizatorja zdravstveno higienskega režima. 
 
Če gre za epidemijo, mora vrtec dosledno izpolnjevati navodila epidemiološke službe. 
 
Če otrok zboli in ga starši ne pripeljejo v vrtec, so ti dolžni, da sporočijo vzrok otrokove 
odsotnosti. Ko je zdravljenje po mnenju zdravnika zaključeno, lahko starši otroka ponovno 
pripeljejo v vrtec. 
 
V primeru ugriza klopa, najprej obvestimo starše. Po pogovoru s starši lahko strokovni 
delavec vrtca klopa odstrani s pinceto, ki je temu namenjena. Po odstranitvi klopa, mesto 
ugriza umije z vodo. 
 
V primeru ušivosti morajo starši dosledno upoštevati navodila in izvajati ukrepe razuševanja. 
 
Nihče od delavcev vrtca ne more dovoliti zdravniškega posega v telo otroka brez poprejšnje 
pismene odobritve staršev. Nujnost posega v otrokovo telo indicira le zdravnik. 
 

37. člen 
V primeru nesreče je strokovni delavec vrtca, usposobljen za nudenje prve pomoči, dolžan 
nuditi otroku prvo pomoč in takoj priskrbeti zdravniško pomoč. 
 
V primeru nudenja prve pomoči ponesrečenemu otroku je treba zavarovati kraj nesreče in 
storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe od že dobljene in da se nesreča ne ponovi. 
 
O nesreči mora prisotni delavec takoj obvestiti starše, vodjo enote in ravnateljico.  
 
O nezgodi oz. dogodku mora prisotni delavec napisati poročilo/zapisnik in en izvod oddati 
ravnateljici. 
 

38.  člen 
V primeru nesreče otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje, je potrebno poskrbeti za 
varnost drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa ravnati in ukrepati po določbi predhodnega 
člena. 
 
Na daljših sprehodih oz. izletih mora vzgojiteljica imeti pri sebi torbico prve pomoči s popolno 
opremo. 
 

39.  člena 
V primeru, da otrok zaužije predmet ali drugo nevarno stvar in bi lahko nastopile posledice za 
otrokovo zdravje, je treba o tem  nemudoma obvestiti starše in vodjo enote oz. ravnatelja, 
otroku pa priskrbeti zdravniško pomoč. 
 
 
 
 



40.  člen 
Delavec vrtca ne more in ne sme sam presojati o morebitnih posledicah nesreče ali 
kakršnega drugega ravnanja, katerega posledica bi lahko bila poškodovanje. 
 
O nesreči, ki bi po splošnih zakonih lahko imela posledice za otroka, je delavec vrtca, ki tako 
nesrečo opazi ali izve, dolžan obvestiti vodjo enote oz. ravnatelja, ki odloči o nadaljnjih 
ukrepi. 

41. člen 
Strokovni delavec vrtca je dolžan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otroku in 
starše opomniti naj otroka opazujejo, če se bodo pojavili znaki posledic morebitne poškodbe, 
ki bi pogojevale obisk pri zdravniku (bruhanje, krči …). 

 
42. člen 

O bolezni in o poškodbi ali zastrupitvi otroka mora strokovni delavec, ki odgovarja za otroka, 
ko je to mogoče, najkasneje pa naslednji dan, izpolniti predpisan obrazec, katerega odda 
ravnatelju. 
Priloga 4: POROČILO O BOLEZNI 
Priloga 5: POROČILO O POŠKODBI ALI ZASTRUPITVI 
Poročilo o bolezni in Poročilo o poškodbi ali zastrupitvi hrani vrtec v arhivu vrtca. 
 

43.  člen 
V primeru, da se otroka pogreši oz. se zgubi, je potrebno nemudoma organizirati iskanje 
otroka, hkrati pa obvestiti vodjo enote oz. ravnatelja. Če se otroka v najkrajšem času ne 
najde, je potrebno obvestiti starše in policijo. 
 
 

XI. DOLŽNOSTI STARŠEV 
 

44. člen 
Starši otrok so dolžni spoštovati določila Pravilnika o varnosti otrok in navodila strokovnih 
delavcev  in zaposlenih v vrtcu, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu. 
 

45. člen 
Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili 
njegovo zdravje oz. zdravje in varnost drugih otrok. 
 
Na zahtevo strokovnega delavca, ki sprejme otroka v dnevno varstvo, morajo starši odvzeti 
otroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka in druge otroke. 

 
46. člen 

Če otrok zboli in ga starši ne pripeljejo v vrtec, so dolžni sporočiti vzrok odsotnosti. 
 

47. člen 
Starši otroka, ki potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil ali dajanje zdravil ob nujnem stanju 
zaradi že znane bolezni ali poslabšanja kronične bolezni, morajo pooblaščenemu 
strokovnemu delavcu v vrtcu: 

 Oddati izpolnjen obrazec Prošnja za dajanje zdravila, 

 Predložiti originalno embalažo zdravila z označenim imenom otroka, 

 Po končanem zdravljenju prejmejo embalažo nazaj. 
 
V primeru, da zdravilo potuje z otrokom (v vrtec in se vrača domov), so starši dolžni 
poskrbeti, da je to zdravilo vedno z otrokom. V primeru, da pride tak otrok v vrtec brez 
zdravila, ga strokovni delavec lahko odkloni. 
 
Starši so dolžni spremljati rok uporabnosti zdravila. 



 
48. člen 

Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil. 
 
V primeru, da vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dlje časa in da tak lahko ogrozi 
zdravje drugih otrok, na to opozori starše. Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem seznani 
pristojni Center za socialno delo. 
 
Če delavec vrtca ugotovi na otroku znake nasilja oz. mučenja, obvesti o tem vodjo enote oz. 
ravnatelja, ki odločata ali se otroka odpelje k pristojnemu zdravniku. 
 
 

XII. KONČNE DOLOČBE 
 

49. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati tretji dan po objavi na oglasnih deskah. 
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