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Dolgoživost prebivalstva je eden največjih dosežkov, hkrati pa tudi večji  iz-
ziv sodobne družbe. Slovenija ni izjema, saj po letu 2005 število starejših 
pri nas narašča izjemno hitro, predvsem v starostni skupini 80 let in več. Ta 
starostna skupina se povečuje trikrat hitreje kot število vseh starejših od 65 
let. Najnovejše poročilo EU o staranju prebivalstva pravi, da bo do leta 2060 
kar 30 % evropskih prebivalcev starejših od 65 let. 

S staranjem prebivalstva se veča potreba po dolgotrajni oskrbi, število ljudi, 
ki torej potrebuje eno od oblik zdravstvene ali socialne pomoči, je iz dneva 
v dan večje. Domovi za starejše, ki so vključeni v mrežo Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije (SSZS), opravljajo številne dejavnosti, ki zagotavljajo 
kakovostno, zdravo in družabno življenje v domu, s številnimi storitvami 
pa poskrbijo, da starejši lahko brezskrbno uživajo vsakdan tudi v udobju 
lastnega doma.

Potreba po zagotavljanju 
storitev za starejše

Področja zagotavljanja 
storitev za starejše

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je bila ustanovljena decembra 1967, 
njeni ustanovitelji pa so domovi za starejše in posebni socialno varstveni 
zavodi. Skozi leta razvoja se je dejavnost bistveno razširila, vendar pa je 
osnovni način upravljanja in delovanja ostal nespremenjen.

Naloge Skupnosti lahko razdelimo na storitve za člane, s katerimi posku-
šamo zagotoviti čim bolj ugodno in stabilno okolje za izvajanje dejavnosti 
(zastopanje članov v pogajanjih, zastopanje interesov izvajalcev pri obliko-
vanju normativnih podlag za delo, svetovanje članom itd.), naloge, ki izha-
jajo iz javnih pooblastil po Zakonu o socialnem varstvu, ki dejansko po-
menijo prenesene naloge, ki so izvorno v pristojnosti države (vzpostavitev 
in vodenje enotnega informacijskega sistema izvajalcev storitev, vodenje 
centralne zbirke podatkov izvajalcev itd.) ter pogodbene in projektne na-
loge, za katere se vsakič posebej člani individualno odločajo o sodelovanju 
(izvedbe skupnih javnih razpisov, priprava skupnih razvojnih projektov, 
prijava na domače in tuje razpise za sofinanciranje projektov itd.). 

Najvišji organ odločanja je skupščina, v kateri imajo vsi člani svoje pred-
stavnike, upravni odbor pa sprejema tekoče odločitve skladno z letnim de-
lovnim načrtom, sprejetim na skupščini. Poleg strokovne službe velik del 
dejanskih aktivnosti Skupnost izvaja s pomočjo strokovnjakov in vodstve-
nih delavcev, zaposlenih v domovih in posebnih zavodih, ki so organizirani 
v okviru stalnih komisij, aktivov strokovnih delavcev in številnih zača-
snih delovnih teles. Bogata organizacija različnih teles usmerjeno pokriva 
številna strokovna in poslovna področja, s katerimi se srečujejo izvajalci. 
Strokovno službo Skupnosti vodi predsednik upravnega odbora, služba pa 
skrbi za tekoče izvajanje nalog in podporo ter koordinacijo dela vseh de-
lovnih teles Skupnosti. Delo strokovne službe in vseh organov Skupnosti 
redno spremlja nadzorni odbor.

Tako kot je rasla mreža domov in posebnih zavodov, tako se je razvijala tudi 
sama Skupnost. Poleg tega, da je Skupnost vmesni člen med interesi izvajal-
cev in državo, ima tudi bogate mednarodne povezave, je polnopravni član 
več mednarodnih organizacij in aktivno sodeluje tako v projektih kot tudi v 
posvetovalnih telesih na evropskem nivoju. Nenazadnje je ena od pomemb-
nih nalog Skupnosti tudi kritičen, a konstruktiven odnos do države in vseh 
njenih organov, aktivno pa poskušamo sooblikovati javno mnenje in pozi-
tivno podobo o domovih in dejavnosti skrbi za starejše.

Na pomembnost dolgotrajne oskrbe in z njo povezanih potreb in pravic opozarja 
tudi Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne 

oskrbe. Listino je leta 2010 potrdila Generalna skupščina AGE Platform Europe.

Iz listine:
Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Starost in odvisnost sama po sebi ne upravičujeta 
omejevanja katere koli od neodtujljivih človekovih pravic in državljanskih svoboščin, kot 

jih priznavajo mednarodni standardi in kot so vtkane v demokratične ustave.

Vsakdo ima ne glede na spol, starost ali odvisnost pravico, da te pravice in svoboščine 
uživa, in vsak posameznik je pooblaščen, da svoje človekove pravice in svoboščine brani.

Tistim starejšim, za katere je bolj verjetno, da bo njihova oskrba postala odvisna od 
drugih, Evropska Unija priznava in spoštuje pravico do življenja v dostojanstvu in 

neodvisnosti ter do vključenosti v družbeno in kulturno življenje (Listina temeljnih pravic 
EU, 25. člen).

Sleherno krčenje teh pravic, če ga povzročita starost in odvisnost, se mora opirati na jasne 
zakonske temelje in pregledne zakonske postopke, biti mora sorazmerno, odprto za revizijo 

in predvsem obravnavano tako, da bo v najboljšo korist prizadete osebe.

Neupoštevanje in podcenjevanje teh pravic je treba obravnavati kot nekaj, kar je 
nesprejemljivo. Države članice morajo izoblikovati politike, ki utrjujejo te pravice v 
okolju doma in v institucionalni oskrbi, ter podpirati tiste, ki te pravice uveljavljajo.

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših
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Kontakt:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Letališka cesta 3 c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/520-80-00
Spletna pošta: info@ssz-slo.si
Splet: www.ssz-slo.si

Druge organizacije in institucije, 
ki pokrivajo področje zagotavljanja 
storitev in pravic starejših

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 369-77-00
Spletna pošta: gp.mddsz@gov.si
Splet: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravlja 
naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in po-
klicnega usposabljanja, enakih možnosti, družine, socialnih zadev, invalid-
skega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter 
vojnih grobišč.

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 478-60-01
Spletna pošta: gp.mz@gov.si
Splet: www.mz.gov.si

Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdrav- 
stvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti in 
druge.

Socialna inšpekcija
Parmova 33
1000 Ljubljana
Telefon: 01/280-36-80
Spletna pošta: gp.irsd@gov.si
Splet: www.id.gov.si

Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, izvaja inšpekcijski nadzor na področju socialne 
dejavnosti.

Socialna zbornica Slovenije
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Telefon: 01/292-73-10
Spletna pošta: info@szslo.si
Splet: www.szslo.si

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju 
socialnega varstva.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Rimska 8
1000 Ljubljana
Telefon: 01/200-02-50
Spletna pošta: irssv@siol.net
Splet: www.irssv.si

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo nudi strokovno podporo raz- 
voju socialne politike s poudarkom na socialnem in invalidskem varstvu ter 
družinski politiki.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana
Telefon: 01/244-14-00
Spletna pošta: info@nijz.si
Splet: www.ivz.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna usta-
nova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni 
zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebi-
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valstva in drugih preventivnih ukrepov. NIJZ predstavlja tudi ekspertno 
raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in 
lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Slovenska cesta 55
1000 Ljubljana
Telefon: 082/022-400
Spletna pošta: info@scsd.si
Splet: www.scsd.si

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima na podlagi 68. c člena Za-
kona o socialnem varstvu (ZSV) javno pooblastilo, da določa katalog nalog, 
ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za 
izvajanje posameznih vrst nalog.

Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije
Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01/280-34-50
Spletna pošta: sous@siol.net
Splet: www.sous-slo.net

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Repu-
bliki Sloveniji je skupnost javnih socialnovarstvenih zavodov ter drugih iz-
vajalcev za  usposabljanje  otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi 
potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
Telefon: 01/307-72-00
Spletna pošta: di@zzzs.si
Splet: www.zzzs.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije. Poslanstvo 
Zavoda je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja po načelih soli-
darnosti in univerzalne dostopnosti do pravic vseh v zavarovanje vključenih 
oseb. Avtonomno upravlja s sredstvi zavezancev za plačilo prispevkov, s ka-
terimi vsem zavarovanim osebam zagotavlja finančno pokritje zdravstvenih 
storitev in drugih z zakonom določenih pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.

