
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 3. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: To bo MOJ DOM 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
07 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo 
DONAR podjetje za notranjo opremo in svetovanje d.o.o., Ljubljana 
Socialno varstveni zavod Vitadom, poslovna enota Dom starejših Škofljica 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V Sloveniji se soočamo s pomankanjem mest v domovih starejših občanov. Po podatkih Skupnosti 

socialnih zavodov Slovenije, je v začetku novembra 2019 na prosto mesto v domu starejših 

občanov čakalo več kot 11.000 prosilcev. Novogradenj tovrstnih stavb je malo. Počutje stanovalcev 

in zaposlenih v teh stavbah v dobršni meri kroji urejeno, varno in zdravo bivalno okolje in v tem 

segmentu tudi funkcionalna, privlačna in starostnikovim potrebam prilagojena notranja oprema. 

Hkrati pa se v oblikovanju notranje opreme vse bolj uveljavljajo tudi koncepti trajnostnega 

oblikovanja, krožnega gospodarstva, zapiranja snovnih zank in uporabe recikliranih materialov in 

materialov, ki v najmanjši možni meri obremenjujejo okolje in vplivajo na zdravje uporabnikov. 

Namen projekta je bil izdelati usmeritve za oblikovanje notranje opreme, prilagojene tako 

estetskim in ergonomskim potrebam uporabnikov teh stavb, kot tudi specifičnim funkcionalnim in 

higienskim zahtevam za njihovo notranjo opremo. 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Na primeru idejnih rešitev opremljanja izbranih prostorov in ureditve okolice Doma starejših 

Škofljica smo želeli izpostaviti prednosti multidisciplinarnega pristopa in sodelovanja različnih 

strokovnjakov in končnih uporabnikov pri oblikovanju ustreznih rešitev ter pripraviti priporočila 

tako investitorjem kot proizvajalcem notranje opreme ob investicijah v stavbe namenjene 

socialnemu varstvu starejših. V ta namen smo oblikovali idejne rešitve, ki se sistemsko lahko 

aplicirajo v vse objekte, ki so namenjeni tej dejavnosti. Prav tako smo oblikovali idejno zasnovo 

stola, s poudarkom na osnovnih higiensko-tehničnih, varnostnih in ergonomskih zahtevah in 

priporočilih za oblikovanje notranje opreme za socialno varstvene zavode. S tem smo oblikovali 

gradivo, ki bo lahko služilo informiranju in ozaveščanju vseh deležnikov v procesu graditve in 

opremljanja stavb namenjenih institucionalnemu bivanju starejših. Na osnovi opravljenega ogleda 

Doma starejših Škofljica, rezultatov intervjujev, izvedenih med stanovalci in rezultatov ankete med 
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zaposlenimi v domu, smo oblikovali idejne rešitve za ureditev notranjosti in okolice doma. Celotno 

ureditev notranjosti in okolice smo želeli narediti čimbolj fleksibilno, hkrati narediti prostor bolj 

domač uporabniku ter ga spremeniti z malimi posegi, ki ne bi predstavljali velikega finančnega 

bremena. Pri ureditvi prostorov smo se skoncentrirali na bližnjo okolico doma in skupne prostore 

(jedilnico na oddelku in kotičke na koncu hodnikov) ter sobe stanovalcev. V bližnji okolici doma 

smo načrtovali ureditev nove pešpoti, postavitev klopi ob poti in ureditev neizkoriščenih atrijev, ki 

bi jih spremenili v terapevtske vrtove. Jedilnico na oddelku bi spremenili v dnevno sobo 

posameznih oddelkov doma z dnevnimi kotički, ki bi jih navidezno ločili z večnamenskimi 

premičnimi elementi. Podobne elemente z udobnimi sedežnimi elementi smo načrtovali tudi v 

kotičkih na koncu hodnika, ki predstavljajo bolj zaseben del doma. V samo sobo stanovalcev nismo 

posegali, saj smo ugotovili, da veljavni normativi za velikosti bivalnih sob ne ustrezajo več 

standardom bivanja, ki so aktualni v današnjem času. Pripravili pa smo tudi idejno zasnovo stola, ki 

bi bil materialno in ergonomsko prilagojen starostnikom. 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Tekom projekta so nastali naslednji rezultati: 

• Vprašalnik za vodenje intervjujev med stanovalci v domu starejših in rezultati obdelave in 

analize pridobljenih podatkov, ki omogočajo vpogled v mnenja stanovalcev o 

opremljenosti in ambientu prostorov v domu ter o njihovih dnevnih aktivnostih v 

posameznih prostorih doma.  

• Vprašalnik za izvajanje ankete med zaposlenimi v domu starejših in rezultati obdelave in 

analize pridobljenih podatkov, ki omogočajo vpogled v mnenja zaposlenih o 

funkcionalnosti in uporabnosti delovnih prostorov doma starejših.  

• Idejna rešitev arhitekturne ureditve notranjega in zunanjega okolja, na konkretnem 

primeru Doma starejših Škofljica, ki se sistemsko lahko aplicira na vse že obstoječe in nove 

objekte socialno varstvenih zavodov. 

• Idejna zasnova stola z naborom higiensko-tehničnih, varstvenih in ergonomskih zahtev in 

priporočil za oblikovanje notranje opreme za starostnike (materiali, izvedba ipd.).  

• Zloženki z zbranimi idejnimi rešitvami za ureditev okolice in notranjosti na konkretnem 

primeru Doma starejših Škofljica.  

Rezultati projekta se lahko uporabljajo kot osnova za oblikovanje strokovnih priporočil in 
ozaveščanje ključnih deležnikov (investitorjev, izvajalcev del, občin, društev, uporabnikov, ipd.) na 
področju oblikovanja in opremljanja zunanjega in notranjega okolja socialno varstvenih zavodov. 
Rezultati projekta lahko ponudijo boljše možnosti za gradnjo novih socialno varstvenih zavodov ter 
hkrati odpirajo širši družbeni diskurz o pomenu zagotavljanja ustreznega bivalnega okolja 
starostnikov, kar lahko posledično prinaša velike družbene koristi. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
 



 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

4 

 
 

 

 
 

 



 

5 

 
 

 


