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Zapisnik
1. sesranka koordinacije partneriev proiekta SOVABOBI (LAS ZSSO;. ki je bil v detrrek

dne 10.01 .2019 ob 9 uri v prostorih sejne sobe obdine Nazarje.

Prisotni: Predstavniki vseh partnerjev na pro.jektu in sicer za obdino Nazarje - g. Zupan Matej Pedovnik,

z-a DIJ Nazarje - podpredsednik g. Janez Stiglic in iz Razvojnega centra KOSOP so. p. (RC) - vodja
projekta dir. g. Sredko Prislan in sodelavki g-a. Anita Breznik in Darja Jeraj.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav in predstavitev prisotnih

2. Osnovne informacije o postopkih potrjevania pro.iekta

3. Kratka predstavitev vsebine projekta

4. Vloga. nrnenja in predlogi parlnerjev

5. Zakljudki in naloge

Ad/l Vse prisotne je uvodoma pozdravil sklicatelj 1. koordinacije partnerjev projekta (PP) SOVABOBI
gospod Sredko Prislan in pri tem posebej pozdravil vlogo g. Zupana Mateja Pedovnika, podpredsednika DU
Nazarje g. Janeza Stiglica ter sodelavki g-a. Anito Breznik in Darjo Jeraj.

Po uvodu je navzoce pozdravil nato 5e gostitelj Zupan g. M. Pedovnik in vsem zaielel uspe5no ter plodno
sodelovanje. Vodja projekta g. S. Prislan je Zupanu in predstavniku DU predstavil nove sodelavke g-a.
Anito Breznikzaizvajanje nalog s podrodja rnarketinga in g-a. Darjo Jeraj za podrod.ie mladinske dejavnosti
in prostovoljstva ter jih pozval h kratki osebni predstavitvi.

Vse prisotne je pozdravilje tudi predstavnik in podpredsednik DU Nazarje. g. Janez Stiglic in povedal, da
se udeleZuie sestanka koordinacije paftnerjer na pro5njo vabljene predsednice Vere Pednik oz. Mirana
Beleta, saj sta oba. zaradi neodloZljivih obveznosti zadriana in se sestanka nista mogla udeleZiti. Projekt
ga tudi osebno zanirna, zato bo seji z veseljenr rv*orno sodeloval.

Ad/2 Vodja projekta je navzodim podal osnovne inf-onnacije o razvoju lokalnega okolja na osnovi uredbe
CLLD in jih seznanil s formalnimi postopki oblikovanja LAS ZSSD in na5ega partrnerstva. Naloga LAS
je bila oblikovati razvojno partnerstvo razlidnih deleZnikov na lokalnem nivoju ter izdelati Strategije
razvoja LAS ZSSD. Ta je bila formahra podlaga za pripravo in realizacijo projektnih predlogov ter
posledidno aktiviranje vseh deleZnikov razvoja na lokalnenr nivo.iu v okviru 9-tih obdin SASA regije.

e lana LAS ZSSD sta tudi obdina Nazarje in RC KOSOP so. p.. Partnerja sta. glede na vsebino projektnega
predloga. v na5o partnerstvo povabila 5e DU Nazarje. Vsitrije pa(nerjismo oblikovali dokondniprojektni
predlog pod nazivom >Socialna varnost ali bolj5e bivanje za vse( ter se v predpisanem roku prijavili na2.
JP LAS 2018. Pri izboru prijavljenih projektov na2.IP LAS ZSSD za financiranie s sredstvi ESRR smt.r

bili uspe5ni.

Po treh dopolniwah vloge projekta, oz. vsebine operacije SOVABOBI, smo na osnovi pozitivne ocene
strokovne komisije in potrditve projektnega predloga na UO LAS ZSSD z dne 16. novembra 2018, preko
zavoda Savinja iz Ljubnega. posredovali vlogo v pregled in potrditev na MGRT RS. Skladno potrjenirn
terminskinr nadrtom smo z vsemiaktivnostrni l. faze projekta lahko prideli z letom 2019.

Ad/3 Vsebina operacije SOVABOBI se nanaia na podrodje sociale in izboljSanie socialne varnost vseh
prebivalcev na obmodjr-r devetih obdin SASA regije s poudarkom pilotskega pristopa do realizacije vsebin
in vodenjem projektnega tima v sodelovanju z vsemi deleZniki, ki delujejo na podrodjLr sociale v SASA

se izvajo v okviru US アn Safeζke dοノ′η2
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regiji. Posebej so aktivnosti partnerjev ter ostalih udeleZencev na projektu usmerjene na ranljive ciljne
skupine" kot so: starejii. invalidi, Zenske, otroci. mladi izobraZeni in brezposelni ter njihovi druZinski dlani
in druge skr-rpine prebivalstva. ki so vedno ved.ie 2rtve negativnih trendov druZbenega razvoja.

Po terminskem nadrtu se je realizacija projekta SOVABOB I pridela z dne I . I . 2A19 in se bo zakliudila z
dne 31.10.2019. Celoten projekt.je razdeljen na tri faze in sicer prve dve v trajanju treh mesecev in tretja
faza v trajanju Stirih mesecev. Parcialni cilj izvajanja projekta prve faze je izdelava strateSkega nadfta, druge
faze evidentiranje dejanskega stanja in potreb in trede faze oblikovanje kondnih produktov.

