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ZZAAHHVVAALLAA  SSOODDEELLUUJJOOČČIIMM  

 

Za sodelovanje pri nastajanju pričujočega poročila se zahvaljujemo investitorjem in oskrbnikom, ki so 

izpolnili vprašalnik oz. nam posredovali povratne informacije na temo oskrbovanih stanovanj: 

 

- Center za starejše Murska Sobota, enota Doma starejših Rakičan, 

- Center za starejše občane Lucija, d. o. o., 

- CSD Nova Gorica, Center za pomoč na domu Klas, 

- Dom Lenart d. o. o., 

- Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti d. o. o., 

- Dom ob Savinji Celje, 

- Dom počitka Mengeš,  

- Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d. o. o., 

- Dom starejših Logatec, 

- Dom starejših občanov Krško, 

- Dom starejših Šentjur, 

- Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d. o. o., 

- Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 

- Dom upokojencev Kranj, 

- Dom upokojencev Podbrdo, 

- Dom upokojencev Postojna, 

- Dom upokojencev Sežana, 

- Družba DEOS, d. d.,  

- IMP d. d.,  

- Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, 

- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, 

- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, 

- Kograd Igem Dravograd, d. d., 

- Mijaks investicije d. o. o., 

- Nepremičnine Celje d. o. o., 

- Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., 

- Obalni dom upokojencev Koper, 

- Občina Šentjur, 

- Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - javni sklad, 

- Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 

- Tabor upravljanje in vzdrževanje d. o. o., 

- Thermana Laško d. d.. 
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1. Uvod 
 

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

pomoč na domu v okviru mreže javne službe po vseh slovenskih občinah. S tem naročniku in 

financerju naloge (Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v nadaljevanju: 

MDDSZ) in drugi strokovni javnosti zagotavlja dobro podatkovno podporo s tega področja. Poleg 

rednega letnega spremljanja izvajanja pomoči na domu smo v letu 2014 na Inštitutu RS za socialno 

varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) v sklopu naloge Pomoč na domu in oskrba v oskrbovanih stanovanjih 

prvič pripravili tudi Analizo organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj. 

Glavni namen analize je pripraviti celovit pregled števila oskrbovanih stanovanj, tako najemnih kot  

lastniških na območju celotne Slovenije, saj takšen pregled trenutno ne obstaja. Razpolagamo 

namreč s splošnimi in parcialno zbranimi podatki. Najobširnejši seznam oskrbovanih stanovanj je na 

voljo pri MDDSZ1, nekatere podatke pa lahko najdemo tudi pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

ter nekaterih spletnih portalih, kot sta Varna starost2 in Seniorji.info3. V pričujočem besedilu torej 

predstavljamo ažuriran in prenovljen seznam oskrbovanih stanovanj na območju celotne Slovenije, 

poleg tega v analizi predstavljamo tudi, koliko oskrbovanih stanovanj je na voljo, kolikšna je 

zasedenost ter kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se v oskrbovanih stanovanjih trenutno izvaja. S 

pričujočo Analizo organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj smo prvič 

popisali stanje na tem področju na nacionalni ravni, ki lahko v nadaljevanju služi za vzpostavitev 

rednega spremljanja stanja tudi v bodoče.   

  

  

  

                                                      
 

1
 Seznam oskrbovanih stanovanj MDDSZ. Dostopno prek: 

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/oskrbovana_stanovanja/ (15. oktober 2014). 
2
 Seznam oskrbovanih stanovanj Varna starost. Dostopno prek: http://varnastarost.si/oskrbovana_stanovanja/ 

(15. oktober 2014). 
3
Seznam oskrbovanih stanovanj Seniorji.info. Dostopno prek:  http://www.seniorji.info/Oskrbovano_-

_varovano_stanovanje (15. oktober 2014). 
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2. Organiziranost in izvajanje oskrbe v oskrbovanih 

stanovanjih 
 

Oskrbovana stanovanja4 so sicer formalno organizirana kot posebna oblika institucionalnega varstva, 

v praksi pa predstavljajo alternativno obliko institucionalnemu varstvu, saj ljudem omogoča, da v 

lastnem gospodinjstvu prejemajo ustrezno pomoč in oskrbo. Na ta način ali nadomeščajo (model 

izbire) ali odlagajo (model stopnic) odhod v institucionalno varstvo. Praviloma so namenjena 

starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še 

vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja. 

Stanovanja so arhitekturno prilagojena in imajo lastno gospodinjstvo, običajno v večstanovanjski 

stavbi ali kakšni drugi obliki strnjene stavbe, ki se nahaja v urejenem in mirnem okolju, z dostopno 

prometno infrastrukturo.   

Področje oskrbovanih stanovanj je formalno urejeno v dveh pravilnikih, in sicer v: 

- Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ter 

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

načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.  

Organiziranost storitve z vidika obeh pravilnikov povzamemo v nadaljevanju. Iz Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (9. člen) najprej na kratko povzamemo opis 

storitve, upravičence, postopek, trajanje in obseg, metode dela, izvajalce storitve, supervizije in 

izobraževanje, dokumentacijo ter kadrovske normative storitve.  

 

Opis storitve 

V oskrbovanem stanovanju morajo biti zagotovljene: osnovna in socialna oskrba, zdravstveno varstvo 

in zdravstvena nega ter varovanje na daljavo (glej naslednjo sliko). 

 

Slika 2.1: Opis storitve 

 

                                                      
 

4
 V strokovni literaturi se uporablja tudi izraz varovana stanovanja. 

oskrba/nega 
v oskrbovanih 

stanovanjih 

osnovna 
oskrba 

socialna 
oskrba 

zdravstveno 
varstvo in 

nega 

varovanje na 
daljavo 
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Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju 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. 

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 daljavo5.  

 

Upravičenci 

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

 

                                                      
 

5
 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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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. 

 

Postopek 

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. 

 

Trajanje in obseg 

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

med upravičencem in izvajalcem, obseg 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. 

 

Metode dela 

Podlaga za izvajanje storitve je oblikovanje dogovora o izvajanju storitve. Storitev se izvaja 

individualno in skupinsko, pri tem se upoštevajo strokovna načela individualizacije, celovitosti 

obravnave, aktivnosti in avtonomije upravičenca ter možnosti izbire. 

 

Izvajalci storitve 

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

strokovni delavci, strokovni sodelavci ter drugi delavci. 
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Slika 2.2: Izvajalci storitve 

 

 

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.). 

 

Kadrovski normativi storitve 

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 

%, 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. 

 

Supervizija in izobraževanje 

Supervizijski posveti za izvajalce socialne oskrbe ter strokovno izpopolnjevanje se morajo zagotavljati 

oz. izvajati v obsegu, kot ga določa panožna kolektivna pogodba za posamezno skupino izvajalcev. 

 

izvajalci 
storitve 

strokovni 
delavci 

vodenje in 
koordiniranje 

strokovni 
sodelavci 

vodenje in 
koordiniranje 

socialna 
oskrba 

drugi delavci 

osnovna 
oskrba 
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Dokumentacija 

Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o osebnih podatkih upravičencev6, evidence 

dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, evidenco opravljenih storitev ter podatke 

o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve. 

 

Gradnja in obratovanje 

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 (kot so parkirna mesta, dostop 

do stavbe, vhod v stavbo, skupne prostore, dvigala ter varnost uporabe skupnih prostorov in 

opreme), 

- minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja (deli oskrbovanega stanovanja, posebne 

naprave v oskrbovanem stanovanju, širina prostorov, odpiranje oken in vrat, prehodi, ležišča, 

oprema prostorov, odmiki opreme), 

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

stanovanja (stopnice, klančine, vtičnice, vrata, kljuke in ročaji na vratih, oprijemala), 

- dodatne pogoje za obratovanje oskrbovanih stanovanj (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 oz. 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 sam7. 

 
 

                                                      
 

6
 Vzpostavljene in vodene v skladu z navodili iz 115. člena Zakona o socialnem varstvu. 

7
 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 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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Slika 2.3: Organiziranost področja oskrbovanih stanovanj 

 

 

Oskrbnik oskrbovanega stanovanja trenutno ni opredeljen v nobenem (pod)zakonskem aktu, kar kaže 

na pomanjkljivo zakonodajno opredelitev področja oskrbovanih stanovanj.  

  

oskrbovano 
stanovanje 

investitor 

upravnik zgradbe 
oskrbnik/izvajalec 

oskrbe 

lastnik  

stanovanja 
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3. Raziskovalni okvir 
 

Namen analize je raziskati, kako je v Sloveniji organizirano področje oskrbovanih stanovanj, v okviru 

tega nas še posebej zanima, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja za stanovalce, ki bivajo v 

oskrbovanih stanovanjih. Namen je predvsem zagotoviti dobro podatkovno oporo (kvantitativne 

podatke).  

Za izhodišče smo s pomočjo različnih obstoječih podatkovnih virov, ki niso vodeni na enoznačen 

način, pripravili seznam oskrbovanih stanovanj v Sloveniji. Seznam, ki smo ga pridobili od MDDSZ, 

smo dopolnili s podatki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter s podatki iz spletnih portalov (Varna 

starost, Seniorji ipd.). V izhodišču smo torej imeli na voljo le parcialne podatke, saj: 

- s seznamov pogosto ni moč razbrati, kdo je investitor, lastnik in oskrbnik oz. izvajalec oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih, 

- za nekatera oskrbovana stanovanja ni znana točna lokacija, 

- na nekaterih lokacijah niso znane kapacitete oskrbovanih stanovanj. 

Za potrebe analize in pridobitve relevantnih podatkov smo izdelali dva strukturirana vprašalnika: 

prvega smo naslovili na investitorje oskrbovanih stanovanj, drugega pa na oskrbnike oskrbovanih 

stanovanj oz. izvajalce oskrbe. Vprašalnike smo sprva naslovili na vse investitorje in oskrbnike, ki smo 

jih lahko razbrali iz obstoječih seznamov. Poleg tega smo v obeh vprašalnikih anketirance vprašali, 

kdo je investitor in kdo je oskrbnik posamezne lokacije. Na ta način smo pridobili še nekaj novih 

podatkov o investitorjih in oskrbnikih. Vzorčili smo torej na način snežne kepe (ang. snowball 

sampling)8.  

 
Slika 3.1: Potek raziskovanja 

 
 

 

                                                      
 

8
 Je ena od neslučajnostnih tehnik vzorčenja in deluje po naslednjem principu: v prvem koraku izberemo 

začetne anketirance, ki nas vodijo do ostalih članov skrite populacije. Posredujejo nam torej imena oz. kontakte 
drugih posameznikov, ki so nato povabljeni k sodelovanju v raziskavi. Začetni anketiranci tvorijo prvi krog 
vzorca, posamezniki, ki jih imenujejo člani prvega kroga, tvorijo drugi krog vzorca, in tako dalje. Zadnji vzorčni 
krog je zaključen, ko anketiranci ne imenujejo več nikogar, ki še ni bil vključen v vzorec (Brečko 2005). 

vprašalnik za 
investitorje  

vprašalnik za oskrbnike 
oz. izvajalce oskrbe 

kvantitativna 
podatkovna podpora 
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Najprej smo pripravili vprašalnik za investitorje, s katerim smo želeli pridobiti podatke o številu do 

sedaj zgrajenih najemnih in lastniških oskrbovanih stanovanj v Sloveniji, števila oskrbovanih 

stanovanj, ki so trenutno v izgradnji, ter načrtovanih novih izgradenj (plan) ter ugotoviti: 

- kdo je lastnik/solastnik stanovanj na posamezni lokaciji, 

- kakšna je velikost stanovanj na posamezni lokaciji (npr. garsonjera, 1-sobna, 1,5-sobna, 2-sobna, 

2,5-sobna, 3 ali več sobna), 

- koliko je lastniških in koliko najemnih stanovanj, 

- kako ocenjujejo potrebe za gradnjo oskrbovanih stanovanj (lastniška in najemna), 

- kakšna je cena najema in kakšna je cena odkupa oskrbovanih stanovanj, 

- kdo je oskrbnik oskrbovanih stanovanj oz. izvajalec oskrbe na posamezni lokaciji. 

