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Povzetek 

 

Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj predstavlja prvi 

širši pregled mreže oskrbovanih stanovanj na območju celotne Slovenije in zagotavlja 

verodostojno podatkovno oporo za usmerjanje in oblikovanje socialne in stanovanjske politike. 

Z analizo ugotavljamo, da je ob koncu leta 2015 v Sloveniji približno 1.000 oskrbovanih 

stanovanj in da v njih prebiva okrog 700 oseb, med katerimi so večinoma ženske v starosti 65 

let in več. Kapacitete so na večini lokacij popolnoma zasedene, obstajajo pa tudi lokacije, kjer 

so skoraj vsa mesta še prosta. Pri zagotavljanju oskrbe v oskrbovanih stanovanjih so se 

oblikovale različne in neusklajene prakse, kar se odraža predvsem pri vlogi oskrbnika, 

zagotavljanju varovanja na daljavo ter izrazito heterogenih cenah najema in oskrbe. Glede na 

pomanjkljivo in nejasno veljavno pravno-formalno ureditev in glede na nejasno vizijo 

oskrbovanih stanovanj, odločevalcem o politikah priporočimo, da aktivno pristopijo k ureditvi 

področja.  

 

Ključne besede: oskrbovana stanovanja, skupnostna oskrba, socialna in stanovanjska 

politika 

 

 

 

Summary 

 

The study Analysis of the organization and implementation of care in sheltered housing provides 

an overview of sheltered housing in Slovenia and reliable data that are vital for policy-making 

in the fields of housing and social affairs. The analysis establishes that there are approximately 

1.000 sheltered housing units with approximately 700 residents, most of whom are women 

aged 65 and over. On many locations, there are no available capacities; however, on some 

locations almost all apartments are still available. There are different and uncoordinated 

practices regarding the provision of care in sheltered housing, which are reflected primarily in 

the role of caretaker, the availability of social alarm and in highly heterogeneous prices of rent 

and care. Considering the inadequate and ambiguous legislation and the unclear vision of 

sheltered housing in Slovenia, we recommend a proactive approach to regulate this field.  

 

Key words: sheltered housing, community care, social and housing policy 
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- Dom starejših občanov Tezno, 
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- Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 

- Dom upokojencev Kranj, 

- Dom upokojencev Nova Gorica, 

- Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin, 

- Dom upokojencev Postojna, 

- Dom upokojencev Sežana, 

- Družba DEOS, d. d.,  
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- Thermana Laško d. d., 

- Zavod za socialno oskrbo Pristan. 
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1 Uvod 

 

Inštitut RS za socialno varstvo od leta 2008 redno letno spremlja izvajanje socialnovarstvene 

storitve pomoč na domu po vseh slovenskih občinah in s tem naročniku (Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti) in drugi strokovni javnosti zagotavlja kvantitativno 

podatkovno podporo s tega področja. V letu 2014 je inštitut poleg rednega letnega spremljanja 

izvajanja pomoči na domu v sklopu naloge Pomoč na domu in oskrba v oskrbovanih stanovanjih 

po naročilu naročnika izvedel tudi Analizo organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju 

oskrbovanih stanovanj.  

 

Namen analize je bil pripraviti celovit pregled števila oskrbovanih stanovanj (najemnih in 

lastniških) na območju celotne Slovenije ter raziskati, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se 

v oskrbovanih stanovanjih izvaja in za koga. Pri izvedbi analize smo se soočali predvsem z 

neustreznim vzorčnim okvirjem in neodzivnostjo poročevalskih enot. Kljub temu analiza 

zagotavlja mnoge relevantne in uporabne podatke, predvsem pa predstavlja prvi popis 

oskrbovanih stanovanj na območju celotne države, ki presega zgolj identifikacijo lokacij in 

števila oskrbovanih stanovanj, saj vsebuje tudi podatke o zasedenosti oskrbovanih stanovanj, 

njihovih stanovalcih ter o oskrbi v oskrbovanih stanovanjih.  

 

Z namenom, da se popis oskrbovanih stanovanj ažurira z aktualnimi podatki in dopolni z 

manjkajočimi, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru 

Programa dela Inštituta RS za socialno varstvo za leto 2015 ponovno naročilo analizo. Poleg 

tega smo pričujočo analizo vsebinsko podkrepili, poseben poudarek pa smo namenili 

finančnemu vidiku oskrbe in bivanju v oskrbovanih stanovanjih. Poročilo obsega pet poglavij. 

Za uvodom sledi drugo poglavje, kjer predstavimo razvoj oskrbovanih stanovanj z vidika 

strateških dokumentov in zakonodaje ter organiziranost področja oskrbovanih stanovanj. V 

tretjem poglavju predstavimo metodološki pristop, temu pa sledi obširnejše četrto poglavje 

Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe v oskrbovanih stanovanjih, kjer predstavimo rezultate 

analize. Peto poglavje je sklepno poglavje s ključnimi ugotovitvami in priporočili za odločevalce 

o politikah na tem področju. 
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2 Razvoj oskrbovanih stanovanj in oskrbe v oskrbovanih 

stanovanjih ter trenutna ureditev področja  

 

Oskrbovana stanovanja so v Sloveniji začeli graditi konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, 

torej v času, ko so bila sprejeta pomembna strateška izhodišča za razvoj socialnega varstva 

(NPSV) in varstva starejših (SVS), ki so posebno pozornost namenila oblikovanju in razvoju 

skupnostnih oblik oskrbe ter bivanja. Med obetajočimi novostmi so se na tem področju takrat 

pojavila oskrbovana stanovanja, poimenovana še z izrazom varovana stanovanja1, ki naj bi 

prinesla alternativo obstoječim domovom za starejše, povečala pluralnost v ponudbi oskrbe in 

omogočila ljudem, da čim dlje ostanejo v običajnem bivalnem okolju.  

 

Danes so oskrbovana stanovanja pravno-formalno organizirana kot posebna oblika 

institucionalnega varstva, v praksi pa so to stanovanja (bodisi najeta bodisi kupljena) z lastnim 

gospodinjstvom z organizirano podporo in pomočjo. Na ta način oskrbovana stanovanja ali 

nadomeščajo (model izbire) ali odlagajo (model stopnic) odhod v dom za starejše v 

institucionalno varstvo. 

 

V nadaljevanju na kratko predstavimo razvoj področja oskrbovanih stanovanj in oskrbe v luči 

strateških dokumentov, nato pa sledi še pregled pravno-formalne organiziranosti področja. 

 

2.1 Strateško načrtovanje razvoja oskrbovanih stanovanj in oskrbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvi strategiji varstva starejših2, leta 1997, so bila oskrbovana stanovanja definirana kot 

»stanovanja, v katerih stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno iz svoje matične institucije, v 

                                                           
1 Varovana stanovanja je postopoma nadomestil izraz oskrbovana stanovanja, ki je primernejši izraz, saj gre v teh 

stanovanjih za oskrbo in ne (zgolj) za varovanje. V pričujočem besedilu uporabljamo izraz oskrbovana stanovanja 

tudi v primeru, ko primarno besedilo, ki ga povzemamo, uporablja izraz varovano.  
2 Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005 (Sprejet na Vladi RS 

leta 1997). 

Strateška izhodišča 
 
- Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v 

Sloveniji do leta 2005 

- Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in 

kakovostno staranje 

- Nacionalni programi socialnega varstva do leta 2005 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 

leta 2006 do leta 2010 

- Resolucija nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 
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glavnem doma starejših v neposredni bližini. Gre za stanovanja, v katerih živijo stanovalci, ki so 

stalno potrebni pomoči. Kriteriji za sprejem v taka stanovanja so enakovredni tistim za sprejem 

v institucionalno varstvo«. Poročilo o izvajanju programa razvoja varstva starejših oseb na 

področju socialnega varstva do leta 2005 oskrbovana stanovanja nadalje opredeli kot 

»stanovanja, ki so lokacijsko in funkcionalno prilagojena potrebam starejših in invalidnih oseb, v 

njih pa stanovalci lahko dobijo socialno in zdravstveno oskrbo 24 ur dnevno (običajno iz bližnjega 

doma za starejše). Gre za stanovanja, ki kljub možnosti stalne pomoči in oskrbe ohranjajo 

prednosti bivanja v lastnem domu, poleg osnovne oskrbe pa lahko stanovalci naročajo tudi druge 

dodatne storitve. Namenjena so starejšim osebam, ki potrebujejo pomoč druge osebe, vendar ne 

do te mere, da bi jih bilo potrebno nastaniti v domu. Velikost stanovanj naj bi segala v razponu 

od garsonjere do eno in pol sobnega stanovanja, poleg stanovanjskih prostorov za individualno 

rabo pa naj bi bili uporabnikom na voljo tudi skupni prostori. Mogoče jih je kupiti ali najeti. 

Osnovno in dodatno socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma svojci, zdravstvene storitve pa 

se zagotavljajo preko patronažne službe«. Oskrbovana  stanovanja so v  istem obdobju, 

usklajeno s strategijo varstva starejših, opredeljena tudi v Nacionalnem programu socialnega 

varstva do leta 2005 (NPSV)3, in sicer s kriteriji, kot so predstavljeni v Preglednici 1. Oba 

programa sta glede na obseg potreb predvidela delovanje in širitev mreže organiziranih 

storitev: od centrov za pomoč na daljavo, ki so namenjeni starejšim z manjšim obsegom 

posebnih potreb in težav, do domov za starejše, ki so namenjeni tistim, potrebujejo 24-urno 

oskrbo (Slika 1). Na kontinuumu med tema dvema oblikama se glede na obseg potreb nahajajo 

še pomoč na domu, dnevni centri in oskrbovana stanovanja. 

 

Slika 1: Stopnjevanje pomoči glede na potrebe 

    
Domovi  

za starejše 

   
Oskrbovana 

stanovanja 
 

  
Dnevni  

centri 
  

 
Pomoč  

na domu 
   

Centri za pomoč 

na daljavo 
    

     

Vir: Prirejeno po: Poročilo o izvajanju programa razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega 

varstva do leta 2005. 

 

V enem izmed poročil strategije varstva starejših (za leto 2003)4 poudarijo, da so oskrbovana 

stanovanja novost, ki naj bi na področju institucionalnega varstva prinesla alternativo 

obstoječim domovom, povečala pestrost v ponudbi in omogočila tudi tistim starejšim, ki imajo 

določene težave in potrebe, da ostanejo čim dlje v svojem bivalnem okolju. MDDSZ je v 

                                                           
3 Sprejel Državni zbor RS leta 2000. 
4 Poročilo o izvajanju programa razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 2005 za leto 

2003.  
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sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS to novost promoviralo s posebno publikacijo 

Smernice za gradnjo varovanih stanovanj (1999). Gradnja stanovanj se je do tedaj financirala iz 

sredstev Stanovanjskega sklada RS (SSRS), Nepremičninskega sklada pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (NSPIZ), občinskih stanovanjskih skladov in sredstev privatnih 

investitorjev, v primeru Posočja pa tudi iz mednarodnega posojila, ki ga je najel SSRS. V poročilu 

iz leta 2003 tudi navajajo, da so vsa stanovanja locirana v bližini domov za starejše in imajo z 

njimi sklenjene pogodbe o izvajanju socialne oskrbe. V skupno 195 stanovanjskih enotah je 

bilo tedaj na razpolago 298 mest za bivanje5. V poročilu navajajo, da so potrebe po oskrbovanih 

stanovanjih relativno velike zlasti v urbanih okoljih, kar še posebej velja za območje mesta 

Ljubljana. Čeprav bivalni standard starejših v povprečju ni slab, pa so njihova stanovanja 

pogosto prevelika, nefunkcionalna in relativno draga za vzdrževanje. Kljub temu so se v tistem 

obdobju kapacitete polnile počasi. V poročilu navedejo naslednje razloge: 

- ker gre za novo obliko bivanja, ki je med starejšimi še relativno slabo poznana in se še 

ni uveljavila, 

- med privatnimi investitorji obstaja relativno visok interes za gradnjo tovrstnih stanovanj, 

vendar pa svoje programe nemalokrat usklajujejo z željo po hitrem zaslužku, ki ne 

upošteva resničnih potreb starejših; večino stanovanj želijo prodati in s tem hitro 

povrniti vloženi kapital, 

- stanovanja so včasih zgrajena na neprimernih lokacijah, v velikem številu na eni lokaciji 

ali pa so stanovanja prevelika, 

- visoka cena nakupa ali najema, 

- nedorečen način zagotavljanja storitev zdravstvene nege. 

 

V omenjenem poročilu navedejo nekaj načinov možnega usmerjanja gradnje oskrbovanih 

stanovanj v prihodnje: 

- pred začetkom gradnje ugotoviti, kakšne so dejanske potrebe v lokalnem okolju ter 

velikost in število stanovanj prilagoditi lokalnim potrebam, 

- graditi predvsem v mestnih okoljih, pri čemer bi bilo potrebno najprej zagotoviti 

možnosti za izgradnjo v Ljubljani; zlasti mestne občine bi morale poskrbeti za primerne 

lokacije za gradnjo oskrbovanih stanovanj, 

- že na začetku zagotoviti ustrezne izvajalce socialnih in zdravstvenih storitev (in ob tem 

zagotoviti sistemsko rešitev v zvezi s financiranjem zdravstvene nege, ki jo zagotavlja 

ZZZS) 

- bodočim uporabnikom ponuditi možnost nakupa ali najema. 

 

V istem poročilu izpostavijo tudi pomen informativne akcije za starejše, s katero bi jih seznanili 

s konceptom oskrbovanih stanovanj ter podobno informirali tudi investitorje in lokalne 

skupnosti. NSPIZ kot primarna institucija, ki skrbi za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, je v tem 

                                                           
5 Kobarid in Podbrdo še nista imela ustreznih inšpekcijskih soglasij. Do konca leta 2002 je bila predvidena gradnja 

objektov oskrbovanih stanovanj, in sicer po en v Mariboru, Prevaljah in Ljutomeru. 
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obdobju naročil analizo stanovanjskih potreb starejših, ki jo je izvedel Urbanistični inštitut RS 

in rezultate prikazal v publikaciji Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših (2002). 

 

V naslednji strategiji varstva starejših, Strategiji varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, 

sožitje in kakovostno staranje6, navajajo, da so bila oskrbovana stanovanja zgrajena že na 9 

lokacijah (torej do leta 2007) po vsej državi. V strategiji pod ciljem vzdrževati in razvijati 

obstoječe storitve socialnega varstva za starejše, skladno s cilji Resolucije o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje od leta 2006 do leta 2010, navajajo tudi cilj širjenje 

sistema oskrbovanih stanovanj tako da bo mogoča vključitev vsaj 0,5 % starejših od 65 let. V 

Resoluciji je učinek opredeljen kot zagotovitev storitve za vsaj 1.600 stanovalcev oskrbovanih 

stanovanj, od tega 1.300 novih.  

