
RAVNANJE V PRIMERU LOČITVENIH POSTOPKOV STARŠEV (RAZVEZE) 
 
Za ukrepanje se odločimo zgolj takrat, ko ugotovimo, da zaradi ločitve nastopijo težave. 
Konkretno ukrepanje je odvisno od primera do primera. Pomembno je, da staršem 
predstavimo stališče vrtca in razmejimo odgovornosti.  
• Starševska vloga se z ločitvijo ne zaključi. Odločitve, ki pomembno posegajo v otrokovo 
življenje, morajo biti sprejete s soglasjem obeh staršev (npr. glede vpisa, izpisa, prepisa otroka, 
glede pomembnih razvojnih vprašanj). Oba starša se morata dogovarjati o vzgoji v prid otroka.  
• Vrtec ni prostor za razreševanje konfliktov med starši.  
• Vrtec se ne postavlja na nobeno stran.  
Vsi delavci vrtca moramo biti pozorni na varovanje podatkov o otroku in starših. 
 
Sodelovanje vrtca s starši 
Vse oblike sodelovanja vrtca s starši so namenjene obema staršema (govorilne ure, roditeljski 
sestanki, skupna srečanja, vključevanje v dejavnosti …). Predpostavlja se, da se o obvestilih s 
strani vrtca medsebojno obveščata. Načeloma se obvešča starša, ki mu je bil otrok dodeljen v 
vzgojo in varstvo, na željo drugega starša pa lahko tudi njega. 
Izven dogovorjenih in načrtovanih oblik sodelovanja staršem ne moremo omogočati stikov z 
otrokom (npr. da bi en starš prišel v vrtec »pogledat« otroka za 10 min.). 
Katerikoli od staršev je lahko tudi izvoljen kot predstavnik v svetu staršev in svetu vrtca. 
 
Podajanje informacij o otroku 
Zaželeno je, da se starša govorilnih ur udeležujeta skupaj, izjemoma pa lahko tudi ločeno. 
Če ima starš prepoved stikov ali približevanja in želi informacije o otroku, ga povabimo na 
pogovorno uro v popoldanskem času, ko otroka ni v vrtcu.  
Pisnih poročil za starše ne pišemo, niti jih o otroku ne obveščamo po elektronski pošti. 
Portfolio in podobni dokumenti v zvezi s spremljanjem otrokovega razvoja in dogajanju v vrtcu 
se izdelajo v enem izvodu, dolžnost staršev je, da si te stvari izmenjata. 
Informacije o otroku lahko damo tudi drugim osebam, ki jih za to pisno pooblastijo starši.  
 
Prevzem in predaja otroka - starši 
V primerih težav pri prevzemu otrok iz vrtca je potrebno prevzem otroka urediti. Strokovni 
delavci starša povabimo na pogovor, kjer sklenemo dogovor o tem, kako bo potekal prevzem 
otroka v posameznem primeru.  
 
Dogovor o stikih - starša sta v postopku razveze oz. nimata sodne odločbe 
Dogovor o stikih ni dogovor o prepovedi približevanja. Zapisnik ali potrdilo Centra za socialno 
delo glede dogovora o stikih z otrokom ni dokument, ki prepoveduje stike enega ali drugega 
starša z otrokom.   
Otroka lahko predamo obema staršema. Ustne prepovedi enega od staršev NE upoštevamo. 
Starš mora predložiti pravnomočno odločbo o prepovedi stikov ali prepovedi približevanja (le-
to od pristojnih organov dobimo tudi v vrtec). Prepoved približevanja lahko izreče POLICIJA ali 
SODIŠČE. 
Odločba oz. sklep sodišča o stikih 
Odločba, ki jo odredi sodišče in ureja stike, ni dokument, ki bi vrtcu nalagal kakršnokoli 
odgovornost. Odločba je izdana staršem in oni so tisti, ki so odgovorni za izpolnjevanje. Vrtcu 



ni potrebno prevzeti vloge posrednika, staršem poudarimo, da odločba velja za njiju, ne za 
vrtec.  
Naloga staršev je, da sproti obveščata vzgojiteljico o prevzemu otroka. 
V kolikor se en starš ne drži odločbe o stikih in pride po otroka izven dodeljenih stikov, v vrtcu 
nimamo pravne podlage, da bi staršu odrekli prevzem otroka. Starša opozorimo, da smo 
seznanjeni z odločbo o stikih in mu predlagamo, da pokliče drugega starša in da naj se 
dogovorita o nastali situaciji. V kolikor starš vztraja in otroka odpelje iz vrtca, pokličemo 
drugega starša, pri katerem je otrok v vzgoji in varstvu. Ta starš lahko o dogodku obvesti 
policijo in CSD. V primeru, da do nesporazumov prihaja večkrat, o tem obvestimo svetovalno 
delavko. 
V primeru, da otrok pri prevzemu oz. stikih doživlja stisko, smo dolžni obvestiti svetovalno 
delavko, ki bo obvestila CSD. Svetovalno delavko oz. CSD obvestimo tudi v primerih, ko se 
starša ne držita dogovorov glede prevzema otroka in pri tem prihaja do težav, ki jih sami ne 
moremo rešiti. 
 
Stiki pod nadzorom 
Ti stiki običajno potekajo v Kriznem centru in jih določi sodišče. V času, ko so določeni stiki pod 
nadzorom, otroka staršu, ki ima stike pod nadzorom ne smemo predati (ravnamo podobno 
kot v primeru prepovedi stikov). 
 
Prepoved stikov in prepoved približevanja 
Če želi starš, ki ima prepoved stikov ali prepoved približevanja, odpeljati otroka iz vrtca ter 
imamo odločbo, ki to dokazuje, takrat: 
- starša opozorimo na določila v odločbi in vztrajamo, da mu otroka ne moremo predati; 
- če kljub temu vztraja in otroka vzame, mu povemo, da bomo poklicali policijo in drugega 
starša. To storimo takoj, ko poskrbimo za varnost drugih otrok v skupini. 
 
Prevzem in predaja otroka – druge osebe 
Starša lahko v vrtcu podata ločeno soglasje, kdo lahko prihaja po otroka. V primeru, da pride 
po otroka oseba, ki ni navedena na soglasju, moramo imeti pisno pooblastilo starša. Preklic 
pooblastila je vedno možen. Če je preklic usten, naredimo zaznamek in damo staršem v 
podpis. 
 
 
Vloga vrtca je, da otroku omogoči optimalen razvoj, kar v takšnem primeru pomeni, da mu 
nudi varen prostor, kjer lahko predela svoje stiske. Vzgojiteljica prepozna potrebe in stiske 
otroka in se nanje primerno odzove (tako v individualnem delu z otrokom kot skupinskem 
delu). O tem obvešča tako starše kot svetovalno službo vrtca. 
 
 
 


