
Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 
36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17)-ZVrt-F), Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/2014), 102/2009, 105/2010), 
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 
106/10 – ZMVa, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 
10/18 – ZCes-1C) , Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) in Sklep o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče (Ur. list RS, št. 39/2008 in 76/2008), je Svet 
Vrtca Črnuče na 6. seji dne 22. 10. 2018 sprejel  
 

 
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  Č R N U Č E 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Svet Vrtca Črnuče (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 pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok iz vrtca, 
- ukrepe za varnost otrok v vrtcu, 
- ukrepe za varnost otrok na igrišču in izven vrtca, 
- 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 
 
Delavec vrtca, ki krši določbe tega pravilnika ne glede na to, ali je do posledice prišlo ali bi ta lahko 
nastopila, stori kršitev delovne dolžnosti. 
 
II. DOLŽNOSTI DELAVCEV VRTCA PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI OTROK 
 

4. člen 
 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji predšolskih otrok in  
vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci vrtca), 
svetovalni delavci, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami ter drugi strokovni delavci, ki z njimi 
sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog in dejavnosti, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca. 
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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. 

 
6. člen 

 
Strokovni delavci vrtca, svetovalni delavci, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami ter drugi 
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog in dejavnosti, so odgovorni za 
varnost otrok ves čas bivanja otroka v vrtcu. Njihova dolžnost je zagotavljati, da otroci niso nikoli sami. 
 

7. člen 
 
Delavci službe za pripravo hrane, službe za vzdrževanje objektov in igrišč, službe za pranje in 
vzdrževanje perila ter službe za čiščenje objektov so pri svojem delu dolžni skrbeti, da z delom in s 
svojimi delovnimi pripomočki ne ogrožajo varnosti otrok. 
 

8. člen 
 
Delavec vrtca v nobenem primeru ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ki mu je naložena z 
namenom preprečiti ogroženost otrok, ne glede na sistematizacijo in opis delovnega mesta. 

 
9. člen 

 
Delo strokovnih delavcev mora biti organizirano tako, da so prisotni v skupini, ko je prisotnih največ 
otrok. 
 
Za ustrezno organizacijo delavcev vrtca so odgovorni ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodje enot 
in organizator PZHR. Organizacijo dela so delavci dolžni upoštevati. V primeru izostankov se strokovne 
delavce začasno prerazporedi v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
III. UKREPI PRI SPREJEMANJU OTROK V VRTEC 
 

10. člen 
 
Otroci morajo pred vstopom v vrtec opraviti zdravniški pregled, starši pa so dolžni Potrdilo pediatra 
oddati vzgojiteljici najkasneje prvi dan prihoda v vrtec. 
 

11. 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. 

 
12. člen 

 
Starši so dolžni vrtcu posredovati številko telefona, na katero so dosegljivi v času bivanja otroka v 
vrtcu, z namenom, da jih po potrebi obvestimo v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom. 

 
 



13. člen 
 
Ob sprejemanju otrok in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK IZ VRTCA 

 
14. člen 

 
Delavci vrtca, ki sprejemajo in oddajajo otroke iz vrtca, morajo otroka osebno sprejeti in ga ob odhodu 
prepustiti v oskrbo staršem ali pooblaščenim osebam s strani staršev, ki ne smejo biti mlajši od 10 let. 

 
15. člen 

 
Strokovni delavci so dolžni starše na prvem roditeljskem sestanku opozoriti na stvari in predmete, ki 
pomenijo potencialno nevarnost za otrokovo zdravje in življenje. Ob sprejemu se otroku odvzame 
nevarne predmete, s katerimi bi lahko poškodoval sebe ali druge otroke. 
 

16. člen 
 
V primeru vročine, bruhanja, driske, izpuščajev ali vnetih oči, strokovni delavec pokliče starše, da 
pridejo po otroka v najkrajšem možnem času. 
 
V. UKREPI ZA VARNOST OTROK V VRTCU 

 
17. člen 

 
Za varnost v času bivanja otrok v vrtcu in pri dejavnostih, ki se izvajajo po Letnem delovnem načrtu 
Vrtca Črnuče in Letnem delovnem načrtu posameznih skupin, so odgovorni strokovni delavci vrtca.  
 

18. člen 
 

Puščanje otrok samih, brez nadzora, je hujša kršitev delovne dolžnosti. 
 

19. člen 
 
Strokovni delavci poskrbijo, da je otrok ustrezno oblečen. 
 

20. člen 
 
Transport hrane ne sme predstavljati tveganj za zdravje. 
 
Strokovni delavci morajo biti ob strežbi hrane pozorni na: 
- varno uporabo pribora, 
- ustrezno temperaturo ponujenega obroka, 
- morebitno prisotnost koščic pri uživanju koščičastega sadja, rib … 

 
Strokovni delavci otroku na ustrezen način ponudijo vso hrano in ga k poizkušanju hrane spodbujajo. 
 
