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1 Uvod 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je bila izbrana za izvajanje pilotnih aktivnosti 

projekta INTESI – Celostne prostorske strategije za zagotavljanje storitev splošnega 

pomena (SSP). Pilotne aktivnosti so namenjene preverjanju teh strategij v praksi in 

izboljšanju ponudbe oskrbe s SSP v skladu s potrebami interesnih skupin na izbranem 

območju. 

 

Na Idrijsko-Cerkljanskem se v okviru projekta Intesi izvajata dve pilotni aktivnosti: 

 Pilotna aktivnost I - Analiza potreb in razvoj inovativnih rešitev za storitve 

splošnega pomena (SSP) za starejše, 

 Pilotna aktivnost II - Analiza in razvoj inovativnih rešitev za zagotavljanje 

storitev splošnega gospodarskega pomena (vsakdanja oskrba z živili in 

potrebščinami, banko, pošto). 

 

V obdobju od decembra 2016 do junija 2017 se je tako v sklopu Pilotne aktivnosti I 

med drugim izvedlo in pripravilo tudi analizo povpraševanja in preveritev ponudbe v 

širšem območju Severno Primorske regije, ki vam ga predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Na osnovi anket in zbiranja podatkov smo pripravili poročilo, katerega namen je 

pridobiti vpogled v stanje ponudbe in povpraševanja na področju storitev za starejše. 

Prav tako smo na ta način lahko določili razkorake med ponudbo in povpraševanjem. 

S preveritvijo ponudbe v širšem območju Severno Primorske regije smo definirali 

katere izmed (manjkajočih) storitev so na voljo v širšem zaledju Idrijsko-Cerkljanske 

ter seveda tudi koliko se teh storitev prebivalci Idrijsko-Cerkljanskega teh storitev že 

poslužujejo.  

  



INTESI Pilotne aktivnosti – 2. poročilo  

European Regional Development Fund          5 

 

2 Analiza povpraševanja 

Za analizo povpraševanja je bil pripravljen anketni vprašalnik za raziskovanje potreb 

po posameznih obstoječih storitvah za starejše ter morebitnih še neobstoječih 

storitvah. Anketiranje je bilo izvedeno v sodelovanju z Društvom upokojencev Idrija, 

Društvom upokojencev Cerkno in Karitasom Idrija oz. osebno na terenu, nekaj anket 

pa je bilo rešenih tudi preko spleta. Kot je bilo pričakovano, je bilo potrebno večino 

anket opraviti na terenu, saj veliko starejših ni spretnih z računalnikom oz. se ne 

poslužujejo sodobnih komunikacijskih kanalov. 

 

Anketo je bila izvedena med prebivalci Občine Idrija in Občine Cerkno, ki so starejši 

od 65 let. Pri izvajanju anket smo poskušali zajeti populacijo, ki odraža porazdelitev 

starejšega prebivalstva tako v mestnem kot podeželskem okolju v obeh občinah. 

Pričakovali smo, da bomo dobili vsaj 150 izpolnjenih vprašalnikov. Skupno je bilo 

izvedenih oz. izpolnjenih 145 od tega jih je bilo 112 rešenih do konca. 

 

Pri anketiranju smo opazili, da ciljna skupina ni bila najbolj zainteresirana za 

sodelovanje v anketi. Za sodelovanje smo tako zaprosili Društvo upokojencev Idrija in 

Društvo upokojencev Cerkno, a kljub temu smo največ anket opravili na terenu z 

osebnimi kontakti posameznikom. Anketni vprašalnik za starejše se nahaja v Prilogi 3. 

 

Poleg izvedbe raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili še dodatne 

podatke in pregledali že prej obstoječe informacije in podatke. Pomemben sklop 

podatkov predstavljajo Poročila o delu v projektu Starejši za starejše.  

 

2.1 Rezultati analize povpraševanja 

 

V analizi je upoštevan veljavni odstotek, ki ponazarja porazdelitev odgovorov samo 

glede na tiste anketirance (veljavni respondenti), ki so odgovorili na izbrano 

vprašanje. 

 

Analiza vključuje samo v celoti izpolnjene ankete, kar še ne pomeni, da je respondent 

odgovoril na vsa vprašanja; pomeni le, da je prišel do konca ankete. Teh 

respondentov je 112, skupno je na ankete odgovarjalo 145 respondentov. 

Osnovne značilnosti anketiranih 

 

V anketi je sodelovalo 69% žensk in 31% moških. 51% anketiranih prebiva v Idriji, 

sledi Idrijsko podeželje z 19% ter Cerkno in Cerkljansko podeželje s po 15% 

anketiranimi. 
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Največ respondentov spada v prvo starostno skupino (65 – 74 let) – 59% ter drugo 

starostno skupino (75 – 84 let) – 30%, medtem ko se v starostno skupino nad 95 let ni 

uvrstil noben respondent. Razporeditev starostnih skupin prikazuje spodnja slika. 

 

50% respondentov živi z zakoncem, 30% pa jih živi samih. Preostanek jih živi z otroci, 

v širši družini in s partnerjem (po 6%). 

 

69% respondentov živi v hiši, preostalih 31% prebiva v stanovanju. Večinski delež 

respondentov prejema prihodke med 401 EUR in 800 EUR. 52 respondentov, kar 

predstavlja 48% delež, tako prejema mesečne dohodke v rangu od 401 EUR do 600 

EUR, mesečne prihodke med 601 EUR do 800 EUR prejema 31% respondentov. 7 pa 

jih prejema mesečne prihodke v vrednosti manj kot 400 EUR, prav toliko pa jih tudi 

prejema prihodke nad 1000 EUR. Na to vprašanje niso odgovorili 3 anketiranci. 

Potrebe po storitvah 

 

Anketiranci so z oceno 1 do 5 (1 pomeni zelo slaba, 5 zelo dobra) ocenjevali 18 

različnih storitev. Navedli so katere storitve že uporabljajo oziroma so jih uporabljali 

in tiste za katere pričakujejo, da jih bodo potrebovali v prihodnjih 5-ih letih. Če 

kakšne izmed storitev niso poznali so to posebej označili.  

 

Med anketiranci je bilo največ neinformiranih, tj. respondentov, ki niso poznali takšne 

storitve, na sledečih področjih: 

 

59%

30%

11%

0%

Starostne skupine

1 (65 - 74 let) 2 (75 - 84 let) 3 (85 - 94 let) 4 (Nad 95 let)

Slika 1: Odstotek starostnih skupin respondentov 
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Največ respondentov je seznanjenih s sledečimi storitvami: 

• Osebne storitve (nega, pedikura, frizer, dietetika,...) – 73 % 

o 26% respondentov je tej storitvi pripisalo oceno 3 in 24% oceno zelo 

dobro (5) 

• Izobraževalne, kulturne, rekreativne storitve prilagojene starejšim – 72% 

o 26% respondentov je ocenilo storitev z oceno 3 in 20% z oceno 4 

• Storitve nevladnih organizacij za starejše (društvo upokojencev, projekt Starejši 

za starejše, pomoč humanitarnih organizacij, pomoč prostovoljcev,...) – 70% 

o 28% je ocenilo storitev z oceno 4, 15% respondentov pa posamezno z 

oceno 3 in 5 

• Pomoč na domu – 67 % 

o 24% respondentov, ki storitev pozna jo ocenjuje kot zelo dobro (5) ter 

22% z oceno 4 

• Medgeneracijski center – 62 % 

o 24% respondentov je storitev ocenilo kot zelo dobro (5), 14% pa z 

oceno 4 

 

Respondenti so najmanj zadovoljni s storitvijo Prevozi prilagojeni starejšim (npr. 

prevozi na klic,...) – 16% respondentov, ki to storitev pozna (takih je 41%) jo ocenjuje 

kot zelo slaba (1). Nizko zadovoljstvo med uporabniki je tudi pri storitvah Dnevni 

center za starejše (14%) in Varovanje na daljavo (14%). 