Mreža socialno-varstvenih storitev
 
Institucionalno varstvo
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali dru-
gi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagota-
vlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno 
oskrbo ter zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego po predpisih o zdrav-
stvenem varstvu.

Več o osnovni in socialni oskrbi ter zdravstvenih storitvah se nahaja v po-
glavju »O domovih za starejše« na strani 14.

Pomoč na domu
Pomoč družini na domu vsebuje:
•	 socialno oskrbo na domu in
•	mobilno pomoč

Socialna oskrba na domu
Socialna oskrba na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu 
uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in 
druge pogoje za življenje v obstoječem bivalnem okolju, če se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci 
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različ-
ne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičen-
cem nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
•	 gospodinjsko pomoč:  prinašanje enega pripravljenega obroka ali naba-

va živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje 
in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

•	 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

•	 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mre-
že z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potre-
bah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 

Storitev je sestavljena iz dveh delov:
•	 prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in 

sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, or-
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ganiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izva-
jalcem in upravičencem ali družino,

•	 drugi del zajema  vodenje storitve,  koordinacijo izvajalcev  in njiho-
vo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri 
zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje 
storitve na domu upravičenca.

 
Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.
 
Pomoč družini na domu izvajajo v okviru mreže javne službe javni social-
novarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo 
na javnem razpisu. Koncesijo za storitev pomoč družini na domu pode-
ljujejo občine, ki so tudi zadolžene za organizacijo, razvoj in financiranje te 
storitve v okviru mreže javne službe. Občina se torej lahko odloči, da bo sto-
ritev v okviru mreže javne službe izvajal javni izvajalec, lahko pa objavi javni 
razpis za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na domu za druge pravne 
ali fizične osebe. Če se storitev izvaja v okviru mreže javne službe, bo del 
celotnih stroškov storitve (najmanj 50 %) financirala občina, preostali del 
pa uporabniki sami.
 
Pomoč na domu lahko izvajajo domovi za starejše,  centri za socialno 
delo, posebni javni zavodi, ustanovljeni v občinah prav za ta namen, lahko 
pa tudi zasebni izvajalci na podlagi pridobljene koncesije, v vseh primerih 
del cene storitve subvencionira občina. V kolikor uporabnik zaradi slabega 
finančnega stanja ne zmore plačila storitve, lahko pri pristojnem centru za 
socialno delo vloži zahtevek za oprostitev plačila storitve. Če center za so-
cialno delo odloči, da je vlagatelj oproščen plačila storitve, je zavezanec za 
plačilo storitve oseba, ki je vlagatelja dolžna preživljati na podlagi zakona 
ali sklenjene pogodbe. V kolikor takšnih oseb ni ali tudi te niso finančno 
zmožne plačevati storitve in pri centru za socialno delo vložijo zahtevek za 
oprostitev plačila, je zavezanec za plačilo občina. 

Zasebni izvajalci lahko pomoč na domu izvajajo tudi zunaj javne mreže na 
podlagi dovoljenja za delo. Ker gre za storitev izven javne mreže, izvajalec 
ne izvede ugotavljanja upravičenosti do storitve, uporabnik se lahko sam 
prostovoljno brez omejitev odloči za storitev, zanjo pa plača polno ceno brez 
subvencije občine.
 
Dovoljenje za delo izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki preveri in nadzoruje, ali izvajalec izpolnjuje vse pred-
pisane pogoje. Izvajalec brez dovoljenja za delo na trgu ne sme opravljati 
socialnovarstvenih storitev.

Mobilna pomoč
Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava 
na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na 
njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za sve-
tovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški 
obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.
 
Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z 
zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim 
ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebni-
mi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo mogoče 
pričakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in spo-
sobnosti.

Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani Inštituta RS za socialno var-
stvo:  http://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu.

Seznam izvajalcev pomoči na domu izven okvira javne službe (dovoljenje 
za delo) je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podro-
cja/sociala/izvajalci/dovoljenje_sociala/.

Oskrbovana stanovanja
Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem 
stanovanju. Ta storitev je praviloma 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 strokov-
nega osebja.
 
Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega osnovno in so-
cialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o 
zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potre-
bam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:
•	 pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih pro-

storov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje,
•	 organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali 

priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode,
•	 pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:
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•	 pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na 
primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.

•	 varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzposta-
vljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o sta-
nju in potrebah upravičenca.

Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih mora biti zagotovljena tudi mo-
žnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na 
daljavo. 

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da  izbirajo 
posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev 
so  odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje  glede na svoje 
zdravstveno stanje.
 
Upravičenec lahko ima oskrbovano stanovanje v svoji lasti ali pa v najemu, 
socialnovarstvene storitve v njih pa izvaja registrirani izvajalec.
 
Gradnja tovrstnih stanovanj je podrobneje določena v Pravilniku o mini-
malnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter 
o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Mini-
strstvo za okolje in prostor. V omenjenem pravilniku so podane minimalne 
tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji (določbe glede števila 
parkirnih mest, dostopa do stavb z oskrbovanimi stanovanji, vhoda v stav-
bo, skupnih prostorov, dvigal) ter minimalne tehnične zahteve za oskrbova-
na stanovanja.
  
Oskrbovana stanovanja pa morajo imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična 
oseba), ki skrbi za 24-urno dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih stano-
vanj.
 
Oskrbovana stanovanja so praviloma v bližini domov za starejše, ki v njih 
izvajajo socialnovarstvene storitve.

Center dnevnih aktivnosti
Center dnevnih aktivnosti za starejše je namenjen krepitvi in ohranjanju sa-
mostojnosti ter krepitvi telesnega in duševnega zdravja starejših. Starejšim 
omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem oko-
lju, jim nudi podporo pri samostojnem odločanju o lastnem načinu življenja, 
pospešuje socialne stike, ohranja njihovo integracijo v družbeno dogajanje 
ter preprečuje osamljenost ter izključenost.

Socialni servis
Socialni servis obsega  pomoč pri hišnih in drugih opravilih  v primeru 
otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je 
ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Socialni servis 
ne sodi v javno službo, zato zanj ni potrebno preverjanje upravičenosti do 
storitve, hkrati pa uporabnik zanj ne more pridobiti subvencije ali pravice 
do oprostitve plačila.

Storitev obsega na primer prinašanje pripravljenih obrokov hrane,  na-
kup in prinašanje živil ali drugih potrebščin, priprava kurjave, nabava ozi-
mnice, pranje in likanje perila, vzdrževanje okolice stanovanja, temeljito 
čiščenje in popravila v stanovanju, opremljanje, organiziranje in izvajanje 
različnih oblik družabništva, pedikerske, storitve za nego telesa in vzdrževa-
nje videza, nega hišnih živali, nadzor jemanja zdravil, varovanje in nadziranje 
stanja uporabnika prek noči.

Izvajalci storitve so subjekti, ki jim Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti podeli dovoljenje za delo za opravljanje te storitve. 
Za podelitev dovoljenja za delo za izvajanje socialnega servisa veljajo enaka 
pravila kot pri izvajalcih pomoči na domu.

Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/sociala/izvajalci/dovoljenje_sociala/.
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Osnovna dejavnost domov za starejše je izvajanje socialno-varstvenih sto-
ritev za starejše z namestitvijo. Zakon o socialnem varstvu jo uvršča v javno 
službo ter opredeljuje kot obliko institucionalnega varstva, namenjeno od-
pravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi 
starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

Izvajanje dejavnosti
Dejavnost v domovih obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s Pravil-
nikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in zdravstve-
ne storitve po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna in socialna oskrba
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo 
in prevoz.

Bivanje se organizira v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno urav-
navano temperaturo. Sobe so eno- ali dvoposteljne za odrasle osebe in sta-
rejše od 65 let. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za 
osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. 
Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdr-
ževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo ce-
lodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih po-
gojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge 
vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice ter prevoze v primerih, 
ko gre za izvajanje zakonskih pravic in obveznosti uporabnikov, prevoz pa 
ni mogoč s strani svojcev ali zakonitega zastopnika.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin 
socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje 
nalog varstva in posebnih oblik varstva.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvaja-
nju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji 
in pri orientaciji).

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, 
razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, ak-
tivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Izvajanje osnovne in socialne oskrbe se izvaja v eni izmed štirih kategorij 
oskrbe:
•	 oskrba 1
Namenjena je osebam, ki niso sposobne za popolnoma samostojno življenje 
in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.
•	 oskrba 2
Namenjena je osebam z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki 
potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči.
•	 oskrba 3
Namenjena je osebam z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi teža-
vami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:
a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh 
osnovnih življenjskih potreb,
b) za najtežje prizadete osebe.
•	 oskrba 4
Namenjena je osebam z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali 
popolno osebno pomoč in nadzor.

