
ENOTA ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNIH OBLIK
VARSTVA VRHNIKA

Vrednost projekta: 1.539.721,79 EUR

Viri fnanciranja projekta: 717.383,00 EUR Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (namenska sredstva evropske kohezijske politike), od tega

573.906,40 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
143.476,60 EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije

822.338,79 EUR Dom upokojencev Vrhnika

Čas trajanja projekta: 03/2020-05/2023

Status projekta: v izvajanju

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020:

ID* Kazalnik
Vrsta

kazalnika
Merska
enota

Regija
Ciljna

vrednost 2023

Prednostna os 9, prednostna naložba 9.3, specifčni cilj 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

9.19 Število oseb v institucijah rezultat število KRZS 242

9.20 Število enot, v katere je bilo investirano učinek število KRZS 1

Projekt je sofnanniran iz https://www.eu-skladi.si/, saj bo pripomogle k doseganju niljev:
9. prednostne osi: »Sonialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«

9.3 prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in sonialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nanionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje
sonialnega vključevanja z lažjim dostopom do sonialnih, kulturnih in rekreanijskih storitev in prehod z

institunionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«
9.3.1 specifčnega cilja: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Kratek opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta:

Investitor/nosilec projekta DU Vrhnika namerava v okviru investinijskega projekta v naselju Stara Vrhnika 
vzpostaviti enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za starejše od 65 let. V okviru projekta je 
predvidena:

 rušitev/odstranitev obstoječe stavbe na parnelah številka 2114/3, 2093/7, 2093/8 in 2454/8 vse k.o. 2001
Stara Vrhnika,

 novogradnja manj zahtevnega objekta na parnelah številka 2114/3, 2093/7, 2093/8 in 2454/8 vse k.o. 2001
Stara Vrhnika za namene zagotavljanja dnevnih oblik varstva starejših občanov, neto tlorisne površine
1.098,55 m2, od tega zaprtih neto bivalnih površin 981,61 m2, 

about:blank


 ureditev zunanjih površin na parnelah številka 2047/1, 2047/2 in 2454/9 vse k.o. 2001 Stara Vrhnika ter
 nabava, dobava in montaža vse potrebne notranje opreme za potrebe novozgrajene stavbe.

Osnovni namen projekta je vlaganje in posledično izboljšanje kakovosti skupnostnih, neinstitucionalnih storitev
oskrbe  starostnikov  z  namenom  krepitve  deinstitucionalizacije  v  Sloveniji  (t.j.  zagotovitev  ustrezne
infrastrukture, ki bo omogočala dnevno varstvo starostnikov, ki potrebuje neposredno osebno pomoč in nego),
zagotovitev  kakovostne  socialno  varstvene  infrastrukture  in  programov  za  zagotovitev  boljše  socialne
vključenosti  starostnikov na lokalni, regionalni in državni ravni,  zagotovitev varnega bivanja in kakovostnega
preživljanja prostega časa starostnikov z zadovoljevanjem njihovih osnovnih potreb,  omogočanje čim daljšega
življenja starostnikov v domačem okolju s svojci ter tudi razbremenitev svojcev in družinskih skrbnikov. S tem se
bo  podaljšalo in  po  možnosti  preprečilo  prehod  v  obliko  institucionalnega  socialnega  varstva  starostnikov
oziroma omogočilo postopen prehod od neinstitunionalizirane oblike sonialnega varstva v institunionalizirano
obliko sonialnega varstva v primeru hujšega poslabšanja zdravstvenega stanja starostnika. Izvedba projekta bo
tako pospešila skladen sonialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske
ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dviga življenjskega standarda starostnikov kot tudi vsega
lokalnega prebivalstva. Pripomogla bo h krepitvi sodelovanja med institunijami in nevladnimi organizanijami za
povečanje  sonialne  vključenosti  in  dostopnosti  do  storitev  na  lokalni,  regionalni  in  državni  ravni,  ki  bodo
prispevale k zmanjšanju tveganja revščine, k povečevanju vključenosti starostnikov v ustrezne programe ipd.

Glavni  cilj investinijskega projekta je  stvarne narave,  in siner  v  naselju  Stara Vrhnika  v  načrtovanem obdobju
porušiti  obstoječo  stavbo ter  zgraditi  in  opremiti  novo  samostojno  stavbo,  skupne  neto  tlorisne  površine
1.098,55 m2,  vključno z ureditvijo zunanjih površin  ter tako  vzpostaviti  novo enoto za namene zagotavljanja
dnevnih  oblik  varstva za osebe starejše od 65  let,  ki  bo sprejela  do 12  oseb,  v  kateri  se  bo izvajal  sonialno
varstveni program starejših s poudarkom na razvoju t.i. skupnostnih storitev s niljem deinstitunionalizanije.

Specifčni cilji investicijskega projekta, ki predstavljajo neposreden produkt projekt, so:
 skupna neto površina novozgrajene stavbe (novogradnja): 1.098,55 m2, od tega:

 zaprtih bivalnih (uporabnih) površin: 981,61 m2

 odprtih bivalnih površin in teras: 116,94 m2

 skupna površina urejenih zelenih površin: 1.191,76 m2

 skupna površina urejenih prometnih in funknionalnih površin: 135,0 m2

 kapanitete novozgrajene enote za dnevne oblike varstva starejših: 12 oseb (uporabnikov)

Kazalniki učinka ob zaključku projekta:
 Število enot v katere je bilo investirano: 1 (ena) enota

Kazalniki rezultata, ki bo dosežen najkasneje do 31.05.2023:
 Število  oseb  v  institunijah  (število  oseb  vključenih  v  investirano  enoto):  12  oseb  manj  (12  oseb  v

institucijah manj)
▫ število oseb, ki so vključene v dolgotrajno nelodnevno institunionalno varstvo (izhodiščna vrednost):

242 oseb
▫ število aktivnih vlog za sprejem v dom: 424 vlog;
▫ število oseb, ki bodo s strani DU Vrhnika nameščene v investirano enoto in ne bodo vključene v

dolgotrajno nelodnevno institunionalno varstvo: 12 oseb

Naložbo sofnancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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