POROČILO
O DELOVANJU USTANOVE DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA V 2018. LETU

I.BISTVENE ZNAČILNOSTI IN POUDARKI
1.Tudi 2018. leto je bilo izjemno delovno, dinamično - tudi žalostno; potrjevali smo svojo
vitalnost, živost, s svojo razvejano dejavnostjo smo sledili izhodiščem programa dela za
2018. leto (ohranjati kontinuiteto delovanja: skrbeti za Vrt spominov in tovarištva,
tradicionalne prireditve, odprtost Vrta za obiske in za sodelovanje u ustanovitelji (70letnica ustanovitve ZZB in drugo) in z drugimi partnerji; nadaljevati z začetimi aktivnostmi in
uresničevanjem nedokončanih nalog v 2017. letu; sodelovati v širših družbenih akcijah v
katerih Ustanova že sodeluje in tudi drugih).
Uspešno smo uresničevali letošnji, tudi ambiciozen program ter svojo povezanost z okoljem;
tudi v tem obdobju smo sodelovali s številnimi subjekti, partnerji (s skoraj petdesetimi), z
nekaterimi smo tudi okrepili (Prekmursko društvo gen. Maistra) ali obnovili sodelovanje
(PIŠK, Trstenjakova fundacija; sodelovali na številnih prireditvah v regiji in širšem,
slovenskem okolju (Ljubljana, Izola, Sombotel, Dražgoše in druge lokacije; skupaj bili na več
kot petdesetih dogodkih); zahvaljujoč našim sodelavcem in medijem smo bili prisotni v
najširši javnosti - tudi v zamejstvu ( evidentirali smo več kot 60 prispevkov v medijih);
kadrovsko smo se okrepili; uspevamo zagotavljati dobro finančno kondicijo, zahvaljujoč
podpori ustanoviteljev in dobremu sodelovanju z njimi ter intenzivnim aktivnostim za
pridobivanje donatorjev in donacij.
Skrbeli smo za Vrt spominov in tovarištva, zasadili nova spominska drevesa v Vrtu. Vrt so
obiskale številne skupine obiskovalcev (sprejeli smo 13 vnaprej najavljenih skupin) iz
različnih krajev v Sloveniji in ter mnogi popotniki, turisti, kolesarji in številni posebni gosti
(po naši je Vrt obiskalo okrog 1000 obiskovalcev). V Vrtu in tudi drugje smo sami ali skupaj z
drugimi partnerji organizirali številne tradicionalne in druge dogodke ( skupaj 69, od tega v
Vrtu 46) - od spominskih pohodov, več Vanekovih večerov, predstavitev knjig, likovnih
razstav do majske prireditve, svečanega zaključka literarnega natečaja, učnih delavnic,
likovnih kolonij in šol v naravi in drugih, tudi mednarodnih dogodkov (Festival poezije in vina
!). Aktivno smo sodelovali v več širše družbeno pomembnih akcijah (podpora Ustanova
kandidaturi občine Lendava za "EPK 2025", 70-letnica ZZB).
2. Ustanova je s vso svojo dejavnostjo v preteklem letu utrjevala svojo javno prepoznavno
identiteto ter koristno vlogo v ožjem lokalnem okolju, regiji in tudi širše v državi in preko
meja in potrjevala ugled kot ene nesporno naj aktivnejših ustanov in sorodnih organizacij v
Sloveniji.
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3. Letos nas je žal nepričakovano zapustil do zadnjega z nami delovno in prijateljsko
povezan, mag. Feri Kuzmič, dolgoletni sodelavec in član Programskega sveta, ki ga je zadnja
leta tudi uspešno vodil. Uprava Ustanove ga je, ob soglasni podpori Programskega sveta,
imenovala za častnega člana Ustanove.
4. Vse kar smo naredili in izvedli je rezultat zavzetega dela številnih sodelavcev Ustanove,
odličnih in razvejanih partnerskih, letos še razširjenih povezav in stalnega dobrega
sodelovanja, podpore in pomoči ustanoviteljev Ustanove za zagotavljanje nujno potrebnih
stabilnih pogojev za delovanje Ustanove in donatorjev, ki so na različne načine podpirali
dejavnost Ustanove (sofinanciranje projektov, materialne donacije, popusti za posamezne
storitve) in s tem omogočali izvedbo planiranih projektov in nalog. V tem okviru pa je
utemeljeno posebej poudariti vsestransko in stalno podporo in konkretno pomoč občine
Tišina - domicilne občine in soustanoviteljice Ustanove. Ob sicer nekaj stalnih podpornih
občinah v Prekmurju nismo uspeli razširiti kroga formalnih ustanoviteljev, se je pa končal s 1.
oktobrom formalni postopek prenehanja ustanoviteljstva Mure d. d. v stečaju.