Zdravstvene storitve
Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno nego, fizioterapijo in 
delavno terapijo.
V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti domovi izvajajo zdravstveno nego 
in zdravstveno rehabilitacijo za svoje oskrbovance.

Zdravstvena nega je usmerjena k potrebam ljudi; stanovalcu pomaga, da v 
največji meri uresniči svoj psihični, fizični in socialni potencial. 

Zdravstvena nega omogoča sistematično, logično spoznavanje in ugotavlja-
nje ter reševanja problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev ob 
upoštevanju naslednjih načel zdravstvene nege: 
•	 usmerjenost k stanovalcu
•	 upoštevanje stanovalca 
•	 celovita obravnava stanovalca

O domovih za starejše

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših
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Zdravstveno negovalni kader sestavljajo zdravstveni delavci (diplomirane 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki, medicinske sestre,  bolničarji, nego-
valci, fizioterapevti, delovni terapevti) in drugi sodelavci, ki skupaj določijo 
obliko in obseg pomoči glede na zdravstveno stanje posameznika, njegove 
potrebe in želje. Poleg osnovnega strokovnega znanja pa zdravstveno ne-
govalni kader pri izvajanju nege upošteva specifične potrebe starejše popu-
lacije. V zdravstveni negi starejših se morajo upoštevati telesna in psihična 
bolezenska stanja ter nesamostojnost v vsakodnevni oskrbi.

Zdravstveno nego izvajajo domovi skladno s Pravili obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, stanovalci so na podlagi Meril za razvrščanje stanovalcev po 
zahtevnosti razvrščeni v eno izmed štirih kategorij zdravstvene nege. 

V okviru doma za starejše deluje tudi splošna ambulanta. Stanovalci doma 
praviloma izberejo zdravnika iz ambulante za svojega izbranega osebnega 
zdravnika le izjemoma pa ohranijo drugega izbranega zdravnika.
 
Fizioterapija
V domovih starejših se izvaja tudi fizioterapija, katere naloga je, da se ohra-
nja in izboljša psihofizično samostojnost posameznika. Z različnimi meto-
dami fizikalne terapije in postopki za lajšanje bolečin fizioterapevti skrbijo 
za izboljšanje, vzdrževanje in ohranitev telesnih zmogljivosti stanovalcev. 
To omogoča večjo samostojnost v dnevnih aktivnostih in jim daje možnost 
vključevanja v različne dejavnosti v zavodu in izven njega. 

Delovna terapija
Delovna terapija je zdravstvena in rehabilitacijska stroka, katere cilj je lajša-
nje različnih psihofizičnih bolezenskih stanj z uporabo namenskih aktivno-
sti, v okviru individualnih želja, potreb in zmožnosti, ter stanovalcu omogo-
čiti, da živi čim bolj kakovostno in produktivno življenje v domu. 

V okviru programa delovne terapije se izvajajo individualne in skupinske 
oblike dela, kot so aktivnosti za učenje, ohranjanje in obnavljanje samostoj-
nosti, aktivnosti za večanje in ohranjanje fizičnih zmogljivosti, aktivnosti, 
ki večajo produktivnost ter aktivnosti, ki se izvajajo v okviru prostega časa 
(krožki, obiski šol, vrtcev, družabni program idr.).
 
Poleg osnovne dejavnosti domovi izvajajo tudi druge socialnovarstvene sto-
ritve, kot so: pomoč na domu, storitve v oskrbovanih stanovanjih, centri 
dnevnih aktivnosti, začasne namestitve, usposabljanja za starejše in svojce, 
pomoč na daljavo, oddelki z demenco, fizioterapija in delovna terapija za 
zunanje uporabnike, prehrana v domu in na dom za zunanje uporabnike idr.

Postopek sprejema v dom starejših  
in financiranje 
Postopek sprejema, premestitve in odpusta pri izvajalcih v javni mreži (za 
javne zavode in koncesionarje) ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju 
pravice do institucionalnega varstva.
Prošnja za namestitev v dom za starejše se odda na predpisani vlogi – obraz-
cu, ki je enoten za vse domove za starejše v Republiki Sloveniji. Vlogi za 
sprejem je potrebno priložiti naslednja dokazila: 
1. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, 
2. izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe, če bo storitev (do)plače-
vala tudi tretja oseba,
3. pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika, če prošnjo za 
sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.

Vloga za sprejem se lahko pošlje na poljubno število domov za starejše, 
vloga pa se lahko odda osebno, po navadni ali elektronski pošti, po fax-u 
ali preko obrazca na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
(omogočeno pa je tudi nadaljnje spremljanje postopka obravnave vloge). 

Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov (http://www.ssz-slo.si/) je na 
voljo pregled prošenj in prostih mest po posameznih domovih starejših. V 
pregledu je razvidno, koliko imajo posamezni domovi, ki so v tabeli raz-
porejeni v regije, na posamezen dan (seznam se dnevno osvežuje) prostih 
mest oz. koliko imajo aktualnih prošenj za sprejem. Na isti spletni strani se 
nahaja tudi pregled kapacitet za vsak posamezen dom starejših v Republiki 
Sloveniji, vključno s podatkom o številu eno-, dvo- in večposteljnih sob, ipd.

V zavihku »Obrazci« na internetni strani SSZS najdete vse predpisane 
obrazce in predloge dokumentov, ki jih potrebujete za sprejem v dom sta-
rejših, vključno z vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, ki 
jo oddate pri pristojnem centru za socialno delo, v kolikor bo višina me-
sečnega zneska oskrbnine presegala vaše mesečne dohodke in sposobnost 
doplačila s strani svojcev.

Storitve v domovih starejših se plačujejo iz dveh virov: storitve zdravstvene 
nege in rehabilitacije se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
kar z zdravstveno zavarovalnico uredi dom starejših. Uporabnik pa mora 
plačati storitev osnovne in socialne oskrbe v domu. Cene oskrbe v domovih 
za starejše se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev. Ceno oskrbe plača uporabnik sam.

Cene oskrbe so med posameznimi domovi za starejše različne, prav tako 
ima vsak dom več kategorij zahtevnosti Oskrbe (Oskrba I – IV). Pregled cen 
v vseh domovih za starejše je razviden iz tabele, ki se nahaja na internetni 
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strani SSZS v zavihku »Način oblikovanja cen v domovih«. Vsak dom na 
podlagi pravil sam izračuna ceno oskrbe, k njej pa mora dati soglasje Mini-
strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Če uporabnik zaradi slabšega finančnega stanja ne zmore plačila oskrbe v 
domu za starejše, so to zanj dolžni (do)plačevati svojci oz. drugi zavezanci 

Člani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Nečlani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

LEGENDA:

za njegovo preživljanje. V kolikor se uporabnik in zavezanec za preživljanje 
o plačilu ne moreta dogovoriti, mora uporabnik na pristojni center za soci-
alno delo vložiti zahtevo za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev na 
predpisanem obrazcu. Če tudi zavezanec za preživljanje ni finančno sposo-
ben, mora tudi on na CSD vložiti vlogo za oprostitev plačila storitev; v za-
dnji fazi je zavezanec za plačilo občina, v kateri ima uporabnik prebivališče.

Domovi za starejše v Sloveniji po območnih enotah

Dom ob Savinji Celje
Dom sv. Jožef, duhovno-prosvetni center

Dom upokojencev Polzela

Enota Prebold, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje

Dom Nine Pokorn GrmovjeZavod sv. Rafaela Vransko

Špesov dom Vojnik, Contraco storitve d.o.o.

Lambrechtov dom, Slovenske Konjice

Dom Lipa d.o.o., Štore

Dom starejših Šentjur
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Pegazov dom Rogaška Slatina, Comett domovi d.o.o.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria
Enota Olmo Koper, Dom upokojencev Ptuj

Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola
Center za starejše občane Lucija, d.o.o.

Socialno varstveni zavod Dutovlje

Dom upokojencev Sežana

Dom upokojencev Postojna
Talita kum zavod Postojna

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dom upokojencev Kranj

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Dom starejših občanov Preddvor 
Enota Naklo, Dom starejših občanov Preddvor 

Dom Petra Uzarja Tržič
Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Dom Viharnik Kranjska Gora, Comett domovi d.o.o.

