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Na podlagi 15., 68.  in 84. člena Statuta Zavoda Antona Martina Slomška z dne 26. 

09. 2008  je svet zavoda na svoji  49. seji dne 25. 09. 2008 sprejel 

 

PRAVILA  VRTCA   

»HIŠA OTROK - VRTEC MONTESSORI« 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravil) 

 

(1) S temi PRAVILI  se natančneje ureja notranja organizacija organizacijske enote 

»Hiša otrok – vrtec montessori« (v nadaljnjem besedilu: vrtec) v Zavodu Antona 

Martina Slomška (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

(2) Pravila vsebujejo:  

I.       SPLOŠNE DOLOČBE 

II.      ORGANIZIRANOST VRTCA 

III.     DEJAVNOST IN NALOGE  VRTCA 

IV.     PROGRAM VRTCA 

V.      NAČRTOVANJE DELA 

VI.     ORGANI VRTCA  

VII.    IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

VIII.  ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU 

IX.     VARNOST IN ZDRAVJE 

X.      PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK 

XI.     SODELOVANJE  S  STARŠI 

XII.   HIŠNI  RED 

XIII. VPIS  IN  IZPIS 

XIV. SODELOVANJE  VRTCA 

XV.   DOKUMENTACIJA VRTCA 

XVI. TAJNOST PODATKOV IN JAVNOST DELA  

XVII.  SPLOŠNI AKTI VRTCA 

XVIII. KONČNI DOLOČBI 
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2. člen 

                (veljavnost predpisov in drugih pravil za vrtec) 

 

(1)Za izvajanje dejavnosti vrtca se uporabljajo predpisi za področje predšolske vzgoje 

in izobraževanja ter drugi predpisi, ki veljajo za dejavnost, ki jo izvaja vrtec ter splošni 

akti Zavoda Anton Martin Slomšek. 

(2)Vsi delavci vrtca, otroci, starši in obiskovalci so dolžni upoštevati hišni red vrtca. 

(3) Za zaposlene v vrtcu se uporablja kolektivna pogodba, veljavna za področje 

dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 

 

3. člen 

(vzgojni princip za izvajanje predšolske vzgoje) 

 

(1) Vrtec je katoliški vrtec. Vzgojni principi izvirajo iz pedagogike montessori in 

Kateheze Dobrega Pastirja. Svoje cilje dosega z uresničevanjem katoliških moralnih 

vrednot in načel.  

(2) Vrtec opravlja predšolsko vzgojo in izobraževanje ter skrbi za celostno vzgojo 

otrok na podlagi spoznanj razvoja psihologije, medgeneracijske pedagogike in tistih 

pedagoških načel, ki uspešno povezujejo versko izkušnjo z vsemi vzgojno – 

izobraževalnimi metodami ter izvaja naloge, ki razvijajo medgeneracijsko povezanost 

in socialen čut. 

4. člen 

(vpis v razvid) 

 

Vrtec Hiša otrok - vrtec montessori opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost na ravni 

predšolske vzgoje po programu Angelin vrtec, montessori program, za katerega je 

dal Strokovni svet RS pozitivno mnenje dne 17. 6. 2004. Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport je vrtec Hiša otrok - vrtec montessori vpisalo v razvid  z odločbo 

številka 6033-178/2006, dne 05. 12. 2006, odločba za razširjeni vpis št. 6033-

248/2007 z dne 25. 9. 2007. 
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II. ORGANIZIRANOST VRTCA 

5. člen  

(status vrtca v okviru zavoda)  

 

(1) Vrtec je organizacijska enota zasebnega zavoda »Zavod Antona Martina 

Slomška« s sedežem na Vrbanski c. 30, Maribor. 

(2) Vrtec ima sedež na Vrbanski c. 30, 2000 Maribor. 

 

6. člen  

(pooblastila vrtca v pravnem prometu)  

 

(1) Vrtec ima omejena pooblastila v pravnem prometu, in sicer v obsegu, ki se 

nanaša na dejavnost vrtca in v okviru finančnega načrta zavoda.  

(2)Ravnatelj vrtca sme sklepati pogodbe z uporabniki storitev vrtca, in sicer s starši 

otrok, vključenih  v vrtec ter drugimi uporabniki storitev vrtca, za sklepanje drugih 

pogodb za izvajanje storitev ali dobavo blaga, pa si mora pridobiti predhodno 

soglasje poslovnega direktorja zavoda oziroma njegovo pooblastilo. 

(3) Vrtec izvršuje navedena pooblastila v imenu in za račun zavoda. 

(4) Evidentiranje poslovnih dogodkov vrtca pa se izvaja ločeno preko posebnega 

stroškovnega mesta zavoda. Po potrebi se po odredbi poslovnega direktorja zavoda 

lahko za vrtec odpre dodaten TRR zavoda izključno za potrebe vrtca. 

 

7. člen  

(pečat) 

 

(1) Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. Na obodu izrisanega kroga v 

premeru 29 mm je izpisano ime organizacijske enote v rimski kapitali »HIŠA OTROK 

– VRTEC MONTESORI« in v pomanjšanih velikih črkah sedež »VRBANSKA CESTA 30, 

2000 MARIBOR«. V polju kroga je znak v obliki odprte dlani in nad njo figura 

plešočega, igrivega otroka. 

 (2) Vrtec ima lahko tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm in izrisanim 

notranjim krogom v premeru 16 mm z enako vsebino in likovno izvedbo, kot je 

opisano v prejšnjem odstavku.  

(3)Pečat vrtca se uporablja za razne dopise, obvestila in druge dokumente, ki ne 
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predstavljajo  pravnih poslov zavoda v pravnem prometu. 

(4) Poslovni direktor zavoda sprejme sklep o številu posameznih pečatov vrtca, o 

njihovi hrambi in uporabi, ravnatelj pa določi delavce vrtca, ki so zanje odgovorni.   

 

8. člen 

(znak) 

 

(1)Znak vrtca sestavljajo: sestavljata: lik (ki simbolizira geslo montessori pedagogike 

»Pomagaj mi, da naredim sam«) – odprta dlan, nad katero je stilizirana figura 

plešočega, igrivega otroka; ter pod likom v rimski kapitali izpisano ime – v prvi vrsti 

»HIŠA OTROK« in v drugi vrsti med dvema črtama »VRTEC MONTESSORI«. 

(2)Barve znaka so: dlan in črti oranžni, figura zelena, črke rdeče.  

 

9. člen 

(zastopanje in vodenje vrtca) 

 

(1) Ravnatelj vrtca vodi in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.  

(2) Ravnatelj organizira in vodi vzgojno, pedagoško, socialno, kulturno oziroma drugo 

delo in naloge vrtca ter opravlja naloge, za katere ga pooblasti poslovni ali strokovni 

direktor zavoda. 

(3) Ravnatelj podpisuje  dokumentacijo ter druge listine, ki jih vodi oziroma izdaja 

vrtec.  

(4) V odsotnosti ravnatelja opravlja njegove naloge s področja pedagoškega vodenja 

pomočnik ravnatelja, če je v vrtcu imenovan.  

(5) Za posamezne zadeve ali  za posamezne  naloge lahko ravnatelj pisno pooblasti 

tudi drugo osebo. Vsebino, obseg in trajanje zastopanja določi s pisnim pooblastilom.  

 

10. člen  

 (podpisovanje listin vrtca)  

 

(1) Dopise in druge listine, ki jih pošilja oziroma izdaja vrtec, podpisujejo poleg 

ravnatelja tudi osebe, ki jih za podpisovanje oziroma vodenje posameznega 

postopka s sklepom določi ravnatelj.  
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(2) Javne listine, ki bi jih morebiti izdal vrtec, lahko podpisuje le ravnatelj, če je vpisan 

v sodni register.  