 

V naslednji fazi smo anketirali oskrbnike oskrbovanih stanovanj oz. izvajalcev oskrbe (naš kontaktni 

seznam smo dopolnili s kontaktnimi podatki, ki so nam jih posredovali investitorji). Z vprašalnikom 

smo zajeli naslednje: 

- kdo je investitor in oskrbnik na posamezni lokaciji, 

- število oseb, ki živijo v najemnih in lastniških oskrbovanih stanovanjih (zasedenost kapacitet), 

- spol in starost oseb v oskrbovanih stanovanjih, 

- število oseb glede na upravičenost do storitve (osebe nad 65 let, osebe pod 65 let, osebe z 

napredovalo kronično oz. neozdravljivo boleznijo), 

- število oseb, ki prejemajo osnovno oskrbo (organizirano prehrano, vzdrževanje in čiščenje 

prostorov), 

- število oseb, ki prejemajo socialno oskrbo (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri dnevnih 

opravilih, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, organiziranje prevozov, psihosocialno 

podporo), 

- število uporabnikov varovanja na daljavo, 

- število prejemnikov pomoči na domu v okviru mreže javne službe, 

- kdo na lokaciji izvaja osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego 

ter storitev varovanja na daljavo, 

- kakšne so cene najema in nakupa, 

- kakšno je povpraševanje po najemu in nakupu oskrbovanih stanovanj, 

- kako spremljajo zadovoljstvo stanovalcev.  

 

Anketiranje je potekalo od junija do oktobra 2014. V prvi fazi (junij) smo poslali dopis in vprašalnik 

investitorjem (7), po njihovem odzivu smo naknadno dopolnjevali seznam prejemnikov, tako drugih 

investitorjev kot tudi oskrbnikov, za katere smo dobili informacije. Slednjim smo v drugi fazi (julij) 

poslali vprašalnike, in sicer vsega skupaj 29 identificiranim oskrbnikom in 30 investitorjem. Na 

začetku je bil odziv razmeroma šibak, kasneje, po naknadnih pozivih pa smo prejeli več odgovorov, 

vendar še vedno ne vseh, odzivnost vseh kontaktiranih je bila 61 %.  

Pri naboru kontaktov smo naleteli na težavo, ko obstoječi seznami, iz katerih smo črpali, niso 

vsebovali informacij o tem, kdo je investitor oz. oskrbnik oskrbovanih stanovanj na določeni lokaciji. 

Zato smo poizvedovali na druge načine (iskanje po internetu, kontaktiranje sorodnih organizacij). Na 

ta način smo prejeli več informacij, usmeritev in kontaktov, katerim smo naknadno pošiljali 

vprašalnike. Nekaterih organizacij kljub vloženemu trudu ni bilo moč doseči. Neodzivni so bili 
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predvsem investitorji, razlog temu je morda stečajnost podjetij, neinformiranost o tej temi, 

nezainteresiranost, ipd. Neodzivni so bili tudi nekateri oskrbniki. Podrobnejši pregled poteka 

raziskave je natančno naveden v Časovnici v Prilogi.  

Seznam investitorjev in oskrbnikov/upravnikov smo, kot že omenjeno, pridobili po različnih poteh oz. 

iz različnih seznamov. Pri anketiranju smo upoštevali vse - kontaktirali smo torej vsakega, ki je prišel 

na seznam (npr. ga je navedel kdo izmed investitorjev ali oskrbnikov). Nekateri se kljub večkratnemu 

pozivu na našo prošnjo po posredovanju podrobnejših podatkov niso odzvali. Glede na njihovo 

odzivnost jih prikazujemo v skupnem seznamu v naslednji preglednici investitorjev in 

oskrbnikov/upravnikov.  

 

Preglednica 3.1: Seznam investitorjev in oskrbnikov glede na odzivnost (po abecedi) 

Investitorji Oskrbniki/upravniki 

Prejeli podatke/informacije 

Center za starejše občane Lucija, d. o. o. Center za starejše Murska Sobota, enota Doma 

starejših Rakičan 

Dom Lenart d. o. o. Center za starejše občane Lucija, d. o. o. 

Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti d. 

o. o. 

CSD Nova Gorica, Center za pomoč na domu Klas 

Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d. o. o. Dom Lenart d. o. o. 

Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo 

starostnikov, d. o. o. 

Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti d. 

o. o. 

Družba DEOS , d. d. Ljubljana Dom ob Savinji Celje 

IMP d. d. Dom počitka Mengeš, enota v Trzinu 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JSS 

MB) 

Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d. o. o. 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS 

MOK) 

Dom starejših Logatec 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 

(JSS MOL) 

Dom starejših občanov Krško 

Kograd Igem Dravograd, d. d. Dom starejših Šentjur 

Mijaks investicije d. o. o. Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo 

starostnikov, d. o. o. 

Nepremičnine Celje d. o. o. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca** 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. (NSPIZ) 

Dom upokojencev Kranj 

Občina Šentjur Dom upokojencev Nova Gorica** 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - 

javni sklad (JSS MONG) 

Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije Dom upokojencev Postojna** 

Tabor upravljanje in vzdrževanje d. o. o. Dom upokojencev Sežana** 

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

 IMP d. d., Medgeneracijski center Bistrica 

Obalni dom upokojencev Koper 

Thermana Laško d. d. 

Nismo prejeli nobenih podatkov/informacij 

Ceeref naložbe, nepremičninski in gradbeni projekti Dom starejših Na Fari  
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Investitorji Oskrbniki/upravniki 

Prejeli podatke/informacije 

d. o. o.  

DFI nepremičnine d. o. o.  Dom starejših občanov Ljutomer  

Dodoma d. o. o.  Dom starejših občanov Tezno  

Dolenjgrad gradbeno podjetje d. o. o.  Dom starejših občanov Trebnje  

Dom nepremičnine Jesenice Grad d. o. o. (upravnik) 

Dom Viharnik, Kranjska Gora Stanovanjsko podjetje d. o. o. Ravne na Koroškem 

Gradbinec Gip, gradbeništvo, d. o. o.*  Zavod za socialno oskrbo Pristan  

Kraški zidar d. d.*   

Mebles d. o. o.*  

Oniks invest d. d. Jesenice 

Prodoma d. o. o. 

Opomba: * prejeli smo informacijo, da so v stečaju; ** pojasnili, da niso oskrbniki/upravniki 

 

Skupaj smo prejeli 36 izpolnjenih vprašalnikov: 17 vprašalnikov so izpolnili investitorji za skupno 26 

lokacij (na enem vprašalniku je lahko investitor podal podatke za več lokacij) ter 19 vprašalnikov 

oskrbniki za skupno 20 lokacij (en oskrbnik je v okviru enega vprašalnika podal podatke za 2 lokaciji).  

Poleg tega smo prejeli še dodatnih 11 pojasnil, usmeritev in informacij preko elektronske pošte ter 

preko telefona. V analizo smo lahko vključili podatke iz prejetih vprašalnikov za skupaj 28 različnih 

lokacij (glej naslednjo preglednico). 

 

Preglednica 3.2: Pregled prejetih vprašalnikov po lokacijah 

Lokacija Vprašalnik investitorji Vprašalnik oskrbniki 

Celje  Nepremičnine Celje d. o. o. in 
Nepremičninski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Dom ob Savinji Celje 

Domžale IMP d. d. IMP, d. d., Medgeneracijski center 

Bistrica 

Idrija Dom upokojencev Idrija, oskrba in 

varstvo starostnikov, d. o. o. 

Dom upokojencev Idrija, oskrba in 

varstvo starostnikov, d. o. o. 

Kobarid Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije 

/ 

Koper  Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Koper in Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. o. o. 

Obalni dom upokojencev Koper 

Kranj, Planina 66 a in 66 b
9
 Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Dom upokojencev Kranj 

Kranj, Planina 67
10

 / Dom upokojencev Kranj 

Krško Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Dom starejših občanov Krško 

                                                      
 

9
 To je en blok, ki ima dva vhoda (podatki NSPIZ).  

10
 Po informacijah DU Kranj so v Kranju oskrbovana stanovanja v dveh ločenih stanovanjskih blokih, ki stojita 

skupaj, lastnik enega je NSPIZ, ki oskrbovana stanovanja oddaja najemnikom, lastniki drugega so fizične osebe, 
ki so stanovanja kupile od investitorja. 



18 
 

Lokacija Vprašalnik investitorji Vprašalnik oskrbniki 

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

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

Ljubljana, Murgle Javni stanovanjski sklad MOL / 

Ljubljana, Murgle I Mijaks investicije d. o. o. / 

Ljubljana, Trnovo Javni stanovanjski sklad MOL DEOS d. d, PE Center starejših 

Trnovo 

Ljutomer Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

/ 

Logatec  Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

/
11

 

Maribor, Panonska ulica 47 Javni medobčinski stanovanjski sklad 

Maribor 

/ 

Maribor, Panonska ulica 49 Javni medobčinski stanovanjski sklad 
Maribor in Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. o. o. 

/ 

Maribor, Pekrska cesta 56 Dom pod gorco, družba za bivanjsko 

oskrbo, d. o. o. 

Dom pod gorco, družba za bivanjsko 

oskrbo, d. o. o. 

Medvode / DEOS d. d., PE Center starejših 

Medvode 

Murska Sobota Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Center za starejše Murska Sobota, 

enota Doma starejših Rakičan 

Notranje Gorice Družba DEOS , d .d. Ljubljana DEOS d. d., PE Center starejših 

Notranje Gorice 

Nova Gorica Nepremičninski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. o. o. in 
Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica - javni sklad 

CSD Nova Gorica, Center za pomoč 

na domu Klas 

Portorož Center za starejše občane Lucija, d. o. 

o. 

Center za starejše občane Lucija, d. 

o. o. 

Šentjur pri Celju Občina Šentjur Dom starejših Šentjur 

Štore Dom Lipa, družba za socialno 

varstvene dejavnosti d. o. o. 

Dom Lipa, družba za socialno 

varstvene dejavnosti d. o. o. 

Tolmin Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije  

Dom upokojencev Podbrdo, enota 

Tolmin 

Trebnje Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

/ 

Trzin Nepremičninski sklad pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. o. o. 

Dom počitka Mengeš, enota v 

Trzinu 

Skupaj 17
12

 19
13

 

 

                                                      
 

11
 Dom starejših Logatec pojasni, da ne razpolagajo s podatki o stanovalcih. Helena Primc Kalan po e-pošti, dne 

11. 8. 2014. 
12

 Trije investitorji so na enem vprašalniku odgovarjali za več lokacij, zato te odgovore štejemo kot en vprašalnik 
(NSPIZ za 11 lokacij; Stanovanjski sklad Republike Slovenije dve lokaciji; Javni stanovanjski sklad MOL dve 
lokaciji). 
13

 Oskrbnik DU Kranj je odgovarjal za dve lokaciji, zato te odgovore štejemo kot en vprašalnik. 
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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 namreč predstavlja seznam vseh 

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

oskrbovanih stanovanj. Temeljna vloga vzorčnega okvira je torej opredelitev in lociranje vseh 

elementov ciljne populacije. Pri oblikovanju našega vzorčnega okvira, ki je izhajal iz različnih 

obstoječih seznamov, smo se soočali predvsem z manjkajočimi elementi14, neustreznimi 

elementi15 in podvojenimi zapisi16, ki smo jih tekom raziskave v največji možni meri skušali 

odpraviti. Kljub temu torej obstaja verjetnost, da katera izmed lokacij v anketiranje ni bila zajeta. 

V tem oziru lahko pri analizi govorimo o minimalnem številu lokacij in oskrbovanih stanovanj. 

- V analizo smo zajeli skupno 28 različnih lokacij oskrbovanih stanovanj, od katerih smo prejeli oba 

izpolnjena vprašalnika za 18 lokacij, za deset lokacij smo prejeli le vprašalnik za investitorje ter za 

2 lokaciji le vprašalnik za oskrbnike. V tem smislu je analiza mestoma podhranjena, saj nismo 

uspeli pridobiti vseh želenih podatkov o stanovalcih ter oskrbi za vse omenjene lokacije.  

- Nekateri podatki, ki jih za isto lokacijo navajajo investitorji in oskrbniki, se lahko med seboj 

nekoliko razlikujejo. V okviru podatkov, ki se nanašajo na lokacijo in število oskrbovanih 

stanovanj, smo upoštevali navedbe investitorjev, sicer pa smo upoštevali navedbe oskrbnikov. 

- Analiza lahko služi kot izhodišče za vzpostavitev rednega spremljanja podatkov s področja 

organiziranosti oskrbovanih stanovanj s težnjo po vzpostavitvi celovitega vzorčnega okvira ter s 

težnjo po pridobitvi ključnih podatkov o lokaciji, kapacitetah in oskrbi v oskrbovanih stanovanjih.  