 

Iz poročila o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje 2006 do 2010 (iz 

leta 2009)7 je razvidno, da je bilo leta 2006 v oskrbovanih stanovanjih 447 oseb, od predvidenih 

1.600. Storitev je bila natančneje že opredeljena tudi v Standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, poročali pa so tudi o pripravi predloga nadaljnjega razvoja storitve 

v smislu vključitve oskrbe znotraj javne mreže. Iz poročila Spremljanje učinkov izvajanja 

Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006–2010 (Kobal Tomc in drugi, 2010) 

izhaja, da je bilo v letu 2010 v oskrbovanih stanovanjih najmanj 654 oseb, kar pomeni 39,4 % 

realizacijo cilja zagotovljene storitve oskrbovanih stanovanj za vsaj 1.600 stanovalcev. Realizacija 

cilja vključenost 0,5 % prebivalcev, starih 65 let in več v oskrbovana stanovanja, pa je bila v istem 

letu 38,7 % (vključenih najmanj 0,19 % populacije). 

 

Preglednica 1: Cilji oziroma ukrepi s področja oskrbovanih stanovanj v strateških dokumentih in 

njihova realizacija 

NORMIRAN 

OBSEG 
UČINEK 

ŠTEVILO 

IZVAJALCEV 
MREŽA REALIZACIJA 

UČINEK 

REALIZACIJE 

Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 

2005 in Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 

vključenih 

0,20% starih 65 

in več let 

zagotovljene 

storitve za 500 

stanovalcev 

8 vodij storitve 

in 100 

neposrednih 

izvajalcev 

območje 

celotne 

države 

298 kapacitet 

in 200 

stanovalcev 

na 9 lokacijah 

(v letu 2003)8 

60 % 

(kapacitete); 

40 % 

(stanovalcev) 

                                                           
6 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007.  
7 Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje 2006 do 2010 in Akcijski načrt nalog 

pristojnih ministrstev do izteka Strategije varstva starejših, do leta 2010 (2009); 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strateg_starejsi_poroc_akc_nacrt.p

df (20. 11. 2015).  
8 Vir: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/porocilo_starejsi.pdf (20. 11. 

2015). 
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NORMIRAN 

OBSEG 
UČINEK 

ŠTEVILO 

IZVAJALCEV 
MREŽA REALIZACIJA 

UČINEK 

REALIZACIJE 

 
Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje9 in 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2006 do leta 2010 

NORMIRAN 

OBSEG 
UČINEK 

ŠTEVILO 

IZVAJALCEV 
MREŽA REALIZACIJA 

UČINEK 

REALIZACIJE 

vključenih 

0,5% starih 65 

in več let 

zagotovljene 

storitve za vsaj 

1600 

stanovalcev, od 

tega 1300 

novih 

en vodja storitve 

na vsakih 60 

upravičencev; en 

izvajalec 

osnovne in 

socialne oskrbe 

za šest 

upravičencev  

območje 

celotne 

države 

447 

stanovalcev (v 

letu 2006)10 

28 % 

vsaj 654 

stanovalcev (v 

letu 2010) oz. 

0,19 % 

populacije 65 

let in več 

vsaj 39,4 % 

oz. 

vsaj 38,7 % 

 

 

 

V zadnji resoluciji, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 

(ReNPSV13–20)11, oskrbovana stanovanja niso obravnavana več samostojno, pač v okviru 

pomoči na domu za starejše, in sicer s ciljem zagotoviti 3,5 odstotka ciljne populacije, tj. oseb, 

starih nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje, oziroma okoli 14.000 oseb, dnevno vključenih v obravnavo v 

različne (tudi nove) oblike pomoči na domu, vključno z oskrbo v oskrbovanih stanovanjih. 

 

                                                           
9 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007.  
10 Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje 2006 do 2010 in Akcijski načrt nalog 

pristojnih ministrstev do izteka Strategije varstva starejših, do leta 2010 (2009). 
11 https://www.uradni-list.si/1/content?id=113130 (20. 11. 2015). 
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V septembru 2015 je Vlada RS12 sprejela Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 

2015–2025, ki v okviru večje dostopnosti do stanovanj za ranljivejše skupine posebno 

pozornost nameni primernemu bivalnemu okolju za starejše ter zagotovitvi ustreznih stanovanj 

za starejše v smislu izboljšanja bivanjskih in ekonomskih razmer starejših (prilagojena zasnova 

stanovanjskega fonda za zagotavljanje ustrezne ravni oskrbe starejših in racionalna raba 

stanovanjskega fonda ob hkratnem zmanjševanju stanovanjskih stroškov). Med predvidenimi 

učinki omenjenega cilja oziroma ukrepa omenja predvsem mehanizme za spodbujanje 

sobivanja starejših, predvidi pa tudi izboljšane možnosti za nastanitev v oskrbovanih 

stanovanjih. Ključna pomanjkljivost omenjene resolucije v tej fazi je, da je pri postavljanju 

ukrepov in predvidenih učinkih premalo konkretna in neizvedbeno naravnana.  

 

Razvoju oskrbovanih stanovanj je bilo v praktično v vseh strateških dokumentih s tega področja, 

še posebej v prvem valu, ko se je pričela pobuda za razvoj skupnostnih oblik oskrbe in bivanja, 

namenjeno relativno dosti pozornosti, vendar sta kljub obetajočim začetkom, razvoj in vizija 

oskrbovanih stanovanj kasneje na neki točki zastala.   

 

2.2 Pravno-formalna ureditev področja oskrbovanih stanovanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravno formalni okvir za področje oskrbovanih stanovanj predstavljajo različni zakoni in 

pravilniki. Najprej izpostavimo Stanovanjski zakon (SZ-1), ki oskrbovana stanovanja opredeli 

kot stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno iz določene 

ustanove, pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z lastnim 

gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene gradnje. Z zakonom je tudi 

določeno, da minister predpiše površinske normative in funkcionalne standarde, kategorizaciji 

stanovanjskih enot, tehnične pogoje ter standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb in 

skupine funkcionalno povezanih večstanovanjskih stavb. Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pa opredeljuje NSPIZ kot tisto pravno osebo, ki je ustanovljena z namenom 

                                                           
12http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1[single]=%2FMAND

AT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd621fb41e52e5209c1257ebb0025

a870%3FOpenDocument&cHash=7da987534336e4ddd3b99abe35c3b420 (20. 11. 2015). 

Pravno-formalna izhodišča 

 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih 

stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo 
obratovanje 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
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upravljanja nepremičnin in zagotavljanja namenskih najemnih stanovanj in oskrbovanih 

stanovanj za upokojence in druge starejše osebe. 

 

S podzakonskimi akti je področje oskrbovanih stanovanj pravno-formalno urejeno v dveh 

pravilnikih, in sicer v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in 

Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o 

načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, katerih ključno vsebino povzamemo v 

nadaljevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiziranost oskrbe je natančneje opredeljena v Pravilniku o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev. Le ta določa, da morajo biti v oskrbovanem stanovanju zagotovljene 

osnovna in socialna oskrba, zdravstveno varstvo in zdravstvena nega ter varovanje na 

daljavo. 

 

Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju po pravilniku obsega: 

- pomoč pri bivanju, kamor sodijo: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov 

stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje, 

- organizirano prehrano, kamor sodijo: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava 

hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode, 

- pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila, kamor sodijo: prinašanje in odnašanje 

čistega in umazanega perila ter pranje, sušenje in likanje posteljnega in/ali osebnega 

perila. 

 

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega: 

- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, kamor sodijo: 

pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 

življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov, 

- varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne 

mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju 

nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca. 

Ključni elementi organiziranosti oskrbe:  
 
- osnovna oskrba  

- socialna oskrba  

- zdravstveno varstvo in zdravstvena nega  

- varovanje na daljavo 

- upravičenci  

- dogovor o izvajanju in obsegu storitve 

- kadri 

- supervizijski posveti  

- dokumentacija  
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Izvajalec storitve je dolžan zagotoviti izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s 

sklenitvijo pogodbe z izvajalcem z ustreznimi listinami za izvajanje te dejavnosti, razen v 

primeru, ko jo v skladu z veljavnimi predpisi lahko izvaja sam. 

 

Zagotovljena mora biti tudi možnost uporabe celodnevne povezave preko osebnega 

telefonskega alarma za varovanje na daljavo13.  

 

Upravičenci do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih so osebe: 

- ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso v celoti 

sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične 

sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z 

zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje 

in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno 

varstvo v zavodu, 

- ki so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne 

za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti 

pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim 

zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 

samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno 

varstvo v zavodu, 

- z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so 

starejše od 18 let. 

 

Mnenje o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka podata pristojni 

center za socialno delo in osebni zdravnik upravičenca. Mnenje o izpolnjevanju pogojev iz tretje 

alineje prejšnjega odstavka poda osebni zdravnik upravičenca. 

 

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva 

dela: 

1. pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve ter 

izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem, ter 

2. neposredno izvajanje storitve. 

 

Neposredno izvajanje osnovne in socialne oskrbe v oskrbovanem stanovanju se določi z 

dogovorom med upravičencem in izvajalcem, ki je podlaga za izvajanje storitve. Obseg 

storitve se lahko poveča ali zmanjša glede na potrebe, želje in zmožnosti upravičenca. Storitev 

mora biti uporabnikom dostopna sedem dni v tednu. Izvajanje osnovne in socialne oskrbe v 

oskrbovanem stanovanju traja, dokler obstaja potreba in dokler jo upravičenec želi prejemati. 

Storitev se izvaja individualno in skupinsko, pri tem se upoštevajo strokovna načela 

                                                           
13 Zagotovi ga izvajalec storitve sam ali v ta namen sklene pogodbo z drugim izvajalcem, ki v okviru svoje redne 

dejavnosti opravlja naloge neprekinjene nujne pomoči (npr. zdravstveni zavod, regijski center za pomoč na domu). 
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individualizacije, celovitosti obravnave, aktivnosti in avtonomije upravičenca ter možnosti 

izbire. 

 

Storitev osnovne in socialne oskrbe v oskrbovanem stanovanju in oskrbnih domovih izvajajo 

strokovni delavci, strokovni sodelavci ter drugi delavci. Vodenje storitve ter postopka v 

zvezi s pripravo dogovora o opravljanju storitve, uvodno srečanje med upravičencem in 

izvajalcem storitve ter koordinacijo neposrednih izvajalcev vodi strokovni delavec iz 69. člena 

Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) ali strokovni sodelavec iz 70. člena ZSV z 

najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo. Socialno oskrbo upravičenca izvajajo strokovni 

sodelavci iz 70. člena ZSV, ki so končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki 

izobražuje za socialno oskrbo ali zdravstveno nego (oskrbovalka, socialna oskrbovalka, bolničar 

negovalec). Osnovno oskrbo izvajajo tudi drugi delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in 

z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za 

področje socialnega varstva ter delavci s srednjo poklicno šolo ustrezne smeri (kuharica, 

gospodinja kmetovalka, gospodinja oskrbovalka, pomočnik kuharja ipd.). 

 

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih izvajajo: 

- en vodja storitve na vsakih 60 upravičencev, 

- en izvajalec osnovne in socialne oskrbe za šest upravičencev, ki pa se lahko zmanjša za 

največ 20 odstotkov, če upravičenci ne potrebujejo celotnega obsega osnovne in 

socialne oskrbe. 

 

V primeru, da se v oskrbovanem stanovanju izvaja pomoč na domu, se upoštevajo normativi, 

kot veljajo za izvajanje storitve pomoči na domu - socialna oskrba na domu. 

 

Supervizijski posveti za izvajalce socialne oskrbe ter strokovno izpopolnjevanje se morajo 

zagotavljati oziroma izvajati v obsegu, kot ga določa panožna kolektivna pogodba za 

posamezno skupino izvajalcev. 

 

Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o osebnih podatkih upravičencev14, 

evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, evidenco opravljenih 

storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Vzpostavljene in vodene v skladu z navodili iz 115. člena Zakona o socialnem varstvu. 
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Gradnja in obratovanje oskrbovanih stanovanj sta predpisana v Pravilniku o minimalnih 

tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja 

pogojev za njihovo obratovanje. Pravilnik določa: 

- minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji, ki so opredeljene s 

parkirnimi mesti, dostopom do stavbe, vhodom v stavbo, vhodom v skupne prostore, 

dvigalom ter varnostjo uporabe skupnih prostorov in opreme; 

- minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja, ki so opredeljene z deli 

oskrbovanega stanovanja, posebnimi napravami v oskrbovanem stanovanju, širino 

prostorov, odpiranjem oken in vrat, prehodi, ležišči, opremo prostorov in odmiki 

opreme; 

- skupne minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji in oskrbovana 

stanovanja, kjer so natančno opredeljeni pogoji za stopnice, klančine, vtičnice, vrata, 

kljuke in ročaji na vratih, oprijemala ter 

- inšpekcijski nadzor. 

 

Do leta 2011 je bil v omenjenem pravilniku med dodatnimi pogoji za obratovanje oskrbovanih 

stanovanj opredeljen tudi oskrbnik oskrbovanih stanovanj, ki pa je bil s spremembo v letu 

2011 črtan iz pravilnika.  Oskrbnik je bil opredeljen na sledeč način: 

- oskrbnik oskrbovanega stanovanja je fizična ali pravna oseba, ki skrbi za 24-urno 

dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih stanovanj tako, da omogoči zagotavljanje 

storitev osnovne in socialne oskrbe v skladu s predpisi s področja socialnega varstva in 

izvajanje storitev zdravstvene nege v skladu s predpisi s področja zdravstvenega 

varstva, ki jih v okviru svojih dejavnosti izvajajo izvajalci, ki imajo dovoljenje za delo ali 

koncesijo za izvajanje storitev ali pa imajo status javnega zavoda na področjih 

socialnega oziroma zdravstvenega varstva,  

- oskrbnik zagotovi izvajanje storitev s sklenitvijo pogodbe z registriranimi izvajalci. Če je 

oskrbnik sam registrirani izvajalec teh storitev, jih lahko izvaja sam, 

- če imajo oskrbovana stanovanja le enega lastnika, zagotovi izvajanje storitev ta lastnik 

sam15. 

