
CSD VRHNIKA
BITI VAREN:

„ki je v takem stanju, položaju, da mu ne grozi nevarnost, kaj neprijetnega“



Kaj delamo:

VARSTVO 
ODRASLIH

 NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI

 OBRAVNAVA ODRASLIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

 PRIZNANJE STATUSA ODRASLE INVALIDNE OSEBE (POSTOPEK 

ODLOČANJA O STATUSU IN PRAVICAH, VKLJUČITEV V VODENJE IN 

VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI, VKLJUČITEV V 

INSTITUCIONALNO VARSTVO, PRAVICA DO IZBIRE DRUŽINSKEGA 

POMOČNIKA, INSTITUCIONALNO VARSTVO V DRUGI DRUŽINI, PRAVICA 

GLUHE OSEBE DO TOLMAČA

 SKRBNIŠTVO

 UPORABNIKI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

 DRUGE NEOPREDELJENE NALOGE – »KRIZNE INTERVENCIJE«

 SOGLASJE ZA PRIJAVO STALNEGA PREBIVALIŠČA NA NASLOVU CSD

 MATERIALNA POMOČ: DENARNA SOCIALNA POMOČ, IZREDNA 

DENARNA SOCIALNA POMOČ, ZAVAROVANJE ( OSNOVNO, DODATNO), 

OPROSTITVE − POSTOPEK V ZVEZI Z OPROSTITVAMI PLAČIL 

SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV, VARSTVENI DODATEK

 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE: PRVA SOCIALNA POMOČ, OSEBNA 

POMOČ



SKRBNIŠTVO ZA POSEBEN PRIMER

 Je namenjeno osebam, ki ne morejo same skrbeti zase, za svoje pravice in 

koristi na določenih področjih, ki jih je trenutno potrebno urejati zanje.

 Je manj trajne narave in je namenjeno za urejanje določenih opravil in 

postopkov. Traja toliko časa, dokler naloga ni izvršena. 

 Skrbnika za poseben primer postavi CSD na podlagi izvedenega postopka 

(zdravniškega potrdila, pridobljenih izjav osebe same, če jo je sposobna dati 

in bližnjih svojcev).Skrbnik mora CSD-ju poročati o opravljenih nalogah.

POSTAVITEV POD SKRBNIŠTVO IN IMENOVANJE SKRBNIKA

 Skrbništvo je trajna oblika varstva oseb, ki jim je odvzeta poslovna 

sposobnost v celoti ali deloma. 

 Postopek odvzema poslovne sposobnosti vodi sodišče na predlog bližnjih 

svojcev, CSD… Sodišče poslovno sposobnost lahko odvzame v celoti ali 

deloma (določi področja odvzema). CSD za čas med sodnim postopkom lahko 

osebi (po svoji presoji) postavi začasnega skrbnika in določi obseg njegovih 

nalog. 

 Naloge CSD: postopek vodi po uradni dolžnosti, osebo postavi pod skrbništvo, 

imenuje skrbnika, določi obseg skrbnikovih nalog, spremlja njegovo delo.

 Naloge SKRBNIKA: je prostovoljna in častna, mora ravnati v korist svojega 

varovanca kot dober gospodar, dolžan poročati CSD-ju o svojem skrbniškem 

delu, o skrbi za osebo, predložiti dokazila zlasti o ravnanju s finančnimi 

sredstvi in premoženjem. 

Najpogosteje 
delamo 

S ČIM MANJŠIM POSEGOM V 

OSEBNOSTNE PRAVICE 

DOSEČI VARSTVO PRAVIC IN 

KORISTI



Največ težav

 Krizne namestitve – ni osvežena lista, „nemogoče“ 

dobiti

 Vključitev v institucionalno varstvo – ni prostih mest, 

dolge čakalne dobe; posebej na oddelkih za demenco

 Nasilje – manj prijav zaradi strahu pred posledicami

 Pomoč na domu: neugodne čakalne dobe

 Konflikti med svojci

 Posamezniki pod 65 let z „manjšimi“ težavami v 

duševnem  zdravju

 Vmesne rizične skupine: okužba MRSA, verižni kadilci, 

zasvojenosti  



Priložnosti

 Institucionalno varstvo v drugi družini

 Prostovoljci

 Pregled stanja preko NVO npr. Društvo upokojencev, 

Karitas, RK

 Dobro sodelovanje z ostalimi izvajalci



HVALA ZA POZORNOST

Andreja Rihter

CSD Vrhnika