 

61%

69%

71%

79%

84%

87%

0 50 100

Dnevni center za starejše

Neprofitna stanovanja
prilagojena za starejše

Socialni servis

Varovanje na daljavo

Manjše bivalne skupnosti

Institucionalno varstvo na
kmetiji

Ne poznam storitve
(veljavni respodenti)

Slika 2: Storitve, ki jih največ respondentov (nad 60%) ne pozna 
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Izmed vseh storitev, ki jih respondenti trenutno uporabljajo oz. so jo uporabljal v 

preteklosti so med najbolj uporabljenimi: 

Respondenti pričakujejo, da bodo med storitvami, ki jih še niso uporabljali, v 

naslednjih 5-letih najbolj uporabljali sledeče storitve: 

Osebne storitve spadajo med storitve, ki jih oz. so jih respondenti največkrat 

uporabljali (47%), prav tako pa jih meni 63% izmed tistih, ki storitve niso uporabljali, 

da jo bodo potrebovali v naslednjih 5-letih. 

10%

19%

19%

21%

35%

47%

0% 20% 40% 60%

Svetovanje in informiranje z različnih
področij, ki zadevajo starejše

Zdravstvena oskrba, zdravljenje in
pomoč na področju duševnega zdravja

Storitve nevladnih organizacij za
starejše

Medgeneracijski center

Izobraževalne, kulturne, rekreativne
storitve prilagojene starejšim

Osebne storitve

Storitev
trenutno
uporabljam oz.
sem jo
uporabljal v
preteklosti
(veljavni
respodenti)

41%

47%

48%

51%

51%

57%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

Medgeneracijski center

Storitve nevladnih organizacij za starejše

Trgovine s pripomočki za starejše,
storitve prilagoditve doma

Izobraževalne, kulturne, rekreativne
storitve prilagojene starejšim

Prevozi prilagojeni starejšim

Svetovanje in informiranje z različnih
področij, ki zadevajo starejše

Osebne storitve

Za storitev
menite, da jo
boste
potrebovali v
naslednjih 5-ih
letih (veljavni
respodenti)

Slika 3: Storitve, ki jih uporablja oz. jih je uporabljalo največ respondentov (nad 10%) 

Slika 4: Storitve, za katere respondenti menijo, da jih bodo uporabljali v naslednjih 5-letih (nad 40%), vendar jih do 

sedaj še niso uporabljali. 
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Respondenti pričakujejo, da bodo med storitvami, ki jih še niso uporabljali, v 

naslednjih 5-letih najmanj uporabljali storitve institucionalnega varstva na kmetiji, 

manjših bivalnih skupnosti, neprofitnih stanovanj prilagojenih za starejše, oskrbovanih 

stanovanj, dnevnih centrov za starejše, socialnega servisa, varovanja na daljavo in 

skupine za samopomoč starejšim. 

 

Institucionalno varstvo na kmetiji ter manjše bivalne skupnosti sta tudi storitvi o 

katerih so respondenti tudi najslabše informirani, tj. niso poznali takšne storitve. 

 

 

Opravljanje vsakodnevnih opravil in spremstvo 

 

Z naslednjim sklopom vprašanj smo zbrali odgovore o tem, katera domača opravila 

vprašani opravljajo sami oz. pri katerih jim pomagajo partnerji, svojci ali drugi ljudje 

oz. službe. Zanimalo nas je tudi, kakšne so njihove sedanje in predvidene bodoče 

potrebe po pomoči pri opravilih doma in izven doma. 

 

Največ opravil respondenti še vedno opravljajo sami, partnerji jim največ pomagajo 

pri nakupovanju. 

 

13% respondentov ne prejema pomoči spremstva, prevoza, vendar bi takšno pomoč 

potrebovali. Isti odgovor je podalo 8% respondentov za storitev čiščenje bivalnih 

prostorov in odnašanje smeti. Spremstvo, prevoz (17%), nakupovanje (14%) ter 

71%

77%

79%

79%

87%

89%

93%

94%

0% 50% 100%

Skupine za samopomoč starejšim

Varovanje na daljavo

Socialni servis

Dnevni center za starejše

Oskrbovana stanovanja

Neprofitna stanovanja…

Manjše bivalne skupnosti

Institucionalno varstvo na kmetiji

Za storitev menite,
da jo ne boste
potrebovali v
naslednjih 5-ih
letih (veljavni
respodenti)

Slika 5: Storitve, za katere respondenti menijo, da jih ne bodo uporabljali v naslednjih 5-letih (nad 40%), niti jih do 

sedaj še niso uporabljali. 
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čiščenje bivalnih prostorov in odnašanje smeti (11%) so največkrat uporabljanje 

storitve, kjer respondenti pomoč že prejemajo in jim zadostuje. 

 

Spremstvo oziroma prevoz tako 43% respondentov trenutno potrebuje ali že prejema 

nekajkrat na mesec, 8 respondentov (38%) pa bi takšno pomoč potrebovalo nekajkrat 

letno. 62% izmed 13 respondentov trenutno potrebujejo ali že prejemajo storitev 

nakupovanja kot pomoči na domu nekajkrat na mesec. 

 

Pri vseh opravilih na domu, so se respondenti odločili, da bi jim oz. jim že največ 

pomagajo svojci (vse storitve nad 79%). Javna služba največkrat sodeluje oz. bi lahko 

sodelovala pri storitvah priprave obroka (31%), osebne nege (29%), hranjenja (28%), 

pomoči in prisotnosti ponoči (27%) ter uporabe stranišča (26%). 

 

Sosedje (9%) in prostovoljci ali humanitarna organizacija (18%) že oz. bi lahko največ 

pomagali pri storitvah spremstva in prevoza. 

 

Pri večini zadev izven doma respondenti (75-89%) ne potrebujejo pomoči, ali pa jo že 

prejemajo in jim zadostuje kar je razvidno iz tabele. Najbolj so respondenti 

samostojni pri udeležbi na izobraževanjih in prireditvah ter pri društvenem 

udejstvovanju (89%). 

 

V roku 5 let respondenti menijo, da bodo največkrat potrebovali pomoč pri obisku 

zdravnika (65%), pri čemer da bodo to pomoč potrebovali nekajkrat na leto (33%) ali 

nekajkrat na mesec (29%). 

 

80%
76% 75%

39%
43%

35%

19% 19%

9%

1% 0%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Čiščenje Nakupovanje Priprava obrokov

Sam

Partner/ka

Svojci

Drugi

Slika 6: Opravljanje vsakodnevnih opravil 
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Glede pomoči pri udeležbi na izobraževanjih in prireditvah ter društvenem 

udejstvovanjem 58% respondentov meni, da je tudi v roku 5 let ne bodo potrebovali. 
Tabela 1: Potrebe po pomoči pri urejanju zadev izven doma 

Kakšne so vaše potrebe po pomoči pri urejanju zadev izven doma (označite): 

Podvprašanja Odgovori 

Št. respondentov 

/ odstotek 

Ne 

potrebujem 

pomoči 

Pomoči ne 

prejemam a bi 

jo potreboval/a 

Pomoč že 

prejemam in 

mi zadostuje 

Pomoč že 

prejemam vendar je 

potrebujem še več 

Obisk zdravnika 79 4 20 1 

76% 4% 19% 1% 

Urejanje zadev na 

banki, pošti, 

uradih,... 

76 6 19 0 

75% 6% 19% 0% 

Obiskovanje 

znancev, 

prijateljev 

86 3 12 1 

84% 3% 12% 1% 

Nakupovanje 80 3 17 0 

80% 3% 17% 0% 

Udeležba na 

izobraževanju, 

prireditvi, 

društveno 

udejstvovanje 

89 4 7 0 

89% 4% 7% 0% 

 

Tudi pri pomoči pri opravilih izven doma so respondenti največkrat za pomoč izbrali 

družinske člane (81%). Za pomoč zasebnih ponudnikov storitev respondenti niso 

izkazali interesa. Največje zanimanje za pomoč pri zasebnih ponudnikih je za pomoč 

pri udeležbah na izobraževanju, prireditvah in društvenem udejstvovanju (5%). Javna 

služba za pomoč na domu bi oz. že največ pomaga pri obiskovanju zdravnika (23%) 

ter nakupovanju (20%). Prostovoljec ali humanitarna organizacija je oz. bi največkrat 

bila udeležena pri pomoči pri udeležbah na izobraževanju, prireditvi in društvenem 

udejstvovanju (18%) ter obiskovanju zdravnika (13%). 