5. Uprava je tudi v finančnem pogledu uspevala zagotavljati nemoteno delovanje Ustanove
in izpolnjevanje vseh planiranih in dodatnih nalog. Uprava je uspela, ob stalni skrbi za kar
najboljše razmerje med prihodki in odhodki, stalni aktivnosti za pridobivanje donacij,
povečanem obsegu prispevkov ustanoviteljev in prostovoljnega (neplačanega dela)
sodelavcev in racionalni porabi razpoložljivih sredstev in finančnem sodelovanju partnerjev v
posameznih projektih, pomembno izboljšati stanje finančnega dela ustanovnega
premoženja Ustanove.
II. POROČILO O AKTIVNOSTI
(posebna priloga je kronologija celotne pomembne dejavnosti Ustanove v 2018. letu)
II/1. VRT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA
1.Redno vzdrževanje Vrta: tudi v 2018. letu smo vzdrževali Vrt v dobri fizični oz. vizuelni
kondiciji, še posebej ob vseh najpomembnejših dogodkih v Vrtu, skrbeli za zdravstveno
stanje drevnine in tudi povečali spominski del drevnine v njem; že v januarju smo podaljšali
sodelovanje s podjetjem Tlakovanje Gomboc in arboristko Tanjo Grmovšek in pridobili
sodelavca za pomoč v vrtu na razpisu javni del v tem letu; v juliju smo sporazumno prekinili
sodelovanje s podjetjem Tlakovanje Gomboc, njihovo vlogi in delo je z avgustom prevzel
Jože Kološa. Odstranili smo več suhih dreves in v jesenskem neurju podrta tri drevesa (pri ZT
dobili odškodnino v višini 250 eur). BSŠ iz Rakičana je, kot del učne prakse, opravila "trgatev"
v Vrtu in zimsko zaščito skulptur. V sodelovanju z KO ZZB in prijatelji Ustanove smo v
novembru uspešno izvedli že tradicionalno delovno akcijo "Listje".
2. Sanacija neživih-materialnih delov Vrta: obnovili smo klopi v Vrtu, končno pridobili novo
klop ( iz že v 2016. letu podrtega lipovca); sanacija določenih neživih - materialnih delov Vrta
(poti, inf. tablic v Vrtu; obnova skulptur in temeljev stare hiše) je predvidena s projektom
"Trije parki".
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3. Projekt "Trije parki - kulture, miru, oddiha" ( LAS Goričko): v marcu je pristojna državna
agencija izdala odločbo o sprejemu skupne vloge ( občini Cankova in Tišina in Ustanova);
med letom smo imeli več razgovor s predstavniki občine Tišina, Pokrajinskim
muzejem iz M. Sobote in podjetja Komunala iz M. Sobote, v sodelovanju s T. Grmovšek smo
pripravili osnove za obnovo usmerjevalnih in informativnih tabel v Vrtu; čakamo na razplet
dogovarjanja o novem roku za izvedbo celotnega projekta ( predvsem zaradi spreminjanja
dela projekta na Tišini), kar ima po dobljenih pojasnilih pristojnih organov za posledico, da bi
lahko zahtevek za pridobitev odobrenih sredstev EU za celotni projekt vložili šele po izteku
podaljšanega roka za dokončanje projekta, ne glede, če bi njegov posamezni del izvedli prej
in seveda opravljena dela tudi plačali. Uprava je v jesenskem obdobju zato sklenila, da bo v
stalnem stiku z občinsko upravo občine Tišina in bo dinamiko izvajanja del v Vrtu uskladila z
novim, podaljšanim rokom za izvedbo celotnega projekta ter, da bo v sodelovanju z izvajalci
del v Vrtu vsekakor skušala zagotoviti, da bi bila dela v Vrtu v vsakem primeru končana
najkasneje do konca marca 2019.
4. Celovit saditveni načrt: v okviru projekta "Trije parki" in ob intenzivnem sodelovanju
arboristke Tanje Grmovšek smo opravili celovito inventuro spominske in dodatne (s
tablicami označene) drevnine; v izdelavi je predlog novih prioritetnih spominskih dreves.
5. Nova drevnina v Vrtu: spominsko drevo v spomin narodnega heroja Štefana Kovača;
lugaš z M. Kranjčevo trto ob 110-letnici njegovega rojstva ( darilo občine V. Polana); sprejeti
so bili dogovori o saditvah novih dreves v 2019. letu: ob 75-letnici PPZ iz Ljubljane in društva
TIGR.
