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PRAVILNIK 
O VARNOSTI OTROK  

 
 

Zakonske podlage 

 
Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10 in 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012- ZUJF),  

Zakon o šolski prehrani ( Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/10-ZUPJS, 3/13), 

Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 109/10), 

Zakon o voznikih (Ur.l. št. 109/2010), 

Zakon o motornih vozilih (Ur.l. št. 106/2010), 

Zakon o varnosti na smučiščih (Ur. l. št. 3/06-UPB1 in 17/08 (52/08), 

Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. št. 42/07-UPB1 in 9/11), 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur.l. RS, št. 93/07, 15/13), 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11) , 

 
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok  (Ur.l. RS št. 83/11) 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. št. 75/05, 82/05, 
76/08, 77/09 (79/09 popravek), 102/09 in 105/10),  

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih  za prostor in opremo vrtca (Ur. l. št. 73/00, 75/05, 33/08, 
126/08 in 47/10, 47/13), 

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (U.l. 84/07, 17/11), 

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur.l. RS, št. 104/2009,), 

Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. št. 52/07 in 34/11), 

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/06, 62/10, 43/11), 

 

Obvezni interni akti 
 

NAČRT REDNEGA VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA (53. a člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca , UNP, Ur. l. št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10)  

 

PROGRAM PREGLEDOV IN VZDRŽEVANJA IGRAL TER IGRIŠČ (8. a člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca , UNP, Ur. l. št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10)  

 
IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA OB POŽARU (11. člen Pravilnika o požarnem redu, UNP, Ur. l. št. 52/07 in 34/11) 

 
 
 

Ravne na Koroškem, dne 1. 9. 2014    Ravnateljica 
          Marija MEH        



Oznaka dokumenta: NP 3.2/14 
2. verzija 

 

2 

 
 

V S E B I N A 
 
 

I. UVODNA DOLOČILA  

Splošne določbe 

 
II. UKREPI VARNOST OTROK 

Ukrepi za varnost otrok v vrtcu 
– V igralnici 

– V jedilnici 

– Med počitkom 
– Na igrišču 

Ukrepi za varnost otrok izven vrtca  
– V naravi (igre, sprehodi, ogledi in krajši izleti,…)  

– Pred klopi 
– Na vodi in ob vodi 

– Na snegu 

– V prometu 
– Pri organiziranem prevozu    

Ukrepi za higiensko - zdravstveno varnost otrok v vrtcu  
– Zdravstveno-higienski ukrepi 

Ukrepi za varnost otrok pred kadilci 

Ukrepi za varnost otrok pred hrano in pijačo iz avtomatov 
 

III. UKRAPI ZA VARNSOT OTROK V POSEBNIH PRIMERIH  
Ukrepi v primeru poškodbe ali bolezenskih znakov pri otroku v vrtcu 

– V primerih bolezni 
– V primerih o bolezni, poškodbi, zastrupitvi  

– V primeru pogrešanja otroka 

Ukrepi v primeru zaznave nasilja ali zlorab nad otrokom v družini 
Ukrepi v primeru naravnih in drugih nesreč- evakuacija 

 
IV. DOLŽNOST VRTCA OB SPREJEMU OTROK V VRTEC 

Ukrepi ob sprejemu otrok v vrtec  

– Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka   
– Podpis pogodbe  

Ukrepi ob dnevnem prihajanju/odhajanju otrok  
– Sprejem otrok 

– Zdravstveno stanje otrok   

– Prihod po odsotnosti zaradi nalezljive bolezni točka 
 

V. DOLŽNOSTI DELAVCEV VRTCA IN STARŠEV 
Delavci vrtca  

Starši otrok  
– Spremstvo otrok  

– Skrb za otroka 

 
V. KONČNA DOLOČILA 
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Na osnovi določil 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj – ZOFVI  (Ur.l. št. 
16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.) in 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D) je 

ravnateljica vrtca sprejela dne 1. 9. 2013  

 
 

PRAVILNIK 
O VARNOSTI OTROK  

 
 

I. UVODNA DOLOČILA  
 
Splošne določbe 

1. člen 
S temi pravili določa vrtec ukrepe in dolžnosti s katerimi se zagotavlja:  

 varnost otrok,  

 dolžnost vrtca ob sprejemu otrok v vrtec, 
 dolžnosti delavcev vrtca in staršev. 

 
Delavec vrtca, ki krši določila teh pravil, ne glede na to ali je do posledice prišlo ali bi lahko nastopile, stori 

kršitev delovne dolžnosti.  
 

2. člen 

Zaposleni, zadolženi za varnost otrok, so dolžni upoštevati ukrepe:   
 za varnost otrok v vrtcu, 

 za varnost otrok izven vrtca, 
 za higiensko - zdravstveno varnost otrok, 

 v primeru poškodbe ali bolezenskih znakov pri otroku v vrtcu, 

 v primeru naravnih in drugih nesreč- evakuacija, 
 v primeru zaznave nasilja nad otrokom v družini, 

 ob sprejemu otrok v vrtec,  
 ob dnevnem prihajanju/odhajanju otrok. 

 
 

II. UKREPI ZA VARNOST OTROK 
 
Ukrepi za varnost otrok v vrtcu 
 

V igralnici 
3. člen 

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok.  

 
V igralnici se mora zagotoviti varnost otrok tako, da: 

 se otrokom prepreči samopoškodba zaradi neprimernega gibanja v igralnici (tekanje, skakanje) ali 
zaradi neprimerne uporabe igrač in pripomočkov, ki jih uporabljajo,  

 se prepreči nasilno vedenje med otroci, ki lahko privede do poškodb,  
 so oprema in igrala, ki se uporabljajo pri delu in igri, nepoškodovana in varna za uporabo,  

 se otroke nauči uporabljati nevarna orodja in pripomočke, ter da so pri uporabi le teh pod nenehnim 

nadzorom.  
 

