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(Dokument se smiselno uporablja tudi kot priporocila za vrtce)

1. Zakonska ureditev roditeljske pravice

Roditeljska pravica je urejena v Zakonu 0 zakonski zvezi in druzinskih razmerjih. Starsi so
zakoniti zastopniki otroka in ga zastopajo pred institucijami, torej tudi v soli. Roditeljska pravica
pripada oeetu in materi. To pravico izvrsujeta starsa sporazumno v skladu z otrokovo koristjo.
Kadar starsa ne zivita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, oba sporazumno v skladu
z otrokovo koristjo odloeata a vprasanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. 0 vprasanjih
dnevnega zivljenja otroka odloea tisti ad starsev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji. Ce eden ad
starsev ni vee ziv ali znan, ali ee mu je roditeljska pravica odvzeta, ali ee mu je odvzeta
poslovna sposobnost, pripada roditeljska pravica drugemu ad starsev.
Sprememba bivalisea otroka, vpis v solo ali sprememba sale so elementi roditeljske pravice, ki
bistveno vplivajo na otrokov razvoj in a kateri starsa odloeata sporazumno v skladu z otrokovo
koristjo tudi v primeru, da ne zivita skupaj in nimata oba varstva vzgoje otroka.
Ce se starsa sama ne sporazumeta, jima pri tem pomaga center za socialno delo. Ce se starsa
tudi ob pomoei centra za socialno delo ne sporazumeta a vprasanjih, ki bistveno vplivajo na
otrokov razvoj, a tem na predlog enega ali obeh starsev odloei sodisce v nepravdnem
postopku.

2. Sola in izvrSevanje roditeljske pravice

Zakon 0 osnovni soli v 48. elenu starsem primarno daje pravico do vpisa otroka v njegovem
maticnem solskem okolisu, to je tam, kjer ima druzina prijavljeno stalno oziroma zaeasno
prebivalisce. Mozen je tudi prepis na izbrano osnovno solo v drugem solskem okolisu, vendar
pa mora ta sola (torej zelena sola) stem soglasati. Starsi najprej vpisejo otroka v solo
matienega solskega okolisa, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa lahko v skladu z
uredbo, ki ureja mrezo osnovnih sol, vlozijo vlogo za prepis pri soli, kamor bi otroka radi
prepisali. Obe soli se med seboj posvetujeta, a prepisu pa formalno adloci sola, v katero starsi
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zelijo otroka prepisati. V kolikor se ucenec s starsi preseli v drug solski okolis, ta s formalno
spremembo prebivalisca postane njegov primarni solski okolis.

Zakon 0 osnovni soli govori 0 starsih (oziroma skrbnikih in drugih osebah, pri katerih je otrok v
oskrbi), pri cemer izhaja iz predpostavke, da gre pri vpisu oziroma prepisu otroka v osnovno
solo za soglasno odlocitev obeh starsev. Ce eden od starsev izrazi nestrinjanje z odlocitvijo
drugega starsa glede vpisa oziroma prepisa otrok, je v tem kontekstu potrebno izhajati iz
dolocil Zakona 0 zakonski zvezi in druzinskih razmerjih.

Ravnanje sole v primeru starSevskih nesoglasij:

strokovni delavci sole spodbujajo starse k dogovarjanju in medsebojnemu sodelovanju
v korist otroka;
starse, ki sporov in tezav ne uspejo razresiti sami, sola usmeri po pomoc na CSD;
v kolikor tega starsi ne storijo, sola obvesti CSD, ce je to potrebno zaradi zascite
otrokovih koristi.

Sodelovanje sole 5 starsi:

vse oblike sodelovanja sole s starsi so namenjene obema starsema (govorilne ure,
roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja s starsi). Sola predpostavlja, da se
starsa 0 obvestilih sole medsebojno obvescata;
zazeleno je, da se govorilnih ur udelezujeta oba starsa;
katerikoli od starsev je lahko tudi izvoljen kot predstavnik v svetu starsev in svetu sole.