 

Cena storitev 

 

Povprašali smo tudi, kakšen je mesečni znesek, ki bi ga bili vprašani pripravljeni 

plačati za storitve in pomoč na njihovem domu, ki bi vprašanim omogočale starost 

preživljati doma ali odložiti odhod v dom upokojencev. Cena storitev je namreč eden 

izmed pomembnih dejavnikov pri odločitvi za uporabo posameznih storitev. 
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Kar 33% veljavnih respondentov meni, da bi morale biti storitve in pomoč na domu, ki 

bi jim omogočale starost preživljati doma ali odložiti odhod v dom upokojencev 

brezplačne. 14% respondentov meni, da si teh storitev ne more privoščiti. 

Podobni rezultati so bili ugotovljeni tudi v raziskavi Ugotavljanja potreb starejših na 

območju MOL, saj jih večina tudi v prihodnje ni pripravljena plačevati za storitve. 

Rahla razlika pa je v procentih pri tistih, ki bi za storitve bili pripravljeni plačati oz. si to 

lahko privoščijo. Navajajo, da je večina pripravljena za storitve plačati do 50 ali 100 

EUR na mesec, le redki pa več od te vsote (Leskošek V., Mali J., Rihter L., 2013). 

 

Ko so v raziskavi združili izsledke obeh opravljenih anket so ugotovili, da si 15% 

anketiranih plačila za storitve zunanjih ljudi sploh ne more privoščiti. V našem 

primeru je odstotek podoben, in sicer 14%. 

Izbira storitev v primeru potreb po institucionalnem in dnevnem varstvu 

 

Anketirance smo povprašali tudi katero obliko institucionalne storitve varstva starejših 

bi si najraje izbrali, če bi potrebovali celodnevno (24 urno) osnovno oskrbo ali če bi 

potrebovali dnevno varstvo (do 10 ur na dan). Pod osnovno oskrbo spada bivanje, 

prehrana in del socialne oskrbe, brez zdravstvenih storitev. Pri vprašanju glede izbire 

storitve v primeru celodnevne osnovne oskrbe so anketiranci lahko izbirali med 

domom upokojencev, manjšo bivalno skupnostjo, varstvom starejših na kmetiji in 

varovanim stanovanjem. 

14%

33%

3%

3%

6%

18%

8%

13%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Slika 7: Mesečni znesek, ki bi ga bili respondenti pripravljeni plačati za storitve in pomoč na domu, ki bi 

jim omogočale starost preživljati doma ali odložiti odhod v dom upokojencev 
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Še vedno se bi jih večina odločila za dom upokojencev, saj je to izbiro označilo kar 

53% anketiranih. Temu sledi varovano stanovanje z 28%. 10% bi se jih odločilo za 

manjše bivalne skupnosti, 8% pa za varstvo starejših na kmetiji. Tem rezultatom 

najverjetneje botruje dejstvo, da anketiranci storitve varstva starejših na kmetiji in 

manjše bivalne skupnosti niso poznali oz. ker ta storitev na našem območju ni na 

voljo. Na spodnji sliki je prikazana porazdelitev izbire storitve v primeru, da bi 

potrebovali celodnevno (24 urno) osnovno oskrbo. 

V primeru dnevnega varstva (do 10 ur na dan, ostali čas bi respondenti preživeli 

doma) pa so anketiranci imeli na voljo izbirati med dnevnim varstvom v dnevnem 

centru doma upokojencev, dnevnim varstvom na kmetiji, dnevnim varstvom pri 

drugem zasebnem ponudniku in možnostjo, da izrazijo kakšno drugo možnost. Izbira 

respondentov v tem primeru je bila, da bi se v 72% odločili za dnevno varstvo v 

dnevnem centru doma upokojencev. Zasebno varstvo pri drugem ponudniku bi izbral 

samo 1 respondent. 

53%

10%

8%

28%

Dom upokojencev

Manjša bivalna
skupnost

Varstvo starejših na
kmetiji

Varovano stanovanje

72%

13%

1%
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dnevnem centru doma
upokojencev

Dnevno varstvo na
kmetiji

Dnevno varstvo pri
drugem zasebnem
ponudniku

Drugo

Slika 8: Izbira storitve celodnevne (24 urne) osnovne oskrbe v obliki institucionalne 

storitve varstva starejših 

Slika 9: Izbira dnevnega varstva ( do 10 ur na dan), ostali čas pa bi respondenti preživeli 

doma 
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75% respondentov bi storitev dnevnega varstva izbralo le v primeru, da ponudnik 

zagotavlja prevoz od doma do lokacije izvajanja in nazaj. 

Povprašali smo jih tudi po znesku, ki bi ga bili pripravljeni plačati za dnevno varstvo, 

kjer so bili na voljo različni cenovni razponi in možnost, da si te storitve ne morejo 

privoščiti oziroma, da menijo, da bi morala biti brezplačna. Največji delež 

respondentov (26%) meni, da bi storitev dnevnega varstva morala biti brezplačna, kar 

12% respondentov pa meni, da si te storitve ne more privoščiti. 

Trenutne potrebe anketiranih po obiskovanju zdravnika, patronažne sestre in socialne 

delavke na dobu in pogostost uporabljanja storitev za prosti čas 

 

Povprašali smo tudi kakšne so njihove trenutne potrebe (oziroma kako pogosto bi 

storitve potrebovali) po obiskovanju zdravnika, patronažne sestre ali socialne delavke 

na domu. Izbirali so lahko med možnostmi: vsak dan, nekajkrat na teden, nekajkrat na 

mesec, nekajkrat na leto in da teh storitev ne potrebujejo. 

 

Storitev obiskovanja socialne delavke na domu 91% respondentov ne potrebuje, velik 

odstotek respondentov (89%) prav tako ne potrebuje storitev obiskovanja patronažne 

sestre. 49% respondentov obišče zdravnik na domu nekajkrat na leto, 43% 

respondentov pa tudi teh storitev ne potrebuje. 

 

Posebej smo povprašali še kako pogosto uporabljajo storitve za prosti čas, kot so 

udeležba na izobraževanju, obiskovanje medgeneracijskega centra, vodena oz. 

organizirana rekreacija in obiskovanje kulturnih prireditev. Rezultati so bili sledeči: 

obiskovanje medgeneracijskega centra kot storitve za prosti čas ne potrebuje 75% 

respondentov. Respondenti nekajkrat na leto obiščejo kulturne prireditve (54%) ter se 

udeležijo različnih izobraževanj (36%). Kulturnih prireditev ne potrebuje 30% veljavnih 

respondentov, izobraževanj pa ne potrebuje 54% respondentov. Vodene oz. 
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Slika 10: Mesečni znesek, ki bi ga bili respondenti pripravljeni plačati za dnevno varstvo 
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organizirane rekreacije ne potrebuje 58% respondentov, 16% se je udeleži nekajkrat 

na leto, 15% pa nekajkrat na mesec. 

 

Pridobivanje informacij o storitvah na Idrijsko-Cerkljanskem 

 

Zanimalo nas je tudi, kje anketiranci pridobijo informacije o tem katere storitve za 

starejše so na voljo na Idrijsko-Cerkljanskem, kjer so bili odgovori razmeroma 

enakomerno porazdeljeni. 

Respondenti za pridobitev informacij o tem katere storitve za starejše so na voljo na 

Idrijsko-Cerkljanskem uporabljajo predvsem preko uradne komunikacije ponudnikov 

storitev (35%), spletnih strani (34%) ter stiki z drugimi uporabniki storitev (34%). Med 

ostalimi načini so predvsem mediji, usten prenos informacij, nekateri respondenti pa 

so omenili, da sploh ne dobijo informacij. 

 

Katere storitve niso na voljo in katerih storitev se starejši poslužujejo izven območja 

Idrijsko-Cerkljanskega 

 

Pri vprašanju katere storitve za starejše na Idrijsko-Cerkljanskem niso na voljo a bi jih 

starejši potrebovali možnih odgovorov ni bilo na voljo, ampak je šlo za vprašanje 

odprtega tipa, kjer so anketiranci lahko povedali kaj v okolici manjka oziroma kaj 

pogrešajo, na vprašanje pa ni bilo nujno potrebno odgovoriti. 