Skrbeti je potrebno, da:  
 so tla v vrtcu nedrseča,  

 so vsi vogali zavarovani s kotnimi profili po predpisih,  

 so v športni igralnici oziroma prostoru za razgibavanje stene in vogali zavarovani z oblogami po 
predpisih,  

 so v prostorih za otroke grelna telesa (predvsem rebrasti radiatorji), ki jih otroci dosežejo, 
zavarovana,  

 voda v umivalnikih za otroke ne presega temperature 35 °C,  
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 je prezračevanje v prostorih, kjer se nahajajo otroci, v skladu s predpisi in hitrost zraka ne presega 
0,2 m/s (ni prepiha),  

 so temperature v prostorih v skladu s predpisi in da so tudi otroci primerno oblečeni za bivanje v 

takšnih temperaturah (20°C v prostorih za otroke, 23°C v prostorih za nego otrok do 3 let, 18 – 
19°C v telovadnici). 

 
V jedilnici 

4. člen 
Pri prehranjevanju se skrbi za zdrav in kulturen način prehranjevanja. Pri tem je potrebno poskrbeti, da: 

 je temperatura hrane in pijače primerna za otroke; 

 so odstranjene koščice, kosti in ostali koščki, ki bi lahko ogrozili otrokovo zdravje;  
 otroci pravilno uporabljajo pribor, se spodbuja samostojnost otrok; 

 hrana mora biti čim manj časa na sobni temperaturi in mora biti ustrezno zaščitena pred naknadno 
okužbo; 

 pred in po obroku se prostor prezrači in primerno očisti; 

 v času, ko prehranjevanje še poteka se prostor pripravlja glede na individualne potrebe otrok. 
 

 
Med počitkom 

5. člen 

Otroke se primerno pripravi na spanje, tako da se: 
 prepriča, če imajo prazna usta; 

 jih primerno obleče glede na temperaturo v prostoru; 
 pred spanjem prezračijo prostori; 

 poskrbi, da so ležalniki postavljeni v primerni razdalji. 
 

 

Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je prisoten ves čas počitka in skrbi za umirjenost v prostoru.  
 

Po počitku se takoj pospravijo ležalniki, da ne bi prišlo do poškodb zaradi igre na njih (hoja, skakanje, 
skrivanje  pod njimi,…) 

 

 
Na igrišču 

6. člen 
Član komisije za pregled igrišč in igral mora vsakodnevno opraviti rutinski ali vizualni pregled zaradi: 

 odkrivanja poškodb, ki nastanejo zaradi vandalizma, 
 nepazljive uporabe igral, vremenskih vplivov (poškodovani sestavni deli, poškodovane površine, 

razbito steklo itd.), 

 ugotavljanja pomanjkljivosti: 
- čistoča igral in površin, 

- ustreznost medprostorov med igralom in podlago, 
- primernost površin okrog igrala, 

- nezaščiteni temelji, 

- ostri robovi na igralih in tleh, 
- manjkajoči deli igral, 

- vidna prekomerna obraba (pri gibajočih se delih), 
- opazne pomanjkljivosti konstrukcijskih vezi. 

 

Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter 
ugotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov.  

 
Podrobnejši funkcionalni pregled (opravi oseba s potrebnim znanjem in kvalifikacijami, komisija): 

 detajlno preverjanje in preskušanje celotnega delovanja igral, stabilnosti in nosilnosti, 
 posebna pozornost obrabljivim delom in delom, kjer je potrebna stalna tesnost (vrtišča, tečaji), 

 pregled vijačnih, kovičenih, varjenih in lepljenih spojev ter drugih konstrukcijskih vezi, 

 stanje materialov, ki se starajo oz. propadajo (les , plastika, tkanine, vrvi itd.), 
 pregled ograj, poti in površin igrišč. 
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Funkcionalni pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter 
se opravi najmanj enkrat na tri mesece.  

 

Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler 
napaka, obraba ali okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z igrišča vrtca. 
 

Igrišče mora biti ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Če vrtec meji 

na nevarno območje (voda ipd.), mora biti ograja v zgornjem delu nagnjena navznoter. Kljuka na vratih 
ograje naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. 

 
Ukrepi za varnost otrok izven vrtca  
 

7. člen 

Če vrtec organizira dejavnosti izven zgradbe in igrišča vrtca, mora imeti vsak oddelek vrtca zaradi večje 
varnosti poleg vzgojitelja vsaj še enega polnoletnega spremljevalca. Otroci morajo biti pod stalnim in 

nemotenim nadzorom spremljevalcev. 
 

Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja spremljati še najmanj dva 

polnoletna spremljevalca. 
 

Če se dejavnosti otrok odvijajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti, morajo otroci med potjo po cesti nositi na 
vidnem mestu predpisani odsevnik. 

 

 
V naravi (igre, sprehodi, ogledi in krajši izleti,…)  

 
8. člen 

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja predvsem dolžan: 
 da preveri urejenost okolja in odstrani predmete, ki bi lahko ogrozili varnost otrok (steklovina, 

injekcijske igle…), 

 da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka, 
 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 mest, 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 organiziranju izleta oziroma daljšega odhoda iz vrtca (bližnji hribi, park, ribnik, 
kmetije,…)obvesti starše, 

 da v primeru, če se otrok izgubi (18. člen) ali ponesreči (17. člen), ravna v skladu z določbami tega 
pravilnika. 

