
 

 

26. 1. 2021 

Spoštovani člani Konzorcija 17! 

Čas hitro mineva, konstitutivna in uvajalna faza Konzorcija 17 je za nami. V tem času je izrazilo svojo 

željo k pristopu h Konzorciju 17 okoli 30 občin, vendar se nekatere že dalj časa ne odzivajo, niti niso 

poslale uradne pristopne izjave. Trenutno je uradno prijavljenih 20 občin. In s temi bomo poslej 

komunicirali. To ste občine, katerim s predsednikom Konzorcija 17, gospodom Acom Šuštarjem, 

pošiljava ta dopis.  

Kot ste bili že seznanjeni z dopisoma iz dne 29. 7. 2020 in 16. 12. 2020 smo v tem času opravili vrsto 

pogovorov tako na MDDSZEM kot MZ, predsednik Konzorcija 17 pa tudi z ministrom za kohezijo. 

Obvestili smo vas, da sta se dve občini, Kozje in Rogatec, odločili za prijavo na MDDSZEM za pridobitev 

proračunskih sredstev. V zelo kratkem času sta občini uspeli pripraviti projektno dokumentacijo in do 

konca decembra pridobili gradbeno dovoljenje.  

Dve naslednji občini (Apače in Rečica ob Savinji) sta se odločili, da aktivirata vsaka svojo projektno 

skupino in začneta s pripravo na projekt vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe. Pobudo za 

začetek priprave so dale tudi občine Majšperk, Cirkulane in Podlehnik.  

Kot je po eni strani dobro, da ste občine aktivne in sprožate aktivnosti priprave, pa imam kot vodja 

projekta po drugi strani težavo, saj vas nagovarjamo k aktivnostim, ki so povezane s stroški (projektna 

dokumentacija), po drugi strani pa so nas predstavniki potencialnih financerjev (državni proračun ali 

EU sredstva) le besedno podprli, niso se pa konkretno obvezali za skupni nastop in vzajemne 

obveznosti. Stališče Konzorcija 17 je, da delamo za javno dobro, pri vzpostavljanju enot (programov za 

integrirano dolgotrajno oskrbo) po občinah se navezujemo na mrežo javnih domov, prispevamo k 

reševanju dosedanje podhranjenosti sistema dolgotrajne oskrbe v manjših občinah, vzpostavljamo 

pravičen sistem, ki zagotavlja dostojanstvo in osnovne pravice starostnikov, kar je tudi usmeritev EU. 

Če država projekt, kot je Konzorcij 17, ne bo pripravljena sprejeti kot del razvojne strategije dolgotrajne 

oskrbe v Sloveniji, potem nimamo nobenih možnosti (ali so te možnosti minimalne).  

V tem smislu smo se na sestanku v ponedeljek, 25. januarja 2021, na katerem sta bila poleg mene 

prisotna še predsednik g. Aco Šuštar in predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Jože Ramovš, 

dogovorili, da zaprosimo pristojne ministre za ponovno srečanje in da preverimo njihovo pripravljenost 

za skupni nastop. Za ta pogovor pa nujno potrebujemo nekatere konkretne podatke, ki bi jih sicer dobili 

z že pripravljenem daljšim vprašalnikom, vendar se nam mudi, zato bi pristopili k selektivnemu 

pridobivanju informacij.  

Prosimo vas torej, da nam v najkrajšem času (v roku največ 5 dni), posredujete naslednje podatke: 

1. Ali že imate predvideno gradbeno parcelo za izgradnjo institucionalnih struktur dolgotrajen 
oskrbe? 

2. Če je, je parcela v občinski lasti? 
3. Če ni v občinski lasti, kakšne so objektivne možnosti pridobitve te parcele? 
4. Imate na gradbeni parceli že končan postopek OPN ali OPPN za namen gradnje doma za 

starejše oz. enote za dolgotrajno oskrbo? 
5. Če nimate, v kolikšnem času bi lahko to pridobili? 
6. Razmišljate, da bi za vzpostavitev struktur institucionalne oskrbe koristili kakšen obstoječi 

objekt (in ne bi šli v novogradnjo), ki bi ga ustrezno adaptirali? 



7. Je ta objekt v občinski lasti? 
8. Če ni v občinski lasti, kakšne so objektivne možnosti pridobitve tega objekta? 

Vrednost investicije bom okvirno sam opredelil, glede na velikost občine oz. potreb po institucionalni 

oskrbi (glede na statistično povprečje v Sloveniji). Prav tako so mi znane potrebne kvadrature in seveda 

trenutna cena novogradnje (adaptacije) z opremo. 

Te podatke potrebujemo pri naših nadaljnjih pogovorih z ministrstvi. 

Upamo na uspeh. Upanje umre zadnje! 

Pa še naslednjo informacijo. Predsednik bo sklical naslednjo sejo upravnega odbora predvidoma okoli 

15. februarja, skupščino Konzorcija 17 pa v začetku marca, ko preteče mandat sedanjemu upravnemu 

odboru in se konstituira nov.  

Lep pozdrav,  

Franci Imperl, vodja projekta 

Aco Šuštar, predsednik Konzorcija 17 

 

  