6. Obiski v Vrtu: tudi v 2018. letu beležimo dober obisk; opazno je bilo večje število
(evidentiranih) obiskovalcev Vrta »iz ulice« (kolesarjev, turistov iz bližnjih zdraviliškoturističnih centrov in drugih gostov v regiji, zainteresiranih občanov iz lokalnega okolja), še
posebej v času prazničnih dnevov in ob weekendih. Večje je bilo število gostov v Vrtu, ki so
načrtno obiskali Vrt ali so njegov ogled povezali z udeležbo na prireditvah v Vrtu. Vrt je
obiskalo tudi večje število vnaprej najavljenih skupin, za katere smo organizirali vodene
obiske in zaključna srečanja v Vrtu (v sodelovanju z vodstvi KO in OO ZZB Tišina oz. MO MS):
Splošna bolnica Murska Sobota - dvakrat; DU Maribor, ZZB Hrastnik, ZZB Topolšica, ZZB
Golnik, Dom za ostarele Beltinci, ZZB Mežiška dolina, ZZB Mozirje, Društvo TIGR, Brigadirji iz
Primorske; župani pomurskih občin). Uprava se ni odločila za uvedbo vstopnine za obiske
Vrta ( finančni učinki bi ne odtehtali neželjenih, negativnih učinkov), je pa več skupin
namenilo Ustanovi kolektivne prispevke (donacije). Med posamezniki, ki so obiskali Vrt pa
naj posebej omenimo: prvi PRS M. Kučan, R. Hajzson - PAIN, vodstvo založbe Beletrina, Lara
Jankovič, predsednik PPZ iz Ljubljane. Po ocenah uprave Ustanove je v 2018 skupaj obiskalo
Vrt okrog 1000 ljudi ( več večjih prireditev letos nismo izvedli zaradi vremenskih razlogov v
Vrtu - majska prireditev, zaključna prireditev literarnega natečaja)
Tudi izkušnje iz minulega leta pa ponovno in le še dodatno utemeljujejo potrebo, da
Ustanova ob podpori občine Tišina in ostalih ustanoviteljev skuša na vsak način pridobiti
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stalnega, pogodbenega ali zaposlenega sodelavca za vodniško službo in z njo povezano
informativno dejavnostjo v Vrtu.
II/2. PROJEKTI, DOGODKI, DEJAVNOST USTANOVE
1.100-letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom: še naprej smo
intenzivno sodelovali v delu Iniciativnega odbora za pripravo obeleževanja 100-letnice
združitve...; osnutek in predlog programa smo pripravili sodelavci Ustanove; sodelovali na
vseh sejah odbora in v številnih razgovorih z najodgovornejšimi predstavniki državnih
organov ( vlade in več ministrstev), MOL, SAZU, Univerze v Ljubljani. Udeležili smo se
svečanosti ob 99-letnici združitve... v Črenšovcih.
Dr. Uroš Lipušček je končal monografijo o ameriškem majorju Johnsonu; dogovorili smo se s
pisateljem D. Šarotarjem za uvodni esej za to monografijo; urednica , dr. Klaudija Sedar je v
jesenskem obdobju pripravljala, skupaj z zunanjim sodelavcem za tehnično ureditev in že
dogovorjenim tiskarjem, monografijo za tisk- svečano bi naj bila predstavljena 18.1. 2019.
Letošnji literarni natečaj za osnovne in srednje šole z naslovom "Stoletje slovenskega
Prekmurja" je bil posvečen temu jubileju in se je uspešno zaključil s svečanim zaključkom v
oktobru.
V ta okvir sodi tudi Vanekov večer/domoznanski večer, ki sta ga organizirala Ustanova in
PIŠK (dr. Klaudija Sedar: Bogojinska resolucija - zmotne interpretacije).
Član uprave Branko Žunec je pripravljal posebno monografijo: "Čudež stoletja - razodetje
tisočletja" (100 zgodb- esejev), ki jo bo Ustanova, v skladu s programom za 2018. leto, izdala
v drugi polovici 2019. leta.
2. Obeležitev Mednarodnega dneva spomina na holokavst nad Romi v 2. svetovni vojni in
sodelovanje z Zvezo Romov Slovenije: v okviru nadaljevanega sodelovanja z Zvezo Romov v
Sloveniji smo bili ob Svetovnem dnevu spomina na romske žrtve genocida soorganizator
simpozija; udeležili smo se svečanosti ob tem prazniku in tudi ob Svetovnem dnevu Romov
ter bili tudi na več drugih prireditvah, ki jih je organizirala Zveza Romov.
3. Ohranjanje vrednot NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma med 2. svetovno
vojno: aktivno smo sodelovali v obeleževanju 70-letnice delovanja ZZB Slovenije (skupaj z
KO in MO ZZB M. Sobota) - v pripravah in izvedbi spominske slovesnosti na Vaneči (koncert
Lare Jankovič, ki je pred koncertom obiskala tudi Vrt), organizirali smo že tradicionalni
kolesarski del spominskega pohoda na Vanečo, skupaj z KO ZZB Tišina tudi spominskega
pohod ob junijskem državnem prazniku. V ta okvir sodi tudi zasaditev spominskega drevesa
v spomin na narodnega heroja Štefana Kovača in organizacija obiskov več skupin ZZB iz cele
Slovenije ( o tem že tudi v točki II/1- 6). Dogovarjani obisk Koordinacijskega odbora za žrtve
vojnega nasilja je bil preložen v 2019. leto. Podpredsednik uprave je bil slavnostni govornik
na prireditvi ZZB Izola ob 70- letnici ZZB (julij).