 

 
Na snegu 

9. člen 
Pri učenju smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca je lahko v skupini največ 8 otrok.  

Eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.  
 

Sankanje ali druge dejavnosti so na smučišču dovoljene le s soglasjem upravljavca smučišča in na površinah, 

ki morajo biti povsem ločene od smučarskih in posebej označene ter zavarovane.  
Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih smučarjev na smučarski progi je otrok dolžan uporabljati zaščitno 

smučarsko čelado.  

 
V prometu 

10. člen 
Skupina otrok mora uporabljati varne peš poti. Prvi in zadnji otrok v skupini morata nositi odsevni jopič 

Spremljevalci otrok so razporejeni v skupini spredaj in zadaj. V primeru večjega števila otrok pa tudi na 
sredini. 
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Pri organiziranem prevozu    
11. člen 

Če je v vrtcu organizirana dejavnost vezana na prevoz (z avtobusom, vlakom,…), morata oddelek otrok 
poleg vzgojitelja spremljati še najmanj dva polnoletna spremljevalca.  

 
Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena med otroki (spredaj in zadaj), če je v vozilu več 

spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj). 

 
Spremljevalec (vzgojitelj, starš, trener, ipd.) mora biti star najmanj 21 let), ki skrbi: 

 za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter  
 za red in varnost otrok v avtobusu oziroma na vlaku. 

 

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom (razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju), sedeti na 

sedežih in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.  

 
 
Ukrepi za higiensko - zdravstveno varnost otrok v vrtcu 
 
Zdravstveno-higienski ukrepi 

12. člen 
Zaposleni v vrtcu morajo upoštevati in se držati smernic zdravstveno higienskega režima.  

Pri izvajanju zdravstveno-higienskih ukrepov so zaposleni v vrtcu dolžni, da:  
 so pozorni na morebitne spremembe zdravstvenega stanja otrok, 

 v primeru obolenj se držijo navodil iz tega pravilnika, 

 pri otrocih potrebnih posebne nege, ravnati po navodilu zdravnika, 
 skrbeti za izvajanje zdravstveno-preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni, poškodb ter drugih 

nevarnosti za zdravje otrok, 
 poznajo pravilne postopke ukrepanj pri otrocih s kroničnimi obolenji (sladkorna bolezen, astma, 

vročinski krči…) 

 upoštevajo navodila za zaščito pred boleznimi in preprečevanjem širjenja bolezni, 
 navajati otroke na osebno higieno in jim pomagati pri negi, 

 skrbeti, da so otroci oblečeni primerno dejavnostim. 
 preprečijo dostop otrokom do nevarnih stvari (čistila, razkužila, zdravila),  

 preprečijo vstop otrokom v prostore vrtca, ki niso namenjeni njihovi uporabi,  
 preprečijo staršem otrok oziroma drugim osebam vstop v igralnice in druge prostore vrtca brez 

ustrezne opreme (prevleka za obuvala, copati), 

 beležijo vzroke odsotnosti otrok zaradi bolezni v dnevnike in o vzrokih po potrebi obveščajo osebe 
odgovorne za higiensko-zdravstveni režim,   

 navajajo otroke na čistočo ter skrb za prostor in okolja (sortiranje odpadkov).  
 

 

13. člen 
Otroku lahko daje zdravila strokovni delavec, ki ga pooblasti vrtec, v soglasju s staršem oziroma s skrbnikom 

otroka. Strokovni delavec vodi tudi evidenco o dajanju zdravila.   
Priloga A (Privolitev za dajanje zdravil) 

Priloga B (Evidenca o dajanju zdravil) 

 
Evidenca se hrani še 1 leto po izstopu otroka iz vrtca.  
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Ukrepi za varnost otrok pred kadilci 
 

14. člen 

Vrtec je dolžan zagotoviti, da zaposleni in obiskovalci spoštujejo prepoved kajenja: 
 v prostorih vrtca in  

 na območju vrtca.  
 

Spoštovanje prepovedi kajenja je dolžan zagotoviti vrtec s primernimi oznakami, da kajenje ni dovoljeno. 

Kadilnice v prostorih vrtca niso dovoljene. 
 

 
Ukrepi za varnost otrok pred hrano in pijačo iz avtomatov 
 

15. člen 

Vrtec je dolžan zagotoviti, da prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače ne smejo biti nameščeni: 
 v prostorih vrtca, ki so dostopni otrokom in njihovim staršem ter 

 na območju in površinah vrtca, ki jih otroci vrtca uporabljajo.  

 
 

III. UKREPI ZA VARNOST OTROK V POSEBNIH PRIMERIH  
 
Ukrepi v primeru poškodbe ali bolezenskih znakov pri otroku v vrtcu 
 
V primerih bolezni 

16. člen 

V primeru ugotovljenega bolezenskega stanja otroka mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja takoj obvestiti 
starše.  

Priloga C (poročilo o bolezni) 
Če je zdravniška pomoč nujna, staršev pa ni mogoče obvestiti oziroma  ti ne morejo takoj priti po otroka, se: 

 otroka odpelje  k zdravniku ali 

 pokliče vozilo prve pomoči.  
 

Brez poprejšnje pismene odobritve staršev ni dovoljen kakršnikoli zdravniški poseg v telo otroka.   
 

V primerih infekcijskih obolenj ali pojava nalezljivih otroških bolezni, vrtec pisno obvesti starše, delavce vrtca 

in ZZV Ravne: 
 pojavu bolezni,  

 tipičnih znakih bolezni in  
 ukrepih.  

 
V primeru epidemije mora vrtec dosledno izvajati navodila epidemiološke službe – ZZV Ravne na Koroškem.  