                                                           
15 Prvega oskrbnika ob začetku obratovanja oskrbovanih stanovanj zagotovi investitor, lastniki oskrbovanih 

stanovanj pa lahko določijo drugega oskrbnika. O določitvi in razrešitvi oskrbnika in o vprašanjih v zvezi z nalogami 

oskrbnika odločajo le lastniki oskrbovanih stanovanj z večino vseh glasov. Lastniki oskrbovanih stanovanj in 

oskrbnik uredijo medsebojna razmerja s posebno pogodbo. Kadar je v stavbi z oskrbovanimi stanovanji po 

Ključni elementi gradnje in obratovanja: 

 

- minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

- minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja 

- skupne minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji in oskrbovana stanovanja 

- oskrbnik oskrbovanih stanovanj 
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Ključna pomanjkljivost pravno-formalne ureditve oskrbovanih stanovanj je v nepopolni in nejasni 

zakonodaji. Na primer, oskrbnik oskrbovanega stanovanja, ki je pomemben člen med 

investitorjem oziroma lastnikom oskrbovanega stanovanja ter stanovalcem in ki naj bi skrbel za 

to, da stanovalec dobi pomoč, ki jo potrebuje, jo torej zagotavlja bodisi sam bodisi jo koordinira 

z drugimi ustreznimi izvajalci, je bil prvotno opredeljen v pravilniku s stanovanjskega področja, 

nato pa je bil z letom 2011 iz pravilnika črtan. V trenutno veljavni zakonodaji ta vloga ni nikjer 

opredeljena, zato ni transparentno kakšne so odgovornosti in čigave za zagotavljanje oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih. Zakonodaja tudi ne opredeljuje metodologije za izračun cene oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih, pri opredelitvi varovanja na daljavo, ki je sicer opredeljen v Pravilniku 

o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, pa je predpis premalo jasen, saj ne določa, 

kdo je odgovoren za zagotovitev te storitve. Niti ni jasno ali mora biti v stanovanju zgolj priključek 

oziroma možnost koriščenja varovanja na daljavo ali je obvezno, da stanovalec varovanje na 

daljavo tudi koristi.  

  

                                                           
določbah Stanovanjskega zakona obvezna določitev upravnika, lahko naloge oskrbnika opravlja upravnik. V tem 

primeru se razmerja v zvezi s temi nalogami uredijo v pogodbi o opravljanju upravniških storitev. 
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3 Metodološki pristop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen naloge je raziskati, kako je v Sloveniji organizirano področje oskrbovanih stanovanj, v 

okviru tega pa nas še posebej zanima, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja v 

oskrbovanih stanovanjih. Namen je predvsem zagotoviti dobro podatkovno oporo v 

kvantitativnem smislu. V tem poglavju opišemo metodološke značilnosti anketne raziskave, in 

sicer raziskovalni načrt, vzorčni okvir, merski instrument in potek zbiranja podatkov.  

 

Raziskovalni načrt 

Pri pripravi raziskovalnega načrta smo izhajali iz vzorčnega okvirja (faza 1), nastalega na podlagi 

lanske raziskave (Slika 2), ki smo ga s poročevalskimi enotami (preko vprašalnikov za 

investitorje/lastnike in za oskrbnike/upravnike) ponovno preverili in ga po potrebi dopolnili 

(faza 2). Namen druge faze je torej dvojen. Prvič, posodobiti vzorčni okvir ter drugič, s pomočjo 

anketne raziskave pridobiti relevantne vsebinske podatke s področja oskrbovanih stanovanj. Iz 

pridobljenih podatkov smo v tretji fazi oblikovali pregled organiziranosti in izvajanja oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih v Sloveniji.    

 

Slika 2: Raziskovalni načrt 

 

Ključni elementi metodološkega pristopa: 
 
- raziskovalni načrt 

- vzorčni okvir 

- merski instrument  

- zbiranje podatkov 
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Vzorčni okvir 

Za izhodiščni vzorčni okvir (tj. seznam vseh elementov ciljne populacije, po Kalton in Vehovar, 

2011) smo uporabili seznam oskrbovanih stanovanj s podatki o investitorju oziroma lastniku 

ter o oskrbniku oziroma upravniku, ki smo ga oblikovali v lanski analizi. Seznam je dostopen 

tudi na spletnem mestu inštituta16.  

 

Merski instrument 

Za potrebe analize in pridobitve relevantnih podatkov smo izvedli anketno raziskavo, v okviru 

katere smo izdelali dva strukturirana vprašalnika. Prvega smo naslovili na investitorje oziroma 

lastnike oskrbovanih stanovanj, drugega pa na oskrbnike oziroma upravnike. Vprašalnike smo 

na podlagi lanskih ugotovitev izpolnili sami, poročevalske enote pa smo zaprosili, da podatke 

preverijo in manjkajoče dopolnijo. Vsaki poročevalski enoti smo skupaj z dopisom torej poslali 

posebej zanje pripravljen vprašalnik v elektronski obliki.  

 

Z vprašalnikom za investitorje oziroma lastnike (Priloga 1) smo želeli predvsem pridobiti 

podatke o številu do sedaj zgrajenih najemnih in lastniških oskrbovanih stanovanj v Sloveniji, 

stanovanj, ki so v gradnji ter načrtovanih gradenj, z vprašalnikom za oskrbnike oziroma 

upravnike (Priloga 2) pa podatke o stanovalcih oskrbovanih stanovanj, njihovi oskrbi ter ceni 

oskrbe. Na Sliki 3 je prikazana vsebina vprašalnikov za investitorje oziroma lastnike in oskrbnike 

oziroma upravnike. 

 

Slika 3: Vsebina strukturiranih vprašalnikov 

 
 

                                                           
16 http://www.irssv.si/index.php/component/content/article/2-uncategorised/663-seznam-oskrbovanih-stanovanj 

(26. 10. 2015). 
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Zbiranje podatkov 

Z zbiranjem podatkov smo pričeli 8. oktobra 2015. Poročevalske enote, ki se na naš poziv niso 

odzvale, smo k izpolnitvi vprašalnika z dopisom ponovno povabili 21. oktobra 2015. Po tem 

datumu smo k izpolnjevanju intenzivno pozivali tudi preko telefona. Z zbiranjem podatkov smo 

zaključili 26. 11. 2015. 

 

Od skupno 27 lokacij17 smo prejeli izpolnjene vprašalnike ali pojasnila za 25 lokacij, za 2 lokaciji 

pa le delni odziv. V Trebnjem nismo pridobili vprašalnika od investitorja, v Kobaridu pa od 

upravnika oskrbovanih stanovanj. V Preglednici 2 predstavljamo podroben pregled prejetih 

odgovorov poročevalskih enot po posameznih lokacijah oskrbovanih stanovanj.  

 

  

                                                           
17 V kolikor so oskrbovana stanovanja na isti ulici na dveh različnih hišnih številkah, smo jih šteli pod eno lokacijo. 
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Preglednica 2: Seznam investitorjev in oskrbnikov glede na odzivnost po lokacijah oskrbovanih 

stanovanj 

Lokacija 
Naslov 

lokacije OS 

Vprašalnik 

investitorji/lastniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Vprašalnik 

oskrbniki/upravniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Celje  Kajuhova ulica 

15, 3000 Celje 

Nepremičnine Celje d. o. o.   Dom ob Savinji Celje  

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 

Domžale Cesta talcev 

10, 1230 

Domžale 

IMP d. d.  IMP, d. d., Medgeneracijski 

center Bistrica 

 

Idrija Arkova 4A, 

5280 Idrija 

Dom upokojencev Idrija, 

oskrba in varstvo 

starostnikov, d. o. o. 

 Dom upokojencev Idrija, 

oskrba in varstvo 

starostnikov, d. o. o. 

 

Kobarid Milanova 9, 

5222 Kobarid 

Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije 

 Grad Tolmin d. o. o. 

(upravnik) 

 

Koper  Oljčna pot 65a, 

6000 Koper 

Javni stanovanjski sklad 

Mestne občine Koper  

 Obalni dom upokojencev 

Koper 

 

 Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 

Kranj Planina 66 a in 

66 b, 4000 

Kranj 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom upokojencev Kranj  

Nismo pozivali, ker so lastniki 

fizične osebe (več v opisu 

ključnih značilnosti 

raziskovalnega okvira in 

analize) 

 

Krško Leskoškova 

cesta 33, 8270 

Krško 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom starejših občanov 

Krško 

 

Laško Zdraviliška 

cesta 20, 3270 

Laško 

Thermana Laško d. d.  Thermana Laško d. d.  

Lenart Gubčeva ulica 

5, 2230 Lenart 

v Slovenskih 

goricah 

Dom Lenart d. o. o.  Dom Lenart d. o. o.  

Ljubljana 

– Brdo 

Ulica Angele 

Vode 25, 1000 

Ljubljana 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 DSO Ljubljana Vič-Rudnik  

Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije 

 

Ljubljana 

– Dravlje 

Draveljska 

ulica 40 in 42, 

1000 Ljubljana 

Javni stanovanjski sklad MOL  Zavod za socialno oskrbo 

Pristan 

 

Mijaks investicije d. o. o.  

Ljubljana 

– Murgle 

Mokrška ulica 

16, 1000 

Ljubljana 

Javni stanovanjski sklad MOL  Zavod za socialno oskrbo 

Pristan 

 

Mijaks investicije d. o. o.  
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Lokacija 
Naslov 

lokacije OS 

Vprašalnik 

investitorji/lastniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Vprašalnik 

oskrbniki/upravniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Ljubljana 

– Trnovo 

Devinska ulica 

1B in 1C, 1000  

Ljubljana 

Javni stanovanjski sklad MOL  DEOS d. d, PE Center 

starejših Trnovo 

 

Ljutomer Prešernova 

17A, 9240 

Ljutomer 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom starejših občanov 

Ljutomer 

 

Logatec  Gubčeva 8b, 

1370 Logatec 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom starejših Logatec  

Maribor 

 

Panonska ulica 

47 in 49, 2000 

Maribor 

Javni medobčinski 

stanovanjski sklad Maribor 

 Dom upokojencev Tezno  

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 

Maribor Pekrska cesta 

52 in 54, 2000 

Maribor  

Dom pod gorco, družba za 

bivanjsko oskrbo, d. o. o. 

 Dom pod gorco, družba za 

bivanjsko oskrbo, d. o. o. 

 

Medvode Zbiljska cesta 

15, 1215 

Medvode 

Nismo pozivali, ker so lastniki 

fizične osebe (več v opisu 

ključnih značilnosti 

raziskovalnega okvira in 

analize) 

 DEOS d. d., PE Center 

starejših Medvode 

 

Murska 

Sobota 

Ulica Staneta 

Rozmana 23, 

9000 Murska 

Sobota 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Center za starejše Murska 

Sobota, enota Doma 

starejših Rakičan  

 

Notranje 

Gorice 

Gmajna 7, 

1357 Notranje 

Gorice 

Družba DEOS , d. d. Ljubljana  DEOS d. d., PE Center 

starejših Notranje Gorice 

 

Nova 

Gorica 

Gortanova 

ulica 6, 5000 

Nova Gorica 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 CSD Nova Gorica, Center 

za pomoč na domu Klas 

 

Stanovanjski sklad Mestne 

občine Nova Gorica - javni 

sklad 

 Dom upokojencev Nova 

Gorica 

 

Portorož Seča 197, 6320 

Portorož 

Center za starejše občane 

Lucija, d. o. o. 

 Center za starejše občane 

Lucija, d. o. o. 

 

Šentjur 

pri Celju 

Svetinova ulica 

1, 3230 Šentjur 

Občina Šentjur  Dom starejših Šentjur  

Štore Cesta 

Kozjanskega 

odreda 1/a, 

3220 Štore 

Dom Lipa, družba za socialno 

varstvene dejavnosti d. o. o. 

 Dom Lipa, družba za 

socialno varstvene 

dejavnosti d. o. o. 

 

Tolmin Gregorčičeva 

32a, 5220 

Tolmin 

Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije  

 Dom upokojencev 

Podbrdo, enota Tolmin 

 

Trebnje 

 

Režunova ulica 

10 in 12, 8210 

Trebnje 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom starejših občanov 

Trebnje 

 

Terca d. o. o.  
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Lokacija 
Naslov 

lokacije OS 

Vprašalnik 

investitorji/lastniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Vprašalnik 

oskrbniki/upravniki 

Prejeli 

odgovor 

(da/ne) 

Pan-Jan Trade d. o. o.  

Trzin Ljubljanska 

cesta 8a, 1236 

Trzin 

Nepremičninski sklad 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. 

o. o. 

 Dom počitka Mengeš, 

enota v Trzinu 

 

Število skupaj prejetih vprašalnikov18 19  27 

 

Skupno smo za 27 lokacij prejeli 19 odgovorov investitorjev ter 27 odgovorov oskrbnikov 

oziroma upravnikov. Vprašalniki investitorjev so v veliki večini izpolnjeni v celoti, medtem ko 

smo od oskrbnikov prejeli mnogo vprašalnikov, ki so izpolnjeni le deloma. Poleg tega so nam 

nekateri sporočili, da nimajo pregleda nad tem, kdo v oskrbovanih stanovanjih biva in kakšno 

oskrbo prejema. V teh primerih smo za podatke o zasedenosti stanovanj in njihovih stanovalcih 

(glede na upravičenost, spol in starost) naknadno naslovili na investitorje oziroma lastnike 

stanovanj (npr. JSS MOM za Maribor, JSS MOL za Murgle in Dravlje, JSS MONG za Novo Gorico 

ter NSPIZ za Logatec, Krško, Maribor in Novo Gorico). 

 

Na nekaterih lokacijah so stanovanjem, ki so bila zgrajena kot oskrbovana, kasneje dejansko 

spremenili namembnost (Podbrdo, Impoljca) ali pa so jih investitorji prodali kot 'običajna' 

stanovanja (Prevalje, Postojna). Te lokacije smo iz analize popolnoma izključili, saj gre za t. i. 

neustrezne elemente vzorčnega okvira: 

- Podbrdo (investitor SSRS): investitor navaja izgradnjo šestih oskrbovanih stanovanj v 

Podbrdu, ki so jih v letu 2014 prodali Domu upokojencev Podbrdo. Slednji v teh stanovanjih 

izvaja institucionalno varstvo starejših od 65 let. 

- Prevalje (investitor Kograd Igem Dravograd, d. d.): investitor navaja, da je v 

večstanovanjskem objektu 24 stanovanjskih enot ter da imajo v lasti šest stanovanjskih 

enot, ostale enote so v etažni lastnini posameznih kupcev. Upravnik objekta je Stanovanjsko 

podjetje Ravne na Koroškem19.  

- Impoljca (investitor Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca): investitor pojasnjuje, da 

ne razpolagajo z mesti v oskrbovanih stanovanjih in pojasnijo20, da so zgradbo, ki stoji na 

dvorišču Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in je v njihovi lasti, v letih 1999–2000 

adaptirali; preuredili so jo v 17 oskrbovanih stanovanj in jih želeli dati v najem. Ker to ni 

zaživelo, so leta 2005 oskrbovana stanovanja priključili k domu in v njih odtlej bivajo domski 

uporabniki.  

