
 
 
 

 

 

 

PROJEKT «COVID-19-Prilagoditev obstoječe infrastrukture za varno bivalno 

okolje stanovalcev in varno delovno okolje zaposlenih v Domu upokojencev 

Kranj« 

 

 

V letu 2021 je Dom upokojencev Kranj sodeloval na javnem razpisu za Sofinanciranje 

vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, 

upoštevajoč deinstitucionalizacijo, s projektom «COVID-19-Prilagoditev obstoječe 

infrastrukture za varno bivalno okolje stanovalcev in varno delovno okolje zaposlenih 

v Domu upokojencev Kranj« . Na javnem razpisu je bil zavod uspešen.  

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 

oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru EU na pandemijo COVID-19. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, 15.prednostne osi REACT EU-ESRR »Spodbujanje odprave posledic 

krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, DIGITALNEGA IN 

ODPORNEGA OKREVANJA GOSPODARSTVA«.  

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 1.040.468,77 EUR. Višina 

vseh upravičenih stroškov projekta je 1.027.218,16 EUR. Delež upravičenih stroškov za 

sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna RS, 

znaša 95,72% celotnih upravičenih stroškov projekta. 

 

Z realizacijo projekta «COVID-19-Prilagoditev obstoječe infrastrukture za varno bivalno 

okolje stanovalcev in varno delovno okolje zaposlenih v Domu upokojencev Kranj« 

bomo lahko zagotovili: 

- varne bivalne pogojev za stanovalce; 

- možnost druženja notranjih stanovalcev in zunanjih obiskovalcev brez vhoda v 

glavno stavbo; 

- ločene čiste in nečiste poti za preprečevanje širjenja okužb; 

- preprečevali širjenja okužb s Covid-19; 



 
 

- kvalitetno decentralno prezračevanje; 

- primerno dnevno varstva starostnikov ter skrb za aktivno, varno in kvalitetno 

preživljanje njihovega prostega časa;  

- razvoj sodobnega koncepta varstva starejših; 

- izboljšanje oskrbe stanovalcev; 

- stanovalcem še naprej nuditi kvalitetno storitev ter varno bivalno okolje;  

- zagotovitev ostalih oblik varstva starejših, kot so dnevni center, možnost 

kratkotrajnega bivanja, možnost povezovanja s storitvijo izvajanja pomoči na 

domu; 

- večja fleksibilnost in možnost odzivanja na nepričakovane situacije v 

prihodnosti, kot so epidemije; 

- varno delovno okolje za zaposlene; 

-  zaposlenim zagotoviti boljše delovne pogoje, dobro počutje in varnost, 

predvsem z vidika varovanja zdravja in zagotavljanja varnosti pri delu in 

zagotovitev pogojev za razvoj dejavnosti in opravljanje vedno novih nalog, ki 

so povezane s preprečevanjem širjenja okužbe Covid-19; 

- lažje vzdrževanje objekta. 

 

Iz navedenega je razvidno, da investicija prinaša veliko kratkoročnih kot tudi 

dolgoročnih koristi ter možnosti za nadaljnji razvoj doma.  

 

Povezava do spletne strani www.eu-skladi.si. 

 

 

http://www.eu-skladi.si/