Strokovni delavci pred spanjem preverijo, ali so otrokova usta prazna. 
 



21. člen 
 
Med spanjem morajo otroci imeti zagotovljen miren počitek. Otroci morajo biti oblečeni in pokriti 
primerno sobni temperaturi. 
 
V času počitka otrok mora biti v igralnici prisoten najmanj en strokovni delavec. 
 
Ležalnike preoblačijo strokovni delavci v skladu z navodili ZHR igralnic. 
 
VI. UKREPI ZA VARNOST OTROK NA IGRIŠČU IN IZVEN VRTCA  
 

22. člen 
 

Spremljanje otrok pri dejavnostih zunaj vrtca mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Aktivnosti otrok izven igralnice morajo biti organizirane in vodene tako, da je poskrbljeno za varnost 
otrok.  
Pri vodenju in bivanju izven vrtca morajo zaposleni v vrtcu izvajati naslednje varnostne ukrepe: 
- voditi otroke na sprehode le ob spremstvu polnoletnih oseb (strokovna delavka in še ena 

polnoletna oseba), 
- v primeru odhoda na lokacijo izven vrtca z avtobusom morata oddelek otrok poleg strokovne 

delavke spremljati še vsaj dve polnoletni osebi, 
- če je organiziran primestni prevoz oz. mestni prevoz po obvoznici, morajo biti avtobusi opremljeni 

z varnostnimi pasovi,  
- skrbeti, da imajo otroci, ki se vozijo s kolesom ali z rolerji, na glavi zaščitno čelado in ostalo 

priporočeno zaščito (ščitniki). 
 
Na izletih, zimovanjih, letovanjih in taborih spremlja 8 otrok ena polnoletna oseba. 

 
23. člen 

 
Strokovni delavci morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni s Pravilnikom o 
varnosti otrok. 
 

24. člen 
 
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem so strokovni delavci dolžni poskrbeti za varnost otrok 
v skladu s Pravilnikom o varnosti otrok v Vrtcu Črnuče. 

 
25. člen 

 
Za organiziranje izleta je potrebno obvestiti  pomočnico ravnateljice ali ravnateljico s predpisanim 
obrazcem. 
 
V primeru, da se otrok na sprehodu izgubi ali samovoljno odide iz vrtca, strokovni delavec  zagotovi 
varnost ostalih otrok svojega oddelka in prične z iskanjem. Strokovni delavec obvesti ravnateljico 
oziroma pooblaščeno osebo (v času ravnateljičine odsotnosti), ki se odloči o morebitni pomoči 
policije. Obvestiti je potrebno starše. 

 
 



VII. HIGIENSKO ZDRAVSTVENI UKREPI 
 

26. člen 
 

Izvajanje higiensko zdravstvenih ukrepov je dolžnost delavcev vrtca v smislu lastnih ravnanj ter 
osebne higiene. 
 
Delavci vrtca so dolžni skrbeti za osebno higieno otrok ter za higieno opreme in prostorov v vrtcu.  
 
Čiščenje in vzdrževanje opreme poteka skladno z Načrti čiščenja Vrtca Črnuče. 

 
27. člen 

 
V kuhinjo in pripadajoče prostore ne smejo vstopati delavci vrtca brez dovoljenja kuharskega osebja.  
Neupoštevanje tega določila se smatra kot kršitev delovne obveznosti.  
 

28. člen 
 
Pri izvajanju zdravstveno higienskih ukrepov so delavci vrtca, predvsem strokovni delavci,  dolžni: 
- da preprečujejo vstop otrokom v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma njihovi 

uporabi, 
- da onemogočijo otrokom dostop do nevarnih stvari (čistil, razkužil, zdravil, delovnih  

strojev …), 
- da upoštevajo pisna navodila staršev in zdravnikov pri otrocih z morebitnimi kroničnimi obolenji 

– sladkorna bolezen, vročinski krči, astma, alergije in podobno. Evidenca teh otrok mora biti na 
dogovorjenih mestih v igralnicah, 

- da v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestijo organizatorja zdravstveno higienskega 
režima ter hkrati poostrijo higieno, 

- da staršem otrok oziroma drugim osebam omogočijo  vstop v igralnice, če upoštevajo ustrezne 
higienske zahteve vrtca,  

- da ne dajejo zdravil otroku, razen v primeru iz  29. člena tega pravilnika, 
- da večkrat dnevno zračijo igralnice oziroma prostore vrtca, 
- da organizirajo dovolj gibanja otrokom med vzgojnim delom, 
- da pri deljenju hrane uporabljajo namenske predpasnike, 
- da se redno preobuvajo, 
- da dosledno upoštevajo navodila ustreznih strokovnih služb.  
 