Dom starejših občanov Krško

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Enota Dom upokojencev Brežice, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Enota Dom upokojencev Sevnica, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane

Enota Dom Poljane, Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane

Dom starejših občanov Fužine 

Dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje
Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik
Enota Kolezija, Dom starejših 
občanov Ljubljana Vič - Rudnik

Dom starejših občanov Kamnik
Dom počitka Mengeš

Enota Trzin, Dom počitka Mengeš
Dom upokojencev Domžale
Medgeneracijski center Bistrica, Domžale

Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake

Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom starejših Hrastnik

Dom Tisje Šmartno pri Litiji

Dom starejših občanov Grosuplje

Enota Loški Potok, Dom starejših občanov Grosuplje

Dom starejših občanov Kočevje

Dom starejših občanov Ribnica, RIVE d.o.o.

Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod
Zavod sv. Terezije Videm

Dom starejših Logatec
Dom Marije in Marte Logatec

Dom upokojencev Vrhnika

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

Dom Danice Vogrinec Maribor 

Enota Tabor, Dom Danice Vogrinec Maribor 

Dom starejših občanov Tezno
Sončni dom, družba za storitve d.o.o., Maribor 

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

Dom starejših občanov Idila d.o.o., Jarenina
Dom Lenart d.o.o.

Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Enota Slovenska Bistrica, Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane Dom upokojencev Ptuj

Enota Muretinci, Dom upokojencev Ptuj

Enota Kidričevo, Dom upokojencev Ptuj

Enota Juršinci, Dom upokojencev Ptuj

CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o.

Dom starejših RakičanCenter za starejše Murska Sobota, Dom starejših Rakičan
Enota Elizabeta, Sveti Jurij, Dom starejših Rakičan

Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. Dom starejših občanov Radenci, DOSOR d.o.o.

Dom Janka Škrabana, Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci
Dom Danijela Halasa Velika Polana, Zavod 

Čebela, dnevno varstvo Karitas

Dom starejših Lendava – Idösebb Polgárok Otthona Lendva
Dom starejših občanov Ljutomer

Dom Lukavci

Dom upokojencev Nova Gorica
Dom upokojencev Gradišče

Dom starejših občanov Ajdovščina
Center starejših Pristan Vipava, Zavod Pristan

Dom upokojencev Podbrdo
Enota Dom upokojencev Tolmin, Dom 

upokojencev Podbrdo

Enota Dom upokojencev Petrovo Brdo, 
Dom upokojencev Podbrdo

Enota Podsabotin, Dom upokojencev Nova Gorica

Dom starejših občanov Novo mesto

Dom starejših občanov Trebnje
Enota Šmarjeta, Šmarješke Toplice, Dom starejših občanov Trebnje

Dom starejših občanov Metlika

Dom starejših občanov Črnomelj

Koroški dom starostnikov Dravograd

Enota Slovenj Gradec, Koroški dom starostnikov Dravograd
Dom starejših Na Fari, Prevalje

Dom sv. Eme, Šentjanž, Zavod Čebela, dnevno varstvo Karitas 

Dom Hmelina d.o.o., Radlje ob Dravi

Center starejših Zimzelen, Topolšica

Dom za varstvo odraslih Velenje

Center starejših Cerknica, DEOS d.d.

Center starejših Črnuče, DEOS d.d.

Center starejših Gornji Grad, DEOS d.d.

Center starejših Horjul, DEOS d.d.

Center starejših Medvode, DEOS d.d.

Center starejših Notranje Gorice, DEOS d.d.

Center starejših Trnovo, DEOS d.d.

Zavod sv. Martina

Dom za starejše Bor, Socialno varstveni zavod Vitadom

OE NOVA GORICA

OE KOPER

OE LJUBLJANA

OE KRŠKO

OE CELJE

OE RAVNE

OE MURSKA 
SOBOTA

OE MARIBOR

OE NOVO MESTO

OE KRANJ
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OBMOČNA ENOTA CELJE

Dom ob Savinji Celje
KONTAKT:

Naslov: Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje
Telefon: 03/ 427-95-00
Elektronski naslov: dom.celje@siol.net
Spletna stran: www.domobsavinji.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- pomoč na daljavo
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom sv. Jožef, duhovno-
prosvetni center
KONTAKT:

Naslov: Plečnikova ulica 29, 3000 Celje
Telefon: 059/ 073-800
Elektronski naslov: info@jozef.si
Spletna stran: www.jozef.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce, duhovne 
vaje, izobraževanja, delavnice
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- počitniški dnevi za starejše

Seznam domov z dejavnostmi  
– člani Skupnosti

Dom upokojencev Polzela
KONTAKT:

Naslov: Pot v Šenek 7, 3313 Polzela
Telefon: 03/ 703-34-00
Elektronski naslov: info@dupolzela.si
Spletna stran: www.dupolzela.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo

Enota Prebold, Dom 
upokojencev Franc Salamon 
Trbovlje
KONTAKT:

Naslov: Na zelenici 20, 3312 Prebold
Telefon: 03/ 703-48-00
Elektronski naslov: dom.upo-f-salamon@siol.net
Spletna stran: www.dufs.eu

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- dostava hrane na dom
- frizerske storitve

Dom Nine Pokorn Grmovje
KONTAKT:

Naslov: Pernovo 4 a, 3310 Žalec
Telefon: 03/ 713-29-00
Elektronski naslov: info@dnpg.si
Spletna stran: www.dnpg.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanje za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- bivanje v bivalnih enotah

Zavod sv. Rafaela Vransko
KONTAKT:

Naslov: Vransko 144 a, 3305 Vransko
Telefon: 03/ 703-42-20
Elektronski naslov: info@nasdom-vransko.com
Spletna stran: www.nasdom-vransko.com

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pedikura, frizerske storitve

Špesov dom Vojnik, Contraco 
storitve d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Cesta v Tomaž 6 a, 3212 Vojnik
Telefon: 03/ 780-42-00
Elektronski naslov: info@contraco.si
Spletna stran: www.dom-vojnik.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- oskrba dementnih stanovalcev po t.i. integrira-
nem modelu »z osebnim spremljanjem«
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- center za dializo in nefrologijo Hemodial, ki je 
ne voljo stanovalcem in ambulantnim pacientom

Lambrechtov dom, Slovenske 
Konjice
KONTAKT:

Naslov: Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03/ 757-42-00
Elektronski naslov: info@lambrechtov-dom.si
Spletna stran: www.lambrechtov-dom.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center

- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom Lipa d.o.o., Štore
KONTAKT:

Naslov: Cesta Kozjanskega odreda 3, 3220 Štore
Telefon: 082/ 009-200
Elektronski naslov: info@domlipa.si
Spletna stran: www.domlipa.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- socialni servis

Dom starejših Šentjur
KONTAKT:

Naslov: Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur pri Celju
Telefon: 03/ 746-17-00
Elektronski naslov: info@dom-sentjur.si
Spletna stran: www.dom-starejsih-sentjur.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- izvajanje paliativne oskrbe

Dom upokojencev Šmarje pri 
Jelšah
KONTAKT:

Naslov: Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 817-14-00
Elektronski naslov: tajnistvo@dusmarje.si
Spletna stran: www.dusmarje.si
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DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pedikura za zunanje uporabnike na domu

Pegazov dom Rogaška Slatina, 
Comett domovi d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/ 818-55-00
Elektronski naslov: info@pegazov-dom.si
Spletna stran: www.pegazov-dom.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA KOPER

Obalni dom upokojencev 
Koper – Casa costiera del 
pensionato Capodistria
KONTAKT:

Naslov: Krožna cesta 5, 6000 Koper
Telefon: 05/ 665-96-00
Elektronski naslov: info@odu.si
Spletna stran: www.odu-koper.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo
- frizerske storitve
- bife

Enota Olmo Koper, Dom 
upokojencev Ptuj
KONTAKT:

Naslov: Oljčna pot 65, 6000 Koper 
Telefon: 05/ 620-88-00
Elektronski naslov: domkoper@domptuj.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev.si

Dom upokojencev Izola – Casa 
del pensionato Isola
KONTAKT:

Naslov: Kosovelova 22, 6310 Izola
Telefon: 05/ 610-02-00
Elektronski naslov: duizola@siol.net

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Center za starejše občane 
Lucija, d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Seča 197 b, 6320 Portorož
Telefon: 082/ 003-000
Elektronski naslov: info@center-lucija.si
Spletna stran: www.center-lucija.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- socialni servis

Socialno varstveni zavod 
Dutovlje
KONTAKT:

Naslov: Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Telefon: 05/ 708-41-00
Elektronski naslov: info@svz-dutovlje.si
Spletna stran: www.svz-dutovlje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- izdelava in prodaja izdelkov ustvarjalnih 
delavnic

Dom upokojencev Sežana
KONTAKT:

Naslov: Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana
Telefon: 05/ 731-17-00
Elektronski naslov: info@dus.si
Spletna stran: www.dus.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- oddelek za osebno spremljanje