  

                                                      
 

14
 Populacijski elementi, ki niso vključeni v vzorčni okvir, čeprav sodijo v ciljno populacijo (Kish v Kalton in 

Vehovar 2001). 
15

 Vzorčni okvir vključuje prazne ali tuje elemente, ki ne pripadajo ciljni populaciji (Kish v Kalton in Vehovar 
2001). 
16

 Populacijski elementi se v vzorčnem okviru podvajajo po večkrat (Kish v Kalton in Vehovar 2001). 
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4. Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih 
 

 

V nadaljnji analizi upoštevamo torej zgolj tiste investitorje in oskrbnike, ki so se našemu pozivu 

odzvali in podali odgovore (glej Preglednico 3.1). Glede na pridobljene podatke torej ugotavljamo, da 

je največ stanovanj, lastniških in najemnih skupaj, do sedaj zgradil oz. (so)investiral Nepremičninski 

sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. (211 stanovanj), sledita mu Mebles d.o.o. 

(93 stanovanj) ter IMP d.d. (82 stanovanj). Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. je oskrbovana stanovanja zgradil oz. (so)investiral na 11 lokacijah širom Slovenije 

(glej naslednjo sliko). 

 

Slika 4.1: Oskrbovana stanovanja v (so)investiciji Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

 
 

Izpostaviti velja tudi posamezne javne stanovanjske sklade, med katerimi je v največ stanovanj 

investiral JSS MOL (72 stanovanj), sledijo mu Stanovanjski sklad Republike Slovenije (53 stanovanj), 

JMSS MB (45 stanovanj), JSS MOK (12 stanovanj) in JSS MONG (9 stanovanj); skupaj so do leta 2014 

javni stanovanjski skladi investirali v 191 stanovanj. Število oskrbovanih stanovanj po posameznih 

investitorjih prikazujemo na naslednji sliki. 
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Slika 4.2: Število oskrbovanih stanovanj glede na investitorje 

 

V nadaljevanju prikazujemo investitorje in oskrbnike oskrbovanih stanovanj po posameznih lokacijah 

na območju celotne Slovenije, za katere smo uspeli pridobiti podatke bodisi od investitorjev bodisi od 

oskrbnikov. Na posameznih lokacijah je lahko tudi več investitorjev; običajno sta dva (npr. v Celju, 

Kopru, Kranju, Mariboru, Novi Gorici). Ponekod smo namesto oskrbnika pridobili podatek o 

upravniku zgradbe; v naslednji preglednici tovrstne primere posebej označimo.  

 

Preglednica 4.1: Lokacije oskrbovanih stanovanj glede na investitorja in oskrbnika 

Št. Lokacija Investitor/soinvestitor Oskrbnik/upravnik 

1 Celje  Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. in  

- Nepremičnine Celje d. o. o. 

Dom ob Savinji Celje 

-  

2 Domžale IMP, d. d. IMP d. d., Medgeneracijski center 

Bistrica 

3 Idrija Dom upokojencev Idrija, oskrba in 

varstvo starostnikov, d. o. o. 

Dom upokojencev Idrija, oskrba in 

varstvo starostnikov, d. o. o. 

4 Kobarid Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije 

ni oskrbnika, Grad d. o. o. 

(upravnik) 

5 Koper  Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. in Javni 

Obalni dom upokojencev Koper 
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Center za starejše občane Lucija, d. o. o. 

Občina Šentjur 

Nepremičnine Celje d. o. o. 

JSS MOK 

Thermana Laško d. d. 

Družba DEOS, d. d.  

JSS MONG 

Dom upokojencev Idrija, d. o. o. 
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Št. Lokacija Investitor/soinvestitor Oskrbnik/upravnik 

stanovanjski sklad MOK 

6 Kranj, Planina 66 a in 66 b
17

 Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Dom upokojencev Kranj 

7 Kranj, Planina 67
18

 Gradbinec Gip, gradbeništvo, d. o. 

o.
 19

 

Dom upokojencev Kranj 

8 Krško Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Dom starejših občanov Krško 

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

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

11 Ljubljana, Murgle Javni stanovanjski sklad MOL Zavod za socialno oskrbo Pristan 

12 Ljubljana, Murgle I Mijaks investicije d. o. o. Zavod za socialno oskrbo Pristan 

13 Ljubljana, Trnovo Javni stanovanjski sklad MOL DEOS d. d., PE Center starejših 

Medvode  

14 Ljutomer Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o.  

Dom starejših občanov Ljutomer 

15 Logatec  Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Dom starejših Logatec 

16 Maribor, Panonska ulica 47 Javni medobčinski stanovanjski 

sklad Maribor
20

 

Dom starejših občanov Tezno 

17 Maribor, Panonska ulica 49 Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. in Javni 

medobčinski stanovanjski sklad 

Maribor 

Dom starejših občanov Tezno 

18 Maribor, Pekrska cesta 56 Dom pod gorco, družba za 

bivanjsko oskrbo, d. o. o. 

Dom pod gorco, družba za 

bivanjsko oskrbo, d. o. o. 

19 Medvode Mebles d. o. o.  DEOS d. d., PE Center starejših 

Medvode 

20 Murska Sobota Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Center za starejše Murska Sobota, 

enota Doma starejših Rakičan 

21 Notranje Gorice Družba DEOS, d. d. DEOS, d. d., PE Center starejših 

                                                      
 

17
 To je en blok, ki ima dva vhoda (podatki NSPIZ).  

18
 Po informacijah DU Kranj so v Kranju oskrbovana stanovanja v dveh ločenih stanovanjskih blokih, ki stojita 

skupaj, lastnik enega je NSPIZ, ki oskrbovana stanovanja oddaja najemnikom, lastniki drugega so fizične osebe, 
ki so stanovanja kupile od investitorja. 
19

 Lastniška stanovanja, ki jih je zgradilo podjetje Gradbinec Gip, gradbeništvo, d. o. o., so bila v letu 2010 
prodana privatnim lastnikom. Po informacijah DU 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 ostala, vendar pa je v praksi raba teh oskrbovanih stanovanj drugačna. 
20

 Lastnik dveh najemnih oskrbovanih stanovanj je Mestna občina Maribor, 30 lastniških oskrbovanih stanovanj 
pa je v lasti fizičnih oseb.  
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Št. Lokacija Investitor/soinvestitor Oskrbnik/upravnik 

Notranje Gorice 

22 Nova Gorica Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. in 

Stanovanjski sklad Mestne občine 

Nova Gorica - javni sklad 

CSD Nova Gorica, Center za 

pomoč na domu Klas 

23 Portorož Center za starejše občane Lucija, 

d. o. o. 

Center za starejše občane Lucija, 

d. o. o. 

24 Šentjur pri Celju Občina Šentjur Dom starejših Šentjur 

25 Štore Dom Lipa, družba za socialno 

varstvene dejavnosti d. o. o. 

Dom Lipa, družba za socialno 

varstvene dejavnosti d. o. o. 

26 Tolmin Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije 

Dom upokojencev Podbrdo, enota 

Tolmin 

27 Trebnje Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Dom starejših občanov Trebnje 

28 Trzin Nepremičninski sklad 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. 

Dom počitka Mengeš, enota v 

Trzinu 

 

Na nekaterih lokacijah so se stanovanja zgradila kot oskrbovana, vendar se jim je kasneje spremenila 

namembnost (npr. priključitev domu za starejše) oz. so jih investitorji prodali kot 'običajna' 

stanovanja. Gre za naslednje lokacije, ki smo jih iz analize izključili (t. i. neustrezni elementi vzorčnega 

okvira): 

- Notranje Gorice (investitor  Družba Deos, d. d.): investitor v vprašalniku navaja izgradnjo 30 

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

niti za najem teh stanovanj, zato v 21 stanovanjih na podlagi dovoljenja za delo sedaj izvajajo 

institucionalno varstvo. V preostalih devetih stanovanjih pa poteka dejavnost oskrbovanih 

stanovanj, kar smo upoštevali tudi pri analizi. 

- Podbrdo (investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije): investitor navaja izgradnjo šestih 

oskrbovanih stanovanj v Podbrdu, katerega oskrbnik je Dom upokojencev Podbrdo. Dom 

upokojencev Podbrdo pojasnjuje, da imajo omenjena stanovanja v najemu za izvajanje 

institucionalnega varstva starejših od 65 let ter da popvpraševanja po oskrbovanih stanovanjih ni 

bilo in so bila tudi dalj časa prazna. V načrtu imajo odkup stanovanj z namenom, da bodo v njih še 

naprej izvajali svojo dejavnost21. 

- 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, 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 oz. se prodajajo. 

Upravnik stanovanj je Tabor upravljanje in vzdrževanje d. o. o.22.  

                                                      
 

21
 Po elektronski pošti Ines Krajnik, direktorica Doma upokojencev Podbrdo, dne 3. 9. 2014. 

22
 Po elektronski pošti Alenka Curk, direktorica Doma upokojencev Postojna, dne 18. 8. 2014. 
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- 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 

Koroškem. Objekt je po Šifrantu registra nepremičnin in katastra stavb uvrščen v kategorijo 

večstanovanjskih objektov (1122100) in ne pod oskrbovana stanovanja (1122201). 

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

razpolagajo z mesti v oskrbovanih stanovanjih23. Po telefonskem pogovoru24 dodatno pojasnijo, 

da so zgradbo, ki stoji na dvorišču Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in je prav tako v 

njihovi lasti, v letih 1999–2000 adaptirali, in sicer so jo preuredili v 17 oskrbovanih stanovanj, ki 

so jih nato želeli dati v najem. Ker to ni zaživelo, so leta 2005 ta oskrbovana stanovanja priključili 

k Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. V njih odtlej bivajo domski uporabniki.  

 

Za nekatere lokacije, ki so bile omenjene v različnih seznamih, nismo uspeli pridobiti nobenega 

podatka oz. informacije glede oskrbovanih stanovanj (t. i. neustrezni ali podvojeni elementi 

vzorčnega okvira):  

- Sežana (vir podatkov SSZS): po informacijah Doma upokojencev Sežana v njihovi občini 

oskrbovana stanovanja ne obstajajo. Navajajo, da je Kraški zidar d. d. pred leti zgradil stavbo, v 

kateri naj bi bila tudi oskrbovana stanovanja. Prodal oz. oddal je le manjše število stanovanj, v 

katerih se ne izvaja nikakršna oskrba, ostala stanovanja pa so prazna. Z Domom upokojencev 

Sežana glede oskrbe nikoli ni bila sklenjena pogodba25; 

- Hrastovec (vir podatkov SSZS); 

- Jesenice (vir podatkov Seniorji.info): kontaktirali smo Dom nepremičnine Marjanca Stegnar s. p., 

odgovora nismo prejeli; 

- Kamnik (vir podatkov SSZS): kontaktirali smo DFI nepremičnine d. o. o., odgovora nismo prejeli; 

- Nova Gorica – Vtrojba (vir podatkov SSZS). 

 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je področje oskrbovanih stanovanj precej neurejeno in 

nejasno, da se pogosto spreminja namembnost zgrajenih stanovanj ter da ponekod niso jasne vloge 

upravnikov ter oskrbnikov oskrbovanih stanovanj. Pri opredelitvi oskrbnika oskrbovanih stanovanj ni 

jasna niti zakonodaja, saj npr. trenutno oskrbnik ni opredeljen v nobenem področnem predpisu. 

 

4.1 Pregled lokacij oskrbovanih stanovanj po Sloveniji v letu 2014 

 

Z analizo ugotavljamo, da imamo v letu 2014 v Sloveniji vsaj 866 oskrbovanih stanovanj (najemnih in 

lastniških). Velika večina teh stanovanj se nahaja v osrednjeslovenski regiji (365), precej manj pa v 

ostalih slovenskih regijah: v podravski 134 oskrbovanih stanovanj, v savinjski 96, v goriški 89, v 

gorenjski 68, v obalno-kraški 48, v pomurski 28, v spodnjeposavski 23 in v jugovzhodni Sloveniji 15 

oskrbovanih stanovanj. V treh regijah (koroška, zasavska, notranjsko-kraška) nismo zabeležili 

nobenega oskrbovanega stanovanja (glej naslednjo sliko).  

                                                      
 

23
 Po elektronski pošti Andreja Flajs, direktorica Doma upokojencev  in oskrbovancev Impoljca, dne 8. 8. 2014. 

24
 Z direktorico Andreja Flajs, dne  12. 8. 2014 in 15. 10. 2014 

25
 Po elektronski pošti Damjana Škapin, vodja pomoči na domu v Domu upokojencev Sežana, dne 1. 8. 2014. 
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Slika 4.3: Število oskrbovanih stanovanj po regijah 

 
 

Kje natančno se nahajajo oskrbovana stanovanja in koliko, prikazujemo na naslednjih dveh 

zemljevidih, ločeno za najemna in lastniška stanovanja.  
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Slika 4.4: Najemna oskrbovana stanovanja po Sloveniji  
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Slika 4.5: Lastniška oskrbovana stanovanja po Sloveniji  

 



Kot je razvidno iz zemljevidov ter naslednje preglednice, se najemna oskrbovana stanovanja nahajajo 

v 22 slovenskih mestih, in sicer na 28 različnih lokacijah po Sloveniji. Največ najemnih oskrbovanih 

stanovanj je lociranih v Ljubljani  (60 stanovanj v Trnovem in 12 stanovanj v Murglah) ter Mariboru 

(na Panonski ulici 36 stanovanj in na Pekrski cesti 30 stanovanj).  

