
NALOŽBE OD LETA 2015  

Leto 2015  

Državna slovenska samouprava je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 83 82-2/2015/NEFO 

v letu 2015 od Državnega sekretariata za odnose z verskimi skupnostmi, narodnostmi in civilno 

družbo pri Ministrstvu za človeške vire za namen »Prenova zgradbe DSS, 4. faza« prejela 

finančna sredstva v znesku 6 milijonov HUF.  

Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 23941- 

1/2015/NEFO v letu 2015 od Državnega sekretariata za odnose z verskimi skupnostmi, 

narodnostmi in civilno družbo pri Ministrstvu za človeške vire za prenovo šolskega športnega 

igrišča prejela finančna sredstva v znesku 9 milijonov HUF. Dvojezična osnovna šola in vrtec 

Jožefa Košiča je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 23942-1/2015/NEFO je na podlagi 

pogodbe o sofinanciranju št. v letu 2015 od Državnega sekretariata za odnose z verskimi 

skupnostmi, narodnostmi in civilno družbo pri Ministrstvu za človeške vire za prenovo 

poslopja (zamenjava oken na pročelju in vrat) in nabavo pohištva za učilnice prejela 

finančna sredstva v znesku 3 milijonov HUF.  

Slovenski radio je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 19821-1/2015/NEFO v letu 2015 za 

namen Tehničnega razvoja Slovenskega radia (mešalna miza za Studio 2) prejel finančna 

sredstva v znesku 1 milijon HUF.  

Küharjeva spominska hiša (Slovenska etnografska hiša) je na podlagi pogodbe o 

sofinanciranju št. 23945-1/2015/NEFO v letu 2015 od Državnega sekretariata za odnose z 

verskimi skupnostmi, narodnostmi in civilno družbo pri Ministrstvu za človeške vire za prenovo 

strehe in ogrevalnega sistema prejela finančna sredstva v znesku 4 607 000 HUF. 

Leto 2016 

Zveza Slovencev na Madžarskem je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. EMMI 7232-

2/2016/NEFO v letu 2016 od Državne slovenske samouprave za namen prenova Slovenskega 

kulturnega in informacijskega centra prejela finančna sredstva v znesku 20 000 000 HUF.  

Državna slovenska samouprava je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 55078-2/2016/NEFO 

od Ministrstva za človečke vire za namen »Prenova rokometnega igrišča, pripadajočega 

pločnika, pripomočkov in ograje Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča«  prejela 

finančna sredstva v znesku 7.000.000 HUF v 100%-nem znesku.  

Slovenski radio je v letu 2016 na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 7231-1/2016/NEFO za 

tehnični razvoj (Shuttle minPC 3 kom in modulacijski linijski procesor DEVA DB6400) prejel 

finančna sredstva v znesku 1 500 000 HUF. 



Leto 2017 

Državna slovenska samouprava je v letu 2017 za namen Priprava doprsnega spomenika 

Avgusta Pavla in njegova namestitev pred zgradbo sedeža samouprave ter izdelava in 

namestitev dvojezičnih tabel od Ministrstva za človeške vire prejela finančna sredstva v 

znesku 9 000 000 HUF. (14784-1/2017/NEFO) 

Prenovitvena dela notranjosti Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci v bruto znesku 

1 709 458 HUF, ponovna izolacija in namestitev pločevine na ravno streho pa v bruto 

znesku 2 548 090 HUF. 

Državna slovenska samouprava je na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 64492- 1/2017/NEFO 

od Ministrstva za človeške vire za namen »Prenova in zamenjava strešne konstrukcije na 

Dvojezični osnovi šoli in vrtcu Jožefa Košiča« prejela finančna sredstva v znesku 30.000.000 

HUF v 100%-nem znesku.  

Slovenski radio je na podlagi pogodbe št. 14779-1/2017/NEFO za tehnični razvoj (optično 

omrežje) prejel finančna sredstva v znesku 5 milijonov HUF.  

Leto 2018 

Državna slovenska samouprava je v letu 2018 za namen »Priprava regionalnega razvojnega 

programa slovenskega Porabja« od sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. prejela finančna 

sredstva v znesku 2 000 000 HUF (NEMZ-E-18-0050). 

Prenovitvena dela na strešni konstrukciji Dvojezične osnove šole in vrtca Jožefa Košiča 

(9982 Števanovci, Fő út 84), ki jo upravlja Državna slovenska samouprava v bruto znesku 7 994 

752 HUF.  

Državna slovenska samouprava je za realizacijo programa »Prenova Dvojezične osnovne šole 

in vrtca Jožefa Košiča« v breme podpoglavja 20/60. – upravljana sredstva »Podpora 

narodnostnim ustanovam za naložbe, obnove, lastne deleže pri razpisih« v okviru poglavja XX. 

Ministrstvo za človeške vire v prilogi št. 1. Zakona št. C. iz leta 2017 o osrednjem proračunu 

Madžarske za leto 2018, prejela nepovratna sredstva v višini 14 000 000 HUF. 

Küharjeva spominska hiša (Slovenska etnografska hiša) je na podlagi pogodbe o sofinanciranju 

št. NEMZ-E-18-0029 v letu 2018 – s posredovanjem Državne slovenske samouprave – od 

Ministrstva za človeške vire, za namen »Prenova Küharjeve spominske hiše – Slovenske 

etnografske hiše« prejela nepovratna sredstva v znesku 36 000 000 HUF. 



Leto 2019 

Župnija Gornji Senik je v letu 2019, s posredovanjem Državne slovenske samouprave, za 

pripravo rekonstrukcijskega načrta cerkve Štefana svetega Hardinga v Števanovcih, ki ima 

osrednjo vlogo v verskem življenju tamkajšnjih pripadnikov slovenske narodnosti, od sklada  

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. prejela finančna sredstva v znesku 3 000 000 HUF (NEMZ-E-

19-0023). 

Župnija Gornji Senik je v letu 2019, s posredovanjem Državne slovenske samouprave, za 

prenovo cerkve svetega Janeza Krstnika, ki ima osrednjo vlogo v verskem življenju tamkajšnjih 

pripadnikov slovenske narodnosti, od sklada  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. prejela finančna 

sredstva v znesku  37 000 000 HUF (NEMZ-N-19-0022). 

Sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ki nastopa v imenu Urada predsednika vlade je za 

prenovo Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča ter nabavo sredstev odobril 

nepovratna sredstva v znesku 40 milijonov HUF (pogodba o sofinanciranju št. NEMZ-E-19-

0033). 

- zamenjava oken in zunanjih vrat  

- hidroizolacija kletnih prostorov  

- modernizacija razsvetljave  
 