Glavni cilj operacije je oblikovan je konkretnega predloga >sistema socialne varnosti in razvoj novih ter de-
institucionalizacijo< Ze obstojedih storitev za vse ranljive ciljne skupine, z ustrezno reaktivacijo
organiziranih druZbenih skupin. ki bodo z inajalci in ostalimi formalnimi deleZniki zagotavljale trajno
zadovoljevanje potreb prebivalstva po socialnih storitvah ter hkrati omogodile udinkovito vkljLrdevanje
uporabnikov storitev v njegovo izvajanje in usmerjenje finandnih sredstev k kondnemu izvajalcu oz.
porabniku socialn ih sloriter .

Celotna izvedba operacija se financira v viiin i 80 Yo iz sredstev ESRR in z20Yo lastno udele2bo pafinerjer,.
Skupna vrednost vseh stroSkov operacije znaia 69.530100 eur, od tega vrednost sofinanciranja EU
53.406,40 eur in vrednost lastnih financnih sredstev 16.123,60 eur.

Za udinkovito realizacijo vsebine projekta in poslediino izvedbo vseh aktivnosti smo primarno zadolLeni
vsi trije partnerji. kot stroSkovni nosilci in posredno vse ostale javne institucije in deleZniki. ki so formalno
zadolZeni za socialno varstvo in skrbstvo in konkretno delujejo na obmodjLr devetih obdin SASA regije.

Socialna varnost obsega celotno prebivalstvo od najmlajiih do najstarejSih. zato so sistemsko v prqiekt
vkljudene vse druZben skupine, kot so:

- ranljive skupine starejSih (socialno ogroZene, invalidi in bolni,..) ter tudi vsi upoko.jenci, ki irnajo
dolodeno znanje in izku5nje ter jim delovne sposobnosti omogodajo tvorno sodelovati,

- rnladi od 15 do 30 let - dijaki in Studenti, brezposelni, pred5olski in Solo-obvezni otrociter druge
ranljive druZbene skupine mladih (odvisniki, mladi s teLavatrt v odraSdaniu. s posebnimi
potrebami.....itd),

- svojci in skrbniki socialno ogroZenih ter izvajalci socialnih storitev po uradni dolZnosti. ki so
dolodeni na osnovi ZSVRS ali s koncesijo in pooblastilom uradnih institucij.

V izvedbo operacije SOVABOBI so vkljudeni in bodo sodelovali vsi trije sektorji (avni, nevladni in
zasebni).

Adi4 V izvedbo in koordinaci.lo vseh aktilnosti srno po projektu vkljudeni vsi trije parrnerji irr sicer za
koordinacijo javnega sektorja obdina Nazarje, nevladni sektor oz. starejSe vkljuduje Dru5tvo upokojencev
Nazarje in za ostalo civilno druZbo (rnladi. brezposelni. prostovoljci,... itd). oz. neprofitni zasebni sektor in
vkljudevanje drZavnih instituciije zadolZen vodilni partner Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

V operaciji imamo partnerji projekta dogovorjeno vlogo in doiznosti. kot sledi:
- obdina Nazarje vlogo predstavnika poobla5dene lokalne javne irrstitucije in koordinira ter zastopa interese
vseh devetih lokalnih skupnosti LAS ZSSD, ki so z zakonom zadollene za podrodje socialne varnosti ter
sodasno v 5ir5o paftnerstvo za podporo izvedbe operacije vkljuduje tudi druge javne institucije, kot so: CSD,
zD, os,...).
- Dru5tvo upokojencev Nazarje predstavlja NVO sektor in koordinira vse aktivnosti primarno v 2. in tretji
fazi izvedbe operacije za strukturo starejSih, invalidov in socialno ogroZenih, ki so najbolj ranljiva ciljan
skupina. V to strukturo je vkljudena tudi populacija starejiih posameznikov, ki lahko imajo status
upokojenca, znanje ter izkuinje. predvsem pa voljo za tvorno sodelovati pri razvoju lokalne skupnosti na
vseh podrodjih dela, 5e posebej na podrodju druZbenih de.favnosti in socialne varnosti.
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- Razvojni center KOSOP so. p. ima vlogo vodilnega parlnerja in je zadolien za koordiniranje in strokovno
vodenje celottte operacije" oblikovanje predloga nadfta realizacije in notranjo evalvaciio v vseh fazah
operacije . za obveSdanje. inforrniranje in prornocijo ter administrativno vodenje oz. porodanje o izvajan-iu
operacije skladno s konzorcijsko pogodbo partnerier'.

Cospod Zupan Matej Pedovnik je v tei todki navzc'rde seznanil z obstojedirn stanje v obdini in predstavil
delovanfe nevladnih organizacij. ki delujejo v okviru lokalne skupnosti, vendar opaia upad aktivnosti
rnladih, zato si Leli da bodo pro.iektne aktivnosti spodbudile vedjo organiziranost in aktivnost rnladih v
delovaniLr lokalne skr-rpnosti oz. obdine.