Precej manj je v Sloveniji lastniških oskrbovanih stanovanj. Beležimo jih zgolj v šestih slovenskih 

mestih, in sicer v Medvodah (93 stanovanj), Domžalah (79 stanovanj), Ljubljani v Murglah (65 

stanovanj), Kranju (38 stanovanj), Mariboru (30 stanovanj) ter v Laškem (5 stanovanj). Kot je razvidno 

iz naslednje preglednice, so se oskrbovana stanovanja gradila od leta 1999. 

 

Preglednica 4.2: Število oskrbovanih stanovanj glede na lokacijo in leto izgradnje  

Regija Lokacija 
Leto 

izgradnje 

Število 

najemnih 

stanovanj 

Število 

lastniških 

stanovanj 

Število 

vseh 

stanovanj 

Gorenjska  

 

Kranj, Planina 66a in 66b 2009 30   30 

Kranj, Planina 67 n. p.
26

  38 38 

Goriška 

 

 

 

Idrija 2012 8   8 

Kobarid 2002 21   21 

Nova Gorica 2006 28   28 

Tolmin 2001 32   32 

Jugovzhodna 

Slovenija 

Trebnje  2007 15   15 

Obalno - Kraška 

 

Koper 2013 30   30 

Portorož 2008 18   18 

Osrednjeslovenska 

 

 

 

 

 

 

 

Domžale 2012 3 79  82 

Ljubljana, Murgle 2011 12   12 

Ljubljana, Murgle I 2011  65 65 

Ljubljana, Trnovo 2009 60   60 

Logatec 2001 30   30 

Medvode n. p.
27

   93 93 

Notranje Gorice 2011 9
28

   9 

Trzin 2008 14   14 

Podravska 

 

 
 

Lenart 2008 38   38 

Maribor, Panonska ulica 47 2000 2 30 32 

Maribor, Panonska ulica 49 2003 34   34 

Maribor, Pekrska cesta 56 2010 30   30 

Pomurska 

 

Ljutomer 2003 7   7 

Murska Sobota 2010 21   21 

Savinjska  

 

 

Celje 2005 27   27 

Laško 2001 7 5 12 

Šentjur pri Celju 1999 17   17 

                                                      
 

26
 Podatka nismo uspeli pridobiti, ker je investitor v stečaju. 

27
 Podatka nismo uspeli pridobiti, ker je investitor v stečaju. 

28
 Zgradili so sicer 30 oskrbovanih stanovanj, vendar v 21 sedaj poteka domska dejavnost (spremenjena 

namembnost). 



29 
 

Regija Lokacija 
Leto 

izgradnje 

Število 

najemnih 

stanovanj 

Število 

lastniških 

stanovanj 

Število 

vseh 

stanovanj 

 Štore 2011 40   40 

Spodnjeposavska Krško 2011 23   23 

 Skupaj  556 310 866 

Opomba: n. p. – ni podatka  

 

Poleg navedenih je trenutno v izgradnji še vsaj 84 oskrbovanih stanovanj (večinoma lastniških) na 

dveh lokacijah v Ljubljani, in sicer na Brdu in v Dravljah. Gradijo jih Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije, Mijaks investicije d. o. o. in Javni stanovanjski sklad MOL. Poleg tega imajo Mijaks 

investicije d. o. o., Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica - javni sklad ter Nepremičninski 

sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. v načrtu za izgradnjo še vsaj 80 stanovanj, in 

sicer na naslednjih lokacijah: Galjevica, Izola, Litija, Murgle, Nova Gorica in Škofljica.  

 

Preglednica 4.3: Oskrbovana stanovanja v gradnji in v načrtu 

Lokacija 

Število 

oskrbovanih 

stanovanj 

Tip Investitor/soinvestitor 
Predvideno 

leto izgradnje 

V gradnji 

Ljubljana - Brdo 30 lastniška Stanovanjski sklad Republike Slovenije 2014 

Ljubljana Šiška - 

Dravlje 
54 

lastniška (44) 

in najemna 

(10) 

Mijaks investicije d. o. o. (44) in Javni 

stanovanjski sklad MOL (10) 
2015 

Skupaj  vsaj 84 
 

V načrtu 

Galjevica ni znano ni znano Mijaks investicije d. o. o. ni znano 

Izola 60 najemna 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. o. o. 
2016–2017 

Litija ni znano ni znano 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. o. o. 
ni znano 

Murgle II ni znano ni znano Mijaks investicije d. o. o. ni znano 

Nova Gorica 20 najemna 
Stanovanjski sklad Mestne občine 

Nova Gorica - javni sklad 
2015 

Škofljica ni znano ni znano 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. o. o. 
ni znano 

Skupaj  vsaj 80  

 

4.2 Tipi oskrbovanih stanovanj 

 

Tako v vprašalniku za investitorje kot tudi za oskrbnike so anketiranci poročali o tipih oskrbovanih 

stanovanj. Iz navedenega ugotavljamo, da med najemnimi oskrbovanimi stanovanji prevladujejo 

garsonjere (242 oz. 43,5 %), sledijo jim enosobna ali 1,5-sobna oskrbovana stanovanja (215 oz. 38,7 

%). Bistveno manj je dvo ali 2,5-sobnih najemnih oskrbovanih stanovanj (99 oz. 17,8 %).  Pri lastniških 
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oskrbovanih stanovanjih smo pridobili strukturo tipov stanovanj za 230 od skupno 310 oskrbovanih 

stanovanj. Ugotavljamo, da je med lastniškimi oskrbovanimi stanovanji največ enosobnih ali 1,5-

sobnih oskrbovanih stanovanj (97 oz. 42,2 %), sledijo dvosobni ali več (74 oz. 33,5 %), najmanj pa je 

garsonjer, in sicer 56 oz. 24,3 % (glej naslednjo preglednico). Investitorji in oskrbniki so poročali tudi o 

cenah najema in odkupa oskrbovanih stanovanj, vendar tega podatka niso zagotovili vsi. Na podlagi 

prejetih odgovorov ugotavljamo, da se cene glede na lokacijo med seboj precej razlikujejo. Na primer 

za najem garsonjere lahko stanovalec odšteje od 5 (npr. Lenart) do 11 EUR/m2 (npr. Štore) oz. od 

106,64 EUR (npr. Trnovo) na mesec do 276 EUR (npr. Kranj)na mesec. Predvidevamo da je cena 

odvisna od večih dejavnikov, predvsem pa od višine investicije, ki je med drugim pogojena tudi npr. s 

prispevkom lokalne skupnosti.  

 
Preglednica 4.4: Oskrbovana stanovanja glede na tip stanovanj in glede na lastništvo 

 Število 

najemnih 

oskrbovanih 

stanovanj 

Odstotek 

najemnih 

oskrbovanih 

stanovanj (%) 

Število 

lastniških 

oskrbovanih 

stanovanj 

Odstotek 

lastniških 

oskrbovanih 

stanovanj (%) 

Število vseh oskrbovanih 

stanovanj 
 556 100,0 230* 100,0 

Od tega število 

garsonjer 
242 43,5 56 24,3 

Od tega število 1-

sobno ali 1,5 sobno 
215 38,7 97 42,2 

Od tega število 2-

sobno ali 2,5 sobno 
97 17,4 74 32,2 

Od tega število 3 ali 

več sobno 
2 0,4 3 1,3 

*Opomba: Od 310 prejeli odgovor za 230 oskrbovanih stanovanj. 

 

4.3 Zasedenost oskrbovanih stanovanj 

 

 Z analizo poskušamo ugotoviti, koliko oseb biva v oskrbovanih stanovanjih ter kakšne so kapacitete 

na posameznih lokacijah. Od skupaj 28 lokacij smo podrobnejše podatke o zasedenosti prejeli le za 17 

lokacij. Za ostalih devet lokacij podatkov nismo uspeli pridobiti, bodisi se oskrbnik ni odzval naši 

prošnji za posredovanje podatkov bodisi s podrobnejšimi podatki o številu stanovalcev in kapacitetah 

v oskrbovanih stanovanjih ne razpolaga.  

 

Ugotavljamo, da je na 17 lokacijah zgrajenih 559 oskrbovanih stanovanj (382 najemnih in 177 

lastniških). V teh stanovanjih biva 416 oseb (369 v najemnih in 47 v lastniških). Oskrbniki poročajo, da 

bi v najemnih oskrbovanih stanovanjih lahko bivalo še vsaj 157 oseb, v lastniških oskrbovanih 

stanovanjih pa 144 oseb. Vseh možnih mest (kapaciteta) v najemnih oskrbovanih stanovanjih je za 

približno 556 stanovalcev, kar pomeni, da so najemna oskrbovana stanovanja trenutno zasedena v 

66,4 %. Lokacije se glede na zasedenost kapacitet precej razlikujejo, od tega da so nekatere lokacije 

popolnoma zasedene (npr. v Domžalah in Kopru), do tega, da so vse kapacitete še proste (npr. 

Portorož). Situacija glede zasedenosti kapacitet je nekoliko drugačna, če pogledamo lastniška 
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oskrbovana stanovanja, saj so le ta zasedena v precej manjši meri kot najemna oskrbovana 

stanovanja, zasedenost le teh znaša 24,7 %. V lastniških oskrbovanih stanovanjih bi lahko bivalo še 

144 oseb, vseh možnih mest v lastniških oskrbovanih stanovanjih pa je za 190 stanovalcev (glej 

naslednjo preglednico).  

 

Investitorji različno ocenjujejo potrebe po graditvi oskrbovanih stanovanj v Sloveniji, kar je lahko tudi 

specifika določenega okolja in je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so npr. bivanjske navade 

starejših, prihodki starejših, gospodarska situacija ipd. Nekateri investitorji izpostavljajo, da 

zanimanja oz. potreb po gradnji oskrbovanih stanovanj ni (npr. Idrija, Laško, Portorož, Šentjur) in da 

je trenutna pokritost zadostna. Kot enega izmed razlogov za nezanimanje za oskrbovana stanovanja 

vidijo v tem, da starejši raje ostajajo doma, v svojem domačem okolju, v primeru poslabšanja 

zdravstvenega stanja pa se še vedno raje kot za alternativno obliko bivanja, odločijo za 

institucionalno varstvo, ki je pri nas še vedno prevladujoč tip oskrbe starejših ljudi. Nekateri 

investitorji pa so mnenja, da povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih obstaja (npr. Celje, Koper, 

Maribor, Ljubljana, Nova Gorica) ter so mnenja, da jih bi bilo smiselno še naprej graditi. Načeloma 

večjo potrebo vidijo po najemnih kot po lastniških stanovanjih (nekateri izrecno opozorijo, da 

potrebe po lastniških stanovanjih ni), izpostavljajo pa tudi, da je oskrbovana stanovanja smiselno 

graditi v bližini domov za starejše, saj je v nasprotnem primeru težko zagotavljati primerno raven 

oskrbe. Nekateri so tudi mnenja, da se bo potreba po oskrbovanih stanovanjih povečevala, in sicer 

hitreje v večjih mestih kot na podeželju. Podobno kot investitorji povpraševanje po oskrbovanih 

stanovanjih opredelijo tudi oskrbniki oskrbovanih stanovanj. 

 
Gre torej za niz različnih dejavnikov, ki vplivajo na zasedenost obstoječih kapacitet in ki jih je treba 

upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju razvoja področja oskrbovanih stanovanj; pomembni so tako 

individualni kot tudi strukturni dejavniki. Pri individualnih dejavnikih gre za značilnosti posameznikov 

(npr. njihov dohodek, starost, zdravstveno stanje, osebna izbira), ki vplivajo na izbiro za določen 

način življenja (npr. preselitev v oskrbovano stanovanje), pri strukturnih dejavnikih pa gre za 

značilnost okolja in za usmeritev odločevalcev, politik (npr. socialna, stanovanjska). Ključnega 

pomena je prepletanje individualnega delovanja in strukturnih odločitev.  

 

Ob navedenem velja opozoriti, da je pri načrtovanju razvoja oskrbovanih stanovanj posebno 

pozornost treba nameniti oceni potreb po tovrstnih stanovanjih v določenem okolju (npr. urbanem 

vs. ruralnem) ter obenem sistemsko oz. strateško usmerjati razvoj (npr. v okviru socialne in 

stanovanjske politike). 