 

V primerih  bolezni, poškodbi, zastrupitvi  
 

17. člen 
V primeru bolezni, poškodb ali zastrupitve mora vzgojitelj ali drug delavec vrtca otroku takoj: 

 nuditi prvo pomoč in poskrbeti za zdravniško pomoč.  

 
O dogodku mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja takoj obvestiti: 

 organizacijsko vodjo oziroma ravnatelja, 
 svetovalno delavko in  

 starše, (po telefonu, oziroma vzgojitelj osebno poda informacijo staršem) 
 

Starše je potrebno posebej opomniti, da so pozorni na morebitne otrokove spremembe zdravja, ki bi lahko 

bile posledica dogodka in bi zahtevale obisk zdravnika (bruhanje, krči…).  
Za nudenje prve pomoči otrokom mora biti vzgojitelj ali drug delavec vrtca ustrezno usposobljen in mora 

imeti na razpolago pripomočke za nudenje prve pomoči (omarico za prvo pomoč, ipd.). 
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O bolezni, poškodbi ali zastrupitvi otroka mora delavec, ki odgovarja za otroka izpolniti predpisan obrazec.  
Priloga D (Poročilo o poškodbi ali zastrupitvi) 

 

Vrtec vodi evidenco o bolezni, poškodbi ali zastrupitvi. Izpolnjeni obrazec se hrani v arhivu vrtca. Delavec 
vrtca ni pristojen za presojo o morebitnih posledicah bolezni, poškodbi ali zastrupitvi otroka.  

 
 

 
V primeru pogrešanja otroka 

 

18. člen 
V kolikor se bi ugotovilo, da je otrok v vrtcu pogrešan, je potrebno nemudoma organizirati: 

 iskanje otroka,  
 hkrati pa o dogodku obvestiti organizacijsko vodjo oziroma ravnatelja.  

 

Če se otroka v najkrajšem času ne najde, je potrebno takoj obvestiti: 
 njegove starše in  

 policijo.  
Delavec, ki odgovarja za otroka zapiše o dogodku uradni zaznamek (Obr. 3.2/10 (1) 

 

Postopki in načini ravnanja ob zaznavi nasilja 

 
19. člen 

Vzgojitelj ali drug delavec vrtca, ki je pri otroku opazil  spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu 
je otrok zaupal, da je žrtev nasilja ali zlorabe, ali ima vzgojitelj  ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju  od 

tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj o tem: 
 obvesti svetovalnega delavca vrtca, v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, 

 sam ali s svetovalnim delavcem vrtca v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi 
psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni CSD 

 sam ali z svetovalni  delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z 

otrokom.(zapisnik…) 
 

Ravnatelj ali svetovalna služba vrtca v telefonskem pogovoru isti dan oziroma najpozneje v 24 urah po 
narejenem zapisu dogodka: 

 obvesti Center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja v družini nad otrokom (v 

nadaljnjem besedilu: nasilje);  
 pošlje Centru za socialno delo pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka; 

 obvesti starše o opravljeni prijavi nasilja le takrat, ko presodi, da je to v korist otroka. 
 

Svetovalni delavec vrtca  najpozneje naslednji dan po telefonski prijavi nasilja, skliče interni tim vrtca. Na 
prvem sestanku mora biti navzoč tudi ravnatelj. 

 

Če vrtec nima svetovalnega delavca ali  je ta odsoten, vlogo vodje internega tima prevzame ravnatelj. 
 

Če je vrtec uradno obveščen, da je bila povzročitelju nasilja izrečena prepoved približevanja otroku, ki jo je 
izreklo sodišče ali policija zaradi izvajanja nasilja v družini, o zaznanih kršitvah te prepovedi ravnatelj oziroma 
pomočnik ravnatelja takoj obvesti policijo. 
 

Ukrepi v primeru naravnih in drugih nesreč- evakuacija 
 

20. člen 
Evakuacija iz prostorov vrtca je potrebna v primeru nepredvidenih situacij (požar, potres, eksplozija, …), ki 

lahko vplivajo na varnost otrok, zaposlenih in obiskovalcev vrtca.  
 

Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki igralnici ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje. 
Vrtec mora enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz vrtca. 
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IV. DOLŽNOST VRTCA OB SPREJEMU OTROK V VRTEC 
 
Ukrepi ob sprejemu otrok v vrtec  
 
Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka   

21. člen 
Starši, posvojitelji, skrbniki, rejniki (v nadaljevanju starši) morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti 

potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

 
Starši morajo pred sprejemom otroka v vrtec izročiti izpolnjeno zdravniško potrdilo vzgojitelju otroka, iz 

katerega je razvidno, da je otrok zdrav in sposoben obiskovati vrtec. 
 

Starši morajo  pred vstopom otroka v vrtec seznaniti vzgojitelja o morebitnem zdravstvenem stanju otroka, 
ki ni navedeno ali razvidno iz zdravstvenega potrdila. Predvsem je potrebno obvestiti na stanja, ki lahko 

ogrožajo njegovo ali varnost drugih otrok. 

 
Za posledice, ki bi nastale ob prikritem dejanskem zdravstvenem stanju otroka, starši prevzemajo popolno 

odgovornost za svojega otroka. 
 

Če otrok prestopa iz drugega vrtca, starši prenesejo zdravstveno potrdilo iz vrtca, v katerega je bil otrok 

vključen. Zdravstveno potrdilo starši izročijo vzgojitelju otroka. 
 

Ob vpisu v vrtec starši posredujejo vrtcu, naslov za stike, telefonsko številko osebe, ki je vzgojitelju 
dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu. Podatki so vpisani v dnevniku oddelka. 