Posebej je Zupan poudaril pomen sodelovanje stareiSih. ki imajo status upokojenca, kajti s svo.iimi
izkuinjami lahko veliko pornagajo pri nadrlovanju in uresnicevanfu razvojnih nalog ter relevan_ju
problemov vsake lokalne skupnosti. Starejii so lahko s svojirn znanjenr in izkuSnjarni tudi spodbuda za
mlade in njihovo aktivnejSo vlogo ter organizirano vkljucevanje r, ','se druZbene ali podjetni5ke dejavnosti
na razlidnih podrodjih, kar bo posledidno omogodilo nove storitve in nova delovna mesta ter bol-i5e pogo.ie
za 2ivljenje in bivanje ter medgeneracijsko sodelovanje vseh prebivalcev obdine Nazarje.

Tudi podpredsednik DU g. Janez Stiglic je bil enakega mnenja in pritrdil Zupanu. da razmere v obdini niso
slabe, vendar je rnogode pogoje za Zivljenje in bivanje v obcini 5e izboljSati . zato je polivalil vsebino
pro-iekta in poudaril skupni pomen uspeSne realizacije nacfiovanih aktivnosti. S tem projektom imamo
skupno priloinost, da s sodelovanjem. kije usmerjeno r1a izbolj5anje socialne vanrosti predvsem starejSih,
zagotovimo boljSe sobivanje in sodelovanje tudi z mladirni in ostalirni prebivalci obdine.

Glede na pomembno in zanimivo vsebino projekta je g. J. Stiglic zaprosil predstavnike RC, da mu
posredujejo zapis vsebine sestanka. da ga bo posredoval clanoma UO DU g. Bele Miranu in predsednici
DU Nazarje g-a. Veri Pednik. Navzode je 5e posebej opozoril. da se letos februarja ali marca nadrtuje obcni
zbor DU Nazarje. v planu so tLrdi volitve in menjava vodstva. zato predlaga. da se bi udeleZil prihodnjega
zbora druStva upokojencev Nazarje. tudi Zupan in morebiti ie predstavnik RC ter o ponrenu in vsebini
pro-iekta posredu.ie ustrezne inforrnacije, tudi novemu vodstr,lr DU Nazarje.

Ad/5 Vodja projekta in Zupan sta seznanila prisotne, daje uspeSnost izvajania aktivnosti na projektih. ki se

financirajo iz javnih sredstev drLave ali EU, pogosto zelo odvisna tudi od udinkovitosti delovanja driavnih
organov, saj potrjujejo vloge in zahtevke zatrpanje finandnih sredstev iz skladov El),zato so dolgotrajni
birokratski postopki lahko ovira pri financiranje projektov. MCRT 5e ni pregledal in potrdil na5e vloge.
zato 5e nimamo fbnnalne podlage za zagotavljanje oz. pred-financiranie stro5kov projekta. kar lahko
negativno vplivajo na uspesno realizacijo nalog projekta.

Predstavniki partnerjev se, ne glede na navedeno, dogovorimo za aktivnosti in naloge do konca meseca
januarja ter v te.i zvezi sprejmejo naslednje zakljudke:

1. Potrebno je vzpostaviti neposreden kontakt s pristojnimi na MGRT ter zaprositi odgovorne za
prednostno obravnavo oz. skrajSan-ie postopkov dela na MGRT, saj povzrodajo dodatne nepotrebne
stro5ke" ki so obidajno v breme partrierjev in jih zato.ni mogode uveljaviti, kot upravidene stroike.
Rok: do koncajanuarja2}lg Zadolilen: RC oz. vodja'pro.iekta Sredko Prislan

2. Vodilni partner RC in DU Nazarje pripravita konkretne predloge sodelovanja za realizaci-io
nadftovanih aktivnosti v prvi fazi izva-ianja projekta.
Rok: do konca rreseca januarja; ZadolLena: vodja projekta Sredko Prislan in predsednica DU
Nazarje g-a. Vera Pednik.

3. RC in obdina Nazarje pripravita predlog organizacije dela in nadrt pridobivanja Lrradnih podatkov
od zunanjih deleZnikov ter vkljudevanja v aktivnosti pro.iekta predstavnike javnih institLrcii in
drugih strokovnih sodelavcev s podrodja socialnega dela.
Rok: do konca mesecajanuarja2019;Zadollena: dir. RC Sredko Prislan in Zupan Matej Pedovnik.
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4. Nasledrrji sestanke koordinacije partnerjev in pregled opravljenih aktivnosti bo, na predlog vodja
projekta" prvi teden v mesecu februarju 2019. Toden termin in kraj naslednie koordinaciie borno
parlnerji dolocili skupaj do konca meseca januarja 2019.
Zadollen: vodja pro-lekta g. Sredko Prislan.

Sestanek koordinacije partnerjev projekta SOVABOBI je bil zakljuden ob 10.I 5 uri.

Razvttni Center KOSOP so.p.

Sreこko PRISLAN dipl.upr.Org.
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