(3) Drugi pooblaščeni delavci za podpisovanje računovodskih listin deponirajo svoj 

podpis pri  pristojni organizaciji za plačilni promet, preko katere posluje zavod.  

 

 

 

III. DEJAVNOST IN NALOGE VRTCA  

 

11. člen 

(dejavnost in naloge vrtca) 

 

(1) Vrtec opravlja predšolsko vzgojo in izobraževanje ter skrbi za celostno vzgojo 

otrok na podlagi spoznanj pedagogike montessori, razvojne psihologije, 

medgeneracijske pedagogike in tistih pedagoških načel, ki uspešno povezujejo 

versko izkušnjo z vsemi vzgojno-izobraževalnimi metodami, ter izvaja naloge, ki 

razvijajo medgeneracijsko povezanost in socialni čut. 

(2) Vrtec izvaja naslednje dejavnosti: 

  

P                      IZOBRAŽEVANJE 

85.100  Predšolska vzgoja 

85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije  

85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje   

 

Q                 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

88.910           Dnevno varstvo otrok 

88.990       Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

 

R               KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 

90.010         Umetniško uprizarjanje  

90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

90.030           Umetniško ustvarjanje 
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91.020 Dejavnost muzejev   

93.190 Druge športne dejavnosti 

93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  

 

G  TRGOVINA 

47.890          Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  

47.990           Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (tudi od vrat 

do vrat)  

 

I                    GOSTINSTVO 

56.102        Okrepčevalnica in podobni obrati  

 

M           STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 

72.200         Raziskovalna in razvojna dejavnost  na področju družboslovja in 

humanistike  

74.200         Fotografska dejavnost  

74.300 Prevajanje in tolmačenje  

 

J                  INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 

58.110         Izdajanje knjig  

58.130         Izdajanje časopisov  

58.140         Izdajanje revij in druge periodike  

58.190         Drugo založništvo  

59.200         Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  

60.100         Radijska dejavnost  

60.200         Televizijska dejavnost  

61.200         Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 

61.300         Satelitske telekomunikacijske dejavnosti 

62.010         Računalniško programiranje  

62.020         Svetovanje o računalniških napravah in programih  

62.030         Upravljanje računalniških naprav in sistemov  

63.110         Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti  

63.120         Obratovanje spletnih portalov  
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N                DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 

79.120            Dejavnost organizatorjev potovanj 

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

82.190           Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti  

82.300            Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  

  

 

 

 

IV.   PROGRAM VRTCA 

 

12. člen 

   (komu je namenjen program) 

 

V vrtcu izvajamo celodnevni program, ki je namenjen otrokom od enajstega meseca 

starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Namen 

programa je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja 

družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

13. člen 

(pedagogika montessori - vzgojni princip) 

 

(1)Program izvajamo po posebnih pedagoških načelih, to je po vzgojnem pristopu 

montessori, kjer lahko otroci izbirajo med didaktičnimi materiali na področjih: 

vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, jezik, znanost, umetnost in Kateheza 

Dobrega Pastirja. Duhovnost pedagogike montessori je v našem vrtcu katoliška.  

 

(2)Otroci imajo možnost pridružiti se gibalni vzgoji, tujemu jeziku in projektom. Te 

dejavnosti vodijo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in zunanji sodelavci ali starši.  
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14. člen 

( okolje za delo ) 

 

(1)Otrokom zagotavljamo fizično in psihično varnost ter oblikujemo okolje, v katerem 

se čutijo sprejete in razvijajo vse svoje osebnostne potenciale. 

(2)Otrokom pomagamo, da si lahko sami oblikujejo svoj odnos do sebe, drugih, 

stvari, stvarstva in Boga. Okolje urejamo tako, da se lahko igrajo, raziskujejo, izražajo 

svoja čustva ter svojo osebnost in se v vsem tem učijo živeti s seboj in z drugimi. 

 

 

 

V. NAČRTOVANJE DELA 

 

15. člen 

(letni delovni načrt vrtca) 

 

(1) Letni delovni načrt vrtca (v nadaljnjem besedilu: LDN) sprejeme svet vrtca v 

soglasju z upravnim odborom zavoda, in sicer najkasneje do konca septembra za 

tekoče šolsko leto.  

(2) Svet vrtca sprejme nadstandardni program  vrtca po predhodni pridobitvi soglasja  

sveta staršev na predlog ravnatelja, in sicer do konca septembra za tekoče šolsko 

leto.  

(3) Predlog letnega delovnega načrta za vrtec pripravi ravnatelj. Ravnatelj vrtca 

pripravi predlog potem ko je pridobil mnenje  vzgojiteljskega zbora.  

 

16. člen 

(vsebina LDN) 

 

Z letnim delovnim načrtom vrtca se določi  organizacija in podrobnejša vsebina 

življenja in dela vrtca, in sicer predvsem:  

- organizacija in  obratovalni čas vrtca, 

- programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok, 

- razporeditev otrok v oddelke, 

- delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, 
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- naloge oziroma aktivnosti za izvrševanje dejavnosti, ki jih vrtec stalno izvaja 

ter za izvršitev poslovnih usmeritev in plana zavoda za organizacijsko enoto v 

tekočem šolskem oziroma koledarskem letu,  

- dodatne naloge in cilje, ki jih želi vrtec doseči v tekočem šolskem oziroma 

koledarskem letu, 

- načrt vpisa, 

- organizacija taborov vrtca v času počitnic, 

- program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja  strokovnih in drugih 

delavcev, 

- organizacija mentorstva pripravnikom, študentom oziroma dijakom na praksi, 

- sodelovanje s starši, 

- strokovno sodelovanje z osnovnimi  šolami, v katere se vpisujejo otroci,  z 

zdravstveno službo in drugimi organizacijami, 

- vključevanje vrtca v okolje,  

- strokovno sodelovanje z organizacijami, ki izobražujejo kadre za predšolsko 

vzgojo, z drugimi vrtci, združenji vrtcev, raziskovalnimi, športnimi, kulturno-

umetniškimi in drugimi organizacijami  ipd., 

- poslovno in drugo sodelovanje z gospodarskimi družbami, zavodi ali drugimi 

organizacijami, 

- zagotavljanje drugih kadrovskih, prostorskih in materialnih pogojev, 

- druge potrebne vsebine ter naloge v skladu s prepisi, ki veljajo na področju 

predšolske vzgoje. 

 

17. člen 

     (povezovanje vrtca)  

 

Vrtec se lahko v okviru zavoda za izvajanje svojih dejavnosti povezuje z Nadškofijo 

Maribor, Karitasom ter organizacijami, ki  delujejo  na  področju vzgoje in 

izobraževanja, ki jo izvaja vrtec, z gospodarskimi družbami na področju delovanja 

vrtca in z drugimi organizacijami ter z  ustreznimi strokovnimi institucijami. 
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VI. ORGANI  VRTCA  

18. člen 

(organi vrtca) 

 

Organi vrtca so: 

- svet vrtca, 

- ravnatelj, 

- svet staršev, 

- strokovni organi, in sicer: 

� vzgojiteljski zbor, 

� strokovni aktivi, 

- komisija za sprejemni otrok. 

19. člen 

(pravila za delovanje organov vrtca) 

(1) Organi vrtca delujejo po postopkih, določenih s predpisi, ustanovitvenim aktom 

zavoda, statutom zavoda, temi pravili in poslovnikom organa. 

(2) V postopkih odločanja o individualnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 

delavcev organizacijskih enot zavoda se uporabljajo določbe zakona o delovnih 

razmerjih in drugih ustreznih predpisov, ustanovitvenega akta in statuta ter določbe 

drugih splošnih aktov zavoda oziroma vrtca. 

(3) V postopkih odločanja o ukrepih zaradi  kršitev hišnega reda se uporabljajo 

določbe teh pravil in pravila o hišnem redu v vrtcu ter predpisi, ki veljajo za področje 

izvajanja javne službe.  