 

Na vprašanje katere storitve za starejše na Idrijsko-Cerkljanskem niso na voljo a bi jih 

starejši potrebovali je 10 respondentov od 38 odgovorilo, da bi potrebovali prevoze, 

6 pa dnevno varstvo. Da manjkajo prevozi so navajali tudi ponudniki v intervjujih, ki 

smo jih opravili. V Idriji in Cerknem sta sicer dva ponudnika prevozov, ki opravljate 

Slika 11: Kanali za pridobitev informacij o tem katere storitve za starejše so na voljo 

na Idrijsko-Cerkljanskem 
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prevoze na splošno v obliki taxi prevozov in drugih prevozov (kombi). Eden izmed 

razlogov, da starejši navajajo prevoze kot manjkajoče na območju občin Idrija in 

Cerkno je, da ne vedo za ponudbo. Drugi razlog pa je, da plačilo prevoza lahko 

marsikateremu starejšemu zaradi nizke pokojnine predstavlja težavo, kar v bistvu 

pomeni, da prevoz kljub temu, da storitev na tem območju obstoji, zanje ni dosegljiv. 

 

Iz anketnih vprašalnikov smo dobili tudi odgovore, da starejši uporabljajo tudi 

storitve za starejše s strani ponudnikov drugih občin, in sicer navajajo dom Podbrdo 

ter potujočo trgovino. Pri preveritvi ponudbe zunaj območja občin Idrija in Cerkno 

smo ugotovili, da starejši iz območja Idrijsko-Cerkljanskega uporabljajo tudi storitve 

Doma starejših Logatec. Isto dejstvo pa so izpostavili v intervjuju pri Društvu 

upokojencev Idrija, kjer so izpostavili problematiko dolgih čakalnih vrst v Domu 

upokojencev Idrija in to, da so starejši primorani storitve za to koristiti izven območja 

občin Idrija in Cerkno. Po njihovem mnenju to še povečuje osamljenost starejših, saj 

bivanje v domu upokojencev izven kraja prebivališča pomeni, da so odmaknjeni od 

svojega lastnega okolja in svojih bližnjih (družine, prijateljev, znancev,…). 

 

2.2 Starostna, nastanitvena in demografska struktura respondentov in analiza 

rezultatov glede na različne starostne in demografske skupine 

 

V Cerknem živi 17 respondentov, prav toliko tudi na Cerkljanskem podeželju (Tabela 

2). V Idriji živi 57 respondentov, na Idrijskem podeželju pa 21. Kar 59% respondentov, 

ki živijo v Cerknem, spada v starostno skupino 65 – 74 let in isti odstotek na 

Cerkljanskem podeželju. 24% starejših iz Cerkna, ki so odgovarjali na vprašanja, pa 

spada v starostno skupino 75-84 let, ta odstotek pa je rahlo višji pri starejših v 

primeru Cerkljanskega podeželja – 29%. 

 

63% respondentov, ki živijo v Idriji, spada v starostno skupino 65 – 74 let, 26% pa v 

starostno skupino 75 – 84 let. V starostno skupino od 65 – 74 let spada 48% 

respondentov, ki živijo na Idrijskem podeželju, 48% pa v starostno skupino 75-84 let.  

 

Med respondenti iz Cerknega, jih največ živi v hiši (65%), ostali v stanovanju. Na 

Cerkljanske podeželju pa vsi respondenti živijo v hiši. Med respondenti iz Idrije jih v 

hiši živi 54%, ostali v stanovanju. V hiši živi tudi 86% respondentov iz Idrijskega 

podeželja. 
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Tabela 2: Starostna, nastanitvena in demografska struktura respondentov 

  

Starostna skupina Kje živite: 

65 - 74 

let 

75 - 84 

let 

85 - 94 

let 

Nad 95 

let 

V 

hiši 

V 

stanovanju 

Živim 

v: 

Cerknem 10 4 3 0 11 6 

Na Cerkljanskem  10 5 2 0 17 0 

Idriji 36 15 6 0 31 26 

Na Idrijskem 

podeželju 10 10 1 0 18 3 

 

Slabše dostopne storitve 

 

Največ v Cerknem živečih starejših (38%) je kot najslabše dostopno določilo prevoze 

prilagojene starejšim (npr. prevozi na klic,...) – pri tem odgovoru je bilo v Cerknem 

živečih največ iz starostne skupine 65-74 let (4 respondenti). 31% respondentov, ki 

živijo v Cerknem (5 oseb) meni, da je dostopnost do neprofitnega stanovanja za 

starejše zelo slaba (ocena 1), isto število respondentov je s tako oceno označilo še 

dostopnost do medgeneracijskega centra in trgovine s pripomočki za starejše. 25% 

pa je oceno 1 – zelo slabo izbralo za oskrbovana stanovanja. 

 

Anketirani starejši, ki živijo na Cerkljanskem podeželju so kot zelo slabo dostopne 

označili naslednje storitve za starejše: dnevni center za starejše (43%), varovanje na 

daljavo (43%) in neprofitna stanovanja za starejše. Pomoč na domu so ocenili kot zelo 

dobro dostopno (ocena 5) – tako meni polovica anketiranih, ki živijo na Cerkljanskem 

podeželju, pri anketiranih starejših, ki živijo v Cerknem pa je ta odstotek nižji (13%). 

Kar 29% anketiranih iz Cerkljanskega podeželja pa te storitve ne pozna, v Cerknem 

38%. 

 

V Idriji so ocene malce drugačne in sicer je dostopnost do pomoči na domu kot 

dobro (ocena 4) ocenilo 24% v Idriji živečih anketiranih starejših in 25% kot zelo 

dobro (ocena 5). Na Idrijskem podeželju živeči respondenti so dostopnost do te 

storitve v 32% označili z oceno 3. 

 

Kot zelo dobro dostopnost do storitve so v Idriji živeči respondenti ocenili 

medgeneracijski center (37%), institucionalno varstvo v domu upokojencev (34%) in 

osebne storitve (30%). Dostopnost do institucionalnega varstva v domu upokojencev 

pa so anketirani starejši na Idrijskem podeželju ocenili v 17% kot zelo slabo (ocena 1) 

ter v 22% kot dobro (ocena 4) in prav tako 22% kot zelo dobro (ocena 5). Na 

Idrijskem podeželju so dostopnost do osebnih storitev ocenili slabše in sicer v 44% so 

dostopnost do osebnih storitev ocenili z oceno 3. 
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Storitve, ki jih bodo potrebovali v naslednjih 5-ih letih 

 

Največ anketiranih starejših, ki živijo v Cerknem in še niso uporabljali določene 

storitve vendar menijo, da jo bodo potrebovali v naslednjih 5-ih letih, je kot take 

storitve izbralo svetovanje in informiranje z različnih področij, ki zadevajo starejše 

(69%), trgovine s pripomočki za starejše (64%) ter osebne storitve (64%). Živeči na 

Cerkljanskem podeželju pa menijo, da te storitve predstavljajo osebne storitve (50%), 

pomoč na domu (45%), institucionalno varstvo v domu upokojencev (40%) ter 

svetovanje in informiranje z različnih področij (40%). 

 

Največ anketiranih starejših, ki živijo v Idriji menijo, da bodo v naslednjih 5-ih letih 

potrebovali naslednje storitve: osebne storitve (65%), svetovanje in informiranje z 

različnih področij, ki zadevajo starejše (54%) ter izobraževalne, kulturne, rekreativne 

storitve prilagojene starejšim (52% veljavnih respondentov). Anketirani starejši, ki 

živijo na Idrijskem podeželju pa menijo, da bodo v naslednjih 5-ih letih potrebovali 

osebne storitve (69%), trgovine s pripomočki za starejše (67%), izobraževalne, 

kulturne, rekreativne storitve prilagojene starejšim (64%) in prevoze prilagojeni 

starejšim (63%) ter svetovanje in informiranje z različnih področij, ki zadevajo starejše 

(63%). 
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Opravljanje vsakodnevnih opravil in spremstvo 

 

Pri vseh opravilih na domu živečih v Cerknem, ki bi jih potrebovali oz. jih že koristijo, 

so respondenti največkrat izbrali, da jim pomagajo oziroma bi jim pomagali družinski 

člani z minimalno 69% pri vseh storitvah, pri Cerkljanskem podeželju je ta procent še 

višji in sicer minimalno 87%. Drugače so označili le v primeru pomoči pri hranjenju, 

kjer je procent za anketirane starejše, ki živijo v Cerknem nekoliko nižji in sicer 62%, 

javno službo pa so v tem primeru označili v 38%. 

