
4I+
ObEina Bovec
Trg golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec
Telefon : Sl 05/3841 90o
Telefax :51 05/3841 915

E-po5ta : obcina.info@bovec.si

Zupnru
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OBEINSKISVET

OBEINE BOVEC

OBCINA BOVEC

Zadeva: Ustanovitev konzorcija obiin, vkljudenih v projekt >Vzpostavitev mreZe malih
domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni
skupnosti<
Predlagatelj: Valter Mlekui, iupan
Pravna podlaga: 16. dlen Statuta Obdine Bovec (Ur. l. RS, it. 72/06,89/tO in 75/17)
Namen: Obravnava in sprejem ustanovitev konzorcija obdin, vkljudenih v projekt
>vzpostavitev mreZe malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane
dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti<

Obrazloiitev:

1. Predlog o ustanovitvi KONZORCIJA obdin, vkljuienih v projekt >Vzpostavitev mreZe malih
domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni
skupnosti< (v nadaljevanju >KONZORCIJ 17<) je bil sprejet na drugem sredanju Zupanov
oz. predstavnikov obiin, predstavnikov druZbe FIRIS IMPERL d.o.o. - razvojni inieniring
socialnega varstva (v nadaljevanju FIRIS) in INSTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko soZitje (v nadaljevanju INSTITUT) dne 25. oktobra 2OI9v Ljubljani.

2. )KONZORCIJ 17( je pogodbeno zdruZenje, ki v imenu vkljudenih obdin nastopa na razpisih
za pridobitev nepovratnih sredstev, sredstev skladov in drugih sredstev za podporo
programov dolgotrajne oskrbe. Obdinski sveti obdin sprejmejo sklep o vkljuditvi v
>KONZORCIJ L7K. Po sprejetju sklepov sprejme ))KONZORCIJ 17<< pravilnik, v katerem se

opredeli nadin odlodanja, pravice kot tudi odgovornosti oz. naloge posameznih dlanov.
dlani >KONZORCIJA l-7< imenujejo odbor in vodjo odbora, kije pooblaiden, da ga zastopa
v razmerju do tretje osebe.
>tKONZORCIJ t7K se ustanovi za das izvajanja projekta (od 1. tt.20L9 do 31. 12.2024\.



)KONZORCIJ ITKje odprto pogodbeno zdruZenje, kar pomeni, da se lahko dlanstvo tudi
poveia, de obstajajo za to razlogi in se odbor ))KONZORCIJA L7( s tem strinja.

3. Namen ustanovitve >KONZORCIJA 17( je vzpostaviti v lokalni skupnosti mreio programov

in storitev za starostnike in invalidne osebe, ki so odvisni od dolgotrajne oskrbe. Prav tako
je namen vzpostaviti strokovno podporo (glede na potrebe se oblikuje svetovalna skupina

zunanjih ekspertov) pri pripravah dokumentacije in prijav oz. vlog za pridobitev finandnih

sredstev iz razlidnih virov.

4. Vsaka obdina, dlanica ))KONZORCIJA L7(, se zaveie, da bo v naslednjih petih letih njena

prioriteta razvoj integrirane dolgotrajne oskrbe. Metoda za ta razvoj obdinske skupnosti

bo program svetovne in slovenske mreie starosti prijaznih mest in obdin, v katero se

vsaka dlanica dejavno vdlani v prvem letu svojega dlanstva v >KONZORCIJU 17(.

5. Obdine, dlanice )KONZORCIJA L7<<, imenujejo predstavnike v dve delovni skupini do konca

decembra 20L9. Delovni skupini opravita svoje aktivnosti do konca februarja 2020.

lz vsake obtine oz. lokalne skupnosti se vkljudi ena oseba v eno od dveh delovnih skupin.

Aktivnosti posameznih delovnih skupin:

. prva delovna skupina opredeli vsebine oz. programe, ki se bodo delno ali v celoti
izvajali v vseh obdinah oz. lokalnih skupnostih in izdela organizacijsko shemo

delovanja tako programov iz obdinske, kot driavne pristojnosti,

o druga delovna skupina opredeli moZnosti pridobivanja investicijskih sredstev,
predvsem iz evropskih skladov,

dlana vsake od delovnih skupin sta tudi predstavnika druZbe FIRIS in lNST|TUT.

6. Vsaka obdina, dlanica ))KONZORCIJA 17<<, ustanovi projektno skupino (najmanj 4 dlansko)

do konca februarja 2020, ki se po vkljuditi v mreZo starosti prijaznih obdin raz5iri v

obiinsko akcijsko skupino za integrirano dolgotrajno oskrbo v starosti prijazni obiini.

Skupina izvede naslednje aktivnosti:

o naredi analizo potreb, zmoZnosti in stali5d glede razvoja integrirane dolgotrajne oskrbe
v obdini ter jo dopolnjuje s pogoji in programsko shemo delovanja tako programov iz

obdinske, kot drZavne pristojnosti,

o spremlja izvajanje vseh aktivnosti, povezanih z realizacijo projekta na nivoju lokalne

skupnosti.

Projektna skupina opravlja aktivnosti do konca izvajanja projekta, 31. decembra2024.
Skupina pomagata z usposabljanjem in metodologijo INSTITUT in FlRlS.

7. Vsaka obdina,6lanica ))KONZORCIJAtT<<, zagotovi komunalno opremljeno zemljiSie (ali

primeren objekt) s sprejetim OPPN za objekte, namenjene dolgotrajni oskrbi.



8. Vsaka obtina, dlanica )KONZORCIJA 17(,

izbranega programa dolgotrajne oskrbe s

finantnih sredstev in morebitne koncesije.

pripravi in financira projekt ideine zasnove

projektno nalogo za razpis pri pridobitvi

9. Na razpis za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev, sredstev skladov ali drugih virov

za namena posameznih programov dolgotrajne oskrbe, se lahko priiavi vsaka obiina zase,

DKONZORCII t7<< za vse vkljuEene obiine ali skupina ilanic.

Obdinskemu svetu predlagam, da sprejme predlog sklepa, kije v prilogi.

Priloga:
- Predlog sklepa

Zupan
Valter Mlekui
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Stevilka:
Datum:

Na podlagi 16. dlen Statuta Obdine Bovec (Ur. L RS,5t. 72/06,8g/LOin75/L7l,je Obdinski

svet Obiine Bovec na 

- 

seji dne sprejel

SKLEP

o vkljuiitvi Obiine Bovec v ))KONZORCIJ t7-(

L. dlen

Obiina Bovec pristopa h Konzorciju L7 - konzorciju obdin vkljudenih v projekt >Vzpostavitev

mreZe malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v

lokalni skupnosti<.

2. dlen

Ta sklep velja takoj.

Zupan
Valter Mlekui

Sklep se dostavi:
- Firis lmperl d.o.o., TrZaika 90, Logatec
- Inititut Antona Trstenjaka, Resljeva cesta L1-, Ljubljana

VloZiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva
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