 
 

Podpis pogodbe  

22. člen 
Pred sprejemom otroka skleneta vrtec in starši pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. S podpisom 

pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.  
 

 

Ukrepi ob dnevnem prihajanju/odhajanju otrok  
 

 
23. člen 

Delavci vrtca, ki so zadolženi za dnevni sprejem in oddajo otrok morajo otroka:  

 osebno sprejeti in ga pri odhodu oddati staršem,  
 drugim osebam pa le ob predložitvi pismenega pooblastila staršev oziroma so jih starši  navedli na 

izjavi za spremstvo otroka. 
 

Otroci morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 

let, če to dovolijo starši otroka s pisno izjavo. V vseh teh primerih so starši  v celoti odgovorni za varnost 
otroka na poti v vrtec in na poti proti domu.  

Priloga E (Izjava za spremstvo otrok) 
 

Otroci ne smejo prinašati v vrtec nevarne predmete. Delavec vrtca, ki sprejme otroka mu mora začasno 

odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost in zdravje ali varnost in zdravje 
drugih otrok.  

 
V tem primeru mora vzgojitelj starša otroka opozoriti na posledice nošenja in uporabe spornih predmetov, 

ter na prepoved prinašanje le-teh v vrtec.  
 

Zdravstveno stanje otrok   

24. člen 
Če se ob prihodu otroka v vrte ugotovijo prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, vnetje oči, bruhanje, driska, 

hujši kašelj,  je delavec , ki otroka sprejme dolžan otroka odkloniti. 
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Če se opisani znaki obolenja ugotovijo v času bivanja v vrtcu je vzgojitelj dolžan obvestiti starše. 
 

V primeru omejenega otrokovega gibanja, npr.: 

 mavec,  
 preveze oči in  

 drugo, 
se starši o otrokovi prisotnosti v oddelku predhodno dogovorijo z vzgojiteljico in organizatorjem zdravstveno 

higienskega režima. 
 

25. člen 

Kadar obstaja sum, da je otrok nenadno zbolel za nalezljivo boleznijo, ga je treba do prihoda staršev ali 
skrbnikov osamiti, če je to mogoče. Upoštevati je potrebno ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni s stikom, telesnimi tekočinami, z izločki in iztrebkom.  
 

Otroku ne dajajmo nobenih zdravil, če nimamo predhodne pisne privolitve staršev oz. skrbnikov s soglasjem 

zdravnika ter navodil o dajanju zdravila, ki jih je dal zdravnik.  
 

Prihod po odsotnosti zaradi nalezljive bolezni točka  
Po odsotnosti zaradi nalezljive bolezni, morajo starši otroka ob prihodu vzgojiteljici oziroma pomočnici 

vzgojiteljice oddelka, predložiti izjavo, da je otrok zdrav in se sme ponovno vključiti v vrtec.  

Priloga F (Izjava staršev po preboleli bolezni) 

 
V. DOLŽNOSTI DELAVCEV VRTCA IN STARŠEV 
 

Delavci vrtca  

26. člen 
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci, ki neposredno delajo z otroki, morajo biti ob 

sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v vrtcu seznanjeni z določili Pravil o varnosti otrok. Ob nastopu dela morajo 

spoznati mesta oziroma območja, ki so še predvsem nevarna za otrokovo varnost. 
Priloga G (Izjava strokovnega delavca) 

 
Vzgojitelj je dolžan na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše z vsebino Pravilnika o varnosti otrok. 

Pravilnik je javno dostopen na spletni strani vrtca. 
 

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves čas bivanja v 

vrtcu, njihova dolžnost je nenehno bdeti nad otroki in zagotavljati, da otroci niso nikoli brez nadzora.  
 

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.  z izjavo pridobi soglasja staršev za nemoteno opravljanje nalog. 

Priloga H (Izjava na začetku šol. leta) 
 

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

 

Delavec je dolžan poskrbeti za dobro fizično in psihično počutje otroka, tako da se vzdrži dejanj kot so: 
 odtegnitev ali siljenje otroka s hrano (tlačenje otroku hrano v usta, kričanje, da mora pojesti,…); 

 siljenje otroka k spanju (otroci morajo na silo mižati, ležati čisto pri miru,…); 
 Znašanje vzgojiteljice ali pomočnice vzg. nad otrokom z vpitjem, grožnjami; 

 Kritiziranje otroka s strani vzgojiteljice ali pomočnice vzg., da zmeraj naredi kaj narobe; 
 Zmerjanje otroka s strani vzgojiteljice ali pomočnice vzg. , ostalih vrstnikov,…); 

 Dajanje vzdevkov; 

 Prepoved igre; 
 Osamitev – poslati otroka iz igralnice, sedenje na stolu kot kazen, stanje v kotu; 

 Nenehne prepovedi otroku, čeprav niso na mestu; 
 Vlečenje za ude, lase, ušesa, tresenje; 

 Fizično nasilje (klofuta, udarec po ustih, lasanje, udarec po riti,…); 

 Spolne zlorabe otrok (otipavanje spolovil s strani odraslih,…) 
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Starši otrok  
27. člen 

Starši so dolžni spoštovati: 

 določila Pravil o varnosti otrok in  
 navodila vzgojiteljev, ki se nanašajo na varnost otrok v vrtcu.  

 
 

28. člen 

Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka. Otrok mora biti primerno oblečen in obut vremenu in 
napovedanim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim. Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in 

higieno oblačil.  
 

 

Poskrbeti morajo, da otrok ne prinaša v vrtec stvari, ki bi lahko ogrozile njegovo zdravje oziroma zdravje in 
varnost drugih otrok.  

