
    

 
                                Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-EU. 
                                                     

 
Projekt vlaganja v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev 

institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 
 

 
Opis, namen in cilji projekta 
Dom starejših občanov Črnomelj je v letu 2021 pričel z izvajanjem projekta »preureditev trakta A v DSO Črnomelj«. S 
projektom namerava izboljšati bivalni standard stanovalcev, zagotoviti varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, 
varnejše delovno okolje za zaposlene, ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja morebitnih okužb v 
domu, omogočiti koncept dela na način kot v skupnosti ter omogočiti vzpostavitev sive in rdeče cone v skladu z 
Navodilom za delo v primeru okužb v domu. 
 
DSO Črnomelj se je z obravnavano investicijo prijavil na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za 
krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki ga financira EU, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR«, prednostno področje »Spodbujanje 
odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva«. DSO Črnomelj je na razpisu dosegel vse možne točke, s čimer je bil projekt tudi izbran za ustreznega.  
 
Operativni cilj investicije obsega preureditev trakta A DSO Črnomelj, in sicer: 

• preureditev vseh štirih nadstropij trakta A – v vsakem izmed nadstropij ukinitev 3 troposteljnih sob ter 2 
štiriposteljnih sob in vzpostavitev 2 enoposteljnih in 6 dvoposteljnih sob s sanitarijami v vseh sobah, dnevnega 
prostora, prostora za zaposlene, čistih in nečistih filtrov. Obseg preureditve posameznega nadstropja znaša 
okvirno 340 m², 

• opremljanje vseh prostorov. 
 
Pričakovani rezultati 
Z investicijo bo zagotovljeno prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev DSO Črnomelj v običajnih 
razmerah in v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Po zaključku del bo tako trakt A 
primeren za kakovostno in varno bivanje 56 stanovalcev v 4 gospodinjskih skupinah. To je tudi število postelj, v katere 
bo investirano. 
 
Investicija bo pozitivno vplivala na razvoj tako občine kot celotnega območja UE Črnomelj, saj je razvita socialna 
infrastruktura, pa tudi primeren odnos do starejših občanov, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, dober pokazatelj stanja 
razvoja nekega okolja. 
 
Način financiranja in časovni načrt 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skupni 
vrednosti 1.363.229,40 EUR. 
 
Časovni načrt izvedbe projekta je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. DSO Črnomelj predvideva, da 
bo z izvedbenimi deli pričel v marcu 2022, zaključek celotnega projekta pa je predviden v prvi polovici leta 2023. 
 
Povezave 
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 
 
 
 
Črnomelj, 1.3.2022 
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