 

Podobne ugotovitve izhajajo tudi iz končnega raziskovalnega poročila Ugotavljanje 

potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, saj večina vprašanih pomoč pri 

vseh gospodinjskih opravilih pričakuje od otrok ali vnukov, kar je pričakovan odgovor, 

saj večina podobnih raziskav prikazuje enak vzorec. Otroci so tisti, ki tudi dejansko 

zagotavljajo največ gospodinjske pomoči svojim staršem v tretjem življenjskem 

obdobju (Leskošek V., Mali J., Rihter L., 2013). 
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Slika 12: Pogostost, za katero respondenti menijo, da jo bodo v roku 5 let potrebovali pri pomoči pri urejanju zadev izven 

doma 
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V tej isti raziskavi pa navajajo tudi zanimive rezultate ZDUS, in sicer, da anketirani 

računajo na pomoč partnerja v primeru, da bi potrebovali pomoč pri zadovoljevanju 

osnovnih življenjskih opravil in ne toliko na pomoč otrok in vnukov. (Leskošek V., Mali 

J., Rihter L., 2013) 

Eden izmed predlogov raziskovalnega poročila je posledično tudi, da bi bilo potrebno 

razvijati tudi takšne oblike pomoči, ki sorodnikom omogočajo zagotavljanje pomoči 

na dolgi rok, npr. začasno varstvo, kar bi sorodnikom omogočilo oddih, starejšim pa 

nemoteno oskrbo (Leskošek V., Mali J., Rihter L., 2013). 

 

V primeru anketiranih starejših, ki živijo na Cerkljanskem podeželju so kot možno 

pomoč pri čiščenju bivalnih prostorov in odnašanju smeti v 13% navajali tudi 

prostovoljce ali humanitarne organizacije. Tudi pri opravilih izven doma je pri v 

Cerknem živečih najpogostejši izbor  družinski člani (minimalno 69%). Izjema je le 

udeležba na izobraževanju, prireditvi, kjer so kot možna pomoč v 31% označeni 

prostovoljci ali humanitarne organizacije. Na Cerkljanskem podeželju pri vseh 

storitvah že pomagajo oziroma bi lahko pomagali družinski člani (93%). Prav tako je 

tu rahla izjema pri udeležbah na izobraževanju, prireditvi, kjer so veljavni respondenti 

izbrali družinske člane v 92%, v 17% pa prostovoljce ali humanitarno organizacijo. Iz 

odgovorov lahko povzamemo, da se na Cerkljanskem podeželju starejši veliko bolj 

zanašajo na svoje družinske člane, kot pa starejši, ki živijo v mestu. 

 

Podobna slika je tudi v Idriji - pri vseh opravilih na domu anketirani starejši, ki živijo v 

Idriji za storitve, ki bi jih potrebovali oz. jih že koristijo, največkrat izberejo, da jim 

pomagajo oz. bi jim pomagali družinski člani (minimalno 79% pri vseh storitvah, 

Idrijsko podeželje minimalno 78%). Anketirani starejši, ki živijo na Idrijskem podeželju 

so večkrat kot možno pomoč navedli tudi javno službo za pomoč na domu in sicer 

največkrat za storitve osebne nege (44%), pomoči in prisotnosti ponoči (40%) ter pri 

pripravi obrokov (40%). Na Idrijskem podeželju so za pomoč izbirali tudi prostovoljce 

ali humanitarne organizacije, ki so v večji meri zastopane pri uporabi stranišča, 

pomivanju posode, oblačenju in hranjenju (vse storitve 33%). Zasebne ponudnike pa 

bi na Idrijskem podeželju v 13% izbrali za pripravo obrokov in v 11% za čiščenje 

bivalnih prostorov in odnašanje smeti. 

 

Tudi pri opravilih izven doma je v primeru v Idriji živečih veljavnih respondentov 

najpogostejši izbor družinski člani (minimalno 84%, izjema je obisk zdravnika, kjer je z 

25% udeležena javna služba). Na Idrijskem podeželju pri vseh storitvah že pomagajo 

oziroma bi lahko pomagali družinski člani (minimalno 82%). Kot alternativo so izbrali 

sosede, le v primeru obiska zdravnika bi pomagali javna služba ali prostovoljci oz. 

humanitarna organizacija (oboji 26%) ter isti ponudniki v primeru udeležbe na 

izobraževanju oziroma prireditvi (oboji 18%). 
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Raziskava ugotavljanja potreb starejših na območju MOL je med drugim pokazala, da 

imajo starejši razvejano mrežo pomoči, ki v največji meri prihaja s strani družinski 

članov. Pomoč otrok je dokaj intenzivna in kontinuirana, večina te pomoči pa je v 

neplačanem delu in nedenarni pomoči, kot je hrana in obleka. Nekaj pomoči pa je 

tudi v denarju, če otroci to seveda zmorejo. Sorodniki, sosedje in znanci po navadi 

pomagajo v nedenarnih oblikah kot so prinašanje kosila, kuhanje ali pospravljanje ali 

da prinesejo kaj iz trgovine. V tej raziskavi pa je bilo izpostavljeno tudi, da bi si ljudje 

želeli več pomoči in da bi bili zelo dobrodošli prostovoljci in prostovoljke, ki bi se 

družili, krajšali čas in lajšali osamljenost (Leskošek V., Mali J., Rihter L., 2013). 

 

Potrebno pa je omeniti tudi projekt Starejši za starejše. Iz njihovega poročila za 

Severno primorsko izhaja, da se največja potreba pri starejših kaže pri druženju, temu 

sledi pomoč pri hišnih opravilih in dostava iz trgovine. Tudi tu se kažejo potrebe po 

prevozih ter tudi po dostavi hrane in spremstvu na sprehodih. 

 

Bistvo projekta Starejši za starejše je v tem, da starejši prostovoljci obiščejo vse 

starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo 

organizirati pomoč, če jo potrebujejo (vir: spletna stran ZDUS). Iz poročila izhaja, da je 

bilo v letu 2016 na območju Idrije 1345 takšnih oseb in tako načrtovanih 500 obiskov. 

Opravljenih jih je bilo 656. Na območju Cerkna pa je bilo oseb starejših od 69 let 585. 

Število obiskov pa 213 (Izpis – Poročilo za leto 2016 za DU Idrija in DU Cerkno). 

 

Cene storitev 

 

Zanimivi pa so tudi rezultati, če primerjamo živeče v Občini Cerkno in Občini Idrija in 

razmejitev med podeželjem in mestom, ko so anketirani odgovarjali na vprašanje, 

kakšen je mesečni znesek, ki bi ga bili pripravljeni plačati za storitve in pomoč na 

njihovem domu, ki bi jim omogočalo starost preživljati doma ali odložiti odhod v 

dom upokojencev. 

 

31% respondentov, živečih v Cerknem meni, da bi storitve in pomoč na domu morale 

biti brezplačne (Cerkljansko podeželje 20%), 25% respondentov pa bi bilo 

pripravljeno plačati do 100 EUR. 20% respondentov živečih na Cerkljanskem 

podeželju, pa bi bili za te storitve pripravljeni plačati do 150 EUR. 

 

Podobno je tudi na območju Idrije, a bi bili pripravljeni plačati malce več - 33% 

anketiranih starejših, ki živijo v Idriji meni, da bi storitve in pomoč na domu morale 

biti brezplačne (Idrijsko podeželje 47%), 14% respondentov pa bi bilo pripravljeno 

plačati do 100 EUR (26% Idrijsko podeželje), isti odstotek jih meni, da si takih storitev 

ne bi mogli privoščiti ali pa bi bili pripravljeni plačati do 200 EUR. 12% anketiranih 
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Slika 13: Izbor storitev v primeru celodnevne osnovne oskrbe glede na lokacijo bivanja 

starejših, ki živijo v Idriji pa bi bilo pripravljenih plačati nad 200 EUR. Po drugi strani 

pa 16% anketiranih starejših, ki živijo na na Idrijskem podeželju meni, da si teh 

storitev ne more privoščiti. 

