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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

1. NAZIV PROJEKTA 

IZGRADNJA DOMA ZA STAREJŠE   

 

2. LOKACIJA PROJEKTA 

Gradnja doma starejših je predvidena v naselju Semič, Bela krajina na lokaciji, ki se razprostira 

ob Črnomaljski cesti med gostinskim objektom in cerkvijo sv. Mihaela. Lokacija se nahaja v 

katastrski občini Semič na parcelah številka 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 357, 358, 

359, 360, 355, 356/1, 356/2, 350/2, 356/3. 

Slika1: Lokacija projekta - Semič 

 
 

3. DEJAVNOST/SEKTOR INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Zdravstvo in socialno varstvo 

 

4. KRATEK OSNUTEK PROJEKTA 

 

Projekt predvideva izgradnjo doma za starejše v Semiču skupaj z zunanjo ureditvijo in nabavo 

notranje opreme. Predvidena je izgradnja objekta s 60 posteljami. 

 

Dom za starejše lahko funkcijsko deluje kot enota najbližjega doma za starejše Črnomelj, kakor 

je bil tudi projektiran in za kar je pridobljeno gradbeno dovoljenje, lahko pa nastopa tudi kot 

samostojna enota. Vsebinsko se dom  v tem primeru uredi v smislu zadovoljevanja potreb na 

trgu. Tako je lahko zasnovan kot klasičen dom za starejše, lahko pa se uredi tudi v smislu 



zadovoljevanja potreb posebnih skupin starejših (bolj prestižna ponudba, varovana 

stanovanja…), vse skladno z željami investitorja. V takšnem primeru bi bila verjetno potrebna 

sprememba gradbenega dovoljenja.   

 

Namen investicijske naložbe je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje oskrbe 

starejših občanov v občini Semič. 

 

Gradnja in kasnejše upravljanje lahko poteka v obliki javno-zasebnega partnerstva, Občina Semič 

pa je pripravljena zemljišča z gradbenim dovoljenjem tudi prodati. 

 

Povečevanje potreb in zahtev po dolgotrajni oskrbi je svetovni pojav, ki je še zlasti opazen od 

druge polovice prejšnjega stoletja. Pojav je tesno povezan s staranjem prebivalstva ter s tem s 

trajnim povečevanjem potrebe po storitvah za osebe, ki ne morejo samostojno skrbeti zase.  

 

V zadnjem desetletju v Občini Semič opažamo pogosto priseljevanje upokojenih parov (iz drugih 

regij, veliko tudi iz tujine v starosti od 55 do 70 let), kar pomeni tudi v bližnji prihodnosti 

povečevanje potreb po namestitvi v domove za starejše. Trenutno je v Občini Semič 1.824 

prebivalcev starih od 45 let in več. Glede na način življenja mladih, ki bodo imeli vse manj časa 

skrbeti za ostarele svojce, lahko pričakujemo porast povpraševanja po različnih oblikah varstva 

starejših. 

 

5. PREDNOSTI PROJEKTA 

 

Ena izmed prednosti projekta je vsekakor pripravljenost projekta na izvedbo, saj so za to 

pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Projekt se tako lahko začne izvajati takoj. 

 

Prednost projekta je tudi lokacija naložbe. Gre za območje Bele krajine, za katero je značilna 

neokrnjena narava, in  v katerem je vsekakor mogoče ponuditi in zagotoviti prijetno preživljanje 

starosti. Kakor že omenjeno opažamo pogosto priseljevanje upokojenih parov (iz drugih regij, 

veliko tudi iz tujine v starosti od 55 do 70 let), ki bodo v bližnji prihodnosti potrebovali primerno 

nastanitev. 