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4. 2018. leto - Evropsko leto kulturne dediščine: skupaj z KP Goričko smo organizirali
posebno prireditev na gradu Grad: literarno-glasbeni večer: Ko so bile v Prekmurju sanje o
priključitvi vse bližje - večer spominov, zgodb in pripovedk; sodelovali učenci Glasbene šole
M. Sobota, brala in pripovedovala v prekmurščini in porabščini dr. Klaudija Sedar in Karol
Holec); dogodek je bil vključen v katalog dogodkov Min. za kulturo o dogodkih v RS v
evropskem letu kulturne dediščine. Podprli smo pobudo za vpis prekmurščine v register
nesnovne kulturne dediščine in sprejeli pobudo za proučitev možnosti za vključitev Vrta v
register kulturne dediščine v RS in pridobitev statusa kulturnega spomenika državnega
pomena.
5. 110- letnica rojstva Miška Kranjca: sodelovali smo na simpoziju in slovesnosti v V. Polani;
v Vrtu smo na posebni slovesnosti postavili "lugaš z Miškovo trto" - darilo občine V. Polana.
6. Kandidatura občine Lendava za Evropsko prestolnico kulture 2025. leta ( EPK 2025): v
Vrtu smo organizirali poseben posvet o projektu ( sodelovali predstavniki občine Lendava in
PS projekta), uprava in PS Ustanove sta pripravila posebno izjavo o podpori Ustanove, ki
smo jo poslali na več kot 300 naslovov ( številne pozitivne odzive smo posredovali občini
Lendava); udeležili smo se tudi več dogodkov v Lendavi v zvezi s projektom.
7. Spominski dan Ustanove - 21. februar (v spomin na akad. dr. A. Vratušo): v skladu s
sklepi uprave in zbora ustanoviteljev je uprava v februarju organizirala dobro obiskano in
odmevno svečanost pod naslovom " "Pod Vranovo vrbo in hrastom" - v spomin na dr. A.
Vratušo, (vsebinsko, sporočilno bogat scenarij pripravila: Irma Benko; govornica: dr. Vera
Klopčič; nastopajoči: vokalna skupina Iskrice, glasbena skupina Ethnotrip, Gabrijela Granfol
Peurača, Boštjan Rous); bila je v dvorani občine Tišina; ponovno se je potrdilo odlično
sodelovanje z občino Tišina.
Uprava je tudi aktivno sodelovala v aktivnostih pri uresničevanju odločitev akad. dr. A.
Vratuše o predaji njegovega arhiva Pokrajinskemu arhivu Maribor in knjižnega fonda OŠ
Grad in JZ KP Goričko ( njegovi predstavniki so na podlagi predhodnega dogovora s sorodniki
pokojnega A. Vratuše fizično prevzeli knjižni fond v decembru 2018., v istem mesecu so
predstavniki PAM prevzeli njegov arhiv).
8. Spomin na F. Kuzmiča: izdali smo - skupaj s PIŠK in Pomurskim muzejem M. Sobota Bibliografijo F. Kuzmiča ( pobudnica in avtorica: dr. Klaudija Sedar) in aktivno sodelovali pri
pripravah in izvedbi izjemno dobro obiskane in odmevne spominske slovesnosti ob izidu
Bibliografije novembra v PIŠK.
9. Festival poezije in vina: na pobudo festivala smo organizirali prvi, mednarodni dogodek v
okviru letošnjega festivala v Vrtu na Petanjcih - v avgustu; sodelovali so slovenski in španski
pesniki; slednji so dali pobudi za zasaditev spominskih dreves iz vasi Guernica in Grenade
(rojstno mesto G. Lorce).
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10. 70-letnica dr. Etelke Korpič Horvat; aktivno smo sodelovali pri pripravi slovesnosti na
Pravni fakulteti v Mariboru (bila je tudi slavnostna govornica na zaključni prireditvi
literarnega natečaja); bili smo sozaložnik zbornika, ki je bil predstavljen na tej slovesnosti (v
njem je tudi prispevek podpredsednika uprave Ustanove).
11. Redna seja Sveta pomurske razvojne regije v Vrtu: že dalj časa dogovarjana seja je bila v
oktobru; na njej smo širše predstavili tudi delovanje Ustanove; Svet je dal izrecno podporo
delovanju Ustanove.