 

Izbira storitev v primeru potreb po institucionalnem in dnevnem varstvu 

 

Rezultati so bili pri vprašanju katero storitev bi izbrali v primeru, da bi potrebovali 

celodnevno (24 urno) oskrbo v obeh občinah podobni in se jih je v obeh primerih 

največ odločilo za dom upokojencev. Procentualno pa so malce drugače razporejeni, 

a si vseeno sledijo v istem vrstnem redu glede na pogostost izbire. 

V primeru celodnevne osnovne oskrbe bi anketirani, ki živijo v Cerknem, največkrat 

izbrali dom upokojencev (47%, Cerkljansko podeželje 69%), varovano stanovanje 

(29%, Cerkljansko podeželje 13%) in manjšo bivalno skupnost (24%, na Cerkljanskem 

podeželju nihče). Na Cerkljanskem podeželju pa je 19% respondentov izbralo tudi 

varstvo starejših na kmetiji.  

 

V Idriji bi v primeru celodnevne osnovne oskrbe največkrat izbrali dom upokojencev 

(55%, Idrijsko podeželje 43%), varovano stanovanje (30%, Idrijsko podeželje 33%) in 

manjšo bivalno skupnost (9%, Idrijsko podeželje 10%). Na Idrijskem podeželju je 14% 

respondentov izbralo tudi varstvo starejših na kmetiji, 6% pa tudi v Idriji. 
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Slika 14: Izbor storitev v primeru celodnevne osnovne oskrbe glede na starostno skupino 

V primeru dnevnega varstva, pa so vsi anketirani starejši živeči v Cerknem izbrali 

dnevno varstvo v dnevnem centru doma upokojencev, na Cerkljanskem podeželju pa 

jih je to možnosti izbralo 47%, 33% bi jih izbralo tudi dnevno varstvo na kmetiji. 76% 

v Cerknem bi storitev dnevnega varstva izbralo le v primeru, da ta zagotavlja tudi 

prevoz od doma do lokacije izvajanja in nazaj, na Cerkljanskem podeželju pa ta 

odstotek znaša 86%. 

 

 
Slika 15: Izbor storitev v primeru dnevnega varstva glede na lokacijo bivanja 
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V Idriji jih je v primeru dnevnega varstva 83% izbralo dnevno varstvo v dnevnem 

centru doma upokojencev, na Idrijskem podeželju pa jih je to možnosti izbralo 67%. 

24% bi jih izbralo tudi dnevno varstvo na kmetiji. Kar 75% anketiranih starejših, ki 

živijo v Idriji bi storitev dnevnega varstva izbralo le v primeru, da ta zagotavlja tudi 

prevoz od doma do lokacije izvajanja in nazaj, na Cerkljanskem podeželju pa ta 

odstotek znaša 63%. 

Trenutne potrebe anketiranih po obiskovanju zdravnika, patronažne sestre in socialne 

delavke na dobu in pogostost uporabljanja storitev za prosti čas 

 

Tudi pri vprašanju glede potreb anketirancev po obiskovanju zdravnika, patronažne 

sestre in socialne delavke, ter vprašanju o pogostosti uporabe storitev za prosti čas 

(udeležba na izobraževanju, obiskovanje medgeneracijskega centra, vodena oz. 

organizirana rekreacija in obiskovanje kulturnih prireditev) so se rezultati glede na 

lokacijo bivanja razlikovali. 

 

59% živečih v Cerknem ima trenutno potrebo po obisku zdravnika nekajkrat na leto, 

odstotek pa je malce višji pri tistih, ki živijo na Cerkljanskem podeželju (75%). Ostalih 

storitev pa v večini ne potrebujejo (93%), na Cerkljanskem podeželju malce manj - 

88%. Nekajkrat na leto se največ anketiranih, ki živijo v Cerknem v okviru storitev za 

prosti čas udeleži izobraževanj (43%), občutno nižji pa je odstotek na Cerkljanskem 

podeželju - 12%. Nekajkrat na leto obiščejo tudi različne kulturne prireditve (44% 

Cerkno, Cerkljansko podeželje 53%). Vodene oz. organizirane rekreacije pa večinoma 

ne potrebujejo (60% - Cerkno, 69% - Cerkljansko podeželje). Obiskovanja 
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Slika 16: Izbor storitev v primeru dnevnega varstva glede na starostno skupino 
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medgeneracijskega centra v Cerknem ni izbral nihče, na Cerkljanskem podeželju pa 

kar 81% anketiranih starejših meni, da ne potrebujejo te storitve. 

 

47% živečih v Idriji ima trenutno potrebo po obisku zdravnika nekajkrat na leto (24% 

Idrijsko podeželje), ostalih storitev pa v večini ne potrebujejo (minimalno 88%, 

Idrijsko podeželje 89%). Nekajkrat na leto se anketirani v Idriji v okviru storitev za 

prosti čas udeležijo kulturnih prireditev (63%, Idrijsko podeželje 39%) ter izobraževanj 

(45%, Idrijsko podeželje 32%). 

 

Drugačne vrednosti so dobili tudi v raziskavi Ugotavljanje potreb starejših na 

območju Mestne občine Ljubljana. V njihovi raziskavi, kar 61% vprašanih obiskuje 

zdravnika le nekajkrat na leto, medtem ko na območju občin Idrija in Cerkno procent 

variira od 24% za Idrijsko podeželje do 75% za Cerkno. Poleg tega pa je razlika tudi v 

tem, da jih kar 71% na idrijskem podeželju navaja, da obiskovanja zdravnika sploh ne 

potrebujejo. 

 
Tabela 3: Trenutne potrebe po obiskovanju zdravnika 

% Vsak dan

Nekajkrat 

na teden

Nekajkrat 

na mesec

Nekajkrat 

na leto

Teh storitev ne 

potrebujem

Cerkno 0 0 24 59 18
Cerkljansko 

podeželje 0 0 6 75 19

Idrija 0 0 6 47 47
Idrijsko 

podeželje 0 5 0 24 71

Obiskovanje zdravnika

 

Pridobivanje informacij o storitvah na Idrijsko-Cerkljanskem 

 

Največ informacij o tem katere storitve za starejše so na voljo na Idrijsko-

Cerkljanskem veljavni respondenti, živeči v Cerknem pridobijo preko uradne 

komunikacije ponudnikov storitev (56%, Cerkljansko podeželje 20%) in spletnih 

straneh (31%, Cerkljansko podeželje 27%). 

 

Manjkajoče storitve in razkoraki med ponudbo in povpraševanjem 

 

Največ respondentov iz Cerkna je omenilo, da bi v Cerknem potrebovali Dom 

upokojencev oz. drugo obliko bivalne skupnosti, na Cerkljanskem podeželju pa jih je 

največ navedlo razne prevoze. V Idriji je največ respondentov omenilo, da bi v Idriji 
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potrebovali razne prevoze ter različne oblike varstva, na Idrijskem podeželju pa so 

navedli razne osebne storitve na domu in medgeneracijsko pomoč. 

 

Do razkorakov med ponudbo in povpraševanjem prihaja največ na področju 

prevozov za starejše. Ponudba sicer obstaja, a se povpraševanje vseeno pojavlja, kar 

bi lahko bilo povezano z razlogom, da so storitve prevozov plačljive in si jih 

marsikateri starejši ne more privoščiti. 

 

To je tesno povezano tudi s slabo dostopnostjo do specialističnih pregledov, saj 

morajo starejši za zagotavljanje teh potreb izven območja Idrijsko-Cerkljanske, v večja 

mesta – npr. Ljubljana, Nova Gorica,… Povezave so slabe, zasebni prevozi pa na 

takšno razdaljo dokaj dragi. Družinski člani pa zaradi različnih obveznosti velikokrat 

nimajo časa, da bi lahko zagotovili prevoz za starejše. 