 

Kljub temu, da se v Sloveniji pripravlja nova zakonodaja, ki daje poudarek dolgotrajni oskrbi in s 

tem tudi oskrbi ostarelih  na domu, pa je spričo pričakovanega drastičnega porasta starejših od 

65 let v naslednjih 15-20. letih vseeno realno pričakovati, da se bo vsaj polovica ostarelih 

odločila za institucionalno varstvo, kar velja tudi za območje Bele krajine. Projekt je vsekakor 

zanimiv tudi za tujino oz. trženje ponudbe v drugih evropskih državah. 

 

V kolikor se investitor odloči za vstop v projekt, je le-ta pripravljen na izvedbo, ima vse danosti 

za uspešno »trženje« ponudbe, investiciji pa so naklonjeni tudi današnji (tudi globalni) trendi.  

 

 

6. OPIS PROJEKTA 

 

Za izgradnjo doma za starejše je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zemljišča, 

predvidena za gradnjo so v lasti Občine Semič, katera je Občina Semič skupaj z gradbenim 

dovoljenjem pripravljena prodati.  

 



Zemljišča se po veljavnem OPN-ju uvrščajo v območja centralnih dejavnosti (trgovske, 

gostinske, storitvene, upravne, izobraževalne, zdravstvene, socialne, kulturne, upravne, verske 

in druge dejavnosti). 

 

Projekt za gradbeno dovoljenje (št. 10.008) je izdelalo podjetje ARHA d.o.o. v marcu 2010. 

 

Izgrajen dom za starejše obsega naslednje površine: 

 OBJEKT   
1. Neto površina objekta m2 3.205,00  
2. Nadstreški m2 87,00  
 SKUPAJ  3.292,00 
 ZUNANJA UREDITEV   

1. Asfaltne in tlakovane površine m2 2.580,00  
2. Zelenica m2 3.976,00  
3. Zelenica m2 1.704,00  
4. Dovozna cesta m2 2.300,00  
5. Kanalizacija m1 330,00  
6. Elektrika m1 305,00  
7. Vodovod m1 270,00  
8. Telekom m1 55,00  
 OPREMA   

1. Sobe in ostali prostori m2 2.473,00  
1. Razdelilna kuhinja m2 81,00  
 SKUPAJ  2.554,00 

 

Slika 2: Idejni koncept 

 
 

V enoti Semič  je predvidena stalna namestitev za 60 oskrbovancev ter dnevno oziroma občasno 
varstvo za 5 oskrbovancev.  Prostorski pogoji bodo omogočali izvajanje socialnovarstvenih 
storitev, ki jih izvajajo domovi za starejše.  
 
Postelje bodo razporejene  v skupno 39 enot, in sicer bo v objektu na voljo:  
-18 enoposteljnih sob 
-18 dvoposteljnih sob 



-  3 dvoposteljni apartmaji 
 

Sobe so združene v tri oddelke, ki se nahajajo eden nad drugim in tvorijo južni del objekta. Ta del 
je zasnovan s centralnim hodnikom, levo in desno od katerega so razporejene bivalne sobe – 
usmerjene na vzhod oziroma zahodno stran. Na koncu hodnika je izhod na požarno stopnišče, na 
sredini hodnika je razširitev v smislu oddelčnega večnamenskega dnevnega prostora in čajne 
kuhinje. Neposredno ob dnevnem prostoru je prostor za osebje s sanitarnim prostorom. Poleg je  
tudi prostor za čisto perilo. Na začetku oddelka se nahajajo izplakovalnica, prostor za umazano 
perilo, negovalna kopalnica in shramba za rekvizite.  
 
Umazano perilo se odvaža na pranje v DSO v Črnomlju, kjer se tudi lika, zato v tem objektu ni 
predvidena likalnica niti pralnica perila. Umazano perilo se do odvoza zbira v pritličju v prostoru 
za umazano perilo,  v katerega se iz oddelkov v 1. nadstropju in mansardi  meče umazano perilo 
in plenice skozi jaška, predvidena za ta namen.   