3. Vpis otroka v solo in prepis v drugo solo

DoloCanje oziroma sprememba bivalisca otroka, kot tudi vpis v solo ali sprememba sole otroka
spadajo v izvrsevanje roditeljske pravice, ki jo v skladu s 113. clenom Zakona 0 zakonski
zvezi in druzinskih razmerjih starsa izvrsujeta sporazumno v skladu z otrokovo koristjo.

o vpisu otroka v solo in prepisu v drugo solo odlocata starsa sporazumno, v skladu z
otrokovo koristjo (tudi v primeru, ko je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo enemu od
starsev oziroma zivi pri enem od starsev).
Dolznost starsev je, da se 0 tem sporazumeta, ce se ne moreta, jim pri tem pomaga
CSD, v skrajnem odloci sodisce v nepravdnem postopku.
Vpis v solo oziroma prepis v drugo solo lahko ureja eden od starsev, pri cemer se
predpostavlja, da gre za soglasno odlocitev obeh starsev.
Ce eden od starsev izrazi nestrinjanje z odlocitvijo drugega starsa glede vpisa oziroma
prepisa otroka (ki je brez dogovora oddal vlogo), se oba starsa spodbudi, da se
poskusata medsebojno dogovoriti, oziroma se ju usmeri na CSD.
Ce je otrok v solo ze vkljucen, je priporocljivo, da se postopka prepisa ne izvede do
sprejema soglasne odlocitve starsev oziroma odlocitve sodisca.

Sodna odlocba, ki jo sodisce izda v sporu med starsema glede izvrsevanja roditeljske pravice,
se v prvi vrsti nanasa na starsa, ki jo morata spostovati, da ne pride do izvrsbe. Starsa morata v
takem primeru zagotoviti vpis otroka v osnovno solo, ki jo je dolocilo sodisce in stem tudi izpis
iz druge osnovne sole. Ce v soli pride do dilem oziroma zapletov, povezanih z vsolanjem, je
smiselno, da sola 0 tem obvesti tudi pristojni center za socialno dele zaradi sicersnje
zagotovitve varstva otrokovih koristi.
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4. Izvajanje dolocenih upravicenj 5 strani tretjih oseb V soli

Pri obravnavanju vprasanj glede pravice do vpogleda v solske ocene, prisotnosti na govorilnih
urah, imenovanja predstavnika sveta starsev in podobno je potrebno izhajati iz roditeljske
pravice starsev, ki so edini zakoniti zastopniki otroka.
Ce starsi za otroka ne skrbijo, ali v primeru, ko je otrok nameseen v katero izmed oblik
institucionalnega varstva (npr. v rejnisko druzino), ima lahko otrok imenovanega skrbnika
oziroma rejnika, ki je tudi otrokov zakoniti zastopnik.

Pravico do odloeanja 0 vseh vprasanjih v zvezi z otrokom v soli (vkljueno s pravico do vpogleda
v njegove osebne podatke) imajo samo otrokovi starsi oziroma zakoniti zastopnik otroka
(otrokov skrbnik ali rejnik, kateremu je otrok nameseen v varstvo in vzgojo).

Sola lahko informacije in osebne podatke posreduje tretji osebi Ie, ee se ta izkaze s
pooblastilom enega od starsev oziroma zakonitega zastopnika. Ker vsak od starsev otroka
zastopa samostojno, lahko samostojno pooblasti tretjo osebo, da se seznani z osebnimi podatki
otroka, 0 eemer ni potrebno seznanjati drugega starsa. Starsi lahko soli predlozijo ustrezno
pooblastilo tudi vnaprej, ee zelijo, da tretje osebe v njihovem imenu uresnieujejo doloeena
upravieenja. Tretjim osebam brez pooblastila starsev oziroma zakonitega zastopnika sola
vpogleda v osebne podatke otroka in stem tovrstnega sodelovanja ne sme dopustiti.

5. Clanstvo v organih sole (svet starSev in svet sole)

V skladu s 66. elenom zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja je svet
starsev sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starsi izvolijo
na roditeljskem sestanku. Zakon 0 osnovni soli v 4. elenu doloea, da so starsi, skrbniki in
druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (starsi) dolzni otroku zagotoviti izpolnitev
osnovnosolske obveznosti.

Zakonodaja torej veze pravice in obveznosti na starse, v ta okvir sodijo tudi zakoniti zastopniki
in skrbniki, stars pa formalno tega pooblastila ne more prenesti na osebo, ki taksnega statusa
nima. Glede na navedeno je v svetu starsev po nasem mnenju lahko Ie stars, zakoniti
zastopnik oziroma skrbnik otroka. V zvezi z izvolitvijo predstavnikov sveta starsev, v katerega
so lahko torej izvoljeni samo starsi (oziroma skrbnik ali oseba, kateri je otrok zaupan)
predlagamo, da sola po njihovi izvolitvi preveri razmerje do otroka.

Smiselno enako velja tudi za elanstvo predstavnikov starsev v svetu sole.