 

 

1. SVET VRTCA  

20. člen 

(svet vrtca) 

 

(1) Svet vrtca je organ upravljanja vrtca ter posvetovalni organ ravnatelja. 

(2) Svet vrtca obravnava in odloča o zadevah, ki jih določajo predpisi za področje 

predšolske vzgoje, področje kulture, sociale ter druga področja, na katerih opravlja 

vrtec svojo dejavnost, je drugostopenjski organ vrtca, kadar se odloča o pravicah 
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otrok in opravlja naloge, ki jih določa statut zavoda, pravila vrtca ali drug splošni akt 

zavoda. 

(3) Svet vrtca odloča na sejah z javnim ali tajnim glasovanjem, in sicer z večino 

glasov vseh članov, če z zakonom ni določena drugačna večina, o proceduralnih 

vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.  

(4) Svet vrtca lahko svoje delo uredi s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z 

upravnim odborom zavoda.  

21. člen 

(pristojnosti sveta vrtca) 

Pristojnosti sveta vrtca: 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema program razvoja vrtca in 

spremlja njegovo izvrševanje, 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema letni delovni načrt vrtca in 

poročilo o njegovi uresničitvi, 

- oblikuje letno poročilo o delu vrtca in ga posreduje upravnemu odboru zavoda, 

- v soglasju z upravnim odborom zavoda sprejema program nadstandardnih 

storitev in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v vrtca, 

- sprejme predlog finančnega načrta in predlog letne bilance vrtca, ki ju skupaj z 

računovodstvom  pripravi ravnatelj za sprejem na upravnem odboru zavoda, 

- v soglasju z upravnim odborom odloča o višini prispevka staršev in cenah 

drugih storitev vrtca, 

- oblikuje predlog programa prioritete za delitev presežkov prihodkov nad 

odhodki, pridobljenimi s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z 

opravljanjem izobraževanja oziroma drugih registriranih dejavnosti vrtca, 

- predlaga upravnemu odboru spremembo in razširitev dejavnosti, 

- sprejme poročilo o izvajanju dejavnosti vrtca in o morebitnih  vzgojno-

izobraževalnih in drugih problemih, 

- v soglasju z upravnim odborom sprejme pravila vrtca, 

- sprejme druge splošne akte vrtca, za katere po ustanovitvenem aktu, statutu 

zavoda ali predpisih za področje dela vrtca , in ni pristojen drug organ, 

- obravnava opozorila staršev v zvezi s kršitvami pravic ter vodstvu vrtca 

predlaga ukrepe, 

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z odločitvami o vlogah za vpis otrok v vrtec,   

- razpisuje volitve (oziroma imenovanje) članov sveta vrtca,  
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- voli in imenuje organe vrtca v skladu s statutom zavoda in drugimi predpisi,  

- imenuje predstavnike vrtca v druge organizacije,  

- oblikuje pobude in predloge ter sprejema stališča o vprašanjih,  pomembnih  

za delovanje vrtca, in jih posreduje direktorjema oziroma  upravnemu odboru 

zavoda ter  drugim  organizacijam ali zavodom, 

- obravnava in odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi, ustanovitvenim 

aktom zavoda ter drugimi splošnimi akti zavoda  in  v  skladu  s  potrebami. 

 

22. člen 

(sestava sveta vrtca) 

 

Svet vrtca  sestavlja 5 članov, in sicer: 

• en  predstavnik ustanovitelja zavoda, 

• dva predstavnika delavcev vrtca, 

• dva predstavnika staršev otrok, vpisanih v vrtec. 

 

23. člen 

(mandat sveta vrtca) 

 

(1) Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji, od katere prične članom sveta teči 

mandat. 

(2) Mandat članov sveta traja štiri leta.  

(3) Mandat članov sveta vrtca se izteče s potekom mandata oziroma preneha pred 

tem: 

- predstavniku staršev s prenehanjem statusa otroka, vpisanega v vrtec, 

katerega starš je, 

- predstavniku delavcev vrtca s prenehanjem zaposlitve v vrtcu. 

 

24. člen 

(organiziranost sveta vrtca) 

 

(1)Prvo sejo sveta vrtca skliče ravnatelj najkasneje 15 dni po imenovanju članov 

sveta vrtca. 

(2) Na prvi seji člani sveta vrtca izvolijo predsednika in namestnika predsednika. 
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(3) Predsednik  sveta vrtca predstavlja in zastopa svet vrtca, podpisuje zapisnike in 

sklepe sveta, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje 

sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta vrtca. 

(4) V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov 

namestnik. 

 

25. člen 

 (imenovanje oziroma izvolitev članov v svet vrtca) 

 

(1) Predstavnika ustanovitelja v svet vrtca imenuje ustanovitelj za dobo štirih let.  

(2) Ustanovitelj imenuje nove člane najkasneje 30 dni pred iztekom mandata 

prejšnjim članom.  

(3) Delavci zavoda volijo svoje predstavnike po postopku, določenem v teh pravilih.  

(4) Predstavnike staršev izvoli svet staršev z javnim glasovanjem. 

 

26. člen 

(razrešitev člana sveta vrtca) 

 

(1) Član  sveta vrtca je lahko razrešen pred potekom mandata, če: 

- sam zahteva razrešitev; 

- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati 

funkcije člana  sveta; 

- tako odloči ustanovitelj. 

(2) Predstavnika ustanovitelja razreši ustanovitelj,  druge člane pa svet vrtca.  

(3) Ko svet vrtca ugotovi, da je nastopil eden izmed razlogov za razrešitev 

predstavnika ustanovitelja, o tem obvesti ustanovitelja ter predlaga imenovanje 

nadomestnega člana. 

 

27. člen 

 (volitve predstavnikov delavcev vrtca) 

 

(1) Svet vrtca razpiše volitve za predstavnika delavcev v svetu vrtca s sklepom 

največ 90  in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dosedanjih članov. Volitve se 

opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata članom. 
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(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan in lokacija volitev, datum možnosti za 

predčasne volitve, podatek, koliko članov sveta vrtca se voli, rok za vložitev 

predlogov kandidatov, imenuje se volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva 

člana ter praviloma njihovi namestniki.  

(3) Predsednik oziroma člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki se imenujejo 

izmed delavcev vrtca, ki  ne bodo kandidirali za predstavnika delavcev. Volilna 

komisija je imenovana za dobo štirih let. 

(4) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v vrtcu.  

(5) Predlog kandidatov za izvolitev predstavnikov delavcev v svet vrtca lahko poda 

vsak delavec vrtca, vzgojiteljski zbor ter ravnatelj vrtca. Predlog kandidata se poda v 

pisni obliki s priloženim pisnim soglasjem kandidata h kandidaturi. 

(6) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost. Volilna komisija v 

skladu s sklepom o razpisu volitev za delavce, ki so odsotni na dan volitev, izvede 

predčasne volitve. 

Vsak delavec ima en glas.  

(7) Ravnatelj oziroma  pomočnik ravnatelja nima pravice voliti ali biti izvoljen. 

(8) Voli se osebno z glasovnicami. 

(9) Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem  redu 

priimkov, z navedbo, koliko članov sveta vrtca se voli. 

(10) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z 

aktivno volilno pravico.  

(11) Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov vseh delavcev, ki so glasovali. V 

primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov,  postane član sveta kandidat, 

ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.  

 

 

2. RAVNATELJ VRTCA 

28. člen  

(ravnatelj vrtca) 

 

(1) Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi 

za področje predšolske vzgoje in vrtce montessori in v skladu z ustanovitvenim 

aktom, statutom zavoda oziroma pravili vrtca. 
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(2) Ravnatelja vrtca imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda na predlog 

strokovnega in poslovnega direktorja zavoda in v soglasju z ustanoviteljem za pet (5) 

let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.  