 
Ostali prostori so organizirani v severnem delu , in sicer: 

 
Pritličje: 
Na vzhodni strani objekta se nahaja pokrit glavni vhod v objekt. Skozi vetrolov se vstopa v 
sprejemno avlo, iz katere je dostop v jedilnico ter večnamenski prostor , ki se po potrebi lahko 
tudi povežeta , saj sta ločena z drsno steno. Večnamenski prostor služi tudi za duhovno oskrbo 
stanovalcev doma. Iz avle se vstopa v oddelek v pritličju,  v zgornje etaže se dostopa preko 
stopnišča ali z dvigaloma. Predvideni sta dve dvigali: večje, bolniško dvigalo, namenjeno prevozu  
obiskovalcev in oskrbovancev (tudi na bolniški postelji s spremljevalcem), ter manjše, 
namenjeno za transport hrane. 
 
Ob avli je del s sanitarijami za obiskovalce  in oskrbovance ter za zaposlene. Poleg sanitarij je 
prostor za pokojnika. 
 
Iz avle je prehod v hodnik, ki napaja gospodarski del objekta - prostora za čistila, garderobe za 
zaposlene, prostor  za vzdrževalca objekta,  skladišče (plenice, postelje…). Iz hodnika je na 
zahodni strani objekta dostop  na gospodarsko dvorišče, kjer se vršijo dovoz materiala, odvoz 
umazanega perila, odpadkov in podobno. 
 
Dostop do kotlarne (ogrevanje s  kurilnim  oljem – zunanja podzemna cisterna,  projektirana bo 
tudi možnost naknadne priključitve objekta na daljinsko ogrevanje) poteka od zunaj, iz 
gospodarskega dvorišča in skladišča. V sklopu gospodarskih prostorov je tudi shramba vrtnega 
orodja in mehanizacije (kosilnica, pometač…). 
 
Ob severni fasadi v pritličju je locirana kuhinja, ki je razdelilna. Hrana se dovaža od zunaj (DSO 
Črnomelj). Priprava zajtrkov bo možna na lokaciji v Semiču. . Razdelilna kuhinja je podrobneje 
obdelana v Načrtu tehnologija kuhinje. 

 
V 1. nadstropju v severnem delu objekta se nahajajo dnevni center , fizioterapija, pisarne uprave 
in arhiv, prostori za zdravstveno oskrbo in prostor za delovno terapijo ter sanitarije za osebje in 
prostor za čistila. 
 
V sklopu dnevnega centra so sanitarije, ki so namenjene tudi obiskovalcem delovne terapije in 
zdravstvenih storitev. 
 
Poleg prostora delovne terapije je večnamenski prostor za nego. Iz dnevnega centra je dostop na 
prostorno, delno pokrito teraso. 

 
V mansardi severnega dela objekta so kadilnica, sanitarije in garderobe za osebje in prostor za 
čistila. Iz hodnika je dostop na pokrito teraso. 



 
V delu podstrešja se nahaja energetski prostor, v katerem bo prezračevalni klimat in hranilniki 
toplote. Dostop v ta prostor bo preko ravne strehe v mansardi, po zunanji penjalni lestvi in preko 
stopnic v okviru zunanjega požarnega stopnišča na južni fasadi. 
 
 
Zunanja ureditev  
Zunanja ureditev zajema ureditev dostopnih, manipulativnih in parkirnih površin ob severnem 
delu objekta, in  parkovnih površin ob južnem delu objekta. 
 
Cestni dostop bo zagotovljen iz Črnomaljske ceste, od koder se bo izvedel cestni priključek za 
potrebe DSO-ja, priključek bo oblikovan tako, da bo v prihodnosti uporaben tudi za sosednje 
parcele. 
 
Objektu bo na voljo 35 parkirnih mest, od tega 3 za invalidne osebe.  Del parkirišča na 
gospodarskem dvorišču, ki bo namenjeno za zaposlene, bo nadkrit z nadstreškom, kateri bo 
nadkril tudi prostor za smeti. 
 