Dom upokojencev Postojna
KONTAKT:

Naslov: Rožna ulica 10, 6230 Postojna
Telefon: 05/ 700-11-00
Elektronski naslov: info@du-po.si
Spletna stran: www.du-po.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo za osebe po poškodbi glave

Talita kum zavod Postojna
KONTAKT:

Naslov: Ljubljanska 28, 6230 Postojna
Telefon: 05/ 620-24-00
Elektronski naslov: info@talitakum.si
Spletna stran: www.talitakum.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov Ilirska 
Bistrica
KONTAKT:

Naslov: Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica 
Telefon: 05/ 714-08-00
Elektronski naslov: info@dso-ilb.si
Spletna stran: www.dso-ilb.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevni center
- krizne namestitve

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Dom upokojencev Kranj
KONTAKT:

Naslov: Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Telefon: 04/ 280-13-00
Elektronski naslov: kranj@ssz-slo.si
Spletna stran: www.du-kranj.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
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Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka
KONTAKT:

Naslov: Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04/ 620-72-00
Elektronski naslov: info@css-sl.si
Spletna stran: www.css-sl.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pedikura za zunanje uporabnike
- frizerske storitve za zunanje uporabnike
- refleksoterapija

Dom starejših občanov 
Preddvor 
KONTAKT:

Naslov: Potoče 2, 4205 Preddvor
Telefon: 04/ 275-20-00
Elektronski naslov: dom.preddvor@dso-predd-
vor.si
Spletna stran: www.dso-preddvor.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Enota Naklo, Dom starejših 
občanov Preddvor 
KONTAKT:

Naslov: Stara cesta 63, 4202 Naklo
Telefon: 04/ 277-20-00
Elektronski naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si
Spletna stran: www.dso-preddvor.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom Petra Uzarja Tržič
KONTAKT:

Naslov: Bistrica, Ročevnica 58, 4290 Tržič
Telefon: 04/ 598-03-00
Elektronski naslov: dpu-trzic@siol.net
Spletna stran: www.dputrzic.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- skupnost za samopomoč svojcev oseb z 
demenco
- frizer za zunanje uporabnike

Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica
KONTAKT:

Naslov: Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
Telefon: 04/ 537-50-00
Elektronski naslov: tajnistvo@dom-drjankabene-
dika.si
Spletna stran: www.dom-drjankabenedika.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco

- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- izobraževanja in predavanja za stanovalce in 
svojce
- socialni servis
- dnevno varstvo

Dom upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice
KONTAKT:

Naslov: Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Telefon: 04/ 583-41-00
Elektronski naslov: info@dom-jesenice.si
Spletna stran: www.dom-jesenice.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- izobraževanja, skupine za samopomoč
- bivanje v gospodinjskih skupinah

Dom Viharnik Kranjska Gora, 
Comett domovi d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Čičare 14, 4280 Kranjska Gora
Telefon: 04/ 583-77-00
Elektronski naslov: info@dom-viharnik.si
Spletna stran: www.dom-viharnik.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA KRŠKO

Dom starejših občanov Krško
KONTAKT:

Naslov: Kovinarska ulica 13, 8270 Krško
Telefon: 07/ 488-18-50
Elektronski naslov: krsko@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dsokrsko.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca
KONTAKT:

Naslov: Arto 13, 8290 Sevnica
Telefon: 07/816-14-00
Elektronski naslov: duo.impoljca@duo-impoljca.si
Spletna stran: www.impoljca.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- frizerske storitve
- prevoz z ali brez spremstva
- storitve kuhinje po ceniku dodatnih storitev
- fotokopiranje

Enota Dom upokojencev 
Brežice, Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca
KONTAKT:

Naslov: Dobovska cesta 8, 8250 Brežice
Telefon: 07/499-17-00
Elektronski naslov: duo.brezice@duo-impoljca.si
Spletna stran: www.impoljca.si
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DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- frizerske storitve
- prevoz z ali brez spremstva
- storitve kuhinje po ceniku dodatnih storitev
- fotokopiranje

Enota Dom upokojencev 
Sevnica, Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca
KONTAKT:

Naslov: Trg svobode 17, 8290 Sevnica
Telefon: 07/ 816-07-40
Elektronski naslov: duo.sevnica@duo-impoljca.si
Spletna stran: www.impoljca.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- dnevno varstvo
- frizerske storitve
- prevoz z ali brez spremstva
- storitve kuhinje po ceniku dodatnih storitev
- fotokopiranje

Trubarjev dom upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu
KONTAKT:

Naslov: Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434  Loka pri 
Zidanem Mostu
Telefon: 03/ 565-81-00
Elektronski naslov: loka@ssz-slo.si
Spletna stran: www.tdu-loka.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- izposoja pripomočkov za nego
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA 
LJUBLJANA

Dom starejših občanov 
Ljubljana Bežigrad
KONTAKT:

Naslov: Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 589-67-50
Elektronski naslov: info@dsolj-bezigrad.si
Spletna stran: www.dsolj-bezigrad.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- telovadba za zunanje uporabnike

Dom upokojencev Center, 
Tabor - Poljane
KONTAKT:

Naslov: Tabor 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 234-73-00
Elektronski naslov: dom.center@duc.si
Spletna stran: www.duc.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- kavarna

Enota Dom Poljane, Dom 
upokojencev Center, Tabor - 
Poljane
KONTAKT:

Naslov: Ulica Janeza Pavla II 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 234-71-00
Elektronski naslov: dom.center@duc.si
Spletna stran: www.duc.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- kavarna

Dom starejših občanov Fužine 
KONTAKT:

Naslov: Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 587-46-00
Elektronski naslov: tajnistvo@dso-fuzine.si
Spletna stran: www.dso-fuzine.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno bivanje/varstvo
- paliativna oskrba
- srečanja »Alzheimer caffe«
- pedikerske storitve za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov 
Ljubljana Moste - Polje
KONTAKT:

Naslov: Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/584-37-00
Elektronski naslov: dsolmp@siol.net

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center (konec leta 2014)
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov 
Ljubljana - Šiška
KONTAKT:

Naslov: Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 513-16-30
Elektronski naslov: siska@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dso-siska.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce

- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- kavarna

Dom starejših občanov 
Ljubljana Vič - Rudnik
KONTAKT:

Naslov: Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana
Telefon: 01/ 477-06-00
Elektronski naslov: dom.vic@dom-vic.si
Spletna stran: www.dso-vic.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo (od januarja 2015 dalje)

Enota Kolezija, Dom starejših 
občanov Ljubljana Vič - 
Rudnik
KONTAKT:

Naslov: Kopališka 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/477-01-00
Elektronski naslov: dom.vic@dom-vic.si
Spletna stran: www.dso-vic.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo 

Dom starejših občanov 
Kamnik
KONTAKT:

Naslov: Neveljska pot 26, 1240 Kamnik
Telefon: 01/ 839-15-18
Elektronski naslov: dom.kamnik1@siol.net
Spletna stran: www.dso-kamnik.si
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DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom počitka Mengeš
KONTAKT:

Naslov: Glavni trg 13, 1234 Mengeš
Telefon: 01/ 723-72-28
Elektronski naslov: zavod@dpm.si
Spletna stran: www.dom-pocitka-menges.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Trzin, Dom počitka 
Mengeš
KONTAKT:

Naslov: Ljubljanska cesta 10 a, 1236 Trzin
Telefon: 01/ 560-94-44
Elektronski naslov: zavod@dpm.si
Spletna stran: www.dom-pocitka-menges.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- pomoč na daljavo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom upokojencev Domžale
KONTAKT:

Naslov: Karantanska cesta 5, 1230 Domžale
Telefon: 01/ 724-12-30

Elektronski naslov: dud@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev-domzale.
com

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike, tudi na domu
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- Bownova terapija
- podporna skupina za svojce

Medgeneracijski center 
Bistrica, Domžale
KONTAKT:

Naslov: Cesta talcev 10, 1230 Domžale
Telefon: 01/ 729-73-10
Elektronski naslov: info@mgc-bistrica.si
Spletna stran: www.mgc-bistrica.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov Polde 
Eberl-Jamski Izlake
KONTAKT:

Naslov: Izlake 13, 1411 Izlake
Telefon: 03/ 567-40-85
Elektronski naslov: info@dso-izlake.si
Spletna stran: www.dso-izlake.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- rehabilitacija bolnikov po možganski kapi

Dom upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje
KONTAKT:

Naslov: Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
Telefon: 03/ 565-33-00
Elektronski naslov: dom.upo-f-salamon@siol.net
Spletna stran: www.dufs.eu

