
 

 

 

 

                                                                                                          
Ulica Staneta Bokala 4  
4270   Jesenice 

 

Datum: 16.11.2021 

 

 

Podatki o uspešni kandidaturi Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice na 

»Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti 

izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo »REACT« 

 

Dne 28. 5. 2021 smo oddali kandidaturo na javni razpis MDDSZ na razpis »REACT« za 

pridobitev sredstev ESS. 

 

Investicijski projekt »React« obravnava investicijo v gradnjo objekta ''E'' Doma 

upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice za zagotovitev prijaznega in varnega 

bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije 

koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni in za zagotovitev pogojev za skupnostne 

storitve s poudarkom na deinstitucionalizaciji. Predvsem gre za zagotavljanje ustreznih 

prostorskih kapacitet za dnevne oblike varstva ter začasnih namestitev za osebe starejše 

od 65 let. Tako enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva, kot tudi enota za 

zagotavljanje začasnih namestitev, bosta samostojni organizacijski enoti, organizirani v 

samostojnem objektu na lokaciji Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, ker 

obnova in prilagoditev obstoječega objekta v skladu s standardi ni mogoča.  

  

Namen predmetne investicije je reševanje kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in 

zagotavljanju ustreznih standardov v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih 

nalezljivih bolezni, ter podpori procesu deinstitucionalizacije na način, da se v največji 

meri posnema domače okolje in nudi ustrezen življenjski standard - vzpostavitev enote za 

dnevno varstvo za 20 oseb starejših od 65 let ter enote za začasno namestitev za 20 oseb 

starejših od 65 let,  kjer se bo lahko izvajala socialna oskrba in podpora, primerna za 21. 

stoletje. Z investicijo se želi starostnikom na območju UE Jesenice in sosednjih UE 

zagotoviti kakovostno oskrbo ter v okolje vpeljati nove oblike skupnostnih storitev, kot je 

dnevno varstvo in začasna namestitev.  

  

Cilji investicije so sledeči:  

- podpora procesu deinstitucionalizacije z vzpostavitvijo infrastrukturnih pogojev za 

razvoj in delovanje enote za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva in začasnih 

namestitev za osebe starejše od 65 let, ki so odvisne od pomoči drugih,  

- zagotavljanje varnega in kakovostnega bivanja uporabnikov institucionalnega varstva 

v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni,  

- vzpostavitev pogojev za ustrezno preprečevanje širjenja okužb,  

- zagotavljanje strokovne pomoči osebam, ki jo zaradi starosti in zdravstvenih težav 

potrebujejo,  
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- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in dostojno bivanje starejših,  

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 

skupnostnih storitev in programov,  

- izvajanje sodobnega in kongruentnega koncepta varstva starejših,  

- izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce,  

- razbremenitev svojcev starejših oseb,  

- zagotoviti nova delovna mesta.  

  

Rezultat investicije:   

-     socialna oskrba in podpora, primerna za 21. stoletje, 

- varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce,  

- varnejše delovno okolje zaposlenih,  

- zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti,  

- vzpostavitev sivih in rdečih con, ki so skladne z navodili Ministrstva za zdravje,    

- zagotovitev infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti (dnevno varstvo za 20 oseb 

ter začasne namestitve za 20 oseb).  

 

Predvidena je izgradnja delno vkopane garažne etaže, ki bo služila za potrebe parkiranja 

za obstoječi Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja in za novogradnjo. Predvideno je 36 

pokritih parkirnih mest in 12 zunanjih parkirnih mest. Na delu podzemne garaže se 

predvidi izgradnja troetažnega objekta za potrebe umestitve dnevnega varstva ter začasnih 

nastanitev za starejše. Strešni del garaže se skupaj s preostalimi odprtimi bivalnimi 

površinami uredi v celostno urejeno pohodno in delno povozno površino namenjeno vsem 

stanovalcem Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.  

Na najnižjem nivoju je parkirišče namenjeno zaposlenim in obiskovalcem. Plato na nivoju 

pritličja bodo uporabljali vsi uporabniki Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice. Pritlični prostori so poleg glavnega vstopa namenjeni dnevnemu varstvu.  

Prostori v nadstropju in na strehi bodo namenjeni začasnim nastanitvenim kapacitetam.  V 

objektu se nahaja dnevni center (pritličje) in bivalna enota za začasno namestitev 

(nadstropje). 

 

Predmetna investicija bo prispevala k družbenemu in gospodarskemu razvoju, ki se bo 

kazal v multiplikatorskem učinku na lokalno gospodarstvo in okoliško prebivalstvo z 

neposrednimi in posrednimi učinki. Neposredni učinki so učinki v samem socialnem 

sektorju, posredni učinki pa so učinki v drugih sektorjih narodnega gospodarstva. 

Omenjeni učinek multiplikacije izhaja iz sprožitve dodatnega povpraševanja po materialu, 

delavcih, energiji, opremi itd, vsa povpraševanja pa pozitiven učinek prenašajo naprej do 

novih gospodarskih celic. Pri tem je težko oceniti kolik delež tega učinka se izkaže po 

posameznih področjih npr. nova delovna mesta, več pobranih davkov in prispevkov, itd. 

Z vzpostavitvijo enote za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva in enote za namen 

zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše nad 65 let, bo na novo ustvarjenih 18 

delovnih mest na področju skrbi za ranljive ciljne skupine. Investicija bo tako prispevala 

k povečanju gospodarske razvitosti območja in s tem regije ter k izboljšanju kakovosti 

življenja in blaginje prebivalstva. Ne smemo zanemariti tudi razbremenitve družinskih 

članov starejših, ki bodo lahko bolj kvalitetno opravljali svoje delo, če bodo za svojce 

poskrbeli v ustreznih institucijah, kar bo tudi pripomoglo k družbenem in gospodarskem 

razvoju.  



 

 

 

 

 

Direktorica: 

Dr. Karmen Arko 

 

 

 