Glavni vhod v objekt bo nadkrit z nadstreškom, ki bo omogočal  udobno izstopanje/vstopanje  v 
vozila. 
 
Na severozahodnem vogalu območja  bo urejena cestna razširitev za potrebe obračanje večjih 
vozil (avtobusi, dostavna in komunalna vozila). 
 
Do območja se bo izgradil nov vodovod in kanalizacija -priklop predviden iz smeri Metliške ceste, 
na elektriko se bo objekt priključil preko rekonstruirane transformatorske postaje ob Kulturnem 
centru Semič. TK priključek se izvede od trase, ki poteka ob Črnomaljski cesti.  
 
Objekt se glede na Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, 
spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008) uvršča med zahtevne objekte, saj so posamezni nosilni 
razponi večji od 8m, seštevek prostornine vseh prostorov presega 5000 m3, objekt pa je po 
Uredbi o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. 
List RS , št. 33/03 in 78/05) uvrša v skupino 113 – Stanovanjske stavbe za posebne namene. 

 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

Objekt je projektiran v skladu s PURES – 2010 in je usklajen z Elaboratom gradbene fizike 

št.10.008. Na stiku s tlemi je predvidena zaščita s 14cm debelim slojem termoizolacije, na 

zunanjih stenah 16cm, na strehah 20cm. Na vzhodni, južni in zahodni strani objekta je 

predvidena dvoslojna zasteklitev, na severni troslojna. Na ta način je omogočen v zimskem času 

večji vnos toplote (V, Z, J stran) ter manjše izgube (S stran). Predvideno je zunanje senčenje 

zastekljenih površin – zunanje žaluzije. Predvideno je centralno ogrevanje objekta na kurilno olje 

s kotlarno v pritličju, po izgradnji krajevne kotlarne na biomaso je predviden priklop na njo. 

Predvidena je uporaba prezračevalne naprave z rekuperacijo – 65% izkoristek. Predvidena je 

namestitev sprejemnikov sončne energije, s katerimi se bo vršila priprava tople vode. SSE se 

namestijo delno ob južnem zunanjem požarnem stopnišču (v naklonu 45°) delno na južnih 

strešinah (v ravnini strehe – naklon 35°) 

 

7. ČASOVNICA IN TRENUTNO STANJE 

Projekt je pripravljen na izvedbo, saj so pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja. V kolikor 

bi skladno z željami investitorja projekt spreminjali, je potrebno spremeniti tudi gradbeno 

dovoljenje. Investicija je pripravljena na izvedbo že v letu 2014. Predvideno trajanje projekta je 

18 mesecev. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200899&stevilka=4202


 

8. DOLOČITEV INVESTICIJSKE VREDNOSTI IN PRIČAKOVANIH DONOSOV OZ. ČAS POVRNITVE 

 

Vrednost projekta je ocenjena na 4.162.784,64 EUR brez DDV.  

 

 

9. OPIS INVESTICISJKE PRILOŽNOSTI IN PREDVIDENO FINANCIRANJE PROJEKTA 

Gradnja in kasnejše upravljanje lahko poteka v obliki javno-zasebnega partnerstva, Občina Semič 

pa je pripravljena zemljišča z gradbenim dovoljenjem tudi prodati. 

 

V primeru javno-zasebnega partnerstva predstavlja vložek Občine Semič zemljišče in vsa 

projekta dokumentacija. Investicijski del je delež investitorja. 

 

V primeru odkupa zemljišč se celotna investicija financira iz sredstev investitorja. Občina Semič v 

tem primeru zagotavlja le projektno dokumentacijo. 

 

Investitor ima na voljo tudi sredstva evropskih skladov, kjer pa je delež sofinanciranja odvisen od 

posameznega sklada in javnega razpisa. 

 

Za delovanje doma starejših občanov – enota Semič bi bilo po predpisanih normativih potrebno 

zaposliti 32,57 delavcev. 

 

10. GRAFIČNI PRIKAZ PROJEKTA 

V prilogi. 


