
 

29. 7. 2020 

 

Članom Konzorcija 17 

 

Spoštovani! 

Minilo je že kar nekaj časa od zadnjega informiranja o dogajanjih, povezanih z Konzorcijem 17. S 

predsednikom Acom Francem Šuštarjem sva se odločila, da je skrajni čas, da vam posredujeva aktualne 

informacije in kaj smo naredili v tem vmesnem času.  

Dopis pošiljamo vsem uradnim članom Konzorcija 17 kot tudi občinam, ki so v postopku včlanjevanja.  

Glavnina vseh aktivnosti je potekala v senci koronavirusa in zato bistveno počasneje, na področju 

informiranja ter pridobivanja soglasja za projekt integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Kot 

vam je znano, potekajo zadnja usklajevanja dokumenta o strategiji Republike Slovenije 2021-2027 kot 

pomembnega ukrepa socialne in politike trajnostnega razvoja in z njim povezanem programu s 

financiranjem iz Kohezijskega, Regionalnega in Evropskega socialnega sklada, pa tudi Kmetijskega 

sklada (LAS). Naš napor je bil usmerjen v umestitev »integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti« 

kot enega od podciljev v sklopu 4. prioritete (Bolj socialna Evropa, ki je zasnovana na Evropskem stebru 

socialnih pravic in podpori kakovostnemu zaposlovanju, izobraževanju, spretnostih, socialni 

vključenosti in enakemu dostopu do storitev zdravstvenega varstva)  ali 5. prioritete (Evropa, ki je bliže 

državljanom, ki jo podpirajo lokalno naravnane razvojne strategije in trajnostni urbani razvoj po celi 

Evropski uniji).  

V tem smislu smo izvedli naslednje aktivnosti:  

- 3. junija smo imeli pogovor z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

gospodom Janezom Ciglerjem Kraljem. Od Konzorcija 17 smo bili prisotni: Aco Franc Šuštar, 

predsednik Konzorcija 17, Franci Imperl, vodja projekta in Martin Mikulič, župan občine Rogatec.  

- 11. junija je bil opravljen pogovor na Ministrstvu za zdravje, vendar brez prisotnosti ministra, ki je 

bil zadržan v državnem zboru. Na pogovoru sva bila: Franci Imperl, vodja projekta in dr. Jože 

Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka. 

- 24. junija smo opravili pogovor s predsednikom ZDUS-a gospodom Janezom Sušnikom. Tudi na tem 

pogovoru sva bila prisotna Franci Imperl, vodja projekta in dr. Jože Ramovš iz Inštituta Antona 

Trstenjaka. 

- 29. junija smo imeli še eno srečanje na Ministrstvu za zdravje, tokrat pogovor z ministrom 

gospodom Tomažem Gantarjem. Od Konzorcija 17 smo bili prisotni: Aco Franc Šuštar, predsednik 

Konzorcija 17, Franci Imperl, vodja projekta in dr. Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka. 

- 26. junija sem poslal Acu Francu Šuštarju, predsednik Konzorcija 17, ta pa naprej Skupnosti občin 

Slovenije zaprosilo za podporo projektu uvedbe integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. 

- Prav tako sem 14. julija poslal Robertu Smrdelju, županu Občine Pivka, ta pa naprej Združenju občin 

Slovenije zaprosilo za podporo projektu uvedbe integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. 

Pogovori z obema ministroma kot tudi s predsednikom ZDUSa so bili zelo uspešni. V celoti so sprejeli 

pobudo za uvedbo integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, oba ministra pa obljubila, da se 

bosta zavzela za umestitev tega cilja v strateški dokument RS.  



Po informacijah, ki smo jih prejeli, je Vlada na delovnem srečanju dne 22. julija razpravljala o poteku 

črpanja sredstev evropskega proračuna v prihodnjih letih. Gre za kar 10,5 milijarde evrov sredstev. Da 

ne bi prišlo do pomanjkljivega črpanje EU sredstev, je bilo na vladnem posvetu sklenjeno, da bo 

oblikovana posebna projektna skupina, katere delo bo potekalo predvsem na operativni ravni in jo bo 

vodila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Tako bo omenjena skupina odgovorna 

predvsem za tekoče črpanje sredstev in izvajanje projektov. 

Vlada ob tem tudi ugotavlja, da sta trenutno najbolj prioritetni področji zdravstvo in dolgotrajna oskrba 

starejših, kar vključuje tudi izgradnjo novih domov za starejše (v tem kontekstu tudi infrastrukturo za 

integrirano dolgotrajno oskrbo v lokalni skupnosti) ter modernizacijo obstoječih skupaj s kadrovskimi 

okrepitvami. 

Vlada bo v pripravo načrta za okrevanje in odpornost vključila tudi župane in regionalne razvojne 

agencije, načrt pa namerava obravnavati do konca avgusta. 

V tem smislu vas s predsednikom pozivava k aktivni drži in podpori projekta, skladno z možnostmi, ki 

jih boste imeli. 

Še ena informacija. Predsednik predhodno obvešča, da bo prva seja Upravnega odbora Konzorcija 17 

v torek, 8. septembra z začetkom ob 13.00 uri (Člani UO so župani naslednjih občin: predsednik Aco 

Franc Šuštar - Občina Vodice, Jože Doles - Občina Bloke, Saša Likavec Svetelšek - Občina Hrpelje/Kozina,  

Antonija Žumbar - Občina Cirkuklane, Valter Mlekuž - Občina Bovec, Franc Pukšič - Občina Destrnik, 

Alojz Glavač – Občina Moravske Toplice, dr. Jože Ramovš – Inštitut A.T. in Franci Imperl, vodja projekta 

– Firis Imperl d.o.o.). O kraju srečanja vas bomo pravočasno obvestili.  

Lep pozdrav vsem, 

Franci Imperl                                                                                                                                Aco Franc Šuštar 

Vodja projekta                                                                                                                Predsednik Konzorcija 17 

  