29. člen 
 
Kakršno koli nudenje zdravstvene terapije (tablet, mazil in sirupov) otrokom, s strani strokovnih 
delavcev, je v vrtcu prepovedano. 
 
Izjema velja le za primere, ko je otrok: 
- alergičen na pike žuželk ali sestavino živila, 
- ima vročinske krče, 
- ima astmatične ali epileptične napade ter 
- druga podobna stanja. 
 
V teh primerih velja, da starši strokovnim delavcem prinesejo pisna navodila zdravnika o izvajanju 
terapije. 
 



30. člen 
 
V vseh prostorih vrtca in na funkcionalnem zemljišču vrtca je prepovedano kajenje. 

 
31. člen 

 
Delavci vrtca, katerih dela in naloge so takšnega značaja, da je za njihovo izvajanje po predpisih in po 
določilih pravilnika o sistemizaciji delovnih mest potreben periodični zdravniški pregled, so dolžni 
redno opravljati take preglede. Neupoštevanje tega določila se smatra kot kršitev delovne dolžnosti. 
 
VIII. POSTOPKI IN NAČINI RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE, NESREČE ALI NENADNEGA OBOLENJA 
OTROKA V VRTCU 
 

32. člen 
 
V primeru nesreče, poškodbe ali nenadnega obolenja otroka, je oseba, ki ji je otrok zaupan, dolžna 
takoj in pravilno ukrepati: 
- otroku nudi takoj ustrezno prvo pomoč, 
- pokliče najbližjo osebo, da ji pomaga zagotoviti varnost za ostale otroke oddelka in zavarovati kraj 

nesreče ter po potrebi pokliče nujno medicinsko pomoč na telefon 112 in o nesreči obvesti starše, 
ravnateljico ali pooblaščeno osebo. 

 
Oseba, ki je bila ob nesreči otroka prisotna, je dolžna isti dan razložiti staršem otroka, kako je do 
nesreče prišlo in v najkrajšem možnem času napisati Zapisnik o nezgodi otrok v Vrtcu Črnuče ter ga 
nasloviti na ravnateljico vrtca. 

 
Če starši niso prisotni in je zdravniška pomoč nujna, otroka v zdravstveno ustanovo spremlja zaposleni 
vrtca.  

 
33. člen 

 
V primeru nesreče otroka na izletu, igrišču ali drugje je potrebno poskrbeti za varnost drugih otrok, s 
poškodovanim pa ravnati in zanj ukrepati po določilih 32. člena. 
 

34. člen 
 
V primeru, da otrok zaužije predmet ali drugo nevarno snov in bi lahko nastopile posledice za 
otrokovo zdravje, je potrebno ravnati in ukrepati po določilih 32. člena.  

 
35. člen 

 
Strokovni delavec je dolžan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otroku v času bivanja v 
vrtcu. Informacijo je dolžan dati isti dan, kot se je pripetila.  

 
36. člen 

 
V primeru elementarnih nesreč (požara, potresa …) morajo delavci vrtca najprej poskrbeti za varnost 
otrok. 
 
 
 



IX. DOLŽNOSTI STARŠEV, SKRBNIKOV IN REJNIKOV PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI OTROK 
 

37. člen 
 
Starši, skrbniki in rejniki, ki svojega otroka zaupajo vrtcu, so dolžni spoštovati Pogodbo o določitvi 
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, določila tega pravilnika ter navodila, ki jih 
posredujejo strokovni delavci in se nanašajo na varnost otroka v vrtcu. 
 

38. člen 
 

Starši so dolžni v vrtec pripeljati zdravega otroka. 
 
Na zahtevo strokovnega delavca, ki sprejema otroke, so starši dolžni otroku odvzeti predmete ali 
stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka ali za druge otroke v vrtcu. 

 
39. člen 

 
Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil. V primeru, da vzgojiteljica 
ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa in da tak lahko ogrozi svoje zdravje ali zdravje drugih otrok, 
na to opozori starše. Če se stanje ne izboljša, strokovni delavec opozori svetovalno delavko in 
ravnateljico. Če strokovni delavec ugotovi znake nasilja, obvesti o tem svetovalno delavko in 
ravnateljico oziroma pooblaščeno osebo. 
 
X. KONČNE DOLOČBE 
 

40. člen 
 
S tem pravilnikom morajo biti seznanjeni vsi delavci v vrtcu. Vsebina tega pravilnika se obnovi na 
sestankih ob začetku novega šolskega leta.  

 
41. člen 

 
Pravilnik o varnosti otrok je objavljen na spletni strani Vrtca Črnuče. 
 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejetju na Svetu Vrtca Črnuče. 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Črnuče, številka 
144-00/MB-VK z dne 21. 2. 2000.  
 
 
 
Številka:  
Črnuče, 4. 9. 2018 
 
             
                                Lidija Kopasić  

predsednica Sveta Vrtca Črnuče  
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