 
 

 
 

 

 
 

 

V. KONČNA DOLOČILA 
29. člen 

Spremembe in dopolnitve pravil se sprejmejo po enakem postopku kot ta pravila. 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasnih deskah.  

 
 

 

Veljavnost  
Ta Pravilnik o varnosti otrok št. NP 3.2/14 prične veljati  1. 9. 2014 in hkrati preneha veljati Pravilnik o 

varnosti otrok številka, sprejet dne 6. 2. 2010. 
 

Štev. del.:  NP 3.2/14 

Datum: 27. 8. 2014                              Ravnateljica 
           Marija MEH 
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PRILOGA A 

 

 

PRIVOLITEV ZA DAJANJE ZDRAVILA 

 
S podpisom enega od staršev oz. skrbnikov se dovoljuje strokovnemu delavcu oddelka, dajanje 

predpisanega zdravila med prebivanjem otroka v vrtcu ob pojavu opredeljenega bolezenskega 
stanja otroka ter vodenje evidence o dajanju zdravila (Evidenca o dajanju zdravila, Priloga D):  
 
Naziv vrtca, enote: _____________________________________________________________________________ 
 
Naslov:_________________________________________________________________________________________ 
  

 
Ime in priimek otroka:____________________________ Datum rojstva:_______________________________ 
  
Naslov: ________________________________________________________________________________________ 
 
Bolezensko stanje: _____________________________________________________________________________ 
 
Simptomi / znaki, na katere moramo biti pozorni: _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Zdravilo: _____________________________Odmerek zdravila: _______________________________________ 
 
Kako damo zdravilo (npr. v usta, črevo, na kožo): ___________________Kdaj damo zdravilo: 
___________ 
 
Datum začetka zdravljenja:______________________ Datum zaključka zdravljenja: __________________ 
 
Pogostost dajanja zdravila:___________________ Ura dajanja zdravila v vrtcu: ______________________ 
 
Mogoči stranski učinki zdravila: ________________________________________________________________ 
 

 
Ime in priimek zdravnika: ___________________________________Tel. številka: _______________________ 
 
Zdravstveni zavod: _____________________________________________________________________________ 
 
Naslov: ________________________________________________________________________________________ 
  
Kraj in datum: _________________________________________________________________________________ 
 
Podpis in žig:___________________________________________________________________________________ 
 
  
Ime in priimek enega od staršev oz. skrbnikov:________________________________ Tel. št.: __________ 
 
Kraj in datum: _________________________________________________________________________________ 
 
Podpis:________________________________________________________________________________________ 
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PRILOGA B 

 
EVIDENCA  O DAJANJU ZDRAVILA 

 
Skladno s pisno privolitvijo enega od staršev oz. skrbnikov (Privolitev za dajanje zdravila, Priloga B) 
se dovoljuje strokovnemu delavcu, ki ga pooblasti vrtec, dajanje predpisanega zdravila med 
prebivanjem otroka v vrtcu ob opredeljenem bolezenskem stanju otroka ter vodenje evidence o 
dajanju zdravila:  

 

Naziv vrtca, enote: _____________________________________________________________________________ 

 
Naslov: ________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ime in priimek otroka: ___________________________________Datum rojstva:________________________ 

  
Naslov: ________________________________________________________________________________________ 
 

Bolezensko stanje: _____________________________________________________________________________ 
 

Zdravilo:___________________________________ Odmerek zdravila:____________________________ _____ 
 

Kako damo zdravilo (npr. v usta, črevo, na kožo): ________________________________________________ 
 

Kdaj damo zdravilo: ____________________________________________________________________________ 
 
Datum začetka zdravljenja: ____________________Datum zaključka zdravljenja: ____________________ 

 
Pojav stranskega učinka zdravila: _______________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Datum in ura dajanja zdravila:  

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

Ime in priimek pooblaščene osebe (strokovnega delavca): ________________________________________ 
 

Kraj in datum: ____________________________________________________________________________ 
 

Podpis:_________________________________________________________________________________ 
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PRILOGA C 

POROČILO O BOLEZNI 

 

Naziv in naslov vrtca: __________________________________________________________ 

 

Ime in priimek otroka: _____________________ Datum rojstva: ____________________ 

 

Datum pojava bolezni: ________________   Čas pojava bolezni: __________________ 

 

Ime in priimek starša/skrbnika: ___________________  poklical: ___________________ 

 

Čas klica: ______________   Čas prihoda: ___________ 

 

NMP (112)/zdravnik:  Ni bil klican     Bil klican    Čas priklica: _______   Čas prihoda: ______ 

(podčrtaj) 

Kraj ukrepanja:   Igralnica   Igrišče    Hodnik    Stopnice    garderoba   Telovadnica    

               Umivalnica    Kuhinja    Pisarna     Sprehod, izlet    Neznano    Drugo: __________ 

 

Okoliščine in vzrok nastanka bolezni (opišite): _________________________________________ 

 

Simptomi/znaki so posledica: 

Novonastale bolezni     Že znane bolezni    Alergije   Sladkorna bolezen   Epilepsije 

Drugo: ______________________________ 

 

Simptomi / znaki bolezni: 

Povišana telesna temperatura     Glavobol    težko dihanje   Izpuščaj   Bruhanje   Driska   Močna 

bolečina   Mišični krči    Izguba zavesti   Vedenjske motnje    drugo: ____________ 

 

Prva pomoč v vrtcu (opišite): 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Zdravila, ki jih je otrok dobil v vrtcu (napišite): _________________________________________ 

 

Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: ________________________________________ 

 

Zdravniška pomoč:  zdravniška/zobozdravniška pomoč ni bila potrebna 

   Zunajbolnišnična zdravniška pomoč (urgentna služba) 