(3) Ravnatelj vrtca se imenuje brez javnega razpisa. 

(4) Ravnatelj vrtca prične opravljati funkcijo, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, če 

opravlja funkcijo v delovnem razmerju. Sicer pa z dnem, ki ga določi akt o 

imenovanju, pogodba o zaposlitvi  oziroma druga pogodba.   

 

29. člen 

(postopek imenovanja) 

 

(1) Poslovni direktor najkasneje v treh dneh od imenovanja ravnatelja vrtca pošlje 

ustanovitelju vlogo za soglasje k sklepu o imenovanju. 

(2) K vlogi za soglasje priloži kopijo vseh dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje 

predpisanih pogojev za opravljanje funkcije ravnatelja.  

(3) Po pridobitvi soglasja ustanovitelja poslovni direktor imenovanemu kandidatu 

najkasneje v treh dneh od pridobljenega soglasja pošlje odpravek dokončnega 

sklepa o imenovanju. 

(4) Poslovni direktor zavoda pošlje obvestilo o imenovanju ravnatelja, ki izvaja javna 

pooblastila, državnim organom, pristojnim za področje dela vrtca.  

(5) V primeru, da ustanovitelj zavrne soglasje k imenovanju kandidata, upravni odbor 

zavoda ponovi postopek za imenovanje ravnatelja. 

 

30. člen  

(pooblastila ravnatelja vrtca) 

 

(1) Ravnatelj vrtca je strokovni oziroma pedagoški vodja vrtca in ga zastopa v okviru 

dejavnosti, ki jo izvaja vrtec  in je odgovoren za njegovo strokovno in zakonito delo.   

(2) Ravnatelj vrtca lahko zastopa zavod v okviru dejavnosti, ki jo izvaja vrtec, v 

obsegu, ki ga določa akt o ustanovitvi in statut zavoda ter v skladu s pooblastilom 

poslovnega direktorja zavoda.  

(3) Ravnatelj opravlja svoje naloge v skladu s predpisi za področje dejavnosti vrtca in 

splošnimi akti zavoda ter v skladu s pooblastili poslovnega in strokovnega direktorja.  
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31. člen 

 (naloge ravnatelja vrtca) 

 

V okviru nalog iz prejšnjega člena teh pravil ravnatelj vrtca predvsem opravlja 

naslednje naloge: 

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca, 

- pripravlja predloge programa razvoja in dela vrtca, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta vrtca in je odgovoren za njegovo 

izvedbo, 

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanja kakovosti s samo-evalvacijo in 

pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji vrtca, 

- skupaj z računovodstvom pripravi osnutek finančnega načrta in letne bilance 

vrtca za sprejem predloga na svetu vrtca,  

- predlaga višini prispevka staršev in cenike za druge storitve oziroma blago 

vrtca, 

- sprejme akt o organizaciji dela in sistemizaciji del in nalog vrtca, 

- podpisuje račune, ki jih izdaja vrtec, potrdila, dopise ter druge listine vrtca ter 

potne naloge za delavce vrtca, 

- podpisuje obvestila v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu, razna 

potrdila staršem, javne listine, ki bi jih morebiti izdajal vrtec idr., 

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter drugih uporabnikov storitev 

vrtca ter za varnost otrok in delavcev vrtca, 

- skrbi za sodelovanje s starši otrok, 

- odloča o priznanjih otrokom, 

- vodi delo vzgojiteljskega zbora in koordinira delo organov vrtca, 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu in delu strokovnih delavcev v 

vrtcu, spremlja njihovo delo in jim svetuje, 

- za vrtca predlaga poslovnemu direktorju zavoda sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

s strokovnimi delavci, po posebnem pisnem pooblastilu direktorja ali, če tako 

določajo pravila vrtca, pa sklepa pogodbo o zaposlitvi z njimi sam,   

- za vrtec sklepa delovna razmerja z drugimi delavci (strokovno-

administrativnimi, računovodskimi, tehničnimi) in druga pogodbena razmerja 

za občasna ali začasna dela, 

- odloča o napredovanju v plačne razrede, 
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- odloča o disciplinski in materialni odgovornosti delavcev  vrtca ter izreka druge 

ukrepe v sladu s predpisi,  

- opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi oziroma za katere 

ga pisno pooblastita direktorja zavoda, 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

- organizira mentorstvo pripravnikom, 

- skrbi za sodelovanje vrtca z drugimi OE zavoda, za strokovno sodelovanje z 

drugimi vzgojni-izobraževalnimi zavodi oziroma organizacijami, v katere so 

bodo vpisali otroci vrtca, s pristojnim ministrstvom za področje dela vrtca, z 

drugimi vrtci, združenji vrtcev, raziskovalnimi, športnimi, kulturno-umetniškimi 

in drugimi organizacijami  ipd., 

- opravlja druge naloge, za katere ga pooblaščajo predpisi ali ga pooblasti kateri 

od direktorjev zavoda. 

 

 

3. STROKOVNI ORGANI  VRTCA 

32. člen 

(vrste strokovnih organov vrtca) 

 

(1) Strokovni orani vrtca so  vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi. 

(2) Strokovni organi delujejo in opravljajo naloge v skladu s predpisi, ki urejajo 

področje predšolske vzgoje. 

(3)Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca. 

(4)Vzgojiteljski zbor izvaja naloge: 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim 

delom, 

- daje mnenje o letnem delavnem načrtu, 

- predlaga uvedbo nad standardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

- načrtuje, analizira in vrednoti vzgojno delo, 

- odloča o vzgojnih ukrepih in  

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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4. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK in dodelitev donacijskih sredstev 

 

33. člen 

(sestava komisije) 

 

(1)Komisijo za sprejem otrok in donacijskih sredstev  imenuje ravnatelj in ji določi 

mandat, roke za opravljanje posameznih nalog in potrebne naloge.  

(2)Komisija deluje po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec Hiša otrok – vrtec 

montessori in o prispevkih staršev.  

 

 

5. SVET STARŠEV  VRTCA 

34. člen 

(svet staršev  vrtca) 

 

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev. 

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima  vsak oddelek v njem po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

(3) Svet staršev na svoji prvi seji izvoli predsednika in njegovega namestnika.  

(4) Svet staršev deluje v skladu s pravili,  ki veljajo za svet staršev v javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu. Za svoje delo lahko sprejme poslovnik. 

 

35. člen 

(naloge in pooblastila svet staršev  vrtca) 

 

Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, programih vrtca pri 

pravilih hišnega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu vrtca, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki v vrtcu, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu, 

- voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe vrtca, 
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- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede 

vključevanja v  lokalno okolje, 

- samostojno ali v sodelovanju z delavci vrtca lahko ustanavlja ali oblikuje 

delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in 

projekte, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

 

 

VII. IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

36. člen 

(izvajalci dejavnosti  vrtca) 

 

(1) Vrtec izvaja dejavnost in naloge določen z letnim delovnim načrtom  s svojimi 

službami oziroma zaposlenimi delavci, zavoda, razporejenimi na delo v vrtec, in sicer 

z: 

- vodstvom vrtca (ravnatelj), 

-  vzgojiteljskim zborom (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci) 

- tajništvom in računovodstvom ter tehničnimi delavci. 

 

(2)Posamezne naloge, za katere vrtec nima usposobljenih delavcev oziroma 

samostojnih pooblastil, pa izvaja s strokovno službo uprave zavoda. 

 

(3)Računovodstvo, prehrana  in čiščenje vrtca se izvaja v okviru skupnih služb 

zavoda.  