12. Predstavitev romana E. Ružiča "Anka-Kugyjev pogled": dobro obiskano predstavitev v
Vrtu - razgovor z avtorjem je vodil urednik M. Pungartnik - je s svojim nastopom obogatila
glasbena skupina "Cvetje v jeseni". Udeležili smo se tudi predstavitev romana v Pavlovi hiši,
v Potrni in v PIŠK, v M. Soboti.
13. 10. spominski dan DU Tišina: potrditev dobrega sodelovanja Ustanove in DU Tišina je
bila tudi izvedba spominskega pohoda - se začel in zaključil v Vrtu.
14. Slovesnost ob 25-letnici PAIN v Sombotelu - Madžarska: potrditev odličnega
sodelovanja Ustanove in Panonskega inštituta gradiščanskih Hrvatov ter njegovega
dolgoletnega predstojnika dr. Roberta Hajzsona je bilo vabilo za udeležbo na svečanosti v
Sombotelu in čast, ki je bila Ustanovi izkazana - podpredsednik uprave Ustanove je bil eden
od slavnostnih govornikov.
15. Spominski dan ZZB Izola ob več praznikih - julij: na povabilo organizatorja je imel
slavnostni govor podpredsednik uprave Ustanove - rezultat sodelovanja po obisku skupine
ZZB Izola v Vrtu, 2017. leta.
16. Letni koncert MPZ S. Klavora in skupni koncert MPZ S. Klavora in PPZ iz Ljubljane - oba v
jeseni v Mariboru: na obeh smo bili prisotni in na obeh je bilo v programu posebej
poudarjeno sodelovanje MPZ S. Klavora in Ustanove.
17. Vrata Pomurja: opravili smo več razgovorov z nosilci projekta o možnostih vključitve
Vrta in Ustanove v ta projekt in njegovo izvajanje.
18. Svetovni dan čebel: sprejetih dogovorov s predstavniki PČZ nismo realizirali; bomo v
2019. letu ponovno preverili obstoj interesa za njihovo realizacijo v 2019. letu.
18. Publicistična dejavnost: v 2018. letu smo
-izdali novi Vodnik o Vrtu
-izdali krajšo verzijo novega Vodnika
-bili sozaložnik monografije ob 300. letnici izida prve prekmurske knjige ( Temlin)
6

-bili sozaložnik bibliografije F. Kuzmiča
-bili sozaložnik zbornika ob 70-letnici dr. Etelke Korpič Horvat.
19. Udeležbe na različnih prireditvah: udeležili smo se različnih uradnih svečanosti in
prireditev: na slovesnosti na Dražgošah in na Pohorju-Trije žeblji, ob julijskem in oktobrskem
prazniku MOMS, ob Dnevu reformacije v M. Soboti in na Ravnah, ob Spominskem dnevu
gen. Maistra v Dokležovju in M. Soboti, ob 150-letnici prvega tabora v Ljutomeru, na
svečanostih ob občinskih praznikih drugih ustanoviteljic (Cankova, Dobrovnik..),na
predstavitvi zbornika o simpoziju o F. Temlinu (Ustanova je sozaložnik), na proslavi ob
Svetovnem dnevu Romov in drugih prireditvah Zveze Romov Slovenije, na letnem zboru
ZVVS, skupščinah ZZB za vrednote NOB ter proslavi ob 70-letnici ZZB in občnem zboru Prek,
društva gen. Maistra, na srečanjih Domoljubnega združenja Puconci, na slovesnosti ob
Svetovnem dnevu spomina na holokavst, na slovesnosti v čast "Pravičnikov", na več
dogodkih v Lendavi v zvezi z projektom "EPK 2025", ob predstavitvi 12. zvezka zbranih del P.
Trubarja v M. Soboti in na predstavitvi knjige Društva Primorcev in Istranov "Usoda naših
dni" v Lendavi; bili smo na otvoritvi Festivala poezije in vina na Ptuju, na otvoritvi AGRE v G.
Radgoni, na slovesnosti ob 99-letnici združitve..., v Črenšovcih, na simpoziju in slovesnosti
ob 110-letnici rojstva M. Kranjca, na otvoritvi slikarske razstave B. Jesiha v Monoštru, na
slovesnosti ob 50-letnici OPZ M. Sobota, ob 80-letnici BSŠ Rakičan, 60-letnici radia "Murski
val", v M. Soboti, na spominski slovesnosti na Vaneči, na koncertih MPZ S. Klavora, na
slovesnostih ob 20-letnici GK RS in Zveze Slovencev v Monoštru.
II/3. KONTINUITETA DRUGIH VSEBINSKIH STEBROV DELOVANJA
1.»Vranov ograček mladih talentov« -literarni natečaj - tema: "Stoletje slovenskega
Prekmurja": natečaj je organizirala Ustanova v sodelovanju z Zavodom za šolstvo-OE M.