- Postojna (investitor Dolenjgrad gradbeno podjetje d. o. o.): Dom upokojencev Postojna 

pojasnjuje, da so oskrbovana stanovanja (14 stanovanj), ki se sicer nahajajo v njihovi bližini, 

                                                           
18 Vsota prejetih vprašalnikov in pojasnil je različna od dejanskih lokacij, saj imajo nekateri investitorji v lasti več 

lokacij, po drugi strani pa imata npr. dva investitorja solastništvo na eni lokaciji. 
19 Objekt je po Šifrantu registra nepremičnin in katastra stavb uvrščen v kategorijo večstanovanjskih objektov 

(1122100) in ne pod oskrbovana stanovanja (1122201). 
20 Po elektronski pošti Andreja Flajs, direktorica Doma upokojencev  in oskrbovancev Impoljca, dne 8. 8. 2014, 12. 8. 

2014 in 15. 10. 2014. 
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v individualni lasti ter da lastniki stanovanj oddajajo svoja stanovanja različnim najemnikom; 

nekateri so mlajši od 65 let in delovno aktivni. Nekaj stanovanj je praznih oziroma se 

prodajajo. Upravnik stanovanj je Tabor upravljanje in vzdrževanje d. o. o.21.  

 

Poleg navedenih smo iz analize deloma izključili oskrbovana stanovanja na treh lokacijah, kjer 

so nekatera stanovanja dejansko oskrbovana, druga pa ne, vendar namembnost teh stanovanj 

ni spremenjena. V teh stanovanjih zatorej obstaja potencial, da v kolikor se pojavi potreba, 

(ponovno) postanejo oskrbovana stanovanja: 

- Notranje Gorice (investitor DEOS d. d.): investitor v vprašalniku navaja izgradnjo 30 

oskrbovanih stanovanj v Notranjih Goricah. Nadalje pojasnjuje, da ni bilo interesa niti za 

nakup niti za najem teh stanovanj, zato v 22 stanovanjih na podlagi dovoljenja za delo sedaj 

izvajajo institucionalno varstvo. V preostalih osmih stanovanjih poteka dejavnost 

oskrbovanih stanovanj.  

- Medvode (investitor Mebles d. o. o): oskrbnik DEOS d. d. navaja, da je bilo zgrajenih 83 

lastniških oskrbovanih stanovanj. V 74 stanovanjih se trenutno izvaja institucionalno 

varstvo, ker za oskrbo v oskrbovanih stanovanjih ni zanimanja. V preostalih devetih 

stanovanjih pa poteka dejavnost oskrbovanih stanovanj.  

- Kranj (investitor Gradbinec Gip, gradbeništvo, d. o. o.) je zgradil 38 lastniških stanovanj in 

jih v letu 2010 prodal privatnim lastnikom. Po informacijah Doma za starejše Kranj je ta 

stanovanja lahko kupil kdorkoli, tako da v njih ne bivajo le starejši, ki bi dejansko potrebovali 

oskrbovano stanovanje, vendar tudi mlade družine itd. Namenskost oskrbovanih stanovanj 

je sicer ostala, vendar pa je v praksi raba nekaterih oskrbovanih stanovanj vprašljiva. 

 

 

Preden predstavimo zbrane podatke in analizo oskrbovanih stanovanj, navajamo še ključne 

značilnosti raziskovalnega okvira in analize: 

 Pri analizi nismo mogli izhajati iz celovitega vzorčnega okvira oskrbovanih stanovanj na 

območju Slovenije, saj le ta predhodno ni obstajal. Vzorčni okvir, katerega temeljna vloga je 

opredelitev in lociranje vseh elementov ciljne populacije, namreč predstavlja seznam vseh 

elementov ciljne populacije (Kalton in Vehovar 2001, 67); v našem primeru seznam vseh 

lokacij oskrbovanih stanovanj s podatkom o investitorju/lastniku in oskrbnikom/upravnikom. 

Pri oblikovanju vzorčnega okvira oskrbovanih stanovanj, ki je prvotno izhajal iz različnih 

obstoječih seznamov in ki smo ga v prvi analizi (Nagode in Kovač 2014) vzpostavili na novo, 

smo se še vedno soočali z manjkajočimi22 in neustreznimi elementi23, ki smo jih tekom 

raziskave v veliki meri odpravili.  

                                                           
21 Po elektronski pošti Alenka Curk, direktorica Doma upokojencev Postojna, dne 18. 8. 2014. 
22 Populacijski elementi, ki niso vključeni v vzorčni okvir, čeprav sodijo v ciljno populacijo (Kish v Kalton in Vehovar 

2001). 
23 Vzorčni okvir vključuje prazne ali tuje elemente, ki ne pripadajo ciljni populaciji (Kish v Kalton in Vehovar 2001). 
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 V analizi uporabljamo poimenovanje investitor/lastnik, čeprav se zavedamo, da je lahko 

investitor drug subjekt kot lastnik (stanovanjski sklad je na primer lastnik (ne investitor), saj 

je stanovanja kupil od zasebnega investitorja, ki je vse do prodaje bil tudi lastnik stanovanj). 

Podobno uporabljamo tudi poimenovanje oskrbnik/upravnik, saj na nekaterih lokacijah na 

primer oskrbnik ni določen, imajo pa stanovanja svojega upravnika. Zavedamo se, da sta vlogi 

oskrbnika in upravnika po svojih funkcijah zelo različni. 

 V analizo smo zajeli 27 različnih lokacij oskrbovanih stanovanj, vendar pa celovitih in popolnih 

podatkov za vse lokacije nismo uspeli pridobiti. V tem smislu je analiza mestoma podhranjena. 
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4 Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe v oskrbovanih 

stanovanjih 

 

 

V tem poglavju predstavimo, kako je področje oskrbovanih stanovanj organizirano, kakšni sta 

razširjenost in zasedenost ter kakšne so kapacitete oskrbovanih stanovanj, kdo so stanovalci 

ter kakšno oskrbo in po kakšni ceni jo prejemajo. 

 

4.1 Investitorji oziroma lastniki oskrbovanih stanovanj 

 

Ugotavljamo, da je v Sloveniji v zadnjih 15 letih oskrbovana stanovanja zagotavljalo preko 

dvajset različnih investitorjev, med njimi največ NSPIZ, ki ima za upravljanje in zagotavljanje 

tovrstnih stanovanj tudi zakonsko podlago24. V lasti ima 241 najemnih stanovanj na 12 lokacijah 

na območju celotne Slovenije. Poleg sklada so oskrbovana stanovanja gradili oziroma jih imajo 

v lasti še javni SSRS in območni javni stanovanjski skladi, ki skupaj posedujejo 169 oskrbovanih 

stanovanj na 8 lokacijah. Med njimi jih ima največ Javni stanovanjski sklad MOL (82 oskrbovanih 

stanovanj). Nekaj stanovanj imata v lasti tudi Mestna občina Maribor (2 stanovanji) in občina 

Šentjur (17 stanovanj). Med ostalimi investitorji oskrbovanih stanovanj jih je največ zgradilo 

podjetje Mijaks investicije d. o. o., in sicer je zgradilo 119 lastniških oskrbovanih stanovanj, od 

tega jih je 22 prodalo JSS MOL (ki stanovanja sedaj oddaja), 88 fizičnim osebam, 9 jih pa ima 

še vedno v lasti.  

 

Relacije med investitorji in lastniki po posameznih lokacijah so dokaj kompleksne, kar je 

razvidno tudi iz naslednjih dveh shem, kjer prikazujemo število najemnih in lastniških 

oskrbovanih stanovanj po posameznih lokacijah v relaciji do investitorja in/ali lastnika 

oskrbovanih stanovanj. Iz shem je razvidno, koliko stanovanj je bilo zgrajenih, kdo jih je gradil, 

komu jih je prodal ali oddal oziroma kdo jih je odkupil. Investitorji/lastniki imajo lahko v lasti 

več stanovanj na različnih lokacijah, na eni lokaciji je lahko več investitorjev/lastnikov, 

stanovanja so se prodala različnim subjektom, tako fizičnim kot pravnim, stanovanjem sej je 

lahko spremenila namembnost. 

 

                                                           
24 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 378. člen. 
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Shema 1: Lokacije oskrbovanih stanovanj, ki so v lasti NSPIZ in relacije do drugih investitorjev ter lastnikov   
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Shema 2: Lokacije oskrbovanih stanovanj v relaciji do investitorjev ter lastnikov (brez NSPIZ) 
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4.2 Oskrbniki oziroma upravniki oskrbovanih stanovanj 

 

Prvotno naj bi vsa oskrbovana stanovanja imela oskrbnika, ki skrbi, da imajo stanovalci 

zagotovljeno vso podporo in ustrezne storitve. Kot smo pojasnili že v drugem poglavju, po 

trenutno veljavni zakonodaji oskrbnik ni predviden niti predpisan. To beležimo tudi na terenu, 

kjer se izkaže, da ima lastnik oziroma investitor sklenjeno pogodbo le z upravnikom, ne pa tudi 

z oskrbnikom oskrbovanih stanovanj (npr. Kobarid). To posledično pomeni, da je v teh 

stanovanjih poskrbljeno le za t. i. tehnične oziroma upravljavske zadeve, ne pa tudi za oskrbo, 

ki je bistvo koncepta oskrbovanih stanovanj. Z analizo smo ugotovili, da npr. investitor navaja 

oskrbnika, slednji pa nam je zagotovil, da te vloge nima in je ne opravlja. Kar nekaj oskrbnikov 

(npr. Dom za starejše Logatec, Dom za starejše Nova Gorica, Dom za starejše Maribor, Dom za 

starejše Kranj) je sporočilo, da podatkov o tem, kdo biva v oskrbovanih stanovanjih in kakšno 

oskrbo prejemajo, ne vodijo in nimajo. Podatke o stanovalcih (upravičenost, spol in starost) 

vodi lastnik stanovanj (NSPIZ), podatkov glede oskrbe pa ne vodi nihče.  

 

Med oskrbniki oskrbovanih stanovanj je velika večina domov za starejše, ki je bil za matično 

oskrbno institucijo predviden že ob samem snovanju razvoja oskrbovanih stanovanj. Poleg njih 

to vlogo opravljajo tudi drugi pravni subjekti, na primer zasebni zavod (Zavod Pristan) in 

različna podjetja (Thermana Laško d. d., DEOS d. d.). Nekateri oskrbniki se nahajajo v obeh 

vlogah, torej tako v vlogi investitorja oziroma lastnika kot tudi v vlogi oskrbnika (DEOS d. d., 

Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov d. o. o., Thermana Laško d. d. ipd.). V 

tovrstnih primerih beležimo dobro poznavanje stanovalcev in oskrbe, ki jo stanovalci 

prejemajo.  

 

4.3 Razširjenost oskrbovanih stanovanj 

 

V letu 2003 je bilo v Sloveniji 200 stanovalcev oskrbovanih stanovanj na šestih od tedaj devetih 

zgrajenih lokacijah25. Prva oskrbovana stanovanja so bila zgrajena leta 1999 v Šentjurju pri 

Celju. Danes je na tej lokaciji 17 stanovanj, v njih prebiva 19 oseb. Nekatera stanovanja, ki so 

bila zgrajena v prvem valu, danes ne obratujejo več oziroma se jim je spremenila namembnost 

(glej 3. poglavje npr. Podbrdo, Impoljca).  

 

Po skoraj petnajstih letih beležimo 981 vseh oskrbovanih stanovanj, od tega 646 najemnih in 

335 lastniških. Podroben pregled števila oskrbovanih stanovanj po lokacijah se nahaja v 

Preglednici 3, prikaz v odstotkih pa na Sliki 4. 

 

                                                           
25 Poročilo o izvajanju programa razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 2005 za leto 

2003. 
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Preglednica 3: Pregled števila lastniških in najemnih oskrbovanih stanovanj po posameznih 

lokacijah in regijah 

Statistična regija Lokacija Naslov lokacije 
Leto 

izgradnje 

Število 

najemnih 

stanovanj 

Število 

lastniških 

stanovanj 

Število 

vseh 

stanovanj 

Gorenjska  

 

Kranj 

 

Planina 66 a in 66 b, 4000 

Kranj 

2009 30 3826 68 

Goriška 

 

 

 

Idrija Arkova 4A, 5280 Idrija 2012 8   8 

Kobarid Milanova 9, 5222 Kobarid 2002 21   21 

Nova 

Gorica 

Gortanova ulica 6, 5000 Nova 

Gorica 

2006 28   28 

Tolmin Gregorčičeva 32a, 5220 

Tolmin 

2001 32   32 

Jugovzhodna 

Slovenija 

Trebnje  Režunova ulica 10 in 12, 8210 

Trebnje 

2007 45   45 

Obalno - Kraška 

 

Koper Oljčna pot 65a, 6000 Koper 2013 30   30 

Portorož Seča 197, 6320 Portorož 2008 18   18 

Osrednjeslovenska 

 

 

 

 

Domžale Cesta talcev 10, 1230 Domžale 2012  82 82 

Ljubljana – 

Brdo 

Ulica Angele Vode 25, 1000 

Ljubljana 

2014 30  30 

Ljubljana – 

Dravlje  

Draveljska ulica 40 in 42, 1000 

Ljubljana 

2015 10 44 54 

Ljubljana – 

Murgle 

Mokrška ulica 16, 1000 

Ljubljana 

2011 12 53  65 

Ljubljana – 

Trnovo 

Devinska ulica 1B in 1C, 1000  

Ljubljana 

2009 60   60 

Logatec Gubčeva 8b, 1370 Logatec 2001 30   30 

Medvode Zbiljska cesta 15, 1215 

Medvode 

n. p.27   8328 83 

Notranje 

Gorice 

Gmajna 7, 1357 Notranje 

Gorice 

2011 3029  30 

Trzin Ljubljanska cesta 8a, 1236 

Trzin 

2008 14   14 

Podravska 

 

 

 

Lenart Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah 

2008 40   40 

Maribor 

 

Panonska ulica 47 in 49, 2000 

Maribor 

2000-2003 36 30 66 

Maribor Pekrska cesta 52 in 54, 2000 

Maribor 

2010 30   30 

Pomurska 

 

Ljutomer Prešernova 17a, 9240 

Ljutomer 

2003 7   7 

Murska 

Sobota 

Ulica Staneta Rozmana 23, 

9000 Murska Sobota 

2010 21   21 

Savinjska  

 

 

 

Celje Kajuhova ulica 15, 3000 Celje 2005 27   27 

Laško Zdraviliška cesta 20, 3270 

Laško 

2001 7 5 12 

Šentjur pri 

Celju 

Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur 1999 17   17 

Štore Cesta Kozjanskega odreda 

1/a, 3220 Štore 

2011 40   40 

                                                           
26 Glej 3. poglavje. 
27 Podatka nismo uspeli pridobiti, ker je investitor v stečaju. 
28 Glej 3. poglavje. 
29 Glej 3. poglavje. 
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Statistična regija Lokacija Naslov lokacije 
Leto 

izgradnje 

Število 

najemnih 

stanovanj 

Število 

lastniških 

stanovanj 

Število 

vseh 

stanovanj 

Posavska Krško Leskoškova cesta 33, 8270 

Krško 

2011 23   23 

 Stanje 2015 Skupaj 646 335 981 

 

Slika 4: Oskrbovana stanovanja glede na najem in lastništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daleč največ oskrbovanih stanovanj je v osrednjeslovenski statistični regiji (448 oskrbovanih 

stanovanj), znatno manj pa v drugih statičnih regijah, najmanj v Posavski (23 oskrbovanih 

stanovanj) (Zemljevid 1). Na Koroškem, v Zasavju ter v notranjsko-kraški regiji oskrbovanih 

stanovanj ni, niti niso v načrtu za izgradnjo. Na Koroškem (Prevalje) in v notranjsko-kraški regiji 

(Postojna), kot smo zapisali že v tretjem poglavju, so stanovanja pred leti bila dejansko 

zgrajena, vendar na teh lokacijah niso zaživela in se sedaj ta stanovanja uporabljajo v druge 

namene. 

