
 
 

VRTEC PRI OŠ ŢUŢEMBERK 

       Jurčičeva 41 

     ŢUŢEMBERK 
 

PRAVILNIK O POSLOVANJU VRTCA ŢUŢEMBERK 
 

1. Varstvo otrok v Vrtcu Ţuţemberk: od 5.15 do 16.00 

                                 Vrtcu Dvor:           od 5.20 do 16.00                        

                                    VVD Brulec:        od 6.30 do 15.30 – pred odpiralnim časom se          

                                                                                                      otroci zbirajo v Vrtcu Ţbk. 

   Stari šoli:  od 5.20 do 16.00  
 

2. Razpis za vpis v Vrtec Ţuţemberk za naslednje šolsko leto poteka do 31. marca. Vloge 

sprejemamo vse leto. Prednost pri vpisu otrok v vrtec imajo otroci, ki imajo skupaj z vsaj 

enim od staršev stalno prebivališče v Občini Ţuţemberk. Otroke iz drugih občin se lahko 

sprejme v vrtec le pod pogojem, da po sprejemu vseh otrok iz Občine Ţuţemberk še 

ostanejo prosta mesta v obstoječih oddelkih vrtca. 
 

3. V primeru da je prošenj za sprejem več, kot je prostih mest, jih rešuje Komisija za sprejem 

otrok v Vrtec pri OŠ Ţuţemberk po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel 

Občinski svet Občine Ţuţemberk na 27. redni seji, dne, 13. 5. 2010. 
 

4. Če vrtec ne more zagotoviti varstva otroka v ţeleni enoti, se staršem ponudi mesto v 

enotah s prostimi mesti. Premik otroka v ţeleno enoto se izvede, ko se pojavi prosto mesto 

(praviloma ob začetku novega šolskega leta). Prednost imajo otroci, ki so ţe vpisani v 

Vrtec Ţuţemberk, upoštevajoč starost otroka in datum vpisa.  
 

5. Najkasneje en mesec pred vstopom v vrtec starši podpišejo pogodbo o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca ter v osmih dneh po prejemu odločbe 

podpišejo izjavo o datumu vključitve. 
 

6. Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predloţiti zdravniško spričevalo, ki ne sme biti 

starejše od enega meseca.  
 

7. Otroka je treba pripeljati v varstvo najkasneje do 8. ure, kasneje le v dogovoru z 

vzgojiteljico. Otroka lahko pripeljejo in odpeljejo iz varstva starši oz. osebe starejše od 10 

let, ki so jih starši navedli v pogodbi. Mlajše osebe odpeljejo otroka iz vrtca le s posebnim 

pooblastilom. 
 

8. Odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure zjutraj, v primeru večdnevne odsotnosti le 

prvi dan. Če je otrok odsoten, se mu sorazmerno z višino plačila oskrbnine vrtca 

obračunajo stroški za hrano. 

Če starši odsotnost ne sporočijo, se jim za vsak dan odsotnosti zaračuna strošek za 

prehrano v celoti. 
 

9. V vrtec se sme pripeljati le zdravega otroka. Zdravil se v vrtcu ne daje, razen v izrednih 

primerih, po dogovoru s starši in na predlog zdravnika. Strokovne delavke imajo pravico 

in dolţnost zavrniti otroka oz. poklicati starše, da ga pridejo predčasno iskat v primeru, ko 

otrok kaţe znake bolezni navedene v priporočilih Zavoda za zdravstveno varstvo.  

Dietna prehrana se za otroka v vrtcu pripravlja na podlagi zdravniškega potrdila. 
 

 

 



 

10. Otroci okrog vratu ne smejo imeti obešenih vrvic, veriţic, trakov in drugih vezi, ki sluţijo 

v okrasne namene ali za nošenje ključev, dud in podobnega. Otroci ne smejo nositi v vrtec 

veriţic, uhanov, zapestnic, pušk, ţvečilnega gumija, vrečk iz nylona in drugih mas, ki ne 

prepuščajo zraka, ter vseh drugih predmetov, ki so nevarni za otroke zaradi opeklin, 

zadušitve, vbodov, vrezov. Predmeti bodo otroku odvzeti, če za to ne bodo poskrbeli 

starši. Otroci naj imajo ustrezna oblačila za sproščeno igro, brez trakov na spodnjem delu 

hlač. 
 

11. V času kolektivnega dopusta Vrtca Ţuţemberk, oddelkov v stari šoli in VVD Brulec 

imajo starši moţnost varstva v Vrtcu Dvor. Ko ima kolektivni dopust Vrtec Dvor, imajo 

starši moţnost varstva v Vrtcu Ţuţemberk. Čas kolektivnega dopusta je naveden v 

Informativnem listu in Letnem delovnem načrtu. Vrtec si pridrţuje pravico do 

zdruţevanja oddelkov na začetku in koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih 

okoliščin (večje število odsotnih otrok).  
 

12. Na podlagi izjav staršev o prisotnosti otrok v času poletnih in ostalih počitnic ter 

predprazničnih obdobij se zaradi racionalnega poslovanja za določeno obdobje lahko 

zdruţuje oddelke oz. zapre posamezne enote in omogoči varstvo v drugih enotah. 

Deţurstvo za otroke se organizira v enotah vrtca, kjer je največ prijavljenih otrok. O tem 

so starši obveščeni z obvestili na oglasnih deskah vrtca. 
 

13. Starši lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega 

meseca v času od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacija velja tudi za primer vsaj 

enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloţenega zdravniškega 

potrdila.    

Starši morajo odsotnost napovedati na posebnem obrazcu najmanj 7 dni pred prvim dnem 

odsotnosti (izjema rezervacija zaradi bolezni).  

Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo 

o določitvi višine plačila.  
 

14. Začasno lahko otrok ostane doma, če so starši (roditelji) na porodniškem ali daljšem 
bolniškem dopustu. V tem primeru je treba plačati za ves čas odsotnosti vse stroške 

vrtca, razen hrane. Lahko pa se za ta čas otroka izpiše iz vrtca, po končani 

bolniški/porodniškem dopustu se prične postopek za ponovni sprejem. Otrok je sprejet v 

vrtec po veljavnih kriterijih.  
 

15. Otrok lahko izstopi iz vrtca med letom, če starši o tem obvestijo vrtec 15 dni pred 
izstopom. Če tega ne storijo, se jim še za 15 dni zaračunajo vsi stroški, razen hrane. Otrok 

lahko izstopi iz vrtca zaradi bolezni brez odpovednega roka, če to potrdi pristojni 

zdravnik. 
 

16. Starši plačajo prispevek za vrtec od dneva vpisa otroka. Prispevek za pretekli mesec je 

treba plačati do roka, ki je določen na poloţnici. Neplačnikom se zaračunajo obresti in 

stroški opomina, naknadno pa se sproţi postopek za izterjavo dolga. 
 

17. Staršem, ki pridejo po otroka čez uradno določen čas, se zaračuna delovno uro 

strokovnega delavca. 

18. Starši so dolţni sporočiti spremembe naslova in kontaktnih telefonskih številk.  

 

 

                        Ravnateljica: 

                                                                                                             Mira Kovač, prof.  

 

 

Ţuţemberk, 1. 9. 2013 