Sobota; celotni projekt je vodila komisija v istem sestavu kot 2017. leta, ki jo je uspešno
vodila, kot že vsa leta doslej, predstojnica Zavoda za šolstvo-OE M. Sobota Irena Kumer, tudi
članica PS Ustanove; razpis je bil poslan šolam v januarju, ko je bil izveden tudi posvet za
mentorje iz prijavljenih šol; odzvalo se je 9 osnovnih šol s 16. prispevki in dve srednji šoli z
tremi prispevki; komisija je končala svoje delo v juniju; svečani zaključek je bil zaradi
vremenskih razmer v občinski dvorani občine Tišina; (slavnostna govornica: ustavna sodnica,
dr. Etelka Korpič Horvat; sodelovali so: dijaki GFM Ljutomer in učenci OŠ Tišina).
2. Sodelovanje s šolami (drugo):
-uresničevanje Dogovora o sodelovanju z BSŠ Rakičan - izvedli so nekaj obiskov v Vrtu,
opravili obrezovanje trte in "trgatev" v Vrtu in zaščito skulptur;
-uresničevanje Dogovora o sodelovanju z OŠ Tišina; sodelovali so na spomladanski likovni
koloniji; sodelovali na zaključni prireditvi literarnega natečaja, izvedli dve šoli v naravi v Vrtu,
sodelovali v akciji "Listje";
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-odprtost za učne delavnice, šole v naravi tudi drugih šol; OŠ Gornja Radgona je ( skupaj z
OŠ Tišina) izvedla likovno kolonijo v Vrtu;
-posveti ravnateljev, učiteljev v Vrtu; posebnih posvetov v Vrtu ni bilo.
3. Vanekovi večeri: sledili smo sprejetim usmeritvam. Organizirali smo pa naslednje
konkretne razgovore oz. okrogle mize:
-januar: dr. Uroš Lipušček: Kitajska spreminja svet
-junij: dr. Dušan Nečak: Izzivi evropske sodobne zgodovine- o znanstveni poti zaslužnega
profesorja dr. D. Nečaka
-avgust: dr. Klaudija Sedar: Bogojinska resolucija - zmotne interpretacije ( Ustanova bila
soorganizator "domoznanskega večera" PIŠK)
-september: mag. Bojan Grobovšek: Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet - reminiscence in
razmišljanja
-oktober: dr. Martin Premk: Matjaževa vojska - zlorabe zgodovine v politične namene.
Teme, povezane s trajnostnim razvojem, so prenešene v 2019. leto.
Sponzor Vanekovih večerov je bilo podjetje Saubermacher-Komunala d.o.o. iz M. Sobote.
Vabila za vse razgovore oz. okrogle mize smo pošiljali - tudi z namenom informiranja širše
javnosti o delovanju Ustanove - na več kot 400 naslovov v regiji in širše in so bila redno
objavljana tudi na spletni strani Ustanove ter na spletni strani občine Tišina; redno smo jih
pošiljali tudi medijem - lokalnim, regionalnim in dopisništvom vseh osrednjih republiških
medijev v regiji.
Mediji so posvečali Vanekovim večerom sicer različno pozornost; še posebej so bili
predstavljani v regijskih tiskanih in elektronskih medijih (Vestnik, Murski val, Pomurje.si,
Pomurec.si, Seniorji.si in drugi portali) in Porabju. O vseh so bila poročila objavljena tudi na
spletni strani Ustanove.
4. Majska prireditev - "Naši zakladi": čeprav nam je vreme malo zagodlo je lepo uspela, bila
dobro obiskana (tudi mnogo uglednih gostov, predstavnikov pomembnih organizacij) naša
tradicionalna majska prireditev, ki smo jo letos, pod naslovom "Po veliki beli cesti" posvetili
A. Vratuši in vsem, ki odhajajo, se vračajo v naše kraje in ohranjajo vezi s svojim matičnim
okoljem; v programu so sodelovali MPZ Slava Klavora in Vlado Kreslin, častni gost in
slavnostni govornik je bil akad. dr. Boštjan Žekš, svetovalec PRS in član PS Ustanove. Akad.
dr. B. Žekš je imel vsebinsko bogat, inspirativen govor; vsebinsko bogat program pod
vodstvo, prof. Irene Štuhec je navdušil nabito polno dvorano, še posebej skupni nastop V.
Kreslina (bil je , kot je zapisal "počaščen, da je lahko sodeloval na naši prireditvi"; spremljal
ga je tudi oče Milan Kreslin) in MPZ S. Klavora; ponovno se je potrdilo odlično sodelovanje z
županom in upravo občine Tišina (govor župana; visoka kooperativnost pri urejanju
nadomestnih možnosti za izvedbo prireditve, donacija za pogostitev gostov); tudi Vrt je bil
odlično urejen, čeprav to ni moglo priti do polnega izraza zaradi premestitve osrednje
prireditve v občinsko dvorano; ponovno so se izkazale "Sončnice" s svojo kulinarično
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obogatitvijo prireditve; prireditev je bila dobro medijsko pokrita v lokalnem in regionalnem
okviru, časopisu Porabje in seveda na spletni strani Ustanove.