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- hidroterapija
- telovadba za zunanje uporabnike
- frizerske storitve

Dom starejših Hrastnik
KONTAKT:

Naslov: Novi Log 4 a, 1430 Hrastnik
Telefon: 03/ 565-41-00
Elektronski naslov: hrastnik@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dom-hrastnik.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- catering

Dom Tisje Šmartno pri Litiji
KONTAKT:

Naslov: Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/ 890-01-00
Elektronski naslov: tisje@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dom-tisje.si

DEJAVNOSTI:

 - institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center

- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- bivanje v gospodinjskih enotah
- dnevno varstvo
- socialni servis

Dom starejših občanov 
Grosuplje
KONTAKT:

Naslov: Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
Telefon: 01/ 781-07-00
Elektronski naslov: grosuplje@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dso-grosuplje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- izvajanje frizerskih in pedikerskih storitev

Enota Loški Potok, Dom 
starejših občanov Grosuplje
KONTAKT:

Naslov: Hrib 104, 1318 Loški Potok
Telefon: 082/ 009-000
Elektronski naslov: grosuplje@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dso-grosuplje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom starejših občanov 
Kočevje
KONTAKT:

Naslov: Roška cesta 22, 1330 Kočevje
Telefon: 01/ 893-02-22
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Elektronski naslov: tajnistvo@dsokocevje.si
Spletna stran: www.dsokocevje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov 
Ribnica, RIVE d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica
Telefon: 082/ 009-700
Elektronski naslov: rive@rive.si
Spletna stran: www.dsoribnica.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

Prizma Ponikve, posebni 
socialno varstveni zavod
KONTAKT:

Naslov: Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje
Telefon: 01/ 788-01-00
Elektronski naslov: info@prizma-ponikve.si
Spletna stran: www.prizma-ponikve.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

Zavod sv. Terezije Videm
KONTAKT:

Naslov: Videm 33 a, 1312 Videm - Dobrepolje
Telefon: 01/ 781-23-00
Elektronski naslov: zavod.svterezije@zst.si
Spletna stran: www.domstarejsihvidem.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom starejših Logatec
KONTAKT:

Naslov: Gubčeva 8 a, 1370 Logatec
Telefon: 01/ 750-80-80
Elektronski naslov: info@ds-logatec.si
Spletna stran: www.ds-logatec.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- dnevno varstvo
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom Marije in Marte Logatec
KONTAKT:

Naslov: Šolska pot 1, 1370 Logatec
Telefon: 01/ 754-20-40
Elektronski naslov: info@dmm.si
Spletna stran: www.zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
dom-marije-in-marte/

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo

Dom upokojencev Vrhnika
KONTAKT:

Naslov: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Telefon: 01/ 757-01-00
Elektronski naslov: info@du-vrhnika.si
Spletna stran: www.du-vrhnika.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

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

Naslov: Arkova ulica 4, 5280 Idrija
Telefon: 05/ 372-72-70
Elektronski naslov: info@duidrija.si
Spletna stran: www.duidrija.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Enota Marof, Dom 
upokojencev Idrija, oskrba in 
varstvo starostnikov, d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Vojkova ulica 35, 5280 Idrija
Telefon: 05/ 373-49-20
Elektronski naslov: info@duidrija.si
Spletna stran: www.duidrija.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA 
MARIBOR

Dom Danice Vogrinec Maribor 
KONTAKT:

Naslov: Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor 
Telefon: 02/ 480-61-00
Elektronski naslov: mateja.knaus@danica-vogri-
nec.si
Spletna stran: www.danica-vogrinec.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve

- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- masaže

Enota Tabor, Dom Danice 
Vogrinec Maribor 
KONTAKT:

Naslov: Veselova ulica 3, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 470-12-00
Elektronski naslov: mateja.knaus@danica-vogri-
nec.si
Spletna stran: www.danica-vogrinec.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- masaže

Dom starejših občanov Tezno
KONTAKT:

Naslov: Panonska ulica 41, 2000 Maribor 
Telefon: 02/ 460-26-00
Elektronski naslov: uprava@dso-tezno.si
Spletna stran: www.dso-tezno.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Sončni dom, družba za 
storitve d.o.o., Maribor 
KONTAKT:
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Naslov: Železnikova ulica 10, 2000 Maribor 
Telefon: 02/ 471-64-00
Elektronski naslov: soncni.dom@amis.net
Spletna stran: www.soncnidom.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu v Občinah Ruše in Selnica ob 
Dravi
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

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

Naslov: Pekrska cesta 56, 2000 Maribor 
Telefon: 02/ 480-56-00
Elektronski naslov: info@dompodgorco.si
Spletna stran: www.dompodgorco.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija za zunanje uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dnevno varstvo

Dom starejših občanov Idila 
d.o.o., Jarenina
KONTAKT:

Naslov: Vukovski dol 30, 2221 Jarenina
Telefon: 02/ 655-66-50
Elektronski naslov: info@dsidila.si
Spletna stran: www.domstarejsihidila.si

DEJAVNOSTI:  

- institucionalno varstvo

Dom Lenart d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Gubčeva 5, 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah
Telefon: 059/ 221-100
Elektronski naslov: info@domlenart.si
Spletna stran: www.domlenart.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco

- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- paliativna oskrba
- oddaja oskrbovanih stanovanj v najem

Dom dr. Jožeta Potrča, 
Poljčane
KONTAKT:

Naslov: Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
Telefon: 02/ 829-59-20
Elektronski naslov: info@dom-poljcane.si
Spletna stran: www.dom-poljcane.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Slovenska Bistrica, Dom 
dr. Jožeta Potrča, Poljčane
KONTAKT:

Naslov: Tomšičeva ulica 33, 2310 Slovenska Bi-
strica
Telefon: 02/ 818-58-00
Elektronski naslov: bistrica@dom-poljcane.si
Spletna stran: www.dom-poljcane.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom upokojencev Ptuj
KONTAKT:

Naslov: Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Telefon: 02/ 780-73-00

Elektronski naslov: domptuj@domptuj.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Muretinci, Dom 
upokojencev Ptuj
KONTAKT:

Naslov: Muretinci 45, 2272 Gorišnica
Telefon: 02/ 740-74-31
Elektronski naslov: domptuj@domptuj.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev.si

Enota Kidričevo, Dom 
upokojencev Ptuj
KONTAKT:

Naslov: Kajuhova ulica 2, 2325 Kidričevo
Telefon: 02/ 620-52-00
Elektronski naslov: domptuj@domptuj.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev.si

Enota Juršinci, Dom 
upokojencev Ptuj
KONTAKT:

Naslov: Juršinci 19 d, 2256 Juršinci
Telefon: 02/ 620-74-50
Elektronski naslov: domptuj@domptuj.si
Spletna stran: www.dom-upokojencev.si

CSO Ormož, Center za starejše 
občane d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Ulica dr. Hrovata 10 a, 2270 Ormož
Telefon: 02/ 741-62-00
Elektronski naslov: info@cso-ormoz.si
Spletna stran: www.cso-ormoz.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

OBMOČNA ENOTA 
MURSKA SOBOTA

Dom starejših Rakičan
KONTAKT:

Naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9103 Murska Sobota
Telefon: 059/ 234-945
Elektronski naslov: dom.rakican@siol.net
Spletna stran: www.ds-rakican.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- pomoč na daljavo (v sodelovanju s podjetjem 
Pacient d.o.o.)
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Center za starejše Murska 
Sobota, Dom starejših Rakičan
KONTAKT:

Naslov: Gregorčičeva ulica 24 b, 9000 Murska So-
bota
Telefon: 059/ 234-950
Elektronski naslov: dom.rakican@siol.net
Spletna stran: www.ds-rakican.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- pomoč na daljavo (v sodelovanju s podjetjem 
Pacient d.o.o.)
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- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

Enota Elizabeta, Sveti Jurij, 
Dom starejših Rakičan
KONTAKT:

Naslov: Sveti Jurij 7 b, 9262 Rogaševci
Telefon: 02/ 558-86-31
Elektronski naslov: dom.rakican@siol.net
Spletna stran: www.ds-rakican.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- dnevni center
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom starejših občanov Gornja 
Radgona d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Trate 40, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02/ 568-45-00
Elektronski naslov: info@dso-gr.si
Spletna stran: www.dso-gr.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- frizerske storitve
- pedikura
- opremljenost prostorov s tehnično opremo za 
gluhe in naglušne
- oddajanje prostorov za izobraževanja, sestanke 
in konference
- razstavni prostor za likovno dejavnost
- balinišče