 

 

  

najemna OS
66%

lastniška OS
34%
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Zemljevid 1: Število oskrbovanih stanovanj glede na statistično regijo 

 

 

 

Oskrbovana stanovanja se torej nahajajo v devetih statističnih regijah v 23 slovenskih mestih 

na 27 različnih lokacijah (Zemljevid 2). Največ jih je v Ljubljani, kjer je skupno 209 najemnih in 

lastniških oskrbovanih stanovanj na naslednjih lokacijah: Brdo, Murgle, Dravlje, Trnovo. Sledi 

Maribor s 96 stanovanji, njemu pa Medvode s 83 in Domžale z 82 oskrbovanimi stanovanji. Že 

od samega začetka se je gradnjo oskrbovanih stanovanj strateško usmerjalo najprej v izgradnjo 

stanovanj v urbanih okoljih, še posebej v Ljubljani. 

 

Trenutno sta v gradnji še dva sklopa oskrbovanih stanovanj, in sicer v Škofljici 30 najemnih 

oskrbovanih stanovanj (NSPIZ) in v Murglah 101 lastniško oskrbovano stanovanje (Mijaks 

investicije d. o. o.). NSPIZ ima v načrtu izgradnjo še vsaj 77 oskrbovanih stanovanj v Litiji, na 

Bledu ter v Izoli. 
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Zemljevid 2: Pregled najmenih in lastniških oskrbovanih stanovanj po posameznih lokacijah (obstoječa stanovanja, v gradnji in v načrtu) 
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4.4 Kapacitete in zasedenost oskrbovanih stanovanj 

 

V Sloveniji je skupno 646 najemnih oskrbovanih stanovanj, od tega je v najem oddanih 580, 

kar predstavlja 90 % zasedenost vseh stanovanj. V teh stanovanjih živi vsaj 639 oseb, kapacitet 

pa je še za približno 240 oseb, kar pomeni, da je skupna kapaciteta vseh nastanitev realizirana 

v 74 % (Slika 5 in Preglednica 4).  

Po lokacijah zasedenost stanovanj in realizacija namestitvenih kapacitet v najemih oskrbovanih 

stanovanjih zelo variira – od 6 % do 100 % za stanovanja in od 3 % do 100 % za namestitvene 

kapacitete. 

 

Slika 5: Zasedenost stanovanj in kapacitet v najemnih oskrbovanih stanovnjih 

 
 

Približno za polovico manj je lastniških oskrbovanih stanovanj, in sicer 335. Prodanih je 293, kar 

znaša 87 % realizacijo prodaje. Zaradi specifičnosti lastniških oskrbovanih stanovanj, ki so bila 

prodana ali fizičnim osebam ali drugim pravnim osebam, se sledljivost za njimi pogosto izgubi, 

zato za večino lokacij nimamo podatka o tem, koliko oseb biva v teh stanovanjih ter kolikšna 

je kapaciteta vseh nastanitev. Zasedenost lastniških oskrbovanih stanovanj je na dveh lokacijah, 

za kateri smo uspeli pridobiti podatke, relativno nizka, saj v enem primeru znaša 34 % 

(Domžale), v drugem pa 11 % (Medvode). V slednjem se v nezasedenih stanovanjih, trenutno 

izvaja institucionalno varstvo starejših.   

 

Preglednica 4: Kapacitete in zasedenost oskrbovanih stanovanj 

Lokacija 
Število 

OS 

Število 

oddanih 

OS 

% 

oddanih 

Število oseb 

v OS 

Kapaciteta  

nastanitev 

Zasedenost 

v % 

NAJEMNA OSKRBOVANA STANOVANJA 

Celje 27 27 100 30 40 75 

Idrija 8 8 100 8 13 62 

Kobarid 21 18 86 n. p. n. p. n. p. 

Koper 30 30 100 36 36 100 

Kranj 30 30 100 30 30 100 

Krško 23 23 100 23 23 100 

Laško 7 6 86 7 7 100 

Lenart 40 36 90 44 50 88 

Ljubljana - Brdo 30 30 100 44 60 73 

Ljubljana - Dravlje 10 10 100 11 20 55 
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Lokacija 
Število 

OS 

Število 

oddanih 

OS 

% 

oddanih 

Število oseb 

v OS 

Kapaciteta  

nastanitev 

Zasedenost 

v % 

Ljubljana - Murgle 12 12 100 13 24 54 

Ljubljana - Trnovo 60 60 100 66 108 61 

Ljutomer 7 7 100 7 14 50 

Logatec 30 30 100 30 30 100 

Maribor, Panonska ulica 36 36 100 42 51 82 

Maribor, Pekrska cesta 30 30 100 39 60 65 

Murska Sobota 21 21 100 25 42 60 

Notranje Gorice 30 8 27 10 16 63 

Nova Gorica 28 28 100 30 30 100 

Portorož 18 1 6 1 31 3 

Šentjur 17 17 100 19 24 79 

Štore 40 39 98 43 60 72 

Tolmin 32 32 100 34 38 89 

Trebnje  45 27 60 29 54 54 

Trzin 14 14 100 18 22 82 

Skupaj 646 580 90 639 883 74 

LASTNIŠKA OSKRBOVANA STANOVANJA 

Lokacija 
Število 

OS 

Število 

prodanih 

OS 

% 

prodanih 

Število oseb 

v OS 

Kapaciteta  

nastanitev 

Zasedenost 

v % 

Domžale 82 49 60 33 97 34 

Kranj 38 38 100 n. p. n. p. n. p. 

Laško 5 5 100 4 n. p. n. p. 

Ljubljana - Dravlje 44 35 80 n. p. n. p. n. p. 

Ljubljana - Murgle 53 53 100 n. p. n. p. n. p. 

Maribor, Panonska ulica 30 30 100 n. p. n. p. n. p. 

Medvode 83 83 100 12 110 11 

Skupaj  335 293 87 49 207 22 

 
 

4.5 Tipi oskrbovanih stanovanj 

 

Velika večina najemnih oskrbovanih stanovanj je manjšega tipa, in sicer je slaba polovica (44,5 

%) garsonjer in dobra tretjina (37,5 %) eno ali 1,5-sobnih. Dvosobnih ali več je precej manj (17,8 

%). Pri lastniških oskrbovanih stanovanjih je struktura po tipu stanovanj dosti bolj enakomerno 

porazdeljena in obrnjena, kajti v tem primeru beležimo največ enosobnih ali 1,5-sobnih 

stanovanj (36,6 %), sledijo dvosobna ali več (35,1 %), najmanj pa je garsonjer (27,2 %), ki so v 

primeru najemniških stanovanj najpogostejša (Slika 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Oskrbovana stanovanja glede na tip stanovanj in glede na lastništvo 
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4.6 Stanovalci v oskrbovanih stanovanjih 

 

Spolna in starostna struktura se med stanovalci najemnih in lastniških stanovanj bistveno ne 

razlikuje, kljub temu jih v obliki starostne piramide prikazujemo ločeno (Slika 7). Zaradi 

majhnega števila podatkov o stanovalcih lastniških stanovanj teh podatkov posebej ne 

izpostavljamo. 

 

Slika 7: Spolna struktura stanovalcev v najemnih oskrbovanih stanovanjih 

 

 

V najemnih oskrbovanih stanovanjih je približno dve tretjini žensk. Glavnina stanovalcev je stara 

med 65 in 90 let (89 %), slaba polovica (49 %) je stara 80 let in več. Manjši delež stanovalcev (8 

%) je starih 90 let in več, še manjši pa pod 65 let (3 %) (Slika 8).  

 

 

 

 

  

44,6%

27,2%

37,5%
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17,5%

35,1%

0,3%
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lastniška OS

 garsonjera 1-sobno ali 1,5 sobno 2-sobno ali 2,5 sobno 3 ali več sobno
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Slika 8: Starostna in spolna struktura oseb, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih 

 

 

Glede na podatke o upravičenosti do oskrbe in bivanja v oskrbovanih stanovanjih ugotavljamo, 

da velika večina (92 % za najemna oskrbovana stanovanja) v oskrbovanem stanovanju biva 

zaradi starosti (nad 65 let) ali pojavov, ki spremljajo starost in niso v celoti sposobne za 

samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim 

omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim 

varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju 

tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu. V oskrbovanih stanovanjih 

beležimo tudi nizek odstotek oseb (6 %), ki ne izpolnjujejo pogojev upravičenosti kot jih 

predvideva Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Preglednica 5).  

 

Preglednica 5: Stanovalci v oskrbovanih stanovanjih glede na upravičenost 

Struktura oseb glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti 

Najemna OS Lastniška OS 

Število 
Odstotek 

(%) 
Število 

Odstotek 

(%) 

A. Osebe, ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno 

življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične 

sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano 

pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom 

ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 

samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno 

popolno institucionalno varstvo v zavodu. 

519 92 47 96 

B. Osebe, ki so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih 

lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez 

pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim 

omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z 

zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo 

duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju 

tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v 

zavodu. 

13 2 2 4 
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Struktura oseb glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti 

Najemna OS Lastniška OS 

Število 
Odstotek 

(%) 
Število 

Odstotek 

(%) 

C. Osebe z napredovalo kronično oz. neozdravljivo boleznijo ob 

koncu življenja, ki so starejše od 18 let. 

 /  /  / /  

D. Druge osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev upravičenosti 33 6  /  / 

Skupaj  565 100 49 100 

 

4.7 Oskrba v oskrbovanih stanovanjih 

 

Pogoj, da je stanovanje oskrbovano, je možnost 24-urnega varovanja s pomočjo klicne naprave 

za pomoč na daljavo, kar določa tudi Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev. Na večini lokacij (20), kot poročajo oskrbniki, imajo stanovanja zagotovljeno to 

možnost, le za pet lokacij so navedli, da te storitve ne izvajajo, imajo pa vzpostavljen t. i. sestrski 

klic30. Tudi na večini lokacij, za katere so navedli da storitev imajo, ugotavljamo, da gre za 

sestrski klic in ne za varovanje na daljavo. Slednjega imajo le na petih lokacijah31, kjer varovanje 

na daljavo izvajajo Doktor24, Center za pomoč na domu Mali princ in Center za pomoč na 

domu Klas.  

 

Na vprašanje, kolikokrat so stanovalci oskrbovanih stanovanj v zadnjih treh letih sprožili klic na 

daljavo, nam je odgovor podalo 14 izvajalcev, večinoma gre za sestrski klic. Poročajo o skupno 

okrog 4.500 aktiviranih klicih, ki jih je sprožilo okrog 300 oseb (Slika 9).  

 

Slika 9: Število aktiviranih klicev v obdobju zadnjih treh let 

 

 

Stanovalci so največkrat klic sprožili zaradi slabega počutja oziroma ob spremembi 

zdravstvenega stanja, pogosto pa tudi ob padcu ali ko so potrebovali konkretno pomoč (npr. 

aplikacija terapije, pomoč pri opravilu). Med razlogi za klic oskrbniki navajajo tudi pomoto, 

preizkus naprave, alarm in osamljenost (Slika 10). Za lokacije, kjer storitev izvaja nacionalni 

center za varovanje na daljavo (Doktor24), podatka o klicih in razlogih za klic nismo pridobili. 

Nekateri oskrbniki so nam sporočili, da klicev (sestrskih) ne beležijo. 

 

  

                                                           
30 Za dve lokaciji odgovora nismo prejeli. 
31 Celje, Murgle, Dravlje, Koper, Murska Sobota in Nova Gorica. 
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Slika 10: Najpogostejši razlogi za klic na daljavo 

 
 

Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev morajo v oskrbovanem 

stanovanju poleg varovanja na daljavo biti zagotovljene tudi osnovna, socialna in zdravstvena 

oskrba. Kakšno oskrbo in pri katerem izvajalcu jo bo stanovalec koristil, je njegova izbira. 

Oskrbnike smo vprašali, koliko stanovalcev se po njihovih evidencah poslužuje določene oskrbe 

in pri katerem izvajalcu. Za pet lokacij (Kobarid, Krško, Ljubljana-Brdo, Ljubljana-Dravlje ter 

Trzin) teh informacij nismo prejeli, glede na ostale prejete podatke pa ugotavljamo, da se 

največ oseb poslužuje pomoči pri bivanju (174 oseb oziroma 29,4 %), sledita mu organizirana 

prehrana (157 oseb oziroma 26,5 %) ter varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (153 

oseb oziroma 25,8 %). Nekoliko manj jih prejema psihosocialno podporo (113 oseb oziroma 

19,1 %) ter pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila (97 oseb oziroma 16,4 %), precej manj 

pa pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kot je pomoč pri izvajanju osebne higiene (58 oseb 

oziroma 9,8 %). Posebej nas je zanimalo tudi, koliko stanovalcev prejema socialnovarstveno 

storitev pomoč na domu in koliko patronažno nego. Uporabnikov teh dveh storitev v 

oskrbovanih stanovanjih je relativno malo (22 in 25)32 (Preglednica 6).  