Posebna obogatitev prireditve in Vrta je bila zasaditev spominskega drevesa v spomin
prekmurskega narodnega heroja Štefana Kovača, v navzočnosti predstavnikov ZZB, ZVVS in
več članov organov Ustanove. Drevo sta zasadila sin Š. Kovača, Štefan Kovač mlajši s
soprogo, ki sta izrazila posebno zahvalo Ustanovi za to spominsko dejanje v spomin na
očeta, organizatorja narodno osvobodilnega gibanja v Prekmurju in narodnega heroja Š.
Kovača.
5. Spominski pohod tovarištva in prijateljstva, »Vaneča 2018«: kolesarski del pohoda se je
začel v Vrtu - 15 udeležencev.
6. Razstave, koncerti, specializirane delavnice in drugi posebni dogodki v Vrtu: spomladi
smo organizirali likovno kolonijo osnovnih šol Gornja Radgona in Tišina s skupnim naslovom
"Murska deklica" - 15 udeležencev (priprave in samo kolonijo je vodila likovna pedagoginja,
slikarka in kiparka Saša Bezjak); dela iz te kolonije so bila razstavljena na posebni jesenski
razstavi; pred tem je bila ( od junija do oktobra) v Vrtu še razstava likovni del Filipa Matka
Ficka, slikarja iz Radencev in člana PS Ustanove.
Glede že dogovorjenega koncerta instrumentalnega dueta Marjan Farič & Dejan Berden je
bil sprejet dogovor, da bo sestavni del ti. "Kitajskega večera" v Vrtu, ki bi ga skušali
organizirati v 2019. letu.
II/4. NADALJEVANJA POMEMBNIH (prioritetnih) PROJEKTOV IZ 2016./2017. LETA
1.Tretji "Vanekov zbornik" - skupaj z PF Univerze v Mariboru: uprava je imenovala člane
uredniškega odbora, opravljenih je bilo več razgovorov s predstavniki Pravne fakultete,
namesto prvotno dogovorjenega urednika iz PF je to vlogo prevzela prodekanja PF in
predsednica PS Ustanove, dr. Darja Senčur Peček; upravi je uspelo pritegniti kot sozaložnika
še Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. V teku je dogovarjanje s potencialnimi
avtorji, zbornik bi naj predvidoma bil končan v drugi polovici maja 2019. ( 100-letnica rojstva
V. Šiftarja bo 25. maja).
2. Projekt »Kamnite solze": še naprej smo sodelovali v tem mednarodnem projektu ( dr.
Vera Klopčič, članica PS Ustanove), ki ga vodi Center judovske kulture Sinagoga iz Maribora;
izid za 2018. leto predvidene monografije je prestavljen na 2019. leto.
3. Film po scenariju E. Cara - Prekmurska poezija v dialektu; "Matrni jezik kinč predragi"(ob
300-letnici natisa prve prekmurske knjige v starem prekmurskem knjižnem jeziku): potekale
so intenzivne aktivnosti za realizacijo projekta:; bili v stalnih kontaktih z E. Carom in
režiserjem A.Nadaijem; E. Car je v minulih mesecih še pilil scenarij, z režiserjem A. Nadaijem
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sta začela pripravljati snemalno knjigo, v avgustu so bili posneti prvi terenski kadri; ponovno
smo pozvali občine v Prekmurju in tudi podjetja, da podprejo projekt; pozitivno sta se
odzvali občini Lendava in Dobrovnik in izrazili pripravljenost da projekt finančno
podpreta(Lendava v okviru projekta "EPK 2025"); Ministrstvo za kulturo RS je projekt
podprlo in nas napotilo na določene javne razpise, dogovarjanja z TVS so v teku o njenem
možnem sodelovanju ( tudi vloga na razpis TVS za dokumentarne filme) in tudi z lastnikom
Večera in Vestnika; pridobili smo producentsko hišo "Partizanka" iz Ljubljane; imeli smo več
sestankov s predstavniki Razvojnega centra M. Sobota - dobljena podpora projektu v okviru
izvajanja ti. pomurskega zakona zaradi njegovega pomena za promocijo regije, vendar je bila
prvotna odločitev o finančni podpori v višini 5.000,00 eur že za začetna snemanja (v juliju) v
začetku septembra spremenjena - ta podpora bi bila dana šele, ko bo film dokončan (na
podlagi prvotnega zagotovila o finančni podpori in na njegovi podlagi tudi že usklajevanja
predloga pogodbe je bil sprejet dogovor o izvedbi snemanj poletnih terenskih kadrov v
avgustu; uprava je plačala stroške snemanja, kar bi naj kasneje refundirala iz sredstev za
sofinanciranje projekta, ki jih bo prispeval RC MS oz. občina Lendava); o podpori v okviru
"pomurskega zakona" so v teku razgovori tudi na državni ravni. Uprava in PS Ustanove sta
večkrat obravnavala potek izvajanja projekta tudi na svojih sejah; potrdila sta pomen
projekta (je velik in zahteven, širše, kulturno-zgodovinsko in identitetno-promocijsko
pomemben projekt) ter, da bi ga veljalo vsekakor realizirati za trajnejše in različne potrebe
in namene; njegovo promocija pa naj bi bila v okviru obeleževanja 100-letnice združitve
Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, z nadaljnjo fizično realizacijo projekta se
nadaljuje, ko bi dogovorjeni producent lahko pripravil (na podlagi pridobljenih sredstev in
dogovorov) celovito finančno konstrukcijo in to v enem paketu, predvidoma spomladi 2019.