   Sprejet na zdravljenje v bolnišnico, število dni: ________ 

 

Potrebni ukrepi za preprečitev ponovitve take bolezni: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec:                                                     Datum zapisa: 
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PRILOGA D 

POROČILO O POŠKODBI ALI ZASTRUPITVI 

 

Naziv in naslov vrtca: _______________________________________________________________________ 

Ime in priimek otroka: _____________________________Spol: M   Ž   Datum rojstva: ___/___ /______  

Datum dogodka: ___/___ /______ Čas dogodka:___ __. ____ 

Ime in priimek staršev/skrbnikov: ___________________________Poklical/-a: _____________________ 

Čas priklica: ____._______ Čas prihoda:_____ .______  

NMP (112)/zdravnik: Ni bil klican ____Bil klican____ Čas priklica:____ ._____Čas prihoda:____ .____  

Kraj dogodka: Igralnica____ Igrišče____ Hodnik____ Stopnice____ Veža ____Telovadnica____  

Kuhinja ____Kopalnica_____ Pisarna____Sprehod, izlet____ Neznano____ 

Drugo(napišite)_____________  

Oprema/Predmet, udeležen pri nastanku poškodbe/zastrupitve: Ni udeležen______ 

Pohištvo/oprema____Plezala_____ Tobogan_____ Površina pod igrali____ Peskovnik____ 

Kolo/tricikel____ Snov, rastlina, žival____ Igrača (napiši)_____________ Drugo 

(napišite):_____________  

Okoliščine in vzrok nastanka poškodbe/zastrupitve (opišite): ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Padec z višine_______ Približna višina padca: ______cm   Vrsta podlage________ _____ 

Padec na isti ravni (zapletel, spodrsnil)____ Poškodba zaradi predmeta_____ 

Prometna nezgoda________ Vrstnik udaril/porinil____ Hranjenje/zadušitev____ Pik žuželke____  

Ugriz živali____Ugriz vrstnika ____ 

Zastrupitev z/s (napišite)_________________________________________________________________ 

Drugo (napišite)________________________________________________ _________________________ 

Poškodovani/oboleli del telesa: Oko___ Uho___ Nos___ Usta___ Zob___ Del obraza___  

Del glave___ Vrat___ Roka/Zapestje/Dlan____ Noga/Gleženj/Stopalo_____ Trup _____ 

Drugo (napišite)___________________________________________________________________  

Vrsta poškodbe: Udarnina____ Odrgnina____ Rana____Izvin/Izpah ____Zlom____Opeklina____  

Ozeblina____ Zastrupitev_____ Zadušitev______ Utopitev____ Drugo:________________________  

Prva pomoč v vrtcu (opišite): _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________, pri zastrupitvi vzeli s seboj (napišite)_______________________________ 

Ime in priimek osebe, ki je nudila prvo pomoč: __________________________________________________ 

Zdravniška pomoč: Zdravniška/zobozdravniška pomoč ni bila potrebna_____________________ 

Zunaj bolnišnična zdravniška pomoč (urgentna služba, izbrani zdravnik)____________________ 

Sprejet na zdravljenje v bolnišnico (prek noči), število dni:__________________________________ 

Potrebni ukrepi za preprečitev ponovitve take poškodbe/zastrupitve:_______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Podpis osebe, ki je izpolnila obrazec:______________ ________Datum:________________________ 

 

 

 

 

 



Oznaka dokumenta: NP 3.2/14 
2. verzija 

 

16 

 

 

 

ZAZNAMEK 

  

Oznaka dokumenta: 

Obr. 3.2/10 (1) 

4  / 

 

Šolsko leto: 

 
Stran  od  

 
Datum in ura: 

 

Kraj srečanja: 

  

Prisotni:  

 

 

Zadeva: 

 

 

Vsebina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrepi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija: 

 

 

 

 

 

Čas zaključka: 

 

 

Podpis prisotnih:               Podpis vodje: 
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PRILOGA E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani starši! 

 
Otroci so največje bogastvo, največji zaklad, ki ga imamo. Vredni so  naše ljubezni, spoštovanja in pomoči, 

zato moramo ceniti to, da jih imamo. Zaradi varnosti otroka in zaradi naše in vaše odgovornosti do otroka, 

vas prosimo, da izpolnite izjavo, s katero nam sporočate imena oseb, ki bodo spremljale otroka v vrtec in iz 

njega. 

 

 Pri otrocih, ki bodo spremljali vašega otroka pa  vpišite rojstne podatke spremljevalca vašega otroka. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

Ravnateljica  vrtca Marija Meh  

 

 

IZJAVA 

 
 

 

Podpisan (a) _________________________________ izjavljam, da bo v šolskem letu 2013/14 moj otrok 

____________________________, rojen ______________ 

 

prihajal-a in odhajal-a iz vrtca v spremstvu naslednjih odraslih oseb: 

 

__________________________________( _______________ ) 

__________________________________( _______________ ) 

__________________________________( _______________ ) 

__________________________________( _______________ ) 

 

ali v spremstvu otroka, starega nad 10 let (Zakon o varnosti v cestnem prometu). 

 

 

___________________________________, rojen ______________ 

___________________________________, rojen ______________ 

 

 

Ravne na Koroškem,dne ________________________ 

 

                     

 Podpis staršev (skrbnikov) ______________________ 

 

 

 

 

 



Oznaka dokumenta: NP 3.2/14 
2. verzija 

 

18 

 

PRILOGA F 

 
IZJAVA 

 

 

S podpisom  izjavljam,  da je zdravstveno stanje  otroka 

 

 

(ime in priimek otroka):_______________________________,(datum rojstva otroka): ____________, 

 

 

po preboleli nalezljivi bolezni/okužbi  z vidika trajanja kužnosti primerno za ponovno vključitev v  

 

vrtec/šolo  (kar je potrdil  tudi otrokov izbrani zdravnik DA/NE – ustrezno podčrtaj).   

