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Zastopnik pravic oseb na področju 
duševnega zdravja

Zastopnik pravic stanovalcev na področju duševnega 
zdravja je posameznik, ki ga stanovalec oz. njegov 
zakoniti zastopnik ali njegova najbližja oseba izbere 
z namenom varovanja pravic, interesov in koristi 
stanovalca na varovanem oddelku.

Stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik ali njegova 
najbližja oseba lahko s pisnim pooblastilom izbere 
zastopnika iz seznama zastopnikov, ki ga je objavilo 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Seznam 
zastopnikov je objavljen na vidnem mestu varovanega 
oddelka.

Zastopniki na območju Idrije:
• Lidija Kristančič
GSM: 051 276 225, lkristancic@gmail.com

• Nevenka Močnik
GSM: 051 276 229, nevenka.zastopnik@gmail.com

• Brigita Žajdela
GSM: 051 276 227, brigitazajdela@gmail.com

Naloge zastopnika:
• stanovalca na primeren način informira o 

vsebini obstoječih pravic, ki izhajajo iz bivanja na 
varovanem oddelku,

• svetuje in daje konkretne usmeritve za uveljavljanje 
pravic ter predlaga rešitve,

• prizadeva si za spoštovanje pravic in zasebnost 
stanovalcev,

• preverja ali se za stanovalce na varovanem oddelku 
vodi evidenca o omejevanju pravice do gibanja in 
evidenca o uporabi posebnih varovalnih ukrepov, 

• spoštuje želje stanovalca na varovanem oddelku, 
če te za stanovalca niso škodljive.

Enota Marof
Vojkova ulica 35, 5280 Idrija
T: 05 37 34 920
F: 05 37 34 940
https://www.duidrija.si/enota-marof/

Kontaktne osebe:

Direktorica:
Urška Močnik
T: 05 37 27 272
urska.mocnik@duidrija.si

Strokovna vodja: 
Romana Kavčič
T: 05 37 34 925
GSM: 041 435 193
romana.kavcic@duidrija.si

Vodja zdravstveno negovalne službe:
Anica Likar 
T: 05 37 34 921
GSM: 041 435 189
anica.likar@duidrija.si

Socialna delavka: 
Urška Podobnik
T: 05 37 34 945
urska.podobnik@duidrija.si

Individualna habilitatorka:
Dorotea Žigon
T: 05 37 34 942
dorotea.zigon@duidrija.si



Posebni varovalni ukrepi na 
varovanem oddelku

Poseben varovalni ukrep je nujen ukrep, ki se ga 
uporabi zaradi omogočanja zdravljenja stanovalca, 
obvladovanja nevarnega vedenja, kadar je ogroženo 
njegovo življenje in življenje drugih, huje ogroženo 
njegovo zdravje ali zdravje drugih ali pa z nevarnim 
vedenjem povzroča hudo premoženjsko škodo sebi 
in drugim in ogrožanja ni mogoče preprečiti z drugim 
blažjim ukrepom.

Posebna varovalna ukrepa sta:
• telesno oviranje s pasovi,
• omejitev gibanja znotraj enega samega prostora.

Posebna varovalna ukrepa se lahko uporabita le 
izjemoma in lahko trajata le toliko časa, kolikor je 
nujno potrebno glede na razlog njegove uvedbe.
O odredbi in izvedbi posebnega varovalnega ukrepa 
zdravnik, ki tak ukrep odredi, najkasneje v 12 urah 
od odreditve ukrepa, pisno obvesti direktorja doma, 
najbližjo osebo, zastopnika in morebitnega odvetnika.
Če zdravnik ob stanovalcu ni prisoten, lahko posebni 
varovalni ukrep odredi strokovni delavec doma, 
vendar o tem zdravnika takoj obvesti.

Stanovalec, pri katerem je uporabljen posebni 
varovalni ukrep, je deležen nadzora in spremljanja 
njegovih vitalnih funkcij ter strokovne obravnave 
ves čas trajanja omejenega ukrepa, ki se ustrezno 
evidentira v zdravstveno dokumentacijo.

Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Doma 
upokojencev Idrija posebnih varovalnih ukrepov 
v domu ne izvajamo, ker za izvajanje teh nimamo 
ustreznih kadrovskih, tehničnih in prostorskih 
pogojev. 

Varovani oddelek

Varovani oddelek je oddelek, kjer so stanovalci zaradi 
svojih potreb nepretrgoma deležni posebne zaščite 
in varstva ter oddelka ne morejo zapustiti brez            
spremstva.

Sprejem na varovani oddelek se izvede na podlagi 
pisne privolitve stanovalca in brez privolitve.

Oseba je sprejeta v varovani oddelek, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:
•če   je   akutno   bolnišnično   zdravljenje   zaključeno 
  oziroma ni potrebno,
•če   potrebuje   stalno   oskrbo   in  varstvo,   ki   ju   ni
  mogoče  zagotoviti  v  domačem  okolju  ali  na  drug
  način,
•če   ogroža   svoje   življenje   ali   življenje   drugih   ali
  če  huje  ogroža  svoje  zdravje  ali  zdravje  drugih ali 
  povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,
•če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne
  motnje,   zaradi  katere   ima   oseba   hudo   moteno
  presojo realnosti in sposobnost obvladovanja 
  svojega ravnanja,
•če navedenih vzrokov in ogrožanja iz tretje in četrte
  alineje  tega  odstavka  ni  mogoče  odvrniti  z drugimi
  oblikami   pomoči    (izven    socialno   varstvenega 
  zavoda, v nadzorovani obravnavi),
•če  izpolnjuje  druge  pogoje  za  sprejem  v socialno
  varstveni  zavod,  ki  jih  določajo  predpisi  s  področja
  socialnega varstva.

V kolikor je sprejem na varovani oddelek s pisno privoli-
tvijo mora biti izraz svobodne volje stanovalca, ki temelji 
na razumevanju položaja in je izoblikovana na podlagi                      
primernega pojasnila o naravi in namenu obravnave. Privo-
litev lahko stanovalec kadarkoli prekliče izrecno ali z dejanji, 
iz katerih je o preklicu mogoče sklepati. V tem primeru se 
stanovalca takoj odpusti iz varovanega oddelka.

V kolikor stanovalec ne privoli v sprejem na varovani odde-
lek, je sprejem dopusten na podlagi sklepa sodišča. 
Podrobnejše postopke ureja Zakon o duševnem zdravju
(Ur. list RS 77/2008).

Pravice stanovalcev 

Stanovalcu se v času obravnave na varovanem oddelku 
zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, zlasti njegove osebnosti, dostojanstva ter 
duševne in telesne celovitosti.

Pravice, zagotovljene stanovalcem na varovanem oddelku 
so:
• pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte,
• pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
• pravica do sprejemanja obiskov,
• pravica do uporabe telefona,
• pravica do gibanja,
• pravica do zastopnika.

Podrobnejši način izvrševanja posamezne pravice je 
obrazložen na oglasni deski varovanega oddelka.