 

(4)Vsi delavci opravljajo delo v skladu s pravili stroke, vestno ter odgovorno, skrbijo 

za varnost in zdravje otrok ter delo izvajajo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, splošnim 

aktom o sistemizaciji delovnih mest ter v skladu z navodili vodstva vrtca. 

 

(5)Natančnejšo organizacijo dela določa splošni akt o organizaciji dela in sistemizaciji 

delovnih mest vrtca.   
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VIII. ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU 

 

37. člen 

( poslovni čas) 

 

(1) Vrtec je odprt od 6.45 do 16.30, vendar se poslovni čas prilagaja potrebam 

staršev in otrok ter se vsako šolsko leto določa z delovnim načrtom vrtca, ki ga 

sprejme svet vrtca.. 

(2)V času letnih počitnic je vrtec zaprt zadnja dva tedna v mesecu juliju zaradi 

kolektivnega dopusta delavcev vrtca. Vrtec je zaprt tudi na »Veliki petek« in 24. 

decembra. 

 

38. člen 

( prostorska ureditev) 

 

(1)V vrtcu je ena igralnica za prvi starostni oddelek in tri igralnice za drugi starostni 

oddelek  in prostor za katehezo. Zunaj vrtca je na voljo pokrita terasa, kar omogoča 

gibanje na svežem zraku tudi v primeru slabega vremena. V neposredni bližini je 

urejeno otroško igrišče z igrali. 

(2)Oprema in ureditev prostorov je v skladu s predpisanimi standardi in potrebami 

skupine in otrok. 

39. člen 

( organizacija življenja) 

 

(1)Življenje in delo v vrtcu upošteva razlike otrok, pravice do izbire in drugačnosti, kar 

je zagotovljeno s primerno pripravljenim okoljem, z dnevnim redom ter s strokovno 

usposobljenim vzgojnim kadrom. 

(2)Vzgojiteljice in njihove pomočnice pripravijo okolje pred prihodom otrok v igralnico. 

(3)Na delovnem mestu so vsaj 10 minut pred njihovim začetkom neposrednega dela 

z otroki. 
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40. člen 

(delitev otrok v skupine) 

(1)Otroci so razporejeni v: 

- en heterogen oddelka prve starostne skupine, 

- tri oddelke druge starostne skupine.  

(2)Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke mora vrtec upoštevati normativi za 

oblikovanje oddelkov, ki jih določa odločba za vpis vrtca v razvid vrtce, ki jo izda 

ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, in sklepe zavoda AMS o povečanju 

oddelkov. 

(3)Brate in sestre razporejamo v iste ali različne skupine glede na predhoden 

dogovor s starši.  

 

41. člen  

(ukrepi pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok) 

 

(1)Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje otrok v vrtec in odhajanje otrok iz 

vrtca, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo osebno 

staršem, drugim osebam pa le, če predložijo za to pismeno pooblastilo staršev. Za 

izvajanje tega ukrepa se stranki zavežeta s podpisom Pogodbe o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. 

(2)Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo 

polnoletne osebe. Na podlagi posebne pisne izjave staršev je lahko spremljevalec 

tudi drug otrok oziroma mladostnik, starejši od 10 let (Zakon o varnosti cestnega 

prometa, 91. člen). 

 

42. člen 

(odvzem nevarnih stvari ob prihodu otroka) 

 

(1)Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otroka odvzeti vse predmete 

oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost otroka samega ali varnost drugih otrok. 

(2)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 nošenja takšnega predmeta in od njih zahtevati, da otroku 

onemogočijo prinašanje ali posest takšnih stvari. 
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(3)Vzgojitelj je dolžan na prvem sestanku oz. srečanju seznaniti starše o stvareh in 

predmetih, ki pomenijo potencialno nevarnost za zdravje in življenje otrok. 

 

43. člen 

(obolelost otroka) 

 

(1)Če delavec vrtca ob prihodu otroka v vrtec ugotovi morebitne prve znake obolenja 

(vročina, izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj, vnete oči, gnojni izcedek, uši ali 

gnide),  je delavec, ki otroka sprejema, dolžan otroka odkloniti.  

(2)Če delavec opisane znake obolenja ugotovi med dnevom, je dolžan nemudoma 

obvestiti starše, otroka pa po potrebi izolirati. 

(3)V primeru, da otrok zaradi osebnih okoliščin ne sme biti na prostem izven 

prostorov ali mora jemati zdravila, se staršem svetuje, naj otroka obdržijo doma. 

Vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja se ni dolžan zavezati, da bo poskrbel za 

redno jemanje zdravil. 

 

 

 

IX. VARNOST IN ZDRAVJE 

 

44. člen 

(ravnanja za zagotovitev varnosti v vrtcu) 

 

Varnost otrok v vrtcu zagotavljajo delavci vrtca, starši in obiskovalci vrtca. Vsi so 

dolžni ravnati tako, da s svojim ravnanjem zagotavljajo varnost oseb in materialnih 

dobrin v prostorih vrtca in na njegovih zunanjih površinah. Upoštevati morajo 

predpise o varnosti in zdravju pri delu ter splošne akte zavoda in vrtca v zvezi z 

ukrepi za varno in zdravo delo. 

 

45. člen 

(odgovornost delavca) 

 

(1)Vsak delavec, ki izvaja delo v  vrtcu je dolžan in osebno odgovoren za varnost 

otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati svoje naloge in 
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ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in 

življenje. 

 

(2)Strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves čas bivanja otrok v vrtcu. 

Njihova dolžnost je nenehno bdeti nad otroki ter zagotavljati, da otroci niso nikoli 

sami. 

 

(3)Delavec vrtca, ne glede na sistematizacijo in opis delovnega mesta, ne more 

zavrniti izvršitve nujne naloge, ki mu je naložena z namenom preprečiti ogroženost 

otrok. 

 

46. člen 

(ukrepi za varnost otrok v igralnici) 

 

(1)Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov vrtca je odgovoren vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja (kadar je istočasno prisoten), v odsotnosti vzgojitelja pa 

pomočnik vzgojitelja. (2)Otroci morajo v času bivanja v prostorih vrtca biti stalno pod 

nadzorstvom vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja. 

(3)Puščanje otrok samih brez nadzorstva šteje med hujšo kršitev delovne dolžnosti. 

(4)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 uporabljana po svoji namembnosti, 

• da otroci uporabljajo opremo varno, 

• da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici, 

• da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja 

ipd., kar lahko škoduje, 

• da se delo z nevarnim orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da 

ima vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok, 

• da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki 

so nevarni, 

• da delavec, ki dela z otroki, nemudoma zaščiti električne vtičnice z varnostnimi 

zatiči (pokrovčki), 

• da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice, 
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• da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje 

oken, električna pomagala, ipd.), 

• da se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba 

materialov, namenjenih za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice idr.) 

in ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih razmer v 

zavodu (čistila, razkužila ipd.), 

• da se zagotovi, da niso otroci izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi 

lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje, 

• da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha, 

• da se zagotovijo varna tla (suha ipd.), 

• da delavci vrtca nemudoma odstranijo iz dosega otrok pripomočke za delo ali 

pohištvo, ki je poškodovano  

• ipd.. 

 

47. člen 

(varnostni ukrepi v zvezi s hranjenjem otrok) 

 

(1)Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, 

temperaturi hrane (pred razdelitvijo hrane oziroma tekočin otrokom je potrebno 

preveriti ustreznost temperature hrane) in uživanju hrane (npr. koščičasto sadje, ribe 

– odstraniti je potrebno kosti, koščice, idr.). 

(2)Neposredno pred spanjem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja dolžan 

preveriti, ali so usta otrok prazna. 

(3) Med spanjem oziroma počitkom, morajo otroci biti pokriti primerno sobni 

temperaturi. 

(4)Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je dolžan biti prisoten pri otrocih ves čas spanja 

oziroma počitka. 