6. Izvajanje stikov med starsem in otrokom v prostorih sole

Smiselno je, da starsa z odloeitvijo sodisea 0 stikih obvestita solo, v katero je otrok vkljueen.
Izvrsilni naslov 0 doloeitvi stikov morata spostovati izkljueno starsa (ki sta kot upravieenec in
zavezanec doloeena v izvrsilnem naslovu) in ne sola. Sola, v katero je otrok vkljueen, nima
pravne podlage, da bi odrekla predajo otroka starsu v dneh, ko stiki z otrokom zanj niso
doloeeni.

V primeru, ko sta starsa otrok razvezana oziroma ne zivita vee skupaj, otrok pa je zaupan v
varstvo in vzgojo enemu od njiju, mora imeti vsaka odloeitev sole izrecno pravno podlago, da bi
enemu od starsev onemogoeila vpogled v katerekoli podatke 0 solanju otroka, sicer bi tako
ravnanje sole pomenilo poseg v pravice starsa in v otrokove pravice. Tudi vsaka prepoved, ki jo
v zvezi z otrokom podajo starsi, mora imeti ustrezno pravno podlago, sicer je ni mogoee
upostevati, se posebej ne v razmerju do drugega starsa, katerega roditeljske pravice niso bile
omejene.
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Sola mora zato v takih primerih s pomocjo centra za socialno delo preveriti, ali je bila kateremu
ad starsev s sodno odlocbo odvzeta roditeljska pravica in ali je sodisce morda odlocilo a
prepovedi stikov ter katere pravice je om'ejilo. Ce teh omejitev ni, ni razloga, da sola ne bi
omogocila vpogleda v solsko dokumentacijo.

7. Odvzemotroka (izvrsbasodne odlocbe v prostorih sole)

Sodne odlocbe glede vzgoje in varstva otrok se izvrsujejo na podlagi Zakona 0 izvrsbi in
zavarovanju, ki kot izvrsilna sredstva predvideva posredno izrocitev (izrek denarne kazni) ali
neposredno (odvzem in izrocitev otroka). Izvrsba sodne odlocbe a vzgoji in varstvu otroka se
praviloma opravi z izrekanjem denarne kazni zoper osebo, na katero se nanasa sklep 0 izvrsbi.
Ce sodisce ugotovi, da oseba, pri kateri je otrok, tega kljub nalozenim denarnim kaznim noce
izrociti, pa tudi v drugih primerih ogrozenosti otroka, ko sodisce oceni, da je takojsnja izvrsba
nujna za zagotovitev varstva koristi otroka, bo prisla v postev izvrsba z neposredno prisilo. Le-ta
se lahko opravi tudi v casu, ko je otrok v soli. Sklep 0 izvrsbi sodne odlocbe 0 vzgoji in varstvu
torej ne veze Ie strank izvrsilnega postopka (konkretno torej zlasti matere in oceta), temvec
ucinkuje proti vsem.

Naceloma velja, da sola ni primeren prostor za izvrsbo, se zlasti, ce obstaja moznost
izvrSitve drugje in ni v skodo otroku. Vedno pa mora biti otrokova korist vodilo pri
odlocanju.

Izvrsbo z neposredno prisilo opravi izvrsitelj ob navzocnosti strokovno usposobljenega delavca,
ki ga doloci sodisce. Priporocljivo je, da je to oseba, ki je strokovno usposobljena za delo z
otroki v kriticnih situacijah. Izvrsitelj lahko glede na okoliscine primera zaprosi za pomoc policije
pri opravi izvrsbe. Za omilitev stresa, ki ga zaradi neposredne izvrsbe dozivi otrok, je v vecini
primerov koristno, ce se oprave izvrsbe udelezi stars ali druga oseba, ki ji je otrok s sodno
odlocbo dodeljen v vzgojo in varstvo. 0 casu in kraju izvrsbe se obvesti osebo, ki ji je otrok s
sodno odlocbo dodeljen v vzgojo in varstvo, vendar njena navzocnost ni obvezna. Priporocljivo
je, da ravnatelji sodelujejo s sodniki in izvrsitelji, ko jih le-ti seznanijo, da so za zagotovitev
izvrsljivosti odlocbe prisiljeni opraviti odvzem ravno v prostorih vrtca. Ravnatelji in drugo solsko
osebje naj si skupaj s pristojnimi osebami se dodatno prizadevajo, da se prisilni odvzem otroka
opravi cim bolj neopazno in za otroka cim manj stresno.

Dr. Andreja Barle Lakota
Drzavna sekretarka
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