 

 

 

 

                                                                                                    

Ime in priimek starša:                                                                 Podpis starša:  

 

______________________________                                                         _______________________ 

 

 

 

 

 
Datum:       
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PRILOGA G 

 

 
 

IZJAVA  

 

 

Podpisan-a ________________________________, potrjujem, da sem seznanjen-a z vsebino 

Pravilnika o varnosti otrok v vrtcu Ravne na Koroškem in da bom pri svojem delu upošteval-a 

določila pravilnika. 

 

 

 

 

Ravne na Koroškem,_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Podpis delavca 
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PRILOGA H 
SPOŠTOVANI STARŠI 

 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004) nalaga vrtcu, da vsako šolsko leto pridobi od 

staršev soglasje oziroma privolitev o uporabi osebnih podatkov vpisanih otrok, ter privolitve vezane na 

dikcije iz Pravilnika o varnosti otrok v vrtcu in Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/2009-

ZIUZGK, 36/10 in 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012- ZUJF. 

 

                            Ravnateljica, Marija Meh 
 

 

IZJAVA 

 

 
IME IN PRIIMEK OTROKA______________________________________________________ 
 

1. Fotografiranje in snemanje otrok v okviru dejavnosti vrtca v skladu z Letnim delovnim načrtom 

vrtca in posameznega oddelka. 

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 

 

 

2. Fotografije, posnetki in izdelki otrok  se uporabijo za predstavitev dela v okolju (na spletni strani), na 

strokovnih srečanjih, v medijih, v publikaciji vrtca, za namen sodelovanja na natečajih ter v namen 

študijskega gradiva za potrebe vrtca.  

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 

 

 

Starši in strokovni delavci vrtca prevzemamo odgovornost, da fotografij, ki bodo nastale v 

vrtcu ne  razmnožujemo ter uporabimo oz. objavimo v(socialnih) spletnih omrežjih. 

  

3. Prevozi otrok, se izvajajo za namen izvajanja programa iz Letnega delovnega načrta vrtca in načrta 

oddelkov. 

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 

 

 

4. Osebni podatki otrok in staršev so zaupne narave, varovani s Pravilnikom o varovanju osebnih 

podatkov. Osebni podatki  se uporabijo za namen izvedbe in organizacije dejavnosti  vrtca ter 

potrebe ustanovitelja. 

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 

 

 

5.  V  primeru pojava uši, strokovni delavec oddelka pregleda otrokovo lasišče. 

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 
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6.  V nujnih primerih strokovna delavka oddelka odpelje otroka k zdravniku in o tem obvesti starša. 

 

SE STRINJAM   NE STRINJAM  (ustrezno obkroži) 

 

 

 

 

 

 

Kraj: _________________________  Podpis matere-očeta: ________________________ 

 

 

Datum: _______      
 

 

 

 

Datum prejema:_______ 

 

Ime in priimek vzgojitelja:_________________ 

 

Podpis vzgojitelja:_______________________ 
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OMARICA IN TORBA 
za PP v vrtcu 

 

 

Vrtec določi lokacijo omaric oz. torb za prvo pomoč glede na število otrok (na vsakih 50 oseb oziroma v vsaki 
krajevno ločeni enoti 1 omarica in torba za PP).  

 
Omarica oz. torba mora biti na zunanji strani, označeni z rdečim križem. Vrtec določi priporočeno vsebino 

omarice oz. torbe. Vsaka poraba sanitetnega materiala se sproti zapiše (namen, količina, datum, uporabnik).  
 

Vrtec zadolži osebo za preverjanje in obnavljanje vsebine po vsakokratni uporabi oz. enkrat mesečno. 

Preverjajo se popolnost vsebine in roki uporabnosti.  
 

V omarici za prvo pomoč mora biti najmanj naslednji sanitetni material in oprema:  
 

 

– povoj za prvo pomoč vrste 1  
– povoj za prvo pomoč vrste 2  

– krep povoj 8 cm x 5 m  
– krep povoj 10 cm x 5 m  

– povoj iz mula 6 cm x 4 m  

– povoj iz mula 10 cm x 4 m  
– obliž z blazinico 10 x 4 cm 

– obliž z blazinico 10 x 8 cm  
– obliži za male ranice  

– sanitetna vata 100 g 
– trikotna ruta  

– lepilni trak 2 cm x 1 m  

– lepilni trak 2 cm x 5 m  
– sterilni zloženec 5 x 5 cm  

– sterilni zloženec 10 x 10 cm  
– vpojna sterilna gaza 0,4 m  

– vpojna sterilna gaza 0,8 m 

– varnostne sponke  
– škarje z zaobljeno konico  

– prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 80 cm  
– komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm  

– rokavice iz lateksa  
– plastična obrazna maska z enosmernim ventilom  

(primerna za oživljanje otroka)  

– alkoholni ali digitalni termometer  
– fiziološka raztopina 100 ml + tulec za izliv  

– pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu 
 

 

5 kosov  
2 kosa  

5 kosov  
2 kosa  

5 kosov  

5 kosov  
5 kosov  

5 kosov  
1 komplet  

1 kos  
5 kosov  

1 kos  

1 kos  
5 kosov  

5 kosov  
1 kos  

1 kos  

5 kosov  
1 kos  

1 kos  
1 škatlica (10 kosov) po 5 parov S, M, L  

1 kos 
1 kos  

 

1 kos  
1 kos  

1 kos  

 