(5)Po končanem spanju oziroma počitku je treba pospraviti ležalnike oziroma druge 

spalne pripomočke ter preprečiti skakanje ali hojo po ležalnikih. 
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48. člen 

(ukrepi za varnost otrok zunaj zavoda) 

 

(1)Na sprehodu, izletu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov 

vrtca, morata otroke enega oddelka varovati oziroma spremljati najmanj dva delavca 

oziroma dve odrasli osebi. 

(2)Dejavnosti otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da 

ima delavec vrtca stalen  in nemoten pregled nad vsemi otroki svojega oddelka. 

 

49. člen 

( seznanitev delavcev s pravili varnosti) 

 

(1)Ravnatelj mora vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja ter druge delavce, ki izvajajo 

delo v vrtcu pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred pričetkom dela na 

drugi pogodbeni podlagi v  vrtcu seznaniti z določili o varnosti otrok. Ob nastopu dela 

mora spoznati mesta   oziroma območja, ki so še predvsem nevarna za otrokovo 

varnost.  

 

(2)Delavec mora pred pričetkom dela podpisati izjavo, da je seznanjen s predpisi in 

splošnimi akti zavoda ter vrtca, ki urejajo pravila za varno in zdravo delo ter za 

varovanje otrok. 

 

(3)Vodja enote oziroma ravnatelj mora delavce sproti seznanjati z dejstvi iz prvega 

odstavka tega člena in o vseh spremembah v predpisih ter v okoliščinah, ki bi lahko 

vplivale na varnost otrok. Prav tako jih mora obveščati o spremembah 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. 

 

50. člen 

( potrebni ukrepi pred aktivnostmi na prostem) 

 

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pomočnik 

vzgojitelja predvsem dolžan: 
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• da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada 

otroke svojega oddelka, 

• da pred izhodom seznani otroke z okoljem in mesti, kjer bodo izvajali 

aktivnosti, 

• da opozori otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem, 

• da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer 

obstaja nevarnost za otroke, 

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

• da prepreči ravnanje otrok ali njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in 

življenje otroka ali drugih otrok v skupini, 

• da o nameravani izvedbi (organiziranju) izleta obvesti vodjo enote oziroma 

ravnatelja in starše, 

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

tega pravilnika. 

 

51. člen 

( skrb za zdravje in prehrano) 

 

(1)Za zdravo življenje v vrtcu skrbimo tako, da dnevno zagotavljamo snažnost 

prostorov in opreme, dovolj svežega zraka v prostorih, gibanje na prostem, dnevno 

telesno aktivnost, redno vzdrževanje higiene otrok, zaščito pred nalezljivimi boleznimi 

ter uravnoteženo prehrano. 

(2)Uslužbenci spoštujejo in izvajajo predpise HACCP sistema. 

 

52. člen 

( skrb za čistočo prostorov in urejenost okolja) 

 

(1)Za urejenost okolja, garderobe in skladišča  zunanjih igral skrbijo vzgojiteljice in 

njihove pomočnice. Po končanem programu na zunanjem igrišču pospravijo vsa 

igrala. Vzgojiteljice takoj sporočijo ravnatelju vsako poškodbo zunanjih fiksnih igral in 

preprečijo, da bi se otroci igrali na oziroma z poškodovanimi igrali.  
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(2) Delavci, ki so odgovorni za pripravo prehrano oziroma za prehranjevanje otrok 

skrbijo za urejenost prostorov neposredno vezanih na pripravo prehrane in 

prehranjevanje otrok. 

 

53. člen 

( higiensko zdravstveni ukrepi) 

 

(1)Delavec vrtca je dolžna izvajati higiensko zdravstvene ukrepe v vrtcu v skladu s 

predpisanimi pravili, in sicer v zvezi z izvajanjem njegovih aktivnosti pri izvajanju dela 

ter pri osebni higieni. 

(2)Delavci vrtca so dolžni skrbeti za higieno otrok, higieno opreme ter prostorov vrtca, 

v katerih so otroci, oziroma s katerimi otroci prihajajo v stik. 

 

54. člen 

( varnostni ukrepi za zdravo bivanje) 

 

(1)Pri izvajanju zdravstveno higienskih ukrepov so delavci vrtca predvsem pa 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dolžni: 

• da preprečujejo vstop otrokom v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju 

otrok oziroma njihovi uporabi, 

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

ipd.) 

• da so seznanjeni z morebitnimi kroničnimi obolenji otrok (sladkorna bolezen, 

astma, vročinski krči idr.) 

• da v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestijo vodjo enote oziroma 

ravnatelja, ob tem pa poostrijo higieno, 

•  da o infekcijskem obolenju posameznega otroka takoj obvestijo starše otroka 

in druge starše, 

• da ne kadijo v prostorih vrtca in pripadajočih površinah vrtca, kjer se nahajajo 

otroci, 

• da ne dajejo zdravil otrokom, razen po pisnem navodilu zdravnika, 

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

opozarjajo starše. 
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55. člen 

( preventivni zdravniški pregledi delavcev) 

 

Delavci vrtca, katerih dela in naloge so takšnega značaja, da je za njihovo izvajanje 

po predpisih in določbah pravilnika o sistematizaciji delovnih mest in v oceni tveganja 

po HACCP sistemu potreben poseben periodični zdravniški pregled, so dolžni redno 

opravljati take preglede. Prav tako morajo na pregled med obdobjem, ki je določeno v 

splošnih aktih zavoda oziroma vrtca, če jih ravnatelj vrtca napoti na pregled. 

 

56. člen 

( postopki in način ravnanja v primeru obolenja ) 

 

(1)V primeru nenadnega obolenja otroka mora vzgojitelj ali drug delavec vrtca, ki prvi 

ugotovi tako obolenje, o tem obvestiti starše in vodjo enote oziroma ravnatelja. Če 

staršem zaradi njihove odsotnosti ni mogel posredovati obvestila oziroma starši ne 

morejo takoj priti po otroka, pa je zdravniška pomoč nujna, vzgojitelj po odobritvi 

vodje enote oziroma ravnatelja odpelje otroka k zdravniku. V odsotnosti vzgojitelja to 

stori pomočnik vzgojitelja ali drug od vodje enote oziroma ravnatelja pooblaščeni 

delavec. 

(2)Če gre za nalezljivo otroško bolezen v skupini, delavec o tem pisno obvesti starše 

otrok v enoti na oglasni deski. Opozori jih na tipične znake, ki se pokažejo ob 

obolenju otroka. 

Nihče od delavcev vrtca ne more dovoliti zdravniškega posega v telo otroka brez 

poprejšnje pisne odobritve staršev. Nujnost posega v otrokovo telo indicira le 

zdravnik. 

 

57. člen 

(postopki  in način ravnanja v primeru nesreče otroka) 

 

(1)V primeru nesreče otroka je vzgojitelj ali drug delavec vrtca, usposobljen za 

dajanje prve pomoči, dolžan nuditi 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. 
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(2)O nesreči mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja takoj obvestiti vodjo enote 

oziroma ravnatelja in starše. V primeru nesreče otroka, ko je potrebna intervencija 

zdravnika ali hospitalizacija otroka, mora ravnatelj nesrečo prijaviti Upravi za notranje 

zadeve oziroma policiji in storiti vse,  da se zavaruje mesto nesreče tudi za uradno 

ugotovitev  vzrokov nesreče. 

(3)Če starši ne morejo priti takoj po otroka in je zdravniška pomoč nujna, spremlja 

otroka k zdravniku vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja. 

 

58. člen 

( načini ravnanja v primeru nesreče zunaj vrtca) 

 

V primeru nesreče otroka na sprehodu, izletu, igrišču ali drugje, je potrebno poskrbeti 

za varnost drugih otrok, s poškodovanim otrokom pa  ravnati in zanj ukrepati po 

določbi predhodnega člena. 