 

Prav tako je razkorak pri ponudbi institucionalnega varstva, čeprav je ponudba Doma 

upokojencev Idrija dobra. Storitve ne morejo zagotoviti vsem in so zato uvedene 

čakalne vrste. Zato so starejši primorani koristiti storitve institucionalnega varstva tudi 

izven območja svojih občin. A čakalne vrste so tudi v sosednjih občinah, starejši iz 

občin Idrija in Cerkno pa se storitev v Logatcu in Podbrdu tudi že poslužujejo. 

 

Prav tako starejši kot manjkajoče storitve navajajo dnevno varstvo, ki je na voljo v 

Domu upokojencev Idrija. Obstaja možnost, da za storitev ne vedo, ali si je ne morejo 

privoščiti ali pa je to spet posledica tega, da manjkajo storitve prevozov. 

 

3 Preveritev ponudbe v širšem območju Severno Primorske regije 

 

Pri pripravi seznama obstoječih ponudnikov oz. izvajalcev storitev za starejše na 

Severnoprimorskem smo pregledali sledeče strani in evidence: 

• Spletno stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: preverili smo 

seznam zavodov, ki opravljajo institucionalno varstvo starejših, 

• Spletno stran varnastarost.si: preverili smo seznam dnevnih centrov za starejše  

• Spletno stran bizi.si: preverili smo podatke o podjetjih, ki se ukvarjajo s prevozi 

oseb 

• Spletna stran Zveze društev upokojencev Slovenije: preverili smo podatke o 

društvih upokojencev.  

 

Tako smo pripravili seznam ponudnikov storitev za starejše v Severno Primorski regiji. 
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Posebno pozornost pa smo namenili prevozom, dnevnemu varstvu in domovom za 

upokojence. Te tri storitve so se v anketi in intervjujih s ponudniki storitev, ki smo jih 

opravili, najpogosteje pojavljale kot storitve, ki jih ni na voljo. Tem rezultatom botruje 

to, da v Občini Cerkno ni doma upokojencev in tudi ne dnevnega varstva, v občini 

Idrija pa so domovi zelo zasedeni. Prevozov izključno za starejše v Občini Idrija in 

Občini Cerkno ni, smo pa identificirali dva ponudnika prevozov, ki ponujata splošne 

prevoze, del njunih strank pa so tudi starejši. Ker ponudbo prevozov starejši še vedno 

definirajo kot manjkajočo smo jo vključili v preveritev ponudbe v širšem območju 

Severno Primorske regije. 

 

Ponudnike prevozov smo poleg iskanja po evidencah iskali tudi s pomočjo iskalnika 

in tako našli ponudbo prevoza za starejše Zavod Sopotniki. 

 
Tabela 4: seznam ponudnikov storitev za starejše v Severno Primorski regiji 

ZAP. ŠT. NAZIV PONUDNIKA NASLOV STATUS/ OBLIKA 

REGISTRACIJE 

1. Dom upokojencev Nova 

Gorica 

Gregorčičeva 16 Javni zavod 

2. Dom upokojencev Nova 

Gorica 

Enota Dom Podsabotin 

Podsabotin 27 Javni zavod 

3. Dom upokojencev Gradišče Gradišče nad 

Prvačino 4, 

5294 Dornberk 

Javni zavod 

4. Medic hotel Turzis d.o.o.  Arčoni 8a, 5292 

Renče 

d.o.o., dom starejših 

ima koncesijo 

5. Center starejših Pristan Vipava Goriška cesta 

27, 5271 Vipava 

Zasebni zavod 

6. Dom starejših občanov 

Ajdovščina 

Goriška cesta 

27, 5271 Vipava 

Javni zavod 

7. Dom upokojencev Podbrdo 

Enota Podbrdo 

Podbrdo 33, 

5243 Podbrdo 

 

Javni zavod 

8. Dom upokojencev Podbrdo 

Enota Tolmin 

Gregorčičeva 

ulica 32, 5220 

Tolmin 

Javni zavod 

9. Dom upokojencev Podbrdo 

Enota Petrovo Brdo 

Petrovo Brdo 7, 

5243 Podbrdo 

Javni zavod 

10. Zavod Dom Marije in Marte – 

Karitas Logatec 

Šolska pot 1, 

1370 Logatec 

Zasebni zavod 



INTESI Pilotne aktivnosti – 2. poročilo  

European Regional Development Fund          28 

 

11. Dom starejših Logatec Gubčeva 8a, 

1370 Logatec 

Javni zavod 

12. Dom upokojencev Vrhnika Idrijska cesta 

13, 1360 

Vrhnika 

Javni zavod 

13. Deos Center starejših Horjul Slovenska cesta 

17, 1354 Horjul 

Zasebni zavod s 

koncesijo 

14. Center slepih, slabovidnih in 

starejših Škofja Loka 

Stara Loka 31, 

4220 Škofja 

Loka 

Javni zavod 

15. Dom upokojencev Postojna Rožna ulica 10, 

6230 Postojna 

Javni zavod 

17. Novotel, prevozi v cestnem 

prometu in turizem, d.o.o.  

Ulica 

Gradnikove 

brigade 23, 

5000 Nova 

Gorica 

d.o.o. 

18. TAKSI-GO d.o.o. Cankarjeva ulica 

80, 5000 Nova 

Gorica 

d.o.o. 

19. Flis Boris, prevozi in 

gostinstvo, d.o.o.  

Ulica tolminskih 

puntarjev 4, 

5000 Nova 

Gorica 

d.o.o.  

20. Itak Taxi, Avtotaxi prevozi - 

Nadiya KruhlYak s.p. 

Rejčeva ulica 

24, 5000 Nova 

Gorica 

s.p. 

21. Prevoz oseb, Jure Leban s.p.  Ledine 4, 5000 

Nova Gorica 

s.p. 

22. Taxi prevozi Sine – Milensko 

Blagojević s.p. 

Vetrišče 21, 

5000 Nova 

Gorica 

s.p. 

23. Avto taksi prevozi Milan 

Radanović s.p. 

Cankarjeva 

cesta 7, 1370 

Logatec 

s.p. 

24. Inženiring in prevozi Petkovšek 

Miroslav s.p. 

Grčarevec 5, 

1370 Logatec 

s.p. 

25. Boka Smragdna linija d.o.o.  Gregorčičeva 

ulica 5, 5220 

Tolmin 

d.o.o. 

26. Prevozi Makarović Vipava Beblerjeva ulica s.p. 
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29, 5271 Vipava 

27. KO-BO, Bojan Kotnik s.p. Gregorčičeva 

ulica 16, 5270 

Ajdovščina 

s.p. 

28. Društvo upokojencev Nova 

Gorica 

Erjavčeva ulica 

35, 

5000 Nova 

Gorica 

Društvo 

29. Društvo upokojencev Solkan Trg Jožeta 

Srebrniča 7, 

5250 Solkan 

Društvo 

30. Društvo upokojencev 

Ajdovščina 

Cesta IX. 

korpusa 1, 5270 

Ajdovščina 

Društvo 

31. Dom upokojencev Vipava  Cesta IX. 

korpusa 1, 5270 

Ajdovščina 

Društvo 

32. Društvo upokojencev občine 

Tolmin 

Tumov 

drevored 7, 

5220 Tolmin 

Društvo 

33. Društvo upokojencev Žiri Trg svobode 2, 

4226 Žiri 

 

Društvo 

34. Društvo upokojencev za 

Poljansko dolino Gorenja vas 

Poljanska cesta 

87, 4224 

Gorenja vas 

Društvo 

35. Društvo upokojencev Logatec Stara cesta 8, 

1370 Logatec 

Društvo 

36. Društvo upokojencev Vrhnika Tržaška cesta 

12, 1360 

Vrhnika 

 

Društvo 

 

Na podlagi pregledanih evidenc in spletnih strani smo našli podatke, da dnevni centri 

za starejše delujejo v okviru naslednjih domov, ki so navedeni tudi v zgornji 

razpredelnici: 

- Dom upokojencev Nova  Gorica , Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica 

- Dom upokojencev Nova Gorica, Enota Podsabotin, Podsabotin 27, 5211 Kojsko 

- Dom starejših občanov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270 Ajdovščina 

- Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec,  

- Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 
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- Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.  

