PRAVILNIK DELOVANJA
»KONZORCIJA-17«
1. člen
Organi konzorcija
Člani KONZORCIJA 17 imenujejo 9 članski upravni odbor, sedem zastopnikov je županov občin
KONZORCIJA 17, po eden predstavnik pa iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega
varstva (v nadaljevanju FIRIS) in INŠTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje (v nadaljevanju INŠTITUT), ki sta stalna člana odbora (brez reelekcije), vendar ne moreta biti
izbrana za predsednika KONZORCIJA 17.

2. člen
Predsednik konzorcija
Člani odbora na prvi konstitutivni seji izberejo iz svojih vrst predsednika KONZORCIJA 17, ki je
pooblaščen, da zastopa KONZORCIJ 17 v razmerju do tretje osebe. Mandat predsednik KONZORCIJA 17
je eno leto in je vezan na čas delovanja aktualnega upravnega odbora. Vsakokraten predsednik je
odgovoren za izvedbo menjave članstva vsako leto 1. marca.

3.člen
Upravni odbor
Člani odbora imajo mandat eno leto, nakar se vsako leto zamenjajo 4 člani. Članstvo v upravni odbor
se določi na osnovi časovnega vrstnega reda pristopa h KONZORCIJU 17. Vsako naslednje leto preneha
mandat v upravnem odboru prvim štirim članom iz časovnega vrstnega reda pristopa.
Sestava upravnega odbora se vsako leto menja s 1. marcem.
Za konstituiranje prvega upravnega odbora (delujočega od 1. marca 2020) je odgovoren vodja projekta
Franc Imperl.
Potne stroške za prevoz na sestanke članov upravnega odbora krije vsaka ustanova/občina za svojega
člana.

4. člen
Projektna skupina
Vsaka občina, članica »KONZORCIJA 17«, ustanovi projektno skupino (najmanj 4 člansko), ki se po
vključiti v mrežo starosti prijaznih občin razširi v občinsko akcijsko skupino za integrirano dolgotrajno
oskrbo v starosti prijazni občini.
Projektna skupina izvede naslednje aktivnosti:

-

-

naredi analizo potreb, zmožnosti in stališč glede razvoja integrirane dolgotrajne oskrbe v občini ter
jo dopolnjuje s pogoji in programsko shemo delovanja tako programov iz občinske, kot državne
pristojnosti,
spremlja izvajanje vseh aktivnosti, povezanih z realizacijo projekta na nivoju lokalne skupnosti.

Projektna skupina posamezne lokalne skupnosti opravlja aktivnosti do konca izvajanja projekta v svoji
občini. Projektni skupini pomagata s svetovanjem in usposabljanjem FIRIS in INŠTITUT.

5. člen
Povezava občin na ožjem območju
Ustanavljanje projektne skupine, izdelava analize potreb, zmožnosti in stališč glede razvoja integrirane
dolgotrajne oskrbe v občini ter spremljanje izvajanja vseh aktivnosti, povezanih z realizacijo projekta
na nivoju lokalne skupnosti, lahko izvajajo tudi dve ali tri občine na ožjem lokalnem območju skupaj.
Skupna projektna skupina dveh ali treh občin ožjega lokalnega območja opravlja aktivnosti do konca
izvajanja projekta na tem lokalnem območju.

6.člen
Naloge partnerjev Konzorcija 17
Vsaka občina, članica »KONZORCIJA 17« je dolžna zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče (ali
primeren objekt) s sprejetim OPPN za objekte, namenjene dolgotrajni oskrbi.
Vsaka občina, članica »KONZORCIJA 17«, pripravi in financira projekt idejne zasnove izbranega
programa dolgotrajne oskrbe s projektno nalogo za razpis pri pridobitvi finančnih sredstev in
morebitne koncesije. V kolikor se za pridobitev finančnih sredstev zahteva gradbeno dovoljenje, vsaka
občina pripravi in financira projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja.
FIRIS in INŠTITUT sta dolžna svetovati pri pripravi projekte dokumentacije občin Konzorcija 17.

7.člen
Pridobivanje sredstev
Na razpis za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev, sredstev skladov ali drugih virov za namena
investicije v objekte, namenjene dolgotrajni oskrbi in posameznih programov dolgotrajne oskrbe, se
lahko prijavi vsaka občina zase, »KONZORCIJ 17« za vse vključene občine ali skupina članic.

8.člen
Razširitev članstva
»KONZORCIJ 17« je odprto pogodbeno združenje, kar pomeni, da se lahko članstvo poveča, če
obstajajo za to razlogi in se odbor »KONZORCIJA 17« s tem strinja.

9. člen
Financiranje Konzorcija 17
Potne in ostale stroške članov upravnega odbora in projektne skupine ter priprave projektov krije vsaka
ustanova/občina za svojega člana in za svoj projekt / del projekta.

10. člen
Informiranje in obveščanje
FIRIS in INŠTITUT sta dolžna zagotavljati informacije, ki so vezane na pripravo posameznega projekta
občin in skupne vloge za oddajo skupnega projekta.

Sprejeto na Ustanovni skupščini KONZORCIJA 17.
Ljubljana, 6. marca 2020