 

  

                                                           
32 V okviru analize izvajanja pomoči na domu po slovenskih občinah (Nagode idr. 2014) smo na IRSSV ugotavljali, 

da je na dan 31. 12. 2013 v oskrbovanih stanovanjih živelo 27 uporabnikov pomoči na domu. 
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Preglednica 6: Prejemanje oskrbe v oskrbovanih stanovanjih 

Tip oskrbe Opravila oz. storitve Število oseb 
Odstotek 

oseb 

Osnovna oskrba 

po pravilniku 

Pomoč pri bivanju (osnovno čiščenje vseh ali posameznih 

delov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje) 

174 29,4 

Organizirana prehrana (prinašanje pripravljenih obrokov ali 

priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene 

posode) 

157 26,5 

Pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila (prinašanje in 

odnašanje perila ter pranje, sušenje, likanje posteljnega in/ali 

osebnega perila) 

97 16,4 

Socialna oskrba 

po pravilniku 

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih 

opravil (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, 

hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 

vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov) 

58 9,8 

Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 

sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 

obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 

upravičenca) 

153 25,8 

Drugo Organiziranje prevozov 33 5,6 

Psihosocialna podpora 113 19,1 

Pomoč na domu v okviru mreže javne službe 25 4,2 

Patronažna nega 22 3,7 

Drugo (vključitev v različne aktivnosti doma in prireditve; 

priprava in prinašanje zdravil; udeležba na vsakodnevni 

telovadbi) 

36 6,1 

 

Storitve, ki jih prejemajo stanovalci oskrbovanih stanovanj, večinoma izvajajo zaposleni pri 

oskrbniku bodisi v okviru domskega varstva bodisi za izvajanje pomoči na domu. Izjema je 

patronažna nega, ki jo izvaja pristojni zdravstveni dom. Glede na podatke, ki smo jih prejeli, 

ugotavljamo, da so oskrbniki tisti, ki izvajajo storitve za stanovalce oskrbovanih stanovanj in da 

je drugih izvajalcev zelo malo ali jih sploh ni.  

 

4.8 Finančni vidik oskrbovanih stanovanj 

 

Posebno pozornost v letošnji analizi namenjamo finančnemu vidiku oskrbe v oskrbovanih 

stanovanjih, in sicer iz dveh zornih kotov. Prvi se nanaša na najem oziroma odkup 

oskrbovanega stanovanja, drugi, obsežnejši, pa na stroške oskrbe.  

 

4.8.1 Cena najema ali odkupa 
 

Oskrbovana stanovanja imajo zelo različne cene tako najema kot tudi odkupa. V primeru 

lastniških oskrbovanih stanovanj, ki jih je že tako bistveno manj kot najemnih, smo prejeli zelo 

malo podatkov. Na tej osnovi ugotavljamo, da se cene garsonjer gibljejo med 87.000 EUR in 

105.000 EUR, enosobna ali 1,5-sobna stanovanja stanejo od 89.480 EUR do 133.000 EUR, 

dvosobna ali več pa od 130.000 EUR do 198.240 EUR. Cenovni razponi so veliki, ob tem pa 
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moramo upoštevati dejstvo, da na ceno vpliva tudi kvadratura stanovanja, ki se lahko znotraj 

istega tipa stanovanj bistveno razlikuje. Enako velja tudi za najemna oskrbovana stanovanja, 

kjer tudi beležimo zelo velike cenovne razpone znotraj posameznih tipov oskrbovanih 

stanovanj, kar bistveno vpliva na vidik cenovne dostopnosti oskrbovanih stanovanj. V 

povprečju bi za garsonjero odšteli 247 EUR na mesec, za enosobno ali 1,5-sobno 237 EUR, za 

dvosobno stanovanje ali več pa 314 EUR mesečno. Kot že rečeno pa lahko cene bistveno 

odstopajo od povprečja in bi lahko na primer na eni lokaciji za garsonjero, ki je najpogostejši 

tip najemnih oskrbovanih stanovanj, odšteli 1.200 EUR, na drugi pa 107 EUR mesečno 

(Preglednica 7). 

 

Preglednica 7: Oskrbovana stanovanja glede na tip stanovanj in glede na ceno najema 

    

 

Tip stanovanja 
Rang cene 

najema (EUR) 

Povprečje 

(EUR) 

Mediana 

(EUR) 

garsonjera 106,64 – 1200  247 191 

1-sobno ali 1,5 sobno 85 – 398 237 247 

2-sobno ali več 160 – 550 318 288 

    

Opomba: Pri višini najemnin v OS ni povsod jasno ali so stroški tudi vključeni ali ne. 

 

4.8.2 Stroški oskrbe v oskrbovanem stanovanju 

 

Z lansko analizo smo ugotovili, da imajo izvajalci oskrbe oziroma oskrbniki oskrbovanih 

stanovanj različne prakse pri obračunavanju oskrbe, zato smo letos poročevalske enote 

zaprosili, da nam posredujejo izdelane cenike, v kolikor jih nimajo objavljenih na spletni strani.  

 

Pridobili smo cenike za 24 lokacij (88,9 %), ki smo jih pridobili od oskrbnikov oziroma so 

objavljeni na njihovi spletni strani. V 18 cenikih (66,7 % od vseh lokacij) je posebej opredeljena 

oskrba v oskrbovanih stanovanjih, zato smo v nadaljnjo analizo vključili zgolj te. Iz preostalih 

cenikov dejavnosti oskrbovanih stanovanj ni bilo moč razbrati. 

 

Dvanajst cenikov ima opredeljene pakete oskrbe v oskrbovanih stanovanjih. Ti paketi se med 

seboj razlikujejo tako po vsebini kot po obsegu oskrbe. Najpogosteje se med poimenovanji 

paketov pojavljajo osnovni, polovični, četrtinski in minimalni paket33, ki jih strnjeno za devet 

lokacij predstavljamo tudi v naslednji preglednici34, iz katere razberemo, kako so ti paketi 

                                                           
33 Pojavljajo se tudi drugi, vendar jih iz tega pregleda izpuščamo (v Laškem, Šentjurju in Tolminu).  
34 V preglednico smo vključili zgolj osnovne opise, običajno so paketi v cenikih opisani podrobneje. 
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vsebinsko opredeljeni oziroma kakšno oskrbo ponujajo ter koliko znaša cena posameznega 

paketa. 
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Preglednica 8: Paketi oskrbe v oskrbovanih stanovanjih 

Lokacija Osnovni paket Polovični paket Minimalni paket Četrtinski paket 

Domžale 24-urno varovanje, 9 ur OO, 9 ur SO 

289,55 EUR/mesec 

24-urno varovanje , 4,5 ur OO, 4,5 ur 

SO 

154,78  EUR/mesec 

24-urno varovanje 

20 EUR/mesec 

24-urno varovanje, 3 ur OO, 1,5 ur SO 

84,02 EUR/mesec 

Medvode 24-urno varovanje,  18 ur OS in SO  

310,99 EUR/mesec oz. 10,23 EUR/dan 

-  s kosilom: 16,23 EUR/dan 

-  paket s tremi obroki 19,23 EUR/dan 

24-urno varovanje, 9 ur OS in SO  

155,64 EUR/mesec oz. 5,12 EUR/dan 

- s kosilom: 11,12 EUR/dan 

- paket s tremi obroki 14,12 EUR/dan 

24-urno varovanje  

13,68 EUR/mesec oz. 0,45 EUR/dan 

- s kosilom: 6,45 EUR/dan 

- paket s tremi obroki 9,45 EUR/dan 

24-urno varovanje, 4,5 ur  OS in SO  

85,42 EUR/mesec oz. 2,81 EUR/dan 

- s kosilom: 8,81 EUR/dan 

- paket s tremi obroki 11,81 EUR/dan 

Notranje 

Gorice 

24-urno varovanje,  9 ur OS in 9 ur SO  

255,3 EUR/mesec 

-  s kosilom: 413,47 EUR/mesec 

-  paket s tremi obroki 529,05 

EUR/mesec 

24-urno varovanje, 4,5 ure OS in 4,5 

ure SO. 

127,65 EUR/mesec 

- s kosilom: 285,82 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki 401,40 

EUR/mesec 

24-urno varovanje 

0 EUR/mesec 

24-urno varovanje, 2,5 ure OS in 2 uri 

SO 

63,83 EUR/mesec 

- s kosilom: 221,99 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki 

337,58EUR/mesec 

Lenart Osnovni paket 

273,93 EUR/mesec 

-  s kosilom: 389,64 EUR/mesec 

-  paket s tremi obroki 486,97 

EUR/mesec 

Polovični paket 

139,96 EUR/mesec 

- s kosilom: 252,46 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki 349,79 

EUR/mesec 

Minimalni paket 

0 EUR/mesec 

- s kosilom: 115,58 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki 212,92 

EUR/mesec 

Četrtinski paket 

68,48 EUR/mesec 

- s kosilom: 184,02 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki 

281,35EUR/mesec 

Trebnje  24-urno varovanje, organizirana 

prehrana v jedilnici doma in prinašanje 

vseh obrokov hrane v primeru bolezni, 

dnevno čiščenje prostorov in 

odnašanje smeti, preoblačenje postelj 

1x tedensko, pranje in likanje perila v 

pralnici doma 2x tedensko, pomoč pri 

vzdrževanju osebne higiene - jutranja 

in večerna toaleta, pomoč pri 

oblačenju in slačenju, kopanje, 

umivanje las in urejanje nohtov 1x 

tedensko 

520 EUR/mesec 

24-urno varovanje, varstvo in pomoč 

pri ohranjanju socialnih stikov, kosilo 

in večerja v jedilnici doma in 

prinašanje hrane v primeru bolezni, 

čiščenje prostorov in odnašanje smeti 

2x tedensko, preoblačenje postelj 1x 

tedensko, pranje in likanje perila v 

pralnici doma 1x tedensko, pomoč pri 

vzdrževanju osebne higiene - samo 

jutranja ali samo večerna toaleta, 

pomoč pri oblačenju in slačenju, 

kopanje, umivanje las in urejanje 

nohtov 1x tedensko 

318 EUR/mesec 

24-urno varovanje, varstvo in pomoč 

pri ohranjanju socialnih stikov 

27 EUR/mesec 

24-urno varovanje, varstvo in pomoč 

pri ohranjanju socialnih stikov, kosilo v 

jedilnici doma in prinašanje hrane v 

primeru bolezni, čiščenje prostorov in 

odnašanje smeti 1x tedensko, 

preoblačenje postelj 1x tedensko, 

pranje in likanje perila v pralnici doma 

1x tedensko, kopanje, umivanje las in 

urejanje nohtov 1x tedensko 

165 EUR/mesec 
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Lokacija Osnovni paket Polovični paket Minimalni paket Četrtinski paket 

Portorož 24-urno varovanje, 12 ur OS in 1,5 ure 

SO  

7,33 EUR/dan 

24-urno varovanje, 6 ur OS in 45 min 

SO 

 3,67 EUR/dan 

24-urno varovanje, 3 ure OS in 30min 

SO 1,84 EUR/dan 

  

Ljubljana - 

Murgle 

24-urno varovanje, 8 ur OO, 7 ur SO 

201,3 EUR/mesec 

24-urno varovanje, 4,5 ur OO, 3 ur SO 

110,65 EUR/mesec 

24-urno varovanje, 2 ur OO, 2 ur SO 

68,3 EUR/mesec 

 

Štore 13 ur oskrbe in klic na pomoč 

174,29 EUR/mesec 

-  s kosilom: 280,75 EUR/mesec 

-  paket s tremi obroki 402,41 

EUR/mesec 

   Minimalni paket 

27,07 EUR/mesec 

- s kosilom: 133,53 EUR/mesec 

- paket s tremi obroki hrane 

255,20EUR/mesec 

  

Ljubljana - 

Trnovo 

24-urno varovanje, 20 ur OS in SO  

8,63 EUR/dan 

24-urno varovanje, 10 ur OS in SO  

4,32 EUR/dan 

  24-urno varovanje, 5 ur OS in SO  

2,16 EUR/dan 



Načeloma je navedenim paketom skupno to, da zagotavljajo 24-urno varovanje s pomočjo 

klicne naprave. To je jasno poudarjeno pri opisu paketov, razen v dveh primerih, kjer s 

podrobnejšim opisom paketa ne razpolagamo (Lenart in Štore). Sicer pa so paketi opredeljeni 

na raznorodne načine in med seboj niso neposredno primerljivi. Izvajalci oskrbe uporabljajo 

podobna imena za posamezne pakete, vsebino pa definirajo različno. Večinoma paket določijo 

s številom ur socialne in osnovne oskrbe (posebej ali skupaj), nekateri pa s točno določenimi 

storitvami (npr. dnevno čiščenje prostorov, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene enkrat 

tedensko ipd.). Cene osnovnega paketa na primer variirajo od 201,3 EUR na mesec do 529,05 

EUR. Minimalnemu paketu je načeloma skupno zagotavljanje 24-urnega varovanja s pomočjo 

klicne naprave, lahko pa je opredeljen tudi z določenim številom ur osnovne in socialne oskrbe. 

Minimalni paket je lahko brezplačen (oziroma je že vštet v najemnino) ali pa stane do 20 EUR 

brez dodatne oskrbe in do 68,3 EUR s štirimi urami socialne in osnovne oskrbe.  

Za osem lokacij se v cenikih nahaja tudi cena ure za osnovno oskrbo in cena ure za socialno 

oskrbo. Cena ure osnovne oskrbe variira med 11,3 in 14,71 EUR na uro, cena socialne oskrbe 

pa med 13,75 in 20,14 EUR na uro (Slika 11). Cene so visoke in primerljive z ekonomsko ceno 

socialnovarstvene storitve pomoč na domu s to razliko, da je slednja potem še subvencionirana 

in je uporabnik ne plača v celoti.  

 

Slika 11: Cena osnovne in socialne oskrbe 

 

 

V ostalih cenikih nimajo opredeljenih storitev socialne in osnovne oskrbe, imajo pa, vendar ne 

nujno, sprejete drugače definirane storitve (na primer spremstvo, oskrbne storitve, pomoč 

oskrbovalke, pomoč negovalke, pomoč socialnega delavca in podobno). Slednjih pri primerjavi 

cen nismo mogli upoštevali. 
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Na lokacijah, kjer nimajo oblikovanih paketov oskrbe v oskrbovanih stanovanjih, se ceniki med 

seboj zelo razlikujejo, načeloma pa, sicer z različnimi opredelitvami, vsebujejo cene za varovanje 

oziroma klic, prehrano, pranje in likanje perila, čiščenje, pomoč pri negi in oskrbi in podobno.  

 

Ugotavljamo, da je praksa oblikovanja in zaračunavanja cen po posameznih lokacijah izrazito 

heterogena in nepoenotena ter da so cene v povprečju visoke. Na neurejenost glede 

zaračunavanja oskrbe v oskrbovanih stanovanjih smo opozorili tudi v drugem poglavju, kjer 

smo skozi pregled pravno-veljavne zakonodaje ugotovili, da tega področja ne ureja in ne 

predpisuje noben pravni akt. Glede na določbe Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev pa bi pričakovali, da imajo oskrbniki oblikovane pakete oskrbe ter 

da imajo sprejeto ceno za uro osnovne in socialne oskrbe.  