 



Preglednica 4.5: Število oseb, ki bivajo in bi lahko bivale v oskrbovanih stanovanjih  

 Število OS 

Število oseb 
v OS skupaj 

Najemna OS Lastniška OS 

Lokacija 
Število  OS 

skupaj 

Število 
najemnih 

OS 

Število 
lastniških 

OS 

Število 
nastanjenih 

oseb 

Število 
oseb, ki bi 
lahko še 

bivale  

Kapaciteta  
Število 

nastanjenih 
oseb  

Število 
oseb, ki bi 
lahko še 

bivale  

Kapaciteta  

Celje 27 27  29 29 n. p.  40
29

    

Domžale 82 3 79 32 3 0 3 29 65 97 

Idrija 8 8  6 6 4 13
30

    

Kobarid 21 21  b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. 

Koper 30 30  36 36 0 36    

Kranj, Planina 66a in 66b 30 30  n. p. n. p. n. p. n. p.    

Kranj, Planina 67 38  38 n. p.    n. p. n. p. n. p. 

Krško 23 23  n. p. n. p. n. p. n. p.    

Laško 12 7 5 12 8 2 10  4 n. p. n. p. 

Lenart 38 38  38 38 9–12 40–45    

Ljubljana, Murgle 12 12  b. o. b. o. b. o. b. o.    

Ljubljana, Murgle I 65  65 b. o.    b. o. b. o. b. o. 

Ljubljana, Trnovo 60 60  66 66 34–54 108    

Ljutomer 7 7  b. o. b. o. b. o. b. o.    

Logatec 30 30  n. p. n. p. n. p. n. p.    

Maribor, Panonska ulica 47 32 2 30 b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. b. o. 

Maribor, Panonska ulica 49 34 34  b. o. b. o. b. o. b. o.    

Maribor, Pekrska cesta 56 30 30  39 39 27 66    

Medvode 93  93 14    14 79 93 

Murska Sobota 21 21  25 25 17 42    

Notranje Gorice 9 9  11 11 7 18    

Nova Gorica 28 28  4
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 4 n. p. n. p.    

                                                      
 

29
 To je samo teoretična kapaciteta, vsa stanovanja so zasedena; v stanovanjih biva ena oseba, lahko pa bi jih bivalo več, a uporabniki tega ne želijo (npr. ko premine 

partner, ostanejo sami v stanovanju), ne želijo si deliti, ne želijo se preseliti (po telefonu direktorica Doma ob Savinji Celje, Bojana Mazil Šolinc, dne 3. 9. 2014) 
30

 Razlika v seštevku gre na račun tega, da je v dvoposteljnih stanovanjih nastanjena le ena oseba. 
31

 Center za pomoč na domu Klas navaja podatek za štiri stanovalce, za katere izvajajo storitve, s podatki o ostalih stanovalcih pa ne razpolagajo. 
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 Število OS 

Število oseb 
v OS skupaj 

Najemna OS Lastniška OS 

Lokacija 
Število  OS 

skupaj 

Število 
najemnih 

OS 

Število 
lastniških 

OS 

Število 
nastanjenih 

oseb 

Število 
oseb, ki bi 
lahko še 

bivale  

Kapaciteta  
Število 

nastanjenih 
oseb  

Število 
oseb, ki bi 
lahko še 

bivale  

Kapaciteta  

Portorož 18 18  0
32

 0 31 31    

Šentjur pri Celju 17 17  20 20 4 24    

Štore 40 40  31 31 14 60
33

    

Tolmin 32 32  34 34 4 38    

Trebnje 15 15  b. o. b. o. b. o. b. o.    

Trzin 14 14  19 19 3 22    

Skupaj  vsaj 866 vsaj 556 vsaj 310 vsaj 416 vsaj 369 
vsaj 157– 

179 
vsaj 551–

556 
vsaj 47 vsaj 144 vsaj 190 

Opomba: b. o. – brez odgovora; n. p. – oskrbnik ne razpolaga s podatkom  

 

 

                                                      
 

32
 Po podatkih Centra za starejše občane Lucija, d. o. o. v oskrbovanih stanovanjih trenutno ne biva noben stanovalec. 

33
 Nekateri se odločijo, da bodo živeli sami v dvosobnem stanovanju. 



4.4 Stanovalci in upravičenci v oskrbovanih stanovanjih 

 

V nadaljevanju prikazujemo še nekaj podatkov o stanovalcih v oskrbovanih stanovanjih (spol, starost, 

pogoj upravičenosti). Podatke o starostno-spolni strukturi smo od oskrbnikov prejeli za 17 lokacij34, 

podatke o stanovalcih glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti pa za 15 lokacij35. Za ostale 

lokacije bodisi nismo prejeli odgovora/vprašalnika oskrbnika bodisi nam je le ta sporočil, da s tako 

podrobnimi podatki o stanovalcih ne razpolaga.  

 

Na omenjenih 17 lokacijah biva 416 stanovalcev, 369 v najemnih in 47 v lastniških oskrbovanih 

stanovanjih (glej prejšnjo preglednico). Glede na spol ugotavljamo, da v oskrbovanih stanovanjih 

bivajo predvsem ženske (66,6 %). Zelo majhen delež stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih spada v 

starostno skupino pod 65 let (4,3 %). Velika večina (95,7 %) je torej stara 65 let in več, dobra polovica 

stanovalcev pa 80 let in več (50,2 %). 

 

Slika 4.6: Starostna piramida stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih 

 

                                                      
 

34
 Celje, Domžale, Idrija, Koper, Laško, Lenart, Ljubljana - Trnovo, Maribor - Pekrska cesta, Medvode, Murska 

Sobota, Notranje Gorice, Nova Gorica, Portorož, Šentjur pri Celju, Štore, Tolmin in Trzin. 
35

 Celje, Domžale, Idrija, Koper, Laško, Lenart, Ljubljana - Trnovo, Maribor - Pekrska cesta, Medvode, Notranje 
Gorice, Nova Gorica, Šentjur pri Celju, Štore, Tolmin in Trzin. 
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Na omenjenih 15 lokacijah skupno biva 378 oseb. Podatke o upravičenosti smo prejeli le za 325 oseb, 

t. j. 86 % stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih. Za preostale oskrbniki večinoma navajajo, da so 

popolnoma samostojni, ne prejemajo nobene podpore oz. pomoči ali pa s podatki o teh stanovalcih 

ne razpolagajo. Glede na razpoložljive podatke ugotavljamo, da je največ stanovalcev (94,2 %) v 

oskrbovanih stanovanjih zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost (glej naslednjo preglednico).  

 

Preglednica 4.6: Stanovalci v oskrbovanih stanovanjih glede na upravičenost 

Struktura oseb glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti  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. 

306 94,2 

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. 

17 5,2 

C. Osebe z napredovalo kronično oz. neozdravljivo boleznijo ob koncu 
življenja, ki so starejše od 18 let. 

2 0,6 

Skupaj  325 100,0 

 

4.1 Oskrba v oskrbovanih stanovanjih 

 

V okviru oskrbe v oskrbovanih stanovanjih nas je predvsem zanimalo, kakšna vrsta oskrbe je 

stanovalcem zagotovljena in kakšno oskrbo le ti dejansko prejemajo.   

Podatke o prejemanju oskrbe v oskrbovanih stanovanjih smo prejeli za 18 lokacij36, kjer skupno biva 

424 stanovalcev37, 377 v najemnih in 47 v lastniških oskrbovanih stanovanjih.  

Ugotavljamo, da približno tretjina stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih ne uporablja nobene 

oskrbe, največ stanovalcev pa uporablja storitev varovanja na daljavo (66,0 %). Varovanje na daljavo 

načeloma omogočajo oskrbniki oskrbovanih stanovanj (npr. Dom pod gorco d. o. o., ki imajo 

vzpostavljen klic v sili vezan na dom, Dom ob Savinji Celje, ki ima svoj klicni center) ali pa zunanji 

izvajalci kot so npr. Pacient d. o. o. oz. Doktor 24, Mali princ pri CSD Koper. Dva oskrbnika navajata, 

da se varovanje na daljavo na njihovi lokaciji ne izvaja, čeprav je zagotovitev te možnosti zakonsko 

predpisana. Ob tem velja opozoriti na ohlapnost predpisa, ki določa, da mora biti v oskrbovanih 

                                                      
 

36
 Celje, Domžale, Idrija, Koper, Kranj, Laško, Lenart, Ljubljana - Trnovo, Maribor - Pekrska cesta, Medvode, 

Murska Sobota, Notranje Gorice, Nova Gorica, Portorož, Šentjur pri Celju, Štore, Tolmin in Trzin. 
37

 Pri Kranju smo upoštevali 8 oseb, saj oskrbnik poroča, da toliko oseb prejema storitve (kljub temu da ostalih 
podatkov o uporabnikih ne poroča oz. z njimi ne razpolaga). 
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stanovanjih zagotovoljena možnost uporabe varovanja na daljavo, ne pa tudi konkretno na kakšen 

način. Obenem tudi ni jasno, ali je uporabnik storitev dolžan uporabljati in plačati, ali mu mora biti 

zgolj zagotovoljena in se za njeno aktivacijo lahko odloči kadarkoli. 

V okviru osnovne oskrbe največ stanovalcev uporablja organizirano prehrano (38,4 %) in vzdrževanje 

ter čiščenje prostorov (38,4 %), nekoliko manj pa pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri 

dnevnih opravilih (11,8 %). Osnovno oskrbo načeloma zagotavljajo oskrbniki oskrbovanih stanovanj, 

prav tako socialno oskrbo. Kar se tiče socialne oskrbe, največ stanovalcev (34,2 %) koristi varstvo in 

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, sledita psihosocialna podpora (27,1 %) ter organiziranje 

prevozov (17,7 %). Nekaj uporabnikov prejema tudi pomoč na domu v okviru mreže javne službe, in 

sicer v Celju, Kopru, Kranju in Novi Gorici; ta delež je zelo majhen (10 stanovalcev oz. 2,4 %)38. Gre za 

tiste lokacije, kjer so oskrbniki oskrbovanih stanovanj tudi izvajalci pomoči na domu v okviru mreže 

javne službe (glej naslednjo preglednico).   

 

Preglednica 4.7: Zagotavljanje in prejemanje oskrbe v oskrbovanih stanovanjih 

 Število oseb 
Odstotek oseb 

(N=424) 

OSNOVNA OSKRBA  

organizirana prehrana 163 38,4 

vzdrževanje in čiščenje prostorov 163 38,4 

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri dnevnih opravilih
39

 50 11,8 

drugo: pranje perila; socialni servis; pranje perila in posteljnine 39 9,2 

SOCIALNA OSKRBA  

varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
40

 145 34,2 

organiziranje prevozov
41

 75 17,7 

psihosocialna podpora 115 27,1 

drugo: vključitev v aktivnosti in prireditve Doma ob Savinji Celje; pranje 

perila 
31 7,3 

VAROVANJE NA DALJAVO  

uporabniki varovanja na daljavo 280 66,0 

POMOČ NA DOMU V OKVIRU MREŽE JAVNE SLUŽBE  

prejemniki pomoči na domu v okviru mreže javne službe 10 2,4 

DRUGE MOŽNE STORITVE 

druge storitve po ceniku 8 1,9 

 

 

                                                      
 

38
 V okviru analize izvajanja pomoči na domu po slovenskih občinah smo na IRSSV (Nagode idr. 2014) 

ugotavljali, da je na dan 31. 12. 2013 v oskrbovanih stanovanjih živelo 27 uporabnikov pomoči na domu. 
39

 En oskrbnik je navedel, da dnevna opravila stanovalci koristijo po potrebi. 
40

 En oskrbnik ne zagotavlja te storitve, ker ni potreb; drug oskrbnik navaja, da se stanovalci odločajo za to 
storitev po potrebi. 
41

 En oskrbnik je navedel, da imajo storitev zagotovljeno, vendar se stanovalci ne odločajo zanjo; dva oskrbnika 
navajata, da se stanovalci odločajo za to storitev po želji oz. po potrebi.  
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Poleg navedene oskrbe morajo biti stanovalcem na voljo tudi storitve zdravstvenega varstva in 

zdravstvene nege. Večina oskrbnikov oskrbovanih stanovanj poroča, da tovrstne storitve svojim 

stanovalcem zagotavljajo sami, nekateri izpostavljajo tudi območne zdravstvene domove.   