 

59. člen 

( način ravnanja v primeru zaužitja predmetov) 

 

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 oziroma ravnatelja, otroka pa odpeljati k zdravniku. 

 

60. člen 

( dolžnosti delavca vrtca v primeru nesreče) 

 

(1)Delavec vrtca ne more in ne sme sam presojati o morebitnih posledicah nesreče 

ali kakšnega drugega ravnanja, katerega posledica bi lahko bila poškodovanje. 

(2)O nesreči, ki bi po splošnih znakih lahko imela posledice za otroka, je vzgojitelj ali 

pomočnik vzgojitelja, ki tako nesrečo opazi ali zanjo izve, dolžan obvestiti vodjo enote 

oziroma ravnatelja , ki odloči o nadaljnjih ukrepih. 

(3)O vsaki nesreči otroka mora vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja, ki odgovarja za 

otroka napisati zapisnik o nesreči ali izpolniti predpisani obrazec. Zapisnik odda vodji 

enote in ravnatelju. 
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61. člen 

( obveščanje staršev v primeru nezgode) 

 

Vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja je dolžan seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki 

se je pripetila otroku, in starše opomniti, naj otroka opazujejo, ali se bodo pojavili 

znaki morebitne poškodbe. 

 

62. člen 

( ukrepi v primeru pogrešanja ali izgube otroka) 

 

V primeru, da se otroka pogreši oziroma se otrok izgubi, je potrebno nemudoma 

organizirati iskanje otroka, hkrati pa obvestiti vodjo enote oziroma ravnatelja. Če se 

otroka v najkrajšem času ne najde, je potrebno obvestiti starše in policijo. 

 

63. člen 

( dolžnosti staršev) 

 

(1)Starši otrok so dolžni spoštovati določila tega  pravilnika in navodila vzgojiteljev, ki 

se nanašajo na varnost otrok v vrtcu. 

(2)Starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi 

lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok. Na zahtevo 

vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki sprejme otroka v varstvo, morajo starši odvzeti 

otroku predmete in stvari, ki bi lahko bile nevarne za otroka ali druge otroke. 

(3)Ob odhodu iz vrtca morajo starši obvezno zapirati vhodna vrata. Starši prevzamejo 

odgovornost za otroka takoj, ko ga prevzamejo, tudi če se ustavijo oz. ostanejo z njim 

na igrišču. 

 

64. člen 

( skrb za higieno) 

 

(1)Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil. V primeru, 

ko vzgojitelj ugotovi, da je otrok dalj časa zanemarjen in da tak lahko ogrozi zdravje 

drugih otrok, na to lahko opozori starše. Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem seznani 

pristojni center za socialno delo. 
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(2)Če delavec vrtca ugotovi na otroku znake nasilja oziroma mučenja, obvesti o tem 

vodjo enote oziroma ravnatelja, ki odločita ali se otroka odpelje k pristojnemu 

zdravniku in o tem obvesti pristojni center za socialno delo in v skladu z zakonom 

ovadi kaznivo dejanje. 

 

 

 

X.  PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK 

 

65. člen 

( pravice otrok) 

 

(1) Otrokom zagotavljamo pravice, ki so določene v mednarodnih dokumentih, 

zakonih in Ustavi Republike Slovenije. 

(2)Vrtec je dostopen vsem otrokom. Zagotavljamo jim optimalni razvoj ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ali telesno in 

duševno konstitucijo. 

 

66. člen 

(nekatere dolžnosti otrok) 

 

(1)Otroci smejo zapustiti vrtec le v prisotnosti vzgojiteljic, staršev oziroma oseb, ki 

imajo pisno soglasje staršev. 

(2)V vrtcu je za otroke obvezna uporaba copat. Preobujejo se v garderobi. 

(3)Otroci v odnosu do drugih otrok, vzgojiteljic in obiskovalcev upoštevajo pravila 

lepega vedenja (pozdravljanje, spoštljivo govorjenje,…), skrbno ravnajo z materiali 

ter skrbijo za urejenost okolja. 

(4)Svoje igrače in druge stvari, ki bi ovirale varno in nemoteno delo v skupini, pustijo 

doma ali v garderobi. 
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XI. SODELOVANJE  S  STARŠI 

 

67. člen 

(Možnost sodelovanja pri oblikovanju okolja za otroke) 

 

Staršem ponudimo različne oblike sodelovanja, od njih pa pričakujemo, da se 

odločijo vsaj za nekatere. Bolj ko bodo starši povezani z vrtcem, večje bo njihovo 

zaupanje do vrtca. Zaupanje staršev pa bo v otrocih povečalo občutek varnosti v 

vrtcu, ki bo omogočila, da bo otrok v vrtcu sproščen in ustvarjalen. 

 

68. člen 

( Načini sodelovanja staršev) 

 

Starši lahko sodelujejo: 

- ob vključitvi otroka v vrtec staršem omogočimo, da vrtec spoznajo in da se skupaj 

dogovorimo o uvajanju otroka, 

- po dogovoru z vzgojiteljem starši sodelujejo pri izvajanju določenih vidikov 

programa montessori z otroki, 

- s predstavitvijo svojega poklica, potovanja ali drugih izkušenj otrokom, 

- s sodelovanjem pri oblikovanju internega časopisa vrtca, 

- z izdelovanjem materialov montessori v vrtcu ali doma, 

- na večeru z očeti  in večeru z mamami, 

- v šoli za starše, 

- na govorilnih urah, 

- na hospitacijah, 

- na sestankih za starše, 

- pri izobraževanju za starše, 

- pri drugih oblikah druženja: praznovanja, delavnice, izleti, pikniki, skupna sv. maša 

ipd. 
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69. člen 

( prispevki staršev za izvedbo programa vrtca) 

 

Ceno programa predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in 

občina v skladu s predpisi in Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec Hiša otrok – vrtec 

montessori in o prispevkih staršev. Starši morajo redno plačevati program vrtca. 

 

70. člen 

(nekatere posebne dolžnosti delavcev vrtca, staršev in obiskovalcev) 

 

(1)V notranjih in zunanjih prostorih stavbe in prav tako na igrišču ni dovoljeno kajenje 

in vodenje psov. Vsi so dolžni skrbeti za čistočo in red v vseh omenjenih prostorih 

oziroma površinah. 

(2)Starši so dolžni prihajati po svoje otroke najkasneje do ure, ko se konča vzgojno 

varstveno delo vrtca. 

 

 

XII. HIŠNI  RED 

 

71. člen 

( zagotavljanje pogojev za nemoteno vzgojno delo v vrtcu) 

 

(1)Vodstvo zavoda in vrtca zagotavlja pogoje za  nemoteno delovanje vrtca tudi z 

določitvijo pravil v tem aktu in splošnem aktu »Hišni red«. 

 

(2) Hišni red sprejme ravnatelj po predhodnem mnenju vzgojiteljskega zbora. S 

hišnim redom se uredi predvsem: 

- pravice in dolžnosti otrok, staršev, zaposlenih in obiskovalcev, 

- naloge in dolžnosti otrok, staršev, zaposlenih in obiskovalcev, 

- disciplinski ukrepi, 

- varovanje vrtca in nadzor nad vstopom v vrtec, 

- druge potrebne zadeve. 

