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Spoštovani člani Konzorcija 17! 

Že nekaj časa se s predsednikom Konzorcija 17 nisva oglasila. Razlog so zmanjšane možnosti dela in 

sodelovanja v obdobju Covida 19. Ne glede na to vas želiva obvestiti o aktivnostih v določenih občinah.  

Pozno poleti sta se občini Kozje in Rogatec, kot članici Konzorcija 17 odločili, da bi kljub kratkemu roku 

pripravili projektno dokumentacijo za izgradnjo doma v vsaki od omenjenih občin in na ta način 

zagotovili možnost za prijavo na financiranje izgradnje iz proračunskih sredstev. Delo je bilo zelo 

intenzivno in uspeli smo pripraviti vse za vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato sta se 

izredno angažirali obe občini in v tem trenutku že obe pridobili gradbeno dovoljenje. Glede na to, da 

bomo programe integrirane dolgotrajne oskrbe, kjer je institucionalna oskrba osrednji oz. 

koordinativni program, v vsaki občini vezali kot enoto na enega od obstoječih javnih domov za starejše, 

sta se občini v tem primeru odločili za Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Kriterij, ki ga pri tem 

upoštevamo je, da je javni dom relativno blizu lokaciji in je razvojno naravnan. Pri tem je bilo 

sodelovanje direktorice DU Šmarje zelo produktivno in konstruktivno.  

Tik pred začetkom prepovedi potovanja med občinami sem bil v stiku še z nekaterimi drugimi članicami 

Konzorcija 17, kjer so županje/župani dali pobudo za sklic občinskega projektnega tima, katerega član 

sem tudi sam kot vodja projekta. Zaradi prepovedi potovanja smo se odločili, da začnemo/nadaljujemo 

z aktivnostmi čim bo možno (odprava ukrepov). Drugih aktivnosti v tem času ni bilo. 

Ker smo pred prazniki, dovolite, da vama s predsednikom Konzorcija 17 zaželiva vse dobro, predvsem 

zdravja in čim manj opravka s koronavirusom.  V zvezi s Konzorcijem 17 želiva korakoma tudi 

uresničitev ciljev povezanih z vašimi lokalnimi skupnostmi oz. občinami in integrirano dolgotrajno 

oskrbo. Na osebnem nivoju pa srečo in notranji mir, ki omogoča jasnino pogleda v jutrišnji dan. 

Lep pozdrav,  

Franci Imperl, vodja projekta, FIRIS IMPERL d.o.o. 

Aco Franc Šuštar, predsednik Konzorcija 17, župan Občine Vodice  

  