 

Zaradi navedenega in z namenom zagotavljanja primerljivosti med cenami oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih po posameznih lokacijah smo v vprašalnik za oskrbnike oziroma 

upravnike vključili hipotetični primer osebe z natančno določenimi potrebami. Uporabili smo 

primer iz OECD projekta Measuring social protection for older people with long-term care35, 

katerega namen je zbrati informacije o tem, kaj ljudje z enakimi potrebami znotraj sistema 

dolgotrajne oskrbe v posamezni EU državi dobijo, in sicer glede na potrebe (nizke, srednje, 

visoke), dohodke in premoženje. Pripravili so pet tipskih primerov, za potrebe naše analize pa 

smo vzeli prvi primer, tj. primer osebe z nizkim obsegom potreb, ki živi doma. Gre za osebo, ki 

potrebuje določeno pomoč pri temeljnih in podpornih dnevnih opravilih. Glede na Barthelov 

indeks dnevnih opravil (17/20) ter Lawtonovo lestvico za oceno podpornih dnevnih opravil 

(6/8) je oseba srednje odvisna pri opravljanju dnevnih opravil, pomoč potrebuje predvsem pri 

osebni negi, nakupovanju, pospravljanju in pranju perila. Primer je natančneje opisan na 

naslednji sliki. 

 

  

                                                           
35 Projekt še poteka in je v fazi zbiranja podatkov po državah. 
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Slika 12: Hipotetični primer 

 
 

Oskrbnike smo prosili, da navedeni primer finančno ovrednotijo, torej navedejo, kakšno oskrbo 

in za koliko denarja bi stanovalec lahko prejel v oskrbovanem stanovanju, katerega oskrbnik 

so. Prejeli smo finančno oceno za 20 lokacij, za dve lokaciji so bili oskrbniki mnenja, da oseba 

s tovrstnimi potrebami ne more bivati doma ali v oskrbovanem stanovanju, pač pa bi takšno 

osebo pri njih namestili v institucionalno varstvo v oskrbo III. Za preostalih pet lokacij 

odgovorov na vprašalnik nismo prejeli. Pri ovrednotenju smo upoštevali tudi najemnino za 

garsonjero. Dva oskrbnika nam tega podatka nista zagotovila, ker imata v oskrbi zgolj lastniška 

stanovanja, zato smo izračune naredili pri ostalih 18. Vidimo, da mesečna najemnina za 

garsonjero variira od 107 EUR na mesec do 800 EUR na mesec36, kar predstavlja velik razkorak 

med cenami. V povprečju mesečni najem znaša 252 EUR, mediana pa je celo še nižja in znaša 

185 EUR, kar pomeni, da je na polovici lokacij cena nižja od mediane, v drugi polovici pa višja.  

 

Kot smo ugotavljali že pri pregledu cen iz cenikov, se tudi v tem primeru pokažejo izrazito 

različne prakse zaračunavanja storitev, od tega da osebe lahko naročijo in plačajo vnaprej 

definirane pakete storitev do naročanja posameznih storitev bodisi pri oskrbniku, ki je običajno 

dom za starejše, bodisi pri zunanjem izvajalcu. Pri ovrednotenju tipskega hipotetičnega primera 

so mnogi kombinirali pakete storitev s storitvijo socialnovarstvene storitve pomoč na domu ter 

s storitvami v domovih za starejše (npr. pranje perila).  

                                                           
36 Razpon med cenami se razlikuje od navedenega v podpoglavju Cena najema in odkupa, saj na to vprašanje nismo 

prejeli vseh odgovorov in so zatorej upoštevani samo odgovori za 18 lokacij. 
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Podatki kažejo, da cena varovanja na daljavo, kjer smo predvideli tudi en sprožen klic, variira 

od 0 EUR, kjer je cena običajno obračunana skupaj z najemnino, do 29,3 EUR, kjer gre za 

varovanje na daljavo, ki ga nudi nacionalni operater Doktor24. Na polovici lokacij cena znaša 

manj kot 19,5 EUR, na drugi polovici pa več, iz česar lahko sklepamo, da so cene varovanja na 

daljavo in sestrskega klica, primerljive. Pričakovali bi namreč, da je zaradi tehničnih pogojev ter 

organizacije, sestrski klic cenejši. Velik cenovni razkorak med posameznimi lokacijami 

oskrbovanih stanovanj se pojavi prav pri vseh opravilih, kar je razvidno tudi iz naslednje slike.

   

Slika 13: Cena posameznih storitev oskrbe 

 

 

Le redki izvajalci bi osebi iz hipotetičnega primera ponudili enega izmed paketov storitev, zanj 

bi stanovalec v povprečju plačal 373 EUR na mesec [min=205 EUR; max=608 EUR]. Večinoma 

so izvajalci primer ovrednotili glede na posamezne storitve, v tem primeru je cenovni razkorak 

med lokacijami še večji, kjer najnižja in najvišja cena zelo izstopata - od 83 EUR do 608 EUR na 

mesec. V povprečju bi oseba v tem primeru za oskrbo plačala manj kot v primeru paketa, in 

sicer bi plačala 278 EUR mesečno, kar je v povprečju približno 100 EUR manj na mesec (Slika 

14). Izkazalo se je torej, četudi imajo izvajalci oblikovane pakete storitev, bi bilo v tem 

konkretnem primeru za stanovalca bolj ugodno, da bi storitve plačeval posamično in ne glede 

na vnaprej oblikovan paket storitev. Paketi so se v tem primeru večinoma izkazali za 

neprimerne, čemur pritrjuje večje število izvajalcev, ki navajajo, da se paketi v praksi uporabljajo 

v zelo majhni meri. 
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Slika 14: Cene najema in oskrbe v paketu 

 
 

Če h končnemu znesku oskrbe torej prištejemo še najemnino (torej v primeru najemnih 

oskrbovanih stanovanj), bi hipotetično gledano oseba s srednjim velikim obsegom potreb po 

ADL in IADL storitvah (glede na Barthelov in Lawtonov indeks) v najemni garsonjeri, za bivanje 

in oskrbo v Sloveniji plačala od 295 EUR do 883 EUR mesečno, v povprečju pa 506 EUR na 

mesec. Gre za velik cenovni razpon in velike razlike v cenovni dostopnosti do oskrbe in bivanja 

v oskrbovanih stanovanjih, kar je značilnost tudi drugih skupnostnih storitev, predvsem 

socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Da so cene izrazito heterogene je vsekakor tudi 

posledica pomanjkanja predpisov in smernic s področja oblikovanja cen za storitve v 

oskrbovanih stanovanjih, na kar smo opozorili tudi v 2. poglavju. Na to v svojih poročilih 

opozarja tudi socialna inšpektorica (Arnšek, 2015). 
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5 Zaključek 

 

Oskrbovana stanovanja smo v Sloveniji začeli graditi pred približno petnajstimi leti, v času, ko 

so bila sprejeta pomembna strateška izhodišča na področju socialnega varstva in varstva 

starejših in ko se je Slovenija zavezala razvoju novih skupnostnih oblik oskrbe in njihovi 

pluralizaciji. Vsi nadaljnji strateški dokumenti oskrbovanim stanovanjem namenjajo določeno 

stopnjo pozornosti, usmeritve pa so se tekom let spreminjale. Sprva je bil cilj z opredelitvijo 

števila oskrbovanih stanovanj in stanovalcev dokaj visoko realiziran, s povečanjem učinka cilja 

v naslednji strategiji pa lahko sklepamo, da je bil cilj zastavljen višje od potenciala za njegovo 

uresničitev. V trenutno aktualnih strateških dokumentih je področje oskrbovanih stanovanj 

opredeljeno izrazito 'mehko', tako je v ReNPSV13–20 področje združeno s pomočjo na domu 

in ostalimi oblikami skupnostne oskrbe, v pravkar sprejeti Resoluciji o nacionalnem 

stanovanjskem programu 2015–2025 pa je za področje oskrbovanih stanovanj predvideno 

izboljšanje možnosti za tovrstno nastavitev. Spodbujanje razvoja oskrbovanih stanovanj je tako 

rekoč zastalo, kar se odraža ali pa je posledica pomanjkljive pravno-formalne ureditve področja. 

Med ključnimi pomanjkljivostmi je neopredeljenost oskrbnika oskrbovanih stanovanj, ki je bil 

prvotno opredeljen v pravilniku s stanovanjskega področja, kasneje pa bil iz njega črtan. Manjka 

tudi metodologija za izračun cene oskrbe v oskrbovanih stanovanjih. Nekatera določila v 

obstoječih pravnih dokumentih so preohlapna in zatorej dopuščajo različno interpretacijo in 

posledično neenotno prakso, kar še posebej velja za varovanje na daljavo, ki je bistvo 

oskrbovanih stanovanj.   

 

Kako se navedena dejstva odražajo v praksi, smo preverili s pričujočo analizo, katere namen je 

bil pregledati stanje na tem področju, in sicer iz dveh vidikov: z vidika organiziranosti 

oskrbovanih stanovanj ter z vidika izvajanja oskrbe v oskrbovanih stanovanjih. Analiza je 

kvantitativne narave in lahko služi kot verodostojna podatkovna opora pri usmerjanju in 

oblikovanju politike. V nadaljevanju po posameznih sklopih predstavljamo glavne ugotovitve 

analize.  

 

Gradnja oskrbovanih stanovanj: 

- prva oskrbovana stanovanja v Sloveniji so bila zgrajena pred letom 2000, 

- oskrbovana stanovanja je v zadnjih petnajstih letih gradilo in odkupovalo preko 20 

pravnih javnih in zasebnih subjektov, 

- razmerja med investitorji in/ali lastniki so kompleksna, 

- na nekaterih lokacijah so se stanovanja zgradila kot oskrbovana, vendar se jim je 

kasneje spremenila namembnost (npr. priključitev domu za starejše) oziroma so jih 

investitorji prodali kot 'običajna' stanovanja, 

- NSPIZ in Mijaks investicije d. o. o. nadaljujeta z gradnjo oskrbovanih stanovanj. 
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Vloga NSPIZ: 

- NSPIZ ima za upravljanje in zagotavljanje tovrstnih stanovanj pravno osnovo v Zakonu 

o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, 

- NSPIZ ima izmed investitorjev v lasti največ oskrbovanih stanovanj, in sicer 241 

najemnih oskrbovanih stanovanj na 12 različnih lokacijah. 

 

Vloga oskrbnika:  

- vloga oskrbnika oskrbovanih stanovanj pravno-formalno ni opredeljena, nekatera 

oskrbovana stanovanja imajo zgolj upravnika, 

- nekateri oskrbniki poročajo, da podatkov o stanovalcih in o njihovi oskrbi ne vodijo 

oziroma nimajo, 

- med oskrbniki obstoječih oskrbovanih stanovanj je največ domov za starejše. 

 

Razširjenost oskrbovanih stanovanj v Sloveniji: 

- oskrbovana stanovanja so trenutno locirana na najmanj 27 lokacijah v 23 slovenskih 

mestih, 

- ob koncu leta 2015 imamo v Sloveniji najmanj 981 oskrbovanih stanovanj – 646 

najemnih in 335 lastniških, 

- največ oskrbovanih stanovanj je v osrednjeslovenski statistični regiji – 448 oskrbovanih 

stanovanj, 

- v treh statističnih regijah ni zaznati oskrbovanih stanovanj – na Koroškem, v Zasavju in 

notranjsko-kraški regiji. 

 

Tip oskrbovanih stanovanj: 

- prevladujoči tip med najemnimi oskrbovanimi stanovanji je garsonjera, sledi ji 

enosobno ali 1,5-sobno oskrbovano stanovanje, 

- pri lastniških oskrbovanih stanovanjih ugotavljamo, da je največ enosobnih ali 1,5-

sobnih oskrbovanih stanovanj, sledijo dvosobni ali več, najmanj pa je garsonjer. 

Zasedenost in kapacitete oskrbovanih stanovanj: 

- 90 % najemnih oskrbovanih stanovanj je zasedenih ter 87 % lastniških stanovanj je 

prodanih, 

- v najemnih oskrbovanih stanovanjih bi lahko živelo še vsaj 240 oseb; namestitvene 

kapacitete so realizirane v 74 %, 

- s podrobnejšimi podatki o lastniških stanovanjih in njihovih stanovalcih ne 

razpolagamo, njihova sledljivost se načeloma s prodajo izgubi. 

 

Stanovalci oskrbovanih stanovanj: 

- v najemnih oskrbovanih stanovanjih biva skoraj dve tretjini žensk (64,8 %), 
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- velika večina stanovalcev je stara 65 let in več, približno polovica pa 80 let in več (49 %), 

- glede na upravičenost je največ stanovalcev (92 %) v najemnih oskrbovanih stanovanjih 

zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. 

 

Varovanje na daljavo in oskrba: 

- na petih lokacijah imajo oskrbovana stanovanja zagotovljeno varovanje na daljavo 

preko klicnega centra, na ostalih lokacijah varovanje izvajajo preko t. i. sestrskega klica, 

- v zadnjih treh letih je bilo sproženih preko 4.500 klicev, večinoma zaradi slabega počutja 

stanovalcev oziroma spremembe zdravstvenega stanja in padca, 

- med tistimi stanovalci, ki prejemajo oskrbo, jih največ prejema pomoč pri bivanju (29,4 

%), sledita organizirana prehrana (26,5 %) ter varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih 

stikov (25,8 %), 

- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju temeljnih dnevnih opravil prejema 

slabih 10 % stanovalcev, 

- relativno malo stanovalcev prejema patronažno nego (4 %) ter pomoč na domu (4,2 %), 

- oskrbo načeloma zagotavljajo oskrbniki oskrbovanih stanovanj, ki so pretežno domovi 

za starejše. 

 

Cene oskrbovanih stanovanj: 

- cenovni razponi za nakup ali najem oskrbovanega stanovanja so izraziti – cene za nakup 

variirajo med 87.000 EUR do 200.000 EUR, cene za najem pa med 85 EUR in 1.200 EUR 

na mesec, 

- najem garsonjere, ki je najpogostejši tip med najemnimi oskrbovanimi stanovanji, se 

giblje med 107 do 1.200 EUR mesečno, v povprečju pa znaša najem garsonjere 247 EUR 

mesečno, 

- cene najema v oskrbovanih stanovanjih so izrazito heterogene in variirajo glede na 

lokacijo. 

 

Stroški oskrbe v oskrbovanih stanovanjih: 

- v osnovi obstajata dva načina zaračunavanja oskrbe v oskrbovanem stanovanju – po 

vnaprej določenem paketu ali po posameznih storitvah, 

- sprejete cene paketov imajo na 12 lokacijah, sprejete cene osnovne in socialne oskrbe 

na 8 lokacijah, 

- cena ura osnovne oskrbe variira med 11,3 in 14,7 EUR na uro, cena socialne oskrbe med 

13,75 in 20,14 EUR na uro, 

- med paketi so najpogostejši minimalni, osnovni, polovični in četrtinski, ki pa so med 

seboj izrazito raznovrstni in posledično vsebinsko in cenovno neprimerljivi, 

- s hipotetičnim primerom se je izkazalo, da paket oskrbe za osebo, ki potrebuje 18 ur 

socialne oskrbe in 4 ure osnovne oskrbe na mesec, v večini primerov ne bi bil primeren 

mehanizem za zaračunavanje oskrbe, 
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- ta oseba bi, hipotetično gledano, za oskrbo plačala 278 EUR, skupaj z najemom pa 506,4 

EUR na mesec; če pa bi oseba bivala v lastnem domu in prejemala socialnovarstveno 

storitev pomoč na domu, bi za oskrbo v povprečju plačala 112 EUR (brez pranja perila), 

- cene oskrbe v oskrbovanih stanovanjih so izrazito heterogene in variirajo glede na 

lokacijo. 

 

Sklenemo lahko, da kljub entuziastičnim začetkom razvoja oskrbovanih stanovanj, le ta še niso 

popolnoma zaživela in da potencial za širitev mreže kljub temu obstaja. Število stanovalcev 

oskrbovanih stanovanj se je tekom zadnjih petnajstih let postopoma zviševalo, od 200 v letu 

2003, do vsaj 688 v letu 2015 (Slika 15).  

 

Slika 15: Število oseb, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih, po letih 

 

 

Da potencial za nadaljnji razvoj obstaja, dokazuje dejstvo, da se oskrbovana stanovanja še 

naprej gradijo in da je večina obstoječih kapacitet v celoti zasedena. Sklepamo torej lahko, da 

povpraševanje po tej storitvi obstaja. Ne moremo pa mimo dejstva, da ponekod zanimanja za 

tovrstna stanovanja ni in da so nekatere kapacitete praktično nezasedene. Očitno je, da se 

razmere glede na lokacije bistveno razlikujejo in da obstajajo različne prakse tako pri gradnji 

kot tudi zagotavljanju oskrbe in da tej raznorodnosti botruje več dejavnikov, ki se kažejo tudi 

skozi našo analizo, ključni med njimi so: spreminjanje namembnosti oskrbovanih stanovanj, 

nejasna vloga oskrbnika, (ne)zagotavljanje varovanja na daljavo, izrazito heterogene in v 

povprečju relativno visoke cene najema, odkupa in oskrbe v oskrbovanih stanovanjih.  

 

 

Glede na spoznanja iz pričujoče analize so naša priporočila odločevalcem o politikah 

naslednja: 

 Nujna je jasna strateška usmeritev glede nadaljnjega razvoja oskrbovanih stanovanj, 

saj v trenutno veljavnih strateških dokumentih tako s področja socialnega varstva 

(Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 20132020) in 

varstva starejših (strategija je že več let v nastajanju) kot tudi stanovanjskega 

področja (Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 20152025), vizija ni 

konkretizirana in transparentna.  
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 Nujna je pravno-formalna ureditev področja oskrbovanih stanovanj in oskrbe, saj je 

obstoječa zakonodaja pomanjkljiva (npr. ne opredeljuje oskrbnika, ne predvideva 

metodologije za izračun cene), je nepovezana (predpisi s stanovanjskega in 

socialnega področja se ne dopolnjujejo) in nejasna oziroma nekonkretna (npr. primer 

pri varovanju na daljavo ni jasno, kdo in na kakšen način ga mora zagotoviti). 

 Odločevalcem o politikah predlagamo, da naročijo študijo o strokovnih podlagah za 

nadaljnji razvoj področja oskrbovanih stanovanj, na način, da bo podala strokovna 

priporočila in usmeritve za spremembo in dopolnitev zakonodaje ter za vizijo razvoja 

in ki bo ob tem upoštevala tako uporabniški, izvajalski kot tudi nacionalni vidik. 
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7 Priloga 

 

Priloga 1: Vprašalnik za investitorje/lastnike 

 

1. PODATKI O INVESTITORJU 

 

*Naziv:  

*Točen naslov: 

*Telefonska številka: 

*E-naslov: 

*Spletna stran: 

Ime in priimek osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:  

Telefon in elektronski naslov te osebe:  

Opomba: informacije označene z * bomo uporabili na naši spletni strani, kjer se nahajajo podatki o 

oskrbovanih stanovanjih (http://www.irssv.si/index.php/socialne-zadeve/dolgotrajna-oskrba-in-varstvo-

starejsih/oskrbovana-stanovanja). 

 

2. ŠTEVILO OSKRBOVANIH STANOVANJ (v nadaljevanju OS) 

 

2.1 Število oskrbovanih stanovanj, ki ste jih investirali/zgradili do sedaj:  

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

 
NAJEMNA OSKRBOVANA 

STANOVANJA 
LASTNIŠKA OSKRBOVANA STANOVANJA 

Lokacija* 
Število 

najemih OS* 

Število oddanih 

najemnih OS 

Število 

lastniških OS* 

Število vseh 

prodanih 

lastniških OS 

Komu ste jih prodali in koliko?  

Tip kupca  

(npr. fizična 

oseba, drugo 

– vpišite) 

Število 

prodanih OS 

glede na tip 

kupca 

       

       

       

       

 

2.2 Število oskrbovanih stanovanj, ki jih trenutno gradite oz. v njih investirate:  

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

Lokacija 

Naslov  

(ulica, hišna številka, 

kraj) 

Leto  

izgradnje 
Število najemih OS Število lastniških OS 

     

     

     

 

2.3 Število oskrbovanih stanovanj, ki jih imate v načrtu za gradnjo/investicijo:  

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

Lokacija 

Naslov  

(ulica, hišna številka, 

kraj) 

Načrtovano leto  

izgradnje 
Število najemih OS Število lastniških OS 
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3. PODROBNEJŠI PREGLED OSKRBOVANIH STANOVANJ PO POSAMEZNIH LOKACIJAH 

 

3.1 Prosimo, vpišite vsa stanovanja, ki ste jih zgradili/v katere ste investirali na posamezni lokaciji: 

Po potrebi kopirajte novo preglednico. 

Ime lokacije (kraj):  

Naslov lokacije (ulica, hišna številka, kraj):  

Lastnik:  

Soinvestitor/solastnik:  

Leto izgradnje:  

 
Število 

najemnih OS 

Cena najema 

na mesec 

Število 

lastniških OS 
Cena odkupa 

Število vseh OS      

Od tega število garsonjer     

Od tega število 1-sobno     

Od tega število 1,5-sobno     

Od tega število 2-sobno     

Od tega število 2,5-sobno     

Od tega število 3 ali več 

sobno 

    

 

Zanima nas, kako se zagotavlja in izvaja oskrba v OS, zato vas prosimo, da navedete oskrbnika 

oziroma izvajalca storitve na tej lokaciji.  

 

Naziv:  

Naslov: 

Telefon: 

E-pošta: 

 

3.2 V kolikor imate še kak komentar, vas prosimo, da ga navedete spodaj:  
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Priloga 2: Vprašalnik za oskrbnike oskrbovanih stanovanj oz. izvajalce oskrbe 

 

Splošno navodilo: Prosimo, da za vsako lokacijo, na kateri izvajate oskrbo, izpolnite svoj 

vprašalnik.  

 

Prosimo, navedite lokacijo, za katero izpolnjujete 

vprašalnik*: 
 

Točen naslov lokacije (ulica, hišna številka, kraj)*:  

 

1. PODATKI O OSKRBNIKU OSKRBOVANIH STANOVANJ OZ. IZVAJALCU OSKRBE 

*Naziv:  

*Točen naslov:  

*Telefonska številka: 

*E-naslov: 

*Spletna stran: 

Ime in priimek osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:  

Telefon in elektronski naslov te osebe:  

Opomba: informacije označene z * bomo uporabili na naši spletni strani, kjer se nahajajo podatki o 

oskrbovanih stanovanjih (http://www.irssv.si/index.php/socialne-zadeve/dolgotrajna-oskrba-in-varstvo-

starejsih/oskrbovana-stanovanja). 

 

2. PODATKI O OSEBAH, KI ŽIVIJO V OSKRBOVANIH STANOVANJIH 

2.1 Prosimo, vpišite število stanovanj in število oseb, ki živijo v najemnih in lastniških oskrbovanih 

stanovanjih: 

 Najemna OS Lastniška OS 

Število oskrbovanih stanovanj   

Število oseb v oskrbovanih 

stanovanjih 

  

Skupaj vseh možnih mest za 

nastanitev (kapaciteta) 

  

 

2.2 Prosimo, vpišite število oseb glede na upravičenost do bivanja in oskrbe v oskrbovanih stanovanjih: 

 Najemna OS Lastniška OS 

Število oseb glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti  Število  

E. Osebe, ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno 

življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične 

sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano 

pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom 

ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 

samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno 

popolno institucionalno varstvo v zavodu. 

  

F. Osebe, ki so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih 

lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez 

pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa 

jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in 

z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo 

duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju 
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tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v 

zavodu. 

G. Osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo 

boleznijo ob koncu življenja, ki so starejše od 18 let. 

  

H. Druge osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev upravičenosti.   

Skupaj (A+B+C)   

 

2.3 Prosimo, vpišite vse osebe v oskrbovanih stanovanjih glede na spol in starost: 

 Najemna OS Lastniška OS 

Starost 
Število 

moških 
Število žensk 

Število vseh 

(moški+žens

ke) 

Število 

moških 
Število žensk 

Število vseh 

(moški+žens

ke) 

0-4       

5-9       

10-14       

15-19       

20-24       

25-29       

30-34       

35-39       

40-44       

45-49       

50-54       

55-59       

60-64       

65-69       

70-74       

75-79       

80-84       

85-89       

90-94       

95-

100 

      

100+       

Skupaj       

 

2.4 Ali imajo vsa oskrbovana stanovanja zagotovljeno možnost uporabe celodnevne povezave preko 

osebnega telefonskega alarma za pomoč na daljavo?  

 DA  

 če DA, prosimo, vpišite kdo zagotavlja to storitev: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 NE 

 če NE, prosimo, pojasnite zakaj ne: 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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2.5 Zanima nas, kolikokrat so stanovalci oskrbovanih stanovanj v zadnjih treh letih aktivirali klic na 

daljavo in kateri so bili najpogostejši razlogi za klic.  

Število 

aktiviranih 

klicev 

Število oseb, ki 

je aktiviralo klic 
Trije najpogostejši razlogi za klic 

  1. 

2. 

3. 

 

2.6 Prosimo, vpišite število oseb glede na vrsto oskrbe, ki jo trenutno prejemajo (ena oseba lahko 

prejema različne vrste oskrbe, zato jo lahko štejete večkrat): 

 Število oseb 
Izvajalec oskrbe 

(organizacija) 

Pomoč pri bivanju (osnovno čiščenje vseh ali 

posameznih delov stanovanja z odnašanjem 

smeti in postiljanje) 

  

Organizirana prehrana (prinašanje pripravljenih 

obrokov ali priprava hrane v stanovanju in 

pomivanje uporabljene posode) 

  

Pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila 

(prinašanje in odnašanje perila ter pranje, 

sušenje, likanje posteljnega in/ali osebnega 

perila) 

  

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in 

izvajanju dnevnih opravil (pomoč pri oblačenju, 

slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 

opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 

vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 

pripomočkov) 

  

Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 

prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 

upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 

informiranje ustanov o stanju in potrebah 

upravičenca) 

  

Organiziranje prevozov   

Psihosocialna podpora   

Pomoč na domu v okviru mreže javne službe   

Patronažna nega   

Osebna asistenca   

Drugo (vpišite): 

 

 

 

  

 

2.7 Ali je še kakšna storitev, ki jo stanovalci pogosto naročajo, pa v zgornji tabeli ni navedena. Če DA, 

prosimo, da jo navedete in zapišete koliko oseb jo prejema: 
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3. FINANČNI VIDIK OSKRBOVANIH STANOVANJ 

V nadaljevanju nas zanima, koliko stane oskrba v oskrbovanem stanovanju. Ker so potrebe ljudi v 

oskrbovanih stanovanjih zelo različne in ker se cene najema in oskrbe po lokacijah lahko precej 

razlikujejo, smo pripravili hipotetični primer, ki ga opišemo v nadaljevanju. Prosimo vas, da opisani primer 

preučite in ga nato finančno ovrednotite.  

 

Hipotetični primer: 

75-letni moški živi sam v najemnem oskrbovanem stanovanju, v garsonjeri. V septembru 2015 je 

potreboval pomoč pri temeljnih in podpornih dnevnih opravilih v obsegu, kot je zapisano v spodnji 

preglednici. Poleg tega je v tem mesecu, zaradi padca, sprožil tudi klic na daljavo.  

 

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih Pomoč pri podpornih dnevnih opravilih 

Umivanje in oblačenje: 20 minut, 6-krat 

tedensko 

- pomoč pri oblačenju in slačenju 

- pomoč pri umivanju zgornjega dela 

telesa 

- pomoč pri umivanju glave, česanju 

- umivanje spodnjega dela telesa in hrbta 

Kopanje in oblačenje: 30 minut, 1-krat 

tedensko 

- pomoč pri oblačenju in slačenju 

- pomoč pri namestitvi v banjo 

- pomoč pri umivanju zgornjega dela 

telesa 

- pomoč pri umivanju glave, česanju 

- umivanje spodnjega dela telesa in hrbta 

Pranje perila: 2 kg, 1-krat tedensko 

Čiščenje stanovanja: 1 ura, 1-krat tedensko 

Nakupovanje: 1 ura pomoči/spremstva, 2-

krat tedensko 

 

Skupaj 2 uri in 30 minut na teden Skupaj 3 ure na teden in 2 kg perila na 

teden 

 

3.1 Prosimo, ovrednotite, koliko bi moški iz primera v septembru 2015 (hipotetično) plačal za 

najem in oskrbo v oskrbovanem stanovanju, katerega oskrbnik ste. Pri tem upoštevajte, da gre za 

najem garsonjere (brez obratovalnih stroškov) ter za potrebe v obsegu kot smo jih navedli zgoraj: 

 

Storitev Količina Cena na mesec v EUR 

Najem OS (samo najem, brez 

obratovalnih stroškov) 

Mesečni najem  

Varovanje na daljavo (in 1 

sprožen klic) 

Mesečni najem + sprožen klic  

Pomoč pri umivanju in oblačenju  2 uri na teden oz. 8 ur na mesec  

Pomoč pri kopanju in oblačenju 30 min na teden oz. 2 uri na 

mesec 

 

Pranje perila  2 kg na teden oz. 8 kg na mesec  

Čiščenje 1 ura na teden oz. 4 ure na 

mesec 

 

Nakupovanje 2 ura na teden oz. 8 uri na 

mesec 
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Skupaj   

 

3.2 Ali imate na vaši spletni strani objavljen cenik za najem in oskrbo v oskrbovanih stanovanjih? 

 DA 

 NE 

V kolikor cenika nimate objavljenega na spletu, vas prosimo, da nam ga pošljete po elektronski pošti.  
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Priloga 3: Dopis 

 

 