Dom starejših občanov 
Radenci, DOSOR d.o.o.
KONTAKT:

Naslov: Prisojna cesta 4 a, 9252 Radenci
Telefon: 02/ 568-46-00
Elektronski naslov: info@dosor.si
Spletna stran: www.dosor.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- geriatrično gerontološki center, v okviru kate-
rega deluje 9 zdravnikov specialistov (logoped, 
fiziater, diabetolog, ortoped, gastroenterolog, 
kardiolog, internist, ORL specialist, psihotera-
pevt)

Dom Janka Škrabana, Zavod 
sv. Cirila in Metoda Beltinci
KONTAKT:

Naslov: Mladinska ulica 1 a, 9231 Beltinci
Telefon: 02/ 542-31-10
Elektronski naslov: info@zcm.si
Spletna stran: www.zcm.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- strokovna ekipa za paliativno oskrbo

Dom Danijela Halasa Velika 
Polana, Zavod Čebela, dnevno 
varstvo Karitas
KONTAKT:

Naslov: Velika Polana 109, 9225 Velika Polana
Telefon: 059/ 073-138

Elektronski naslov: info@domhalas.si
Spletna stran: www.domhalas.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- medgeneracijski center
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- krizne namestitve

Dom starejših Lendava – 
Idösebb Polgárok Otthona 
Lendva
KONTAKT:

Naslov: Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
Telefon: 02/ 578-12-36
Elektronski naslov: dom_starejsih.lendava@siol.
net
Spletna stran: 

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- bivanje v gospodinjskih skupnostih
- dnevno varstvo

Dom starejših občanov 
Ljutomer
KONTAKT:

Naslov: Cesta 1. slovenskega tabora 5, 9240 Lju-
tomer
Telefon: 02/ 585-11-00
Elektronski naslov: info@dso-ljutomer.si
Spletna stran: www.dso-ljutomer.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- bivalna enota za osebe z demenco (2 gospo-
dinjski skupini)
- odnašanje in prehrana v domu za zunanje 
uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

- bivalna enota za stanovalce z demenco v 
Stročji vasi, ki deluje v celoti kot »dom četrte 
generacije«

Dom Lukavci
KONTAKT:

Naslov: Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02/588-84-20
Elektronski naslov: lukavci@siol.net
Spletna stran: www.lukavci.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA NOVA 
GORICA

Dom upokojencev Nova Gorica
KONTAKT:

Naslov: Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 339-41-00
Elektronski naslov: info@dung.si
Spletna stran: www.dung.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Podsabotin, Dom 
upokojencev Nova Gorica
KONTAKT:

Naslov: Podsabotin 27, 5211 Kojsko
Telefon:  082/ 003-970
Elektronski naslov: info@dung.si
Spletna stran: www.dung.si
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Dom upokojencev Gradišče
KONTAKT: 

Naslov: Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk
Telefon: 05/ 330-69-00
Elektronski naslov: gradisce@ssz-slo.si
Spletna stran: www.domgradisce.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pedikura v domu in na domu za zunanje 
uporabnike

Dom starejših občanov 
Ajdovščina
KONTAKT:

Naslov: Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05/ 365-98-11
Elektronski naslov: ajdovscina@ssz-slo.si
Spletna stran: www.dso-ajdovscina.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pomoč na domu (od 01.01.2015 dalje)
- dostava kosil za zunanje uporabnike

Center starejših Pristan 
Vipava, Zavod Pristan
KONTAKT:

Naslov: Goriška cesta 27, 5271 Vipava
Telefon: 05/ 368-77-50
Elektronski naslov: info@pristan.si
Spletna stran: www.pristan.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom upokojencev Podbrdo
KONTAKT:

Naslov: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
Telefon: 05/ 380-18-40
Elektronski naslov: info@dompodbrdo.si
Spletna stran: www.dompodbrdo.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- izposoja pripomočkov za nego
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Dom upokojencev 
Tolmin, Dom upokojencev 
Podbrdo
KONTAKT:

Naslov: Gregorčičeva ulica 32, 5220 Tolmin
Telefon: 05/ 380-18-00
Elektronski naslov: info@dompodbrdo.si
Spletna stran: www.dompodbrdo.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Dom upokojencev 
Petrovo Brdo, Dom 
upokojencev Podbrdo
KONTAKT:

Naslov: Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo
Telefon: 05/ 380-18-20
Elektronski naslov: info@dompodbrdo.si
Spletna stran: www.dompodbrdo.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- izposoja pripomočkov za nego
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike

OBMOČNA ENOTA NOVO 
MESTO

Dom starejših občanov Novo 
mesto
KONTAKT:

Naslov: Šmihel 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 371-99-11
Elektronski naslov: dso-nm@siol.net
Spletna stran: www.dso-novomesto.com

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- frizerske storitve
- šivanje

Dom starejših občanov 
Trebnje
KONTAKT:

Naslov: Stari trg 63, 8210 Trebnje
Telefon: 07/ 346-21-00
Elektronski naslov: info@dso-trebnje.si
Spletna stran: www.dso-trebnje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike 
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Enota Šmarjeta, Šmarješke 
Toplice, Dom starejših 
občanov Trebnje
KONTAKT:

Naslov: Šmarjeta 70 a, 8220 Šmarješke Toplice
Telefon: 07/ 384-38-50
Elektronski naslov: info@dso-trebnje.si
Spletna stran: www.dso-trebnje.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo

Dom starejših občanov 
Metlika
KONTAKT:

Naslov: Mestni trg 16, 8330 Metlika 
Telefon: 07/ 306-31-40
Elektronski naslov: tajnistvo@dso-metlika.si
Spletna stran: www.dso-metlika.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom starejših občanov 
Črnomelj
KONTAKT:

Naslov: Ulica 21. oktobra 19 c, 8340 Črnomelj
Telefon: 07/ 305-62-60
Elektronski naslov: crnomelj@ssz-slo.si
Spletna stran: www.domcrnomelj.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- obravnava oseb z demenco (integriran pristop)
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- specializirana mobilna služba za pomoč na 
domu (24 ur na dan, vse dni v letu)
- dnevni center (dnevno varstvo)
- splošna pomoč starejšim v okolju, po njihovem 
naročilu
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OBMOČNA ENOTA RAVNE 
NA KOROŠKEM

Koroški dom starostnikov 
Dravograd
KONTAKT:

Naslov: Črneče 146, 2370 Dravograd
Telefon: 02/ 872-33-50
Elektronski naslov: kdsd@siol.net
Spletna stran: www.kds-dravograd.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Enota Slovenj Gradec, Koroški 
dom starostnikov Dravograd
KONTAKT:

Naslov: Celjska cesta 24, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/ 884-64-35
Elektronski naslov: kdsd@siol.net
Spletna stran: www.kds-dravograd.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom

Dom starejših Na Fari, Prevalje
KONTAKT:

Naslov: Na Fari 50, 2391 Prevalje
Telefon: 02/ 824-09-20
Elektronski naslov: dom.prevalje@siol.net 
Spletna stran: www.ds-nafari.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- center dnevnih aktivnosti / medgeneracijski 
center
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- pridobljen certifikat odličnosti
- prilagajanje potrebam uporabnikov

Dom sv. Eme, Šentjanž, 
Zavod Čebela, dnevno varstvo 
Karitas 
KONTAKT:

Naslov: Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 02/ 878-71-67
Elektronski naslov: dom.ema@karitasmb.si
Spletna stran: www.karitasmb.si/2_vsebina.
php?id_menu=19

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- krajevna informacijska točka za starejše, ljudi z 
demenco in njihove svojce

Dom Hmelina d.o.o., Radlje ob 
Dravi
KONTAKT:

Naslov: Koroška cesta 67 a, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: 02/ 887-03-70
Elektronski naslov: info@domhmelina.si
Spletna stran: www.domhmelina.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce, srečanja 
»Alzheimer cafe«, medgeneracijska druženja
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco

- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Center starejših Zimzelen, 
Topolšica
KONTAKT:

Naslov: Topolšica 78 a, 3326 Topolšica
Telefon: 03/ 896-37-00
Elektronski naslov: info@pvzimzelen.si
Spletna stran: www.cs-zimzelen.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- najem večnamenske dvorane za mirne 
prireditve

Dom za varstvo odraslih 
Velenje
KONTAKT:

Naslov: Kidričeva 23, 3320 Velenje
Telefon: 03/ 898-84-01
Elektronski naslov: info@domvelenje.si
Spletna stran: www.dom-velenje.com

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
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Seznam domov z dejavnostmi 
– nečlani Skupnosti

Center starejših Cerknica, 
DEOS d.d.
KONTAKT:

Naslov: Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica
Telefon: 01/ 70-55-100, 01/ 70-55-106
Elektronski naslov: info.cerknica@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- dnevno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- medgeneracijsko središče
- krizne namestitve
- prevozi za starejše s spremstvom
- vsakotedenske aktivnosti za kreativno 
preživljanje prostega časa in veliko dogodkov ter 
prireditev
- kratka čakalna doba
- zagotovljeno parkirišče

Center starejših Črnuče, DEOS 
d.d.
KONTAKT:

Naslov: Ulica Ceneta Štuparja 141, 1231 Ljubljana-
Črnuče
Telefon: 01/ 56-22-700, 01/ 56-22-702
Elektronski naslov: info.crnuce@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike

- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- medgeneracijsko središče
- prevozi za starejše s spremstvom
- krizne namestitve
- kratka čakalna doba
- vsakotedenske aktivnosti za kreativno 
preživljanje prostega časa in veliko dogodkov ter 
prireditev 
- parkirna garaža
- mirna lokacija na robu Ljubljane

Center starejših Gornji Grad, 
DEOS d.d.
KONTAKT:

Naslov: Tlaka 28, 3342 Gornji Grad
Telefon: 01/ 56-22-700, 01/ 56-22-702
Elektronski naslov: info.gornjigrad@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- storitve intenzivne fizioterapije (rehabilitacija 
po svežih in akutnih poškodbah in operacijah 
gibalnega sistema, pri kroničnih degenerativnih 
obolenjih oz. po možganski kapi ali pri obolenjih 
dihalnih poti)
- vsakotedenske aktivnosti za kreativno 
preživljanje prostega časa in veliko dogodkov ter 
prireditev
- zagotovljeno parkirišče
- lokacija, okolje in ozračje ustrezajo vsem er-
gonomskim in bivalnim pogojem (Občina Gornji 
Grad je pridobila mesto v Evropski klimatski 
zvezi)

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših
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Center starejših Horjul, DEOS 
d.d.
KONTAKT:

Naslov: Slovenska cesta 17, 1354 Horjul
Telefon: 01/ 75-91-300, 01/75-91-310
Elektronski naslov: info.horjul@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- organizacija različnih aktivnosti, frizerske, pedi-
kerske, masažne storitve, skrb za domske živali
- Center se nahaja v mirni naravi
- izjemno urejena domska kapelica
- bližina mestne knjižnice, lekarne, pošte in 
trgovine

Center starejših Medvode, 
DEOS d.d.
KONTAKT:

Naslov: Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
Telefon: 01/ 36-25-400, 01/ 36-25-665
Elektronski naslov: info.medvode@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- prevozi za starejše s spremstvom
- vsakotedenske aktivnosti za kreativno 
preživljanje prostega časa in veliko dogodkov ter 
prireditev
- funkcionalna povezanost z oskrbovanimi 
stanovanji
- urejen park za domom
- odlična lokacija v bližini Zbiljskega jezera

Center starejših Notranje 
Gorice, DEOS d.d.
KONTAKT:

Naslov: Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice
Telefon: 082/ 000-400, 082/ 000-403
Elektronski naslov: info.notranjegorice@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- veliko število enoposteljnih sob
- kratka čakalna doba
- zagotovljeno parkirišče
- mestni avtobus
- trgovina v neposredni bližini
- oskrbovana stanovanja znotraj hiše
- bivalni nadstandard v apartmajih (48 m3 
bivalne površine)

Center starejših Trnovo, DEOS 
d.d.
KONTAKT:

Naslov: Devinska 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 082/ 002-500, 082/ 002-502
Elektronski naslov: info.trnovo@deos.si
Spletna stran: www.deos.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- oskrba v oskrbovanih stanovanjih
- začasne namestitve
- usposabljanja za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- fizioterapija / delovna terapija za zunanje 
uporabnike
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike
- krizne namestitve
- prevozi za starejše s spremstvom
- enoposteljne sobe na varovanem oddelku s 
svojim parkom
- vsakotedenske aktivnosti za kreativno 

preživljanje prostega časa in veliko dogodkov ter 
prireditev
- funkcionalna povezanost z oskrbovanimi 
stanovanji
- projekt zaposlenih in stanovalcev Prijatelja srca
- odlična lokacija v središču Ljubljane z velikim 
parkom in vso infrastrukturo v obsegu 100 
metrov

Zavod sv. Martina
KONTAKT:

Naslov: Srednja vas v Bohinju 33 a, 4267 Srednja 
vas v Bohinju
Telefon: 04/ 577-84-15
Elektronski naslov: zsm@zsm.si
Spletna stran: www.zavodsvetegamartina.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- pomoč na domu
- začasne namestitve
- izposoja pripomočkov za nego
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- dostava hrane na dom
- pranje perila za zunanje uporabnike

Dom za starejše Bor, Socialno 
varstveni zavod Vitadom
KONTAKT:

Naslov: Črni Vrh 120, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
Telefon: 05/ 37-51-300
Elektronski naslov: info@vitadom.si
Spletna stran: www.vitadom.si

DEJAVNOSTI:

- institucionalno varstvo
- začasne namestitve
- usposabljanje za starejše in svojce
- oddelek za osebe z demenco
- prehrana v domu za zunanje uporabnike
- pranje perila za zunanje uporabnike



•    Športne in rekreacijske aktivnosti (jutranja 

telovadba, izleti v naravo, urejanje okolice itd.)

•    Vaje pevskega zbora in spremljanje 

lokalnih kulturnih dogodkov.  

•    Bralne, gospodinjske, kreativne urice in 

filmski krožek.  

•    Duhovna oskrba v vseh domovih.

•    Hortikulturna skupina za spoznavanje in 

uporabo različna zelišča, priprava čajev in 

jedi ter sajenje rož. 

•    Praznovanje rojstnih dni stanovalcev.  

•    Druženje s prostovoljci.

Več o ponudbi na www.deos.si ali                          !

Vedno je pravi čas za nove začetke. V centrih starejših DEOS omogočamo prijetno in udobno 

bivanje, obenem pa z raznovrstnimi aktivnostmi poskrbimo za pestrost vsakdana.

Pomagamo ustvarjati nova 
življenjska poglavja!

V Beli štacunci najdete:
•    obloge za sodobno oskrbo rane,
•    sanitetni in obvezilni material,
•    kompresijske nogavice in povoje,
•    pripomočke za inkontinenco,
•    medicinske pripomočke za diabetes,
•    program za stomo,
•    ortopedske pripomočke,
•    pripomočke za inhalacijsko terapijo,
•    merilce krvnega tlaka, termometre,
•    izdelke in pripomočke za nego ter hrano za otroke in mamice, 
•    izdelke za osebno nego in zaščito,
•    izdelke za nego in higieno štirinožnih prijateljev,
•    naravno kozmetiko,
•    prehranska dopolnila in čaje.

Medicinske pripomočke izdajamo 
tudi na naročilnico.

Zanesljiva pomoč pri uhajanju

PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO

 TOSAMA BELA ŠTACUNCA VIR, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale • TOSAMA BELA ŠTACUNCA LJUBLJANA, 
BTC City, Dvorana A, visoko pritličje, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana •  TOSAMA BELA ŠTACUNCA 
MARIBOR, Jezdarska ulica 4, 2000 Maribor • TOSAMA BELA ŠTACUNCA KOPER, blagovnica Oviesse, Pristaniška 
4, 6000 Koper; Na voljo 1 ura brezplačnega parkiranja. • TOSAMA BELA ŠTACUNCA IZOLA, ob Zdravstvenem 
domu Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola

Na voljo v Belih štacuncah, lekarnah in specializiranih trgovinah. www.tosama.si



Vsi si zaslužimo starost, ki bo pisala najlepše spomine. 
Potrudite se zanjo, skupaj z nami in  vašo družino.

Starost je lepa, 
če jo živimo.

V našem domu 
ste vedno dobrodošli.

V domu starejših vam nudimo 
več kot bivališče. Vedno 

boste deležni kakovostnega, 
zdravega in družabnega 

življenja - kot stanovalci ali 
uporabniki naših storitev.

Obiščemo vas tudi v vašem 
domačem okolju.

Pridemo na obisk. Kadarkoli. Z veseljem 
prisluhnemo vašim željam in poskrbimo, 

da brezskrbno in zadovoljno uživate 
vsakdan v udobju vašega doma.

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših

Negujmo jo skupaj.

www.ssz-slo.si

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših



Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Letališka 3c, 1122 Ljubljana

Tel.: 01 / 520 80 00, faks: 01 / 520 80 06
info@ssz-slo.si, www.ssz-slo.si