 

Posebnost v ponudbi na širšem območju Severno Primorske regije pa predstavlja 

Zavod Sopotniki, ki izvaja brezplačne prevoze za starejše na območju občin Divača, 

Sežana in Hrpelje-Kozina. Storitev izvajajo prostovoljci, ki z izmeničnimi dežurstvi 

zagotavljajo izvajanje storitve vse dni v tednu. Z Zavodom Sopotniki je bil opravljen 

tudi intervju in z njihove strani tudi izkazan interes po širitvi na Idrijsko-Cerkljansko. 

Pokrivajo manjše in večje kraje na območju Brkinov in Krasa, ki gravitirajo predvsem v 

Divačo, Sežano in Kozino. Seveda pa po želji potnika odpeljejo tudi dlje. 

 

Na Idrijsko-Cerkljanskem storitev še ne izvajajo, so pa že nudili prevoz osebam, ki so 

želele bodisi v Zdravstveni dom v Idriji ali v Dom upokojencev. Zavod sopotniki so 

zasebni zavod, nevladna, prostovoljna organizacija, ki deluje od aprila 2014. 

 

Ponujajo prevoze na klic, pri čemer pa je potrebno termine rezervirati vnaprej (od 

ponedeljka do sobote, v enoti Sevnica od ponedeljka do petka). Prevozi znotraj 

območja občin Hrpelje-Kozina, Sežana, Divača in Sevnica so brezplačni. Vozilo je 

službeno oz. namensko. Prevoze izven območja pa izvajajo samo v primeru prostih 

terminov. V tem primeru starostnike prosijo za donacijo za gorivo. Vedno so veseli 

prispevkov zadovoljnih uporabnikov, saj so pomemben vir zagotavljanja potrebnih 

sredstev za izvajanje storitve. Stroške delovanja pokrivajo še iz sponzorstev in donacij 

posameznikov in podjetij ter sofinanciranja programa Sopotniki preko občinskih 

sredstev in razpisov. 

 

V Zavodu Sopotniki opažajo, tako kot opaža tudi ponudnik prevoza iz Občine Idrija, 

da je največje povpraševanje po prevozih v zdravstvene ustanove. Trenutno število 

uporabnikov je 220 in število se konstantno povečuje, tako, da trenutno pokrijejo 

80% potreb in iščejo načine, da bi lahko pokrili vse. Ocenjujejo, da je povpraševanje 

po storitvah večje na ruralnih območjih. 

 

Nadalje smo intervju opravili tudi z Domom starejših Logatec, ki ima sicer podobno 

ponudbo kot Dom upokojencev Idrija, in navajajo, da imajo tudi stanovalce iz občin 

Idrija in Cerkno. Večina stanovalcev prihaja iz Logatca, 35% stanovalcev prihaja iz 

Ljubljane, 22% pa iz drugih občin kamor sta vključeni tudi občini Idrija in Cerkno. Tudi 

v Domu starejših Logatec imajo čakalno vrsto, glede splošnih vprašanj pa navajajo, da 

javno mrežo institucionalnega varstva postavlja MDDSZ in enako kot Dom starejših 

Logatec deluje tudi DU Idrija. Prav tako so s strani MDDSZ regulirane in predpisane 

cene storitev. Glede kadrovskih zmožnosti morajo upoštevati kadrovski normativ za 

področje zdravstva in socialnega varstva. 
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Kot manjkajoča na območju Idrijsko-Cerkljanskega se je skozi ankete ugotovila tudi 

storitev dnevnega varstva, a imajo tudi v Domu starejših Logatec, ki dnevno varstvo 

sicer nudi, le 5 mest. Imajo pa 164 stanovalcev v celodnevnem institucionalnem 

varstvu. 

 

Opravljen je bil tudi intervju s CSD Tolmin, ki nudi skupine za samopomoč v okviru 

programa Aktivna starost – Sožitje generacij. Storitve izvajajo za uporabnike iz občin 

Tolmin, Kobarid in Bovec. Uporabnik iz občin Idrija in Cerkno nimajo. So pa njihove 

storitve brezplačne. 

 

V okviru pomoči na domu izvajajo tudi storitev družabništva in jo izvajajo za vse tri 

prej navedene občine. Te storitve izvajajo že več kot 20 let, družabništvo pa bolj 

intenzivno nekje od leta 2010. Kdo so njihovi uporabniki določa zakon – gre za osebe 

starejše od 65 let, mlajše pa pod določenimi pogoji. Povpraševanje po storitvi je 

veliko. V vseh treh občinah je približno 130 uporabnikov. Imajo tudi potrebo, da bi 

povečali število zaposlenih, kar pa so za področje pomoči na domu izrazili tudi v 

Domu upokojencev Idrija. 

 

Navajajo, da se tudi pri njih število uporabnikov povečuje in bo verjetno potrebno 

uvesti čakalno listo. Uporabniki njihovih storitev pa ne prihajajo iz občin Idrija in 

Cerkno, ker so storitve in financiranje vezane na posamezne občine. Svojih storitev ne 

želijo razširiti na področje Idrijsko-Cerkljanskega. 

 

Delavnice izvajajo glede na izražene potrebe starejših in z njimi tudi sooblikujejo 

vsebino. Srečanja potekajo enkrat na dva tedna in trajajo približno dve do tri ure. Za 

kadrovsko zagotavljanje tovrstnih storitev so se v preteklosti posluževali javnih del, v 

letošnjem letu pa je zaposlitev sofinancirana s strani vseh treh občin. Z izjemo Društva 

Sožitje, ki ima bolj omejen obseg aktivnosti in drugačno ciljno skupino, na območju 

občin Idrija in Cerkno tovrstne ponudbe nismo zasledili. 

 

Ugotovitev preveritve ponudbe v širšem območju Severno Primorske regije je, da se 

tudi sosednje občine srečujejo z več ali manj istimi težavami. Prav tako imajo čakalne 

vrste za vstop v dom upokojencev, težave s prevozi za starejše in na splošno nimajo 

veliko večjega obsega storitev kot na območju Idrijsko-Cerkljanske regije. Nobeden 

od ponudnikov ne navaja, da bi si želel širitve na Idrijsko-Cerkljansko območje, z 

izjemo Zavoda Sopotniki, ki bi želeli svoje storitve omogočiti čim širše po Sloveniji. 

Načinov, kako bi svojo ponudbo razširili ponudniki niso podali, saj z izjemo Zavoda 

Sopotniki, niso zainteresirani za širitev na obravnavano območje. Zavod Sopotniki pa 

za obrazložitev možnega načina širitve in preverjanje možnosti za širitev predlaga 

sestanek. 
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Storitve, ki so na voljo v širšem zaledju odgovarjajo potrebam tistih občin. Edini 

primer, da uporabniki iz območja občin Idrija in Cerkno uporabljajo storitve izven 

občin je institucionalno varstvo. V okviru analize povpraševanja je bil naveden dom 

Podbrdo, v okviru dodatne preveritve pa smo ugotovili še, da so posamezniki 

nastanjeni tudi v Domu starejših Logatec. 

 

Potrebe, ki jih starejši iz Idrijsko Cerkljanskega zadovoljujejo izven območja svojih 

občin, so še potrebe po specialističnih zdravstvenih storitvah, ki so na voljo v večjih 

mestih. S tem pa se srečujejo tudi v drugih občinah, kar lahko sklepamo na podlagi 

povedanega s strani Zavoda Sopotniki ter povedanega s strani ponudnikov prevozov 

na Idrijsko-Cerkljanskem. Isto pa so izpostavili tudi v ZD Idrija. 

 

Pri preveritvi ponudbe širše pa je seveda najbolj zanimiv že omenjen koncept 

brezplačnih prevozov za starejše, in sicer Zavoda Sopotniki, ki s prostovoljci 

zagotavlja brezplačne prevoze na območju njihovih občin. Žal se starejši iz območja 

občin Idrija in Cerkno teh storitev ne morejo posluževati zaradi oddaljenosti. Možnost 

bi bila razširitev takšne storitve še na območje Idrijsko-Cerkljanske. 
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