Z analizo ugotavljamo tudi, na kakšen način in v kakšni višini je stanovalcem v oskrbovanih 

stanovanjih zaračunana osnovna in socialna oskrba, t. j. koliko npr. stane določen paket storitev (več 

glej v Prilogi). Ugotavljamo, da se oskrbniki pri tem poslužujejo različnih praks, npr.: 

- imajo določene cene za posamezne storitve (npr. pomoč na domu, osnovna in socialna oskrba, 

organizirana prehrana, pomoč na daljavo),  

- imajo izdelane fiksne pakete oskrbe (npr. minimalni paket, osnovni paket, polovični paket ter 

četrtinski paket), 

- osnovno oskrbo zaračunajo v strošku za najemnino, 

- zaračunajo najemnino, fiksne mesečne stroške ter stroške elektrike, vode, kurjave po porabi, 

stanovalci niso zavezani z nobenim paketom ali posamezno storitvijo, so lahko popolnoma 

samostojni ipd. 

Pri tem se oskrbniki poslužujejo cen, ki so običajno opredeljene v veljavnem ceniku, objavljenim tudi 

na spletni strani. Definirane imajo različne pakete oskrbe, ki se med seboj razlikujejo tako po vsebini 

kot tudi po ceni.  
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5. Sklepne ugotovitve 
 

Oskrbovana stanovanja predstavljajo eno izmed alternativnih oblik bivanja v Sloveniji in se nahajajo 

na kontinuumu med oskrbo na domu ter oskrbo v institucionalnem varstvu. Strateško so oskrbovana 

stanovanja opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–

2020 (ReNPSV13–20), in sicer v sklopu pomoči na domu za starejše ter v predlogu Nacionalnega 

stanovanjskega programa, kjer so oskrbovana stanovanja prepoznana kot pomembna bivanjska 

oblika, ki zagotavlja primerno raven oskrbe. Kot enega izmed predvidenih učinkov izboljšanja 

ureditve primernega bivalnega okolja za starejše program opredeljuje tudi izboljšanje možnosti za 

nastanitev v oskrbovanih stanovanjih.  

Področje oskrbovanih stanovanj je formalno urejeno v okviru Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev ter Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih 

stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki nekatera področja 

uerditve oskrbovanih stanovanj premalo eksplicitno določata (npr. oskrbnika oskrbovanih stanovanj, 

varovanje na daljavo). Kakšna je dejanska situacija na področju oskrbovanih stanovanj na območju 

celotne Slovenije ni znano, saj podrobnejša analiza tega področja še ni bila opravljena. Iz tega razloga 

smo na IRSSV pripravili prvo analizo organiziranosti in izvajanja oskrbe v oskrbovanih stanovanjih, ki 

je pomembna predvsem v smislu podatkovne opore, t. j. v kvantitativnem smislu.  

Ključne ugotovitve Analize organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj so 

torej sledeče: 

- V fazi zbiranja podatkov in informacij smo veliko časa in truda posvetili iskanju kontaktov in 

posledično pošiljanju vprašalnikov investitorjem in oskrbnikom. Poslali smo 59 vprašalnikov, od 

tega 29 vprašalnikov oskrbnikom in 30 investitorjem. Prejeli smo 36 izpolnjenih vprašalnikov, od 

tega 17 vprašalnikov za investitorje in 19 za oskrbnike, poleg tega smo prejeli še dodatnih 11 

pojasnil, usmeritev in informacij preko elektronske pošte ter preko telefona. Odzivnost vseh 

kontaktiranih je bila 61 %. 

- Pri analizi nismo mogli izhajati iz vzorčnega okvira42 oskrbovanih stanovanj na območju Slovenije, 

saj le ta ni obstajal. Obstaja torej verjetnost, da katera izmed lokacij v anketiranje ni bila zajeta. V 

tem oziru lahko pri analizi govorimo o minimalnem številu lokacij in oskrbovanih stanovanj. 

- V analizo smo zajeli skupno 28 različnih lokacij, od katerih smo prejeli oba izpolnjena vprašalnika 

za 18 lokacij, za 10 lokacij smo prejeli le vprašalnik za investitorje ter za dve lokaciji le vprašalnik 

za oskrbnike. V tem smislu je analiza mestoma podhranjena, saj nismo uspeli pridobiti vseh 

želenih podatkov o stanovalcih ter oskrbi za vse omenjene lokacije.  

- Glede na pridobljene podatke ugotavljamo, da je največ stanovanj, tako lastniških kot najemnih, 

do sedaj zgradil oz. (so)investiral Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d. o. o. (211 stanovanj), sledita mu Mebles d. o. o. (93 stanovanj) ter IMP d. d. (82 

stanovanj).  

                                                      
 

42
 Vzorčni okvir je seznam vseh elementov ciljne populacije (Kalton in Vehovar 2001, 67). V našem primeru gre 

za seznam vseh lokacij oskrbovanih stanovanj. 
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- Ugotavljamo, da je na posameznih lokacijah lahko tudi več investitorjev oz. soinvestitorjev; 

običajno sta dva (npr. v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Novi Gorici). 

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

spremenila namembnost (npr. priključitev domu za starejše) oz. so jih investitorji prodali kot 

'običajna' stanovanja.  

- Z analizo ugotavljamo, da imamo v letu 2014 v Sloveniji vsaj 866 oskrbovanih stanovanj 

(najemnih in lastniških). Velika večina teh stanovanj se nahaja v osrednjeslovenski regiji (365), 

precej manj pa v ostalih slovenskih regijah: v podravski 134 oskrbovanih stanovanj, v savinjski 96, 

v goriški 89, v gorenjski 68, v obalno-kraški 48, v pomurski 28, v spodnjeposavski 23 in v 

jugovzhodni Sloveniji 15 oskrbovanih stanovanj. V treh regijah (koroška, zasavska, notranjsko-

kraška) nismo zabeležili nobenega oskrbovanega stanovanja. 

- Najemna oskrbovana stanovanja se nahajajo v 22 slovenskih mestih, in sicer na 28 različnih 

lokacijah po Sloveniji. Največ najemnih oskrbovanih stanovanj je lociranih v Ljubljani (60 

stanovanj v Trnovem in 12 stanovanj v Murglah) ter Mariboru (na Panonski ulici 36 stanovanj in 

na Pekrski cesti 30 stanovanj), skupaj jih je vsaj 556. 

- Lastniških oskrbovanih stanovanj je precej manj kot najemnih. Beležimo jih zgolj v šestih 

slovenskih mestih, in sicer v Medvodah (93 stanovanj), Domžalah (79 stanovanj), Murglah (65 

stanovanj), Kranju (38 stanovanj), Mariboru (30 stanovanj) ter v Laškem (5 stanovanj), skupaj jih 

je vsaj 310. 

- Trenutno v izgradnji še vsaj 84 oskrbovanih stanovanj (večinoma lastniških) na dveh lokacijah v 

Ljubljani, in sicer na Brdu in v Dravljah. V načrtu za izgradnjo pa je vsaj še 80 stanovanj, in sicer 

na naslednjih lokacijah: Galjevica, Izola, Litija, Murgle, Nova Gorica in Škofljica. 

- 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. 

- Ugotavljamo, da je na 17 lokacijah zgrajenih 559 oskrbovanih stanovanj (382 najemnih ter 177 

lastniških). V teh stanovanjih biva 416 oseb (369 v najemnih ter 47 v lastniških).  

- Oskrbniki poročajo, da bi v oskrbovanih stanovanjih lahko bivalo vsaj še 301 oseb, od tega 157 

oseb v najemnih ter 144 oseb v lastniških oskrbovanih stanovanjih.  

- Vseh možnih mest (kapaciteta) v najemnih oskrbovanih stanovanjih je za približno 556 

stanovalcev, kar pomeni, da so najemna oskrbovana stanovanja trenutno zasedena v 66,4 %. 

Lastniška oskrbovana stanovanja so zasedena v precej manjši meri kot najemna oskrbovana 

stanovanja, zasedenost le-teh znaša 24,7 %. V lastniških oskrbovanih stanovanjih bi lahko bivalo 

še 144 oseb, vseh možnih mest v lastniških oskrbovanih stanovanjih pa je za 190 stanovalcev.  

- Lokacije se glede na zasedenost kapacitet precej razlikujejo, od tega da so nekatere lokacije 

popolnoma zasedene (npr. v Domžalah in Kopru), do tega, da so vse kapacitete še proste (npr. 

Portorož).  

- Investitorji različno ocenjujejo potrebe po graditvi oskrbovanih stanovanj v Sloveniji, kar je 

lahko tudi specifika določenega okolja in je odvisna od mnogih dejavnikov. Nekateri tako 

izpostavljajo, da zanimanja oz. potreb po gradnji oskrbovanih stanovanj ni in da je trenutna 

pokritost zadostna. Kot enega izmed razlogov za nezanimanje za oskrbovana stanovanja vidijo v 

tem, da starejši raje ostajajo doma, v svojem domačem okolju, v primeru poslabšanja 

zdravstvenega stanja pa se še vedno raje kot za alternativno obliko bivanja, odločijo za 

institucionalno varstvo, ki je pri nas še vedno prevladujoč tip oskrbe starejših ljudi. Nekateri 

investitorji pa so mnenja, da povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih obstaja  ter so mnenja, 
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da jih bi bilo smiselno še naprej graditi. Večjo potrebo vidijo po najemnih kot po lastniških 

stanovanjih (nekateri izrecno opozorijo, da potrebe po lastniških stanovanjih ni), izpostavljajo pa 

tudi, da je oskrbovana stanovanja smiselno graditi v bližini domov za starejše.  

- Podatki o starostno-spolni strukturi oseb, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih, kažejo, da v njih 

bivajo predvsem ženske (66,6 %). Velika večina (95,7 %) stanovalcev je torej stara 65 let in več, 

dobra polovica pa 80 let in več (50,2 %).  

- Podatki o upravičenosti stanovalcev kažejo, da je največ stanovalcev (94,2 %) v oskrbovanih 

stanovanjih zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost.  

- V zvezi z zagotavljanjem in prejemanjem oskrbe ugotavljamo, da približno tretjina stanovalcev v 

oskrbovanih stanovanjih ne uporablja nobene oskrbe, največ stanovalcev pa uporablja storitev 

varovanja na daljavo (66,0 %).  

- V okviru osnovne oskrbe največ stanovalcev uporablja organizirano prehrano (38,4 %) in 

vzdrževanje ter čiščenje prostorov (38,4 %), nekoliko manj pa pomoč pri vzdrževanju osebne 

higiene in pri dnevnih opravilih (11,8 %).  

- V okviru socialne oskrbe največ stanovalcev (34,2 %) koristi varstvo in pomoč pri ohranjanju 

socialnih stikov, sledita psihosocialna podpora (27,1 %) ter organiziranje prevozov (17,7 %). 

-  Nekaj uporabnikov prejema tudi pomoč na domu v okviru mreže javne službe, in sicer v Celju, 

Kopru, Kranju in Novi Gorici; ta delež je zelo majhen (10 stanovalcev oz. 2,4 %). 

- Oskrbo načeloma zagotavljajo oskrbniki oskrbovanih stanovanj. 

- Večina oskrbnikov oskrbovanih stanovanj poroča, da storitve zdravstvenega varstva in 

zdravstvene nege svojim stanovalcem zagotavljajo sami, nekateri izpostavljajo tudi območne 

zdravstvene domove.     

- Iz rezultatov analize je razvidno tudi, na kakšen način in v kakšni višini je stanovalcem v 

oskrbovanih stanovanjih zaračunana osnovna in socialna oskrba, t. j. koliko npr. stane določen 

paket storitev. Ugotavljamo, da se oskrbniki pri tem poslužujejo različnih praks, poslužujejo se 

cen, ki so običajno opredeljene v veljavnem ceniku. Definirane pa imajo različne pakete oskrbe, ki 

se med seboj razlikujejo tako po vsebini kot tudi po ceni.  

 

S pričujočo analizo smo poskušali posneti stanje organiziranosti in izvajanja oskrbe v oskrbovanih 

stanovanjih v Sloveniji. Pri tem smo se predvsem soočali z neustreznim vzorčnim okvirjem ter 

neodzivnostjo bodisi investitorjev bodisi oskrbnikov oskrbovanih stanovanj. Kljub temu ocenjujemo, 

da analiza zagotavlja relevantne in uporabne podatke o stanju na tem področju; je obenem prvi 

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

Slovenije, saj zagotavlja tudi podatke o zasedenosti oskrbovanih stanovanj, o stanovalcih oskrbovanih 

stanovanj ter o oskrbi v oskrbovanih stanovanjih. Z analizo ugotavljamo, da bi bilo treba v 

nadaljevanju predvsem zagotoviti kakovosten vzorčni okvir oskrbovanih stanovanj na makro ravni 

(oz. na nacionalni ravni) in zagotoviti ustrezne evidence o izvajanju oskrbe in stanovalcih v 

oskrbovanih stanovanjih na mezo ravni (torej na ravni izvajalcev oskrbe). Pri tem kot pomembno 

ocenjujemo pričujočo analizo, ki lahko služi kot izhodišče za vzpostavitev rednega spremljanja 

podatkov z obeh omenjenih ravni. Slednje lahko v nadaljevanju služi kot osnova pri strateškem 

usmerjanju razvoja področja oskrbovanih stanovanj tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni.  
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7. Priloga  
 

Priloga 1: Časovnica 

 

KORAK RAZISKOVALNI NAČRT 
TERMINSKI 

NAČRT 

1. 
Pregled obstoječih seznamov oskrbovanih stanovanj (MDDSZ, SSZS, Varna 
starost, Seniorji.info, ZDUS) 

junij 2014 

2. Priprava nabora obstoječih lokacij oskrbovanih stanovanj junij 2014 

3. Priprava vprašalnika za investitorje junij 2014 

4. Priprava vprašalnika za oskrbnike  junij 2014  

5. Pošiljanje dopisa in vprašalnika vsem investitorjem (7) 4. 6. 2014 

6. Pošiljanje dopisa in vprašalnika vsem oskrbnikom (23) 17. 7. 2014 

7. 
Glede na prejete odgovore in informacije prvega pošiljanja vprašalnikov smo 
pošiljali še naknadno vprašalnike tistim investitorjem (22) oz. oskrbnikom (4), 
ki jih nismo imeli na prvotnih seznamih 

julij – 
september 2014 

8. Drugo pošiljanje dopisa tistim investitorjem, ki še niso izpolnili vprašalnika 17. 7. 2014 

9. Prvo telefonsko opominjanje tistih izvajalcev, ki še niso izpolnili vprašalnika 4. 8. 2014 

10. 
Drugo telefonsko opominjanje tistih investitorjev in oskrbnikov, ki še niso 
izpolnili vprašalnika 

8. 9. 2014 

11. 
Sproti smo po e-pošti pošiljali pozive tistim investitorjem in oskrbnikom, ki so 
morali dopolniti oz. pojasniti odgovore v že izpolnjenem vprašalniku 

junij – 
september 2014 

12. 
Sproti smo po telefonu preverjali informacije oz. pridobivali pojasnila za stvari, 
ki niso bile popolnoma jasne 

junij – 
september 2014 

13. 
Tretje, zadnje pošiljanje dopisa tistim investitorjem in oskrbnikom, ki še niso 
izpolnili vprašalnika 

3. 9. 2014 

14. 
Urejanje, vnos in obdelava podatkov september, 

oktober 2014 

15. Interpretacija podatkov in priprava poročila oktober 2014 
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Priloga 2: Način izračunavanja in višina osnovne in socialne oskrbe 

 

Lokacija Oskrbnik Način izračunavanja in višina osnovne in socialne oskrba  

Celje  Dom ob Savinji 
Celje 

1. Pomoč na domu, Osnovna in socialna oskrba (vzdrževanje in čiščenje 
prostorov, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov..) 4,10 EUR/uro. 
 
2. Organizirana prehrana (kosilo) navadno kosilo 4,40 EUR, ada dieta 5,00 
EUR, želodčno žolčna dieta 4,80 EUR. 
 
3. Pomoč na daljavo (paket SOS doma 19,17 EUR mesečno ali paket SOS 
mobilni 30,00 EUR mesečno). 

Domžale IMP, d. d., 
Medgeneracijski 
center Bistrica 

Na voljo so dodatne storitve ali pa paketi oskrbe po izbiri uporabnika.  
Storitve osnovne oskrbe stanejo 12,73 EUR/uro, socialne oskrbe pa 17,22 
EUR/uro. 
 
Paketi oskrbe: 
 
MINIMALNI PAKET- 24 urno varovanje s pomočjo klicne naprave vse dni v 
letu, organizirana zdravniška pomoč pri padcu ipd. ali preko navadnih in 
mobilnih linij , v primeru slabega počutja, osamljenosti, občutka tesnobe, 
naročanje popravil, kosil ipd.  Cena paketa 20,00 EUR/mesec. 
 
OSNOVNI PAKET- 24 urno varovanje s pomočjo klicne naprave, 9 ur osnovne 
oskrbe, 9 ur socialne oskrbe. Cena paketa 289,55 EUR/mesec. 
 
POLOVIČNI PAKET-24 urno varovanje s pomočjo klicne naprave, 4,5 ur 
osnovne oskrbe, 4,5 ur socialne oskrbe. Cena paketa 154,78 EUR/mesec. 
 
ČETRTINSKI PAKET-24 urno varovanje s pomočjo klicne naprave, 3 ur 
osnovne oskrbe, 1,5 ur socialne oskrbe. Cena paketa 84,02 EUR/mesec. 

Idrija Dom 
upokojencev 
Idrija, oskrba in 
varstvo 
starostnikov, d. 
o. o. 

Osnovna oskrba (osnovno čiščenje skupnih prostorov, vzdrževanje ipd.) je 
zajeta  v ceni najema oz. dodatnih stroškov. 
 
Upravičencem se v primeru potrebe lahko v dogovoru z občino zagotavlja 
storitev pomoč družini na domu. 

Koper Obalni dom 
upokojencev 
Koper 
 
 
 

Cena storitve pomoči na domu 5,10 EUR na uro od ponedeljka do sobote; 
7,14 EUR na uro v nedeljo ali v nočnem času; 7,65 EUR na uro na dan 
državnega praznika in dela prostega dne. 
 
Varovanje na daljavo:  31,00 EUR mesečno za osnovni paket. 
       
Pranje in sušenje perila:  2,00 EUR na kg – belo perilo; 2,50 EUR na kg – 
pisano perilo. 
        
Dnevna priprava in dostava kosil na dom 5,50 EUR za kosilo; 6,65 EUR za 
kosilo z dostavo   na dom. 

Kranj, 
Planina 
66a in 
66b 

DU Kranj V skladu z dogovorom z MO Kranj se stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih 
nudi storitve pomoči na domu. Veliko je namreč stanovalcev, ki so se iz 
svojih stanovanj ali hiš, kjer smo jim že nudili pomoč na domu, preselili v 
oskrbovana stanovanja, zato je ta pomoč ostala naprej. V domu nimamo 
posebnih paketov oskrbe. Stanovalci so s tem načinom zelo zadovoljni, MO 
Kranj pa soglaša s tem načinom pomoči. 
Prav tako stanovalcem dostavljamo kosila, nekateri hodijo na kosilo v dom. 
Nudimo jim tudi možnost pranja in likanja v skladu s cenikom, ki velja za 
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Lokacija Oskrbnik Način izračunavanja in višina osnovne in socialne oskrba  

tržne storitve. 
Vsi naši ceniki so objavljeni na naši spletni strani. 
 
Prav tako imamo s strani zdravstvene zavarovalnice odobreno zdravstveno 
nego, ki jo nudimo stanovalcem. 

Laško Thermana Laško 
d. d. 

Imamo cenik storitev, po katerem obračunavamo posamezne storitve, ki jih 
stanovalec koristi. Npr. 1 minuta pomoči gospodinje stane 0,15 EUR, 
predvsem koristijo čiščenje. Ponavadi s stanovalcem količino te storitve 
uredijo s pavšalom, kar sklenejo v pogodbi. 
 
Za obroke imamo na voljo t. i. blokce, katere stanovalec lahko kupi (posebej 
za zajtrk, kosilo, večerjo), in jih unovči po potrebi, poleg tega nimajo 
omejenega roka porabe.  

Lenart Dom Lenart d. 
o. o. 

Stanovalci se raje odločijo za posamezne storitve kot pakete oskrbe. T. i. 
"redne storitve" so opredeljene v dogovoru, izredne naročijo po potrebi in 
oddajo "naročilnico". 

Maribor, 
Pekrska 
cesta 56 

Dom pod gorco, 
družba za 
bivanjsko 
oskrbo, d. o. o. 

Oskrbovanci imajo na voljo različne možnosti. Vsi so dolžni plačevati 
najemnino, fiksne mesečne stroške ter stroške elektrike, vode in kurjave po 
porabi (A+B+C iz cenika). 
Oskrbovanci so lahko popolnoma samostojni in niso zavezani nobenim 
paketom oz. posameznim storitvam iz cenika storitev. V nasprotnem 
primeru imajo možnosti koristiti pakete prehrane, čiščenja in pranja z 
likanjem (E,F,G iz cenika), lahko pa se poslužujejo posameznih storitev. 

Medvode DEOS d. d., PE 
Center starejših 
Medvode 

1) Osnovni paket, ki zajema: 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno) 
ter osnovno in socialno oskrbo, ki obsega pomoč pri bivanju (dnevno 
odnašanje smeti) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, spremljanje ob 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na stanovanje 18 
ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve ali več oseb. 
 
2) Polovični paket, ki zajema 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno 
- samo popravilo ali kosilo se plača seveda posebej) ter osnovno oskrbo in 
socialno oskrbo, ki obsega pomoč pri bivanju ( dnevno odnašanje smeti, 
postiljanje, čiščenje prostorov in podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, 
spremljanje ob opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na 
stanovanje 9 ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve ali 
več oseb. 
 
3) Četrtinski paket, ki zajema 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno 
- samo popravilo ali kosilo se plača seveda posebej) ter osnovno in socialno 
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oskrbe, ki obsega pomoč pri bivanju (dnevno odnašanje smeti, postiljanje, 
čiščenje prostorov in podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, 
spremljanje ob opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na 
stanovanje 4,5 ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve 
ali več oseb. 
 
4) Minimalni paket, ki zajema 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic 
v sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno 
- samo popravilo ali kosilo se plača seveda posebej). 
 
Pakete lahko stanovalci nadgradijo z dodatnimi storitvami kot so: 
organizirana prehrana, pranje, organiziranje vzdrževalnih del v stanovanju, 
prevozi in podobno. Te storitve se zaračunajo po veljavnem ceniku. 

Murska 
Sobota 

Center za 
starejše Murska 
Sobota, enota 
Doma starejših 
Rakičan 

Sprejeti cenik individualnih storitev osnovne in socialne oskrbe (niso v 
ponudbi paketov): prehrana (možnost zajtrka, kosila, večerje), storitve 
pranja in likanja, čiščenje bivalnih prostorov, pomoč pri osebni higieni 
(tuširanje in kopanje ob pomoči negovalke). 
 
Glede ohranjanja družabnih stikov uporabnike redno sprotno obveščamo o 
vseh aktivnostih in prireditvah v Centru, v katere se prostovoljno vključujejo. 
 
Dom je ohranil vlogo kontaktne službe in neposredne pomoči v primeru 
intervencije za uporabnike (npr. izguba ključa…).   
 
Dom ima izdelan protokol uporabe generalnega ključa v teh primerih 
in vlogo prvega obiska z namenom osebnega načrtovanja in vključitve v 
storitve (uvodni intervju). 

Notranje 
Gorice 

DEOS d. d., PE 
Center starejših 
Notranje Gorice 

1) Osnovni paket, 8,41 EUR/dan na osebo, ki zajema: 24 urno varovanje s 
pomočjo t. i. gumb za klic v sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati 
zdravniško pomoč, pomoč pri padcu in podobno) ali preko navadnih ali 
mobilnih telefonskih linij (v primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, 
občutkov tesnobe, potrebi po organiziranju popravila na objektih in strojih, 
naročanju kosil in podobno) ter osnovno in socialno oskrbo, ki obsega 
pomoč pri bivanju (dnevno odnašanje smeti) in pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 
sorodniki, spremljanje ob opravljanju nujnih obveznosti, informiranje 
ustanov o stanju in potrebah stanovalca). V okviru tega paketa bomo 
opravili mesečno na stanovalca 18 ur osnovne in socialne oskrbe: 9 ur 
osnovne in 9 ur socialne oskrbe. 
 
2) Polovični osnovni paket, 4,21 EUR/dan na osebo, ki zajema 24 urno 
varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v sili (nujni klici, ko je potrebno 
organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri padcu in podobno) ali preko 
navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v primeru slabega počutja, trenutkih 
osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi po organiziranju popravila na 
objektih in strojih, naročanju kosil in podobno - samo popravilo ali kosilo se 
plača seveda posebej) ter osnovno oskrbo in socialno oskrbo, ki obsega 
pomoč pri bivanju ( dnevno odnašanje smeti, postiljanje, čiščenje prostorov 
in podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, spremljanje ob opravljanju 
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah stanovalca). V 
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okviru tega paketa bomo opravili mesečno na stanovalca 9 ur osnovne in 
socialne oskrbe (4,5 ure osnovne in 4,5 ure socialne oskrbe). 
 
3) Četrtinski osnovni paket, 2,10 EUR/dan na osebo ki zajema 24 urno 
varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v sili (nujni klici, ko je potrebno 
organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri padcu in podobno) ali preko 
navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v primeru slabega počutja, trenutkih 
osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi po organiziranju popravila na 
objektih in strojih, naročanju kosil in podobno - samo popravilo ali kosilo se 
plača seveda posebej) ter osnovno in socialno oskrbe, ki obsega pomoč pri 
bivanju (dnevno odnašanje smeti, postiljanje, čiščenje prostorov in 
podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, spremljanje ob opravljanju 
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah stanovalca). V 
okviru tega paketa bomo opravili mesečno na stanovalca 4,5 ur osnovne in 
socialne oskrbe (2,5 ure osnovne in 2,0 socialne oskrbe). 

Nova 
Gorica  

CSD Nova 
Gorica, Center 
za pomoč na 
domu Klas 

Prispevek za stanovalca je enak prispevku, ki ga določi MO Nova Gorica za 
svoje občane in sicer je storitev celodnevnega telefonskega varovanja na 
daljavo 15,50 EUR na mesec in storitev pomoči na domu 3,90 EUR za uro 
opravljene storitve (poveča se le za storitve opravljene na dan nedelje 5,01 
EUR/uro in praznika 5,28 EUR/uro). 

Portorož Center za 
starejše občane 
Lucija, d. o. o. 

Strošek klica v sili: 17 EUR/mesec;  
Cena ure osnovne oskrbe: 15,77 EUR/mesec;  
Cena ure socialne oskrbe: 11,45 EUR/mesec;  
Število ur osnovne oskrbe v osnovnem paketu: 24ur/osebo na mesec;  
Število ur socialne oskrbe v osnovnem paketu: 1,5ur/osebo na mesec;  
Cena osnovnega paketa: 424,96 EUR/mesec na osebo;  
Cena osnovnega paketa: 13,94 EUR/dan na osebo. 

Šentjur 
pri Celju 

Dom starejših 
Šentjur 

Oskrbovancem se v stanovanjih zaračuna najemnina, ogrevanje in delna ali 
popolna oskrba. Osnovna (oz. delna) oskrba znaša 13,92 EUR na dan in 
vključuje samo kosilo. Popolna oskrba pa je oskrba s tremi obroki na dan in 
znaša 15,48 EUR na dan. Strošek ogrevanja je različen glede na kvadraturo 
stanovanja. 

Štore Dom Lipa, 
družba za 
socialno 
varstvene 
dejavnosti d. o. 
o. 

01 - osnovni paket (13 ur oskrbe in klic na pomoč) 5,73 EUR/dan;  
02 - osnovni paket s kosilom (9,23 EUR/dan);  
03 - osnovni paket s tremi obroki hrane (13,23 EUR/dan);  
m1 - minimalni paket - 0,89 EUR/dan;  
m2 - minimalni paket s kosilom - 4,39 EUR/dan;  
m3 - minimalni paket s tremi obroki hrane  - 8,39 EUR/dan;  
ura osnovne oskrbe 11,3 EUR;  
ura socialne oskrbe 13,75 EUR. 

Tolmin Dom 
upokojencev 
Podbrdo, enota 
Tolmin 

Mali paket:  cena 35,38 EUR (klic v sobo, čiščenje sobe, delo hišnika, delo 
socialne delavke); 
Veliki paket 1: cena 63,94 EUR /klic v sobo, postiljanje, čiščenje sobe, delo 
hišnika delo socialne delavke, admin. stroški, prestiljanje in pranje); 
Veliki paket 2: cena 124,95 EUR (klic v sobo, postiljanje, prinašanje hrane v 
sobo, delitev zdravil, čiščenje sobe, delo hišnika, delo socialne delavke, adm. 
stroški, prestiljanje in pranje, pranje osebnega perila). 
 
Posamezne storitve: 
Delo hišnika : ura 9,89 EUR, 
Klic sobo, nepotreben: 2,89 EUR, 
Delitev zdravil v sobo: 1,93 EUR, 
Hranjenje: 1,63 EUR, 
Prinašanje hrane: 1,93 EUR, 
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Nameščanje plenice: 1,22 EUR, 
Čiščenje stanovanja (sobe): 32,50 EUR, 
Pospravljanje in čiščenje po odhodu: 53,18 EUR na dan, 
Socialna delavka, administrativni stroški: 19,21 EUR na dan. 

Ljubljana, 
Trnovo 

DEOS d. d., PE 
Center starejših 
Trnovo 

1) Osnovni paket, ki zajema: 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno) 
ter osnovno in socialno oskrbo, ki obsega pomoč pri bivanju (dnevno 
odnašanje smeti) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, spremljanje ob 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na stanovanje 20 
ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve ali več oseb. 
 
2) Polovični paket, ki zajema 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno 
- samo popravilo ali kosilo se plača seveda posebej) ter osnovno oskrbo in 
socialno oskrbo, ki obsega pomoč pri bivanju ( dnevno odnašanje smeti, 
postiljanje, čiščenje prostorov in podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, 
spremljanje ob opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na 
stanovanje 10 ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve 
ali več oseb. 
 
3) Četrtinski paket, ki zajema 24 urno varovanje s pomočjo t. i. gumb za klic v 
sili (nujni klici, ko je potrebno organizirati zdravniško pomoč, pomoč pri 
padcu in podobno) ali preko navadnih ali mobilnih telefonskih linij (v 
primeru slabega počutja, trenutkih osamljenosti, občutkov tesnobe, potrebi 
po organiziranju popravila na objektih in strojih, naročanju kosil in podobno 
- samo popravilo ali kosilo se plača seveda posebej) ter osnovno in socialno 
oskrbe, ki obsega pomoč pri bivanju (dnevno odnašanje smeti, postiljanje, 
čiščenje prostorov in podobno) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodniki, 
spremljanje ob opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah stanovalca). V okviru tega paketa bomo opravili mesečno na 
stanovanje 5 ur osnovne in socialne oskrbe, če v stanovanju biva ena, dve ali 
več oseb. 
 
Pakete lahko stanovalci nadgradijo z dodatnimi storitvami kot so: 
organizirana prehrana, pranje, organiziranje vzdrževalnih del v stanovanju, 
prevozi in podobno. Te storitve se zaračunajo po veljavnem ceniku. 

Trzin Dom počitka 
Mengeš, enota 
v Trzinu 

Pomoč na daljavo = 5 EUR/mesec (položnica);  
Priprava hrane-kosilo = 4,95 EUR/dan (položnica). 
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Priloga 3: Vprašalnik za investitorje 

VPRAŠALNIK ZA INVESTITORJE 

I. PODATKI O INVESTITORJU 

 

Naziv:  

Točen naslov:  

Ime in priimek osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:  

Telefon in elektronski naslov te osebe:  

 

II. ŠTEVILO OSKRBOVANIH STANOVANJ 

 

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

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

Lokacija Leto izgradnje 
Najemna oskrbovana 

stanovanja 
Lastniška oskrbovana stanovanja 

    

    

    

    

    

 

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

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

Lokacija Leto izgradnje 
Najemna oskrbovana 

stanovanja 
Lastniška oskrbovana stanovanja 

    

    

    

    

 

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

Po potrebi dodajte nove vrstice. 

Lokacija Leto izgradnje 
Najemna oskrbovana 

stanovanja 
Lastniška oskrbovana stanovanja 

    

    

    

    

 

III. PODROBNEJŠI PREGLED OSKRBOVANIH STANOVANJ 

 

Prosimo, vpišite vsa stanovanja, ki ste jih zgradili/v katere ste investirali: 

Po potrebi kopirajte novo preglednico. 

Ime lokacije (kraj):  

Lastnik:  
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Soinvestitor/solastnik:  

 

Število 

najemnih 

oskrbovanih 

stanovanj 

Cena najema 

na mesec 

Število 

lastniških 

oskrbovanih 

stanovanj 

Cena odkupa 

Število vseh oskrbovanih stanovanj      

Od tega število garsonjer     

Od tega število 1-sobno     

Od tega število 1,5-sobno     

Od tega število 2-sobno     

Od tega število 3 ali več sobno     

Opomba: 

 

Še posebej nas zanima, kako se zagotavlja in izvaja oskrba v oskrbovanih stanovanjih, zato vas prosimo, da 

navedete oskrbnika oziroma izvajalca storitve na tej lokaciji:  

 

Naziv: 

Naslov: 

Telefon: 

E-pošta: 

 

 

Prosimo navedite, kako ocenjujete potrebe za gradnjo oskrbovanih stanovanj (tako lastniških in najemnih): 

 

 

 

V kolikor imate še kak komentar, vas prosimo, da ga navedete spodaj:  
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Priloga 4: Vprašalnik za oskrbnike oskrbovanih stanovanj oz. izvajalce oskrbe 

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:  

Prosimo, navedite investitorja/soinvestitorja lokacije:  

 

I. PODATKI O OSKRBNIKU OSKRBOVANIH STANOVANJ OZ. IZVAJALCU OSKRBE 

Naziv:  

Točen naslov:  

Ime in priimek osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:  

Telefon in elektronski naslov te osebe:  

 

II. PODATKI O OSEBAH, KI ŽIVIJO V OSKRBOVANIH STANOVANJIH 

Prosimo, vpišite število oseb, ki živijo v najemnih in lastniških oskrbovanih stanovanjih: 

 
Najemna oskrbovana 

stanovanja 

Lastniška oskrbovana 

stanovanja 

Število oseb v oskrbovanih stanovanjih   

Koliko oseb bi lahko še bivalo   

Skupaj vseh možnih mest za nastanitev 

(kapaciteta) 

  

 

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

Starost Število moških Število žensk Število vseh uporabnikov (moški+ženske) 

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    
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90-94    

95-100    

100+    

Skupaj    

 

Prosimo, vpišite število oseb glede na upravičenost do oskrbovanih stanovanj: 

Struktura oseb glede na izpolnjevanje pogojev upravičenosti  Število  

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so 
starejše od 18 let. 

 

Skupaj (A+B+C)  

 

Prosimo, vpišite število oseb glede na vrsto prejemanja oskrbe (ena oseba lahko prejema različne vrste oskrbe, 

zato jo lahko štejete večkrat): 

 Število oseb 

OSNOVNA OSKRBA 

organizirana prehrana  

vzdrževanje in čiščenje prostorov  

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri dnevnih opravilih  

drugo (vpiši):  

SOCIALNA OSKRBA 

varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov  

organiziranje prevozov  

psihosocialna podpora  

drugo (vpiši):  

VAROVANJE NA DALJAVO 

uporabniki varovanja na daljavo  

POMOČ NA DOMU V OKVIRU MREŽE JAVNE SLUŽBE 

prejemniki pomoči na domu v okviru mreže javne službe  

DRUGE MOŽNE STORITVE 

Navedite:  
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III. PODATKI O IZVAJANJU OSKRBE 

Prosimo, označite, ali se izvaja oskrba na lokaciji in če se, vpišite, kdo je izvajalec: 

 Izvajanje: Izvajalec (če DA, vpišite):  

osnovna oskrba DA NE  

socialna oskrba DA NE  

zdravstveno varstvo in 

zdravstvena nega 
DA NE 

 

storitev varovanja na daljavo DA NE  

pomoč na domu v okviru mreže 

javne službe 
DA NE 

 

 

IV. FINANČNI VIDIK OSKRBOVANIH STANOVANJ 

Prosimo, vpišite število oskrbovanih stanovanj in cene najema in/ali nakupa: 

 

Število 

najemnih 

oskrbovanih 

stanovanj 

Cena najema 

na mesec 

Število 

lastniških 

oskrbovanih 

stanovanj 

Cena odkupa 

Število vseh oskrbovanih stanovanj      

Od tega število garsonjer      

Od tega število 1-sobno     

Od tega število 2-sobno     

Od tega število 3 ali več sobno     

 

 

Prosimo, navedite, na kakšen način in v kakšni višini je oskrbovancu v oskrbovanem stanovanju zaračunana 

osnovna in socialna oskrba (npr. koliko stane določen paket storitev in kaj vsebuje): 

 

 

 

 

 

Prosimo, opišite, kakšno je povpraševanje po najemu in nakupu oskrbovanih stanovanj: 

 

 

 

Ali spremljate zadovoljstvo stanovalcev? Če DA, prosimo, opišite:  

 

 

 

 

 