 (2(Vsi uslužbenci vrtca, starši in obiskovalci so dolžni izpolnjevati pravila hišnega 

reda, ki zagotavlja nemoteno delovanje vrtca. 
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72. člen 

(območje  vrtca in obseg veljavnosti hišnega reda vrtca) 

 

(1) Območje vrtca  obsega prostore vrtca na sedežu vrtca ter prostore celotnega 

zavoda, zunanje površine zavoda (dvorišča, igrišča, zelenice, park), območje 

izvajanja vzgojnih oziroma izobraževalnih in drugih dejavnosti vrtca izven prostorov 

oziroma površin vrtca  ali zavoda in neposredno okolico vrtca oziroma zavoda ter tudi 

dislocirane lokacije. Za neposredno okolico vrtca oziroma zavoda se šteje območje 

od parkirišča na Vinarski cesti, ceste v Kamnico do orehovega drevoreda za 

telovadnico, do prve prečne poti na Kalvariji in do sadovnjaka.  

 

(2) Opustitve ali dejanja, ki se v skladu s pravili reda obravnavajo kot kršitve pravil in 

dolžnosti, so tista, ki so se zgodila v vrtcu, v okviru dejavnosti vrtca zunaj prostorov 

ali med otroki v vrtcu, med otroki in učenci ali dijaki  drugih OE zavoda ter med otroki 

in osebjem vrtca ali zavoda.  

 

(3) Pravila hišnega reda veljajo za vse zaposlene v vrtcu, otroke, starše in 

obiskovalce vrtca. Z upoštevanjem navedenih pravil se zagotavljajo pogoji za  

nemoteno delovanje vrtca. 

 

 

 

XIII. VPIS  IN  IZPIS 

73. člen 

(postopek vpisa in izpisa) 

 

 (1)Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe  na podlagi pisnih vlog za vpis, 

ki se oddajajo vse leto. Obrazec Vpisni list je na razpolago staršem v prostorih vrtca 

in na spletni strani vrtca.  

(2)Natančnejša določila o vpisu, izpisu in sprejemu otrok v vrtec ureja Pravilnik o 

sprejemu otrok v vrtec Hiša otrok – vrtec montessori in o prispevkih staršev. 

 

 

 



35 

 

XIV. SODELOVANJE  VRTCA 

74. člen 

(obseg sodelovanja) 

 

(1)Vrtec sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami zavoda po idejnem principu 

medgeneracijskega dialoga. Vrtec sodeluje tudi z ostalimi katoliškimi in javnimi  vrtci 

v Sloveniji in tujini.  

 

(2)Sodelovanje vrtca poteka tudi z: 

- ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo in drugimi državnimi in civilnimi 

institucijami, 

- v različnih javno razpisanih projektih  za vrtce doma in v tujini ter 

- na podlagi lastnih projektov in povezovanj z ustanovami na področju delovanja 

vrtcev doma in v tujini. 

 

 

 

XV. DOKUMENTACIJA VRTCA 

75. člen  

(vodenje dokumentacije) 

 

(1)Vrtec vodi dokumentacijo v skladu z Zakonom o vrtcih,  Pravilnikom o 

dokumentaciji v vrtcu in Pravilnikom o publikaciji vrtca ter drugimi predpisi. 

 

(2)Poleg dokumentacije, določene s predpisi,  vodi vrtec dokumentacijo, ki omogoča 

razumevanje individualnega dela in osebnosti otroka glede na vzgojni princip 

montessori, in sicer: 

- Spoznavni list – (izpolnijo starši), zapišejo njihov pogled na razvoj otroka. 

- Opazovalne listine – vsakodnevni zapiski vzgojitelja o otrokovem delu, 

napredku in težavah. 

- Evalvacijski list – povzetek opazovanj in načrt za nadaljnje delo z otrokom. 

- Osebna mapa se vodi le za otroka s posebnimi potrebami. 
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(3)Za vodenje dokumentacije iz prejšnjega odstavka podajo pisno soglasje starši ob 

vpisu otroka v vrtec oziroma med izvajanjem vzgojnega dela z otrokom. 

(4)Za vodenje določene dokumentacije je pooblaščen vzgojitelj, ki vodi oddelek, v 

katerem je otrok, le–ta pa mora biti seznanjen in ravnati v skladu z zakonom o 

varstvu osebnih podatkov in posameznimi zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, 

ki določajo zbirke osebnih podatkov ter z določili pravilnika o zavarovanju osebnih 

podatkov. 

 (3) Ravnatelj z internim aktom o varovanju osebnih podatkov določi način in ukrepe 

za varovanje osebnih podatkov ter osebe, pooblaščene za izvajanje teh ukrepov. 

 

 

 

XVI. TAJNOST PODATKOV IN JAVNOST DELA  

 

76. člen 

(obveznost zaposlenih) 

 

Vsi zaposleni v zavodu in vrtcu morajo s posebno skrbnostjo in v skladu z zakonom 

poslovati z dokumenti  in  podatki,  ki so opredeljeni kot dokumenti z osebnimi 

podatki oziroma kot tajni ali zaupni dokumenti.  Zaposleni morajo v zvezi z ravnanjem 

z dokumenti  in  podatki upoštevati pravila, določena za področje delovanja javnih 

vrtcev, pravila statut zavoda  in druge splošne akte zavoda ter vrtca. 

 

 

78. člen 

( zagotavljanje javnosti dela v vrtcu) 

 

(1)Javnost dela vrtca zagotavlja poslovni in strokovni direktor zavoda in ravnatelj 

vrtca, in sicer: 

-  s poročili  delu vrtca novinarjem in drugi javnosti,  

- z udeležbo novinarjev po predhodnem soglasju poslovnega direktorja na sejah 

organov zavoda oziroma vrtca,  

- ter preko staršev v upravnem odboru zavoda oziroma svetu  vrtca in v svetu 

staršev.  
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(2)Ravnatelj vrtca  zagotavlja, da so poročila oziroma obvestila o delu vrtca oziroma 

splošni akti s pravili za delo vrtca ter prosta mesta za vključitev otrok objavljeni na 

spletni strani zavoda oziroma vrtca in tako dostopni vsem zainteresiranim. Redno 

obveščanje uporabnikov z dogajanji in delom se izvaja tudi z obvestili na oglasni 

deski vrtca. 

 

(3)Vzgojno dela lahko opazujejo zunanji opazovalci na podlagi predhodnega 

dogovora in dovolila ravnatelja vrtca. V zvezi s prisotnostjo v vrtcu morajo upoštevati 

pravila obnašanja in ravnanja oziroma hišnega reda, ki jih določi vrtec. V eni skupini 

so lahko praviloma prisotne največ tri zunanje osebe (opazovalci). Večje skupine (od 

10 naprej) opazujejo vzgojno delo skozi zatemnjeno okno igralnice. 

 

 

 

XVII. SPLOŠNI AKTI  VRTCA 

79. člen  

(sprejemanje aktov) 

 

(1) Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca, oziroma ravnatelj, če statut zavoda ali 

predpis ne določa drugače.  

(2) Svet vrtca sprejme: 

- Pravila vrtca v soglasju z upravnim odborom zavoda,  

- druge splošne akte v skladu s statutom zavoda in predpisi. 

(3) Ravnatelj vrtca sprejme: 

- pravila o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest vrtca po predhodnem 

soglasju poslovnega direktorja,  

- navodila za delo zaposlenih v domu,  

- hišni red vrtca, 

- druge splošne akte, ki so potrebni za organizacijo dela v vrtca oziroma, ki jih 

mora sprejeti v skladu s predpisi.   
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XVIII. KONČNI DOLOČBI 

78. člen 

(objava) 

 

(1) Ta pravila se objavijo na oglasni deski vrtca ter v publikaciji, ki jo prejmejo vsi 

straši in delavci vrtca.  

(2) Delavci  vrtca se morajo s temi pravili seznaniti v roku 8 dni od njihove objave. 

 

79. člen 

(uveljavitev pravil) 

 

Ta pravila začnejo veljati osmi (8.) dan po objavi. 

 

 

Številka: 2008-HO-1    PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

       mag. Damjana Krivec Čarman, l.r. 

     ŽIG 

 

 

Ta pravila so pričela veljati dne 3. 10. 2008 