4. Branko Žunec: Ne-vidna univerza: predstavitev v Ljubljani: Ustanova in PAZU sta v
sodelovanju z ZRC SAZU izvedli uspešno predstavitev monografije v Ljubljani; v zanimivem in
vsebinsko bogatem razgovoru je sodelovalo tudi večje število doktorjev znanosti iz Ljubljane
ki so predstavljeni v monografiji.
5. Začete razprave o raziskovalni obdelavi življenjske poti slovenskih zdomskih žensk in
posvetu o razvojni vlogi in pomenu kulturne in naravne dediščine (v sodelovanju z JZ KP
Goričko) in povezovanju kulturne, znanstvene dediščine in potencialov ( za bogatitev
identitete regije, njene prepoznavnosti in za razvoj kulturnega turizma) bomo nadaljevali v
okviru PS Ustanove in v sodelovanju z drugimi deležniki v regiji in širše.
V 2018. letu ni bilo začetih nobenih konkretnih konceptualnih aktivnosti za realizacijo ideje o
muzeju židovske, romske in protestantske kulture v M. Soboti v katerih bi Ustanova lahko
aktivno dala svoj prispevek.
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III. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, USTANOVAMI, ORGANI IN ZAMEJSTVOM
1.Sodelovanje z ZRC SAZU: ob stalni delovni povezavi ( vabila za dogodke Ustanove, izvedba
predstavitve "Ne-vidne univerze" v Ljubljani, operativni kontakti) je bil opravljen tudi širši
pogovor o perspektivah Raziskovalne postaje ZRC Petanjci v Vrtu ter modalitetah
nadaljnjega sodelovanja ZRC In Ustanove; razgovori bodo nadaljevani spomladi 2019. leta,
ko bi naj bili sprejeti tudi konkretni dogovori.
2. Sodelovanje z drugimi organizacijami, ustanovami, organi in zamejstvom
V 2018. letu smo ohranjali delovne in prijateljske povezave (izmenjava informacij in vabil,
vzajemna udeležba na prireditvah in tudi skupne akcije) s številnimi organizacijami in
ustanovami (Fundacija Poti miru v Posočju; društvo »Zeleni prstan« - Ljubljana; Domoljubno
krajevno združenje Puconci, Slovensko protestantsko društvo P. Trubar, Zveza brigadirjev
Slovenije in društvo brigadirjev v Prekmurju - sodelovali so tudi v akciji "Listje"; Fundacija
Franca Rozmana Staneta - je tudi v 2018. letu finančno podprla delovanje Ustanove!
Organizacijski odbor za prireditve po poteh partizanske Jelovice - Dražgoše; Kulturno društvo
Štajerskih Slovencev člen 7; Zveza Slovencev na Madžarskem; Društvo Primorcev in Istranov
v Prekmurju, Društvo Dobrnič - predsednica je tudi članica PS Ustanove).
Ustanova je na različne načine in v različnih povezavah neposredno in konkretno še naprej
sodelovala tudi z: ZZB za vrednote NOB na lokalnem, regijskem in državnem nivoju, ZRC
SAZU, Centrom judovske kulture Sinagoga - Maribor, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo
1991, PZ S. Klavora, ZEG, PGZ, Razvojnim centrom M. Sobota, Zavodom RS za šolstvo-OE M.
Sobota, BSŠ Rakičan, Osnovno šola Tišina, gimnazijama M. Sobota in Ljutomer, podjetji
Saubermacher-Komunala d.o.o., Tlakovanje Gomboc, Panvita-Marof, ROTO, organizacijami
v lokalnem okolju: PGD Petanjci, »Sončnice«, Kulturno društvo Tišina, Društvo upokojencev
Tišina.
Še posebej pa naj omenimo sodelovanje (že sicer omenjeno v predhodnih poglavjih) z JZ KP
Goričko - tudi direktorica KP je članica PS Ustanove, Zveza Romov Slovenije, Prekmurskim
društvom generala Maistra, PIŠK, PAZU