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Problemska konferenca  
Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in 

Socialne sekcije Gerontološkega društva Slovenije 
 

»PRAVICA STAREJŠIH DO ZAKONITEGA ZASTOPANJA?« 

Torek, 28. 11. 2017, Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana 

 

Država zagotavlja varstvo tudi starejšim osebam, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje 

pravice. Namen skrbništva je varstvo osebnosti oseb, ki se pri odraslih uresničuje predvsem z 

oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje. Poleg tega je namen skrbništva 

tudi varovanje premoženjskih in drugih pravic in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. 

Naša zakonodaja pri tem pozna dve možnosti: odvzem poslovne sposobnosti/postavitev odrasle 

osebe pod skrbništvo po uveljavitvi Družinskega zakonika in skrbništvo za posebni primer. 

Medtem, ko število prvih ostaja dokaj stabilno, se število drugih zadnja leta izrazito povečuje.  

Ker pa se s postavitvijo osebe pod skrbništvo, globoko poseže v njene človekove pravice in njeno 

dostojanstvo, ne glede na to, za katero obliko skrbništva gre, je na eni strani zelo pomembno, kako 

je to področje pravno formalno urejeno in na drugi strani, kako se sprejeta določila izvajajo v 

praksi.  

Potrebno je poudariti, da je obstoj instituta skrbništva zelo pomemben in nujen, saj v določenih 

primerih predstavlja edino rešitev za ustrezno varovanje pravic in koristi posameznika. 

Obstoječa zakonodaja s področja skrbništva, tudi s sprejetjem Družinskega zakonika, ni uspela v 

celoti zajeti kompleksnosti tega področja in kot taka pušča stvari nedorečene in preveč ohlapne. 

Namen problemske konference je spregovoriti o pereči problematiki pri izvajanju skrbništva pri 

starejših ter izpostaviti težave in dileme, ki se na področju skrbništva pojavljajo v praksi 

socialnovarstvenih zavodov in centrov za socialno delo ter začrtati pot v prihodnje, da bi bilo teh 

težav in dilem čim manj. 
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PROGRAM PROBLEMSKE KONFERENCE: 

»PRAVICA STAREJŠIH DO ZAKONITEGA ZASTOPANJA?« 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.15 Pozdravni govori 

Vesna ŠIPLIČ HORVAT, predsednica Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti Socialnih 

zavodov Slovenije 

Jaka BIZJAK, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

Nikolaj LIPIČ, predsednik Gerontološkega društva Slovenije 

9.15 – 9.30 Izhodišča problemske konference 

Vesna ŠIPLIČ HORVAT 

9.30 – 10.15 Zakonodaja s področja uveljavljanja pravic pri osebah z omejeno 

sposobnostjo odločanja 

Peter STEFANOSKI, direktor Socialne inšpekcije 
 
Sendi MURGEL, Socialna inšpekcija 
 
10.15 – 11.00 Prakse, izkušnje in težave: 

Socialnovarstveni zavodi 

Centri za socialno delo 

11.00 – 11.30 Odmor s pogostitvijo 

11.30 – 13. 45 Okrogla miza: 

Sodelujoči: Marjeta ŽIBERT (direktorat za družino, MDDSZEM), Peter STEFANOSKI 

(Socialna inšpekcija), Sendi MURGEL (Socialna inšpekcija), Ingrid RUSSI ZAGOŽEN (Varuh 

človekovih pravic), Jure Markič (Varuh človekovih pravic), Klavdija KOBAL STRAUS 

(direktorat za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje), Štefanija LUKIČ ZLOBEC 

(Spominčica), Darija KUZMANIČ KORVA (Skupnost centrov za socialno delo) in Jaka 

BIZJAK (Skupnost socialnih zavodov). 

Moderatorka: Marjana KAMNIK 

13.45 – 14.15 Zaključki strokovnega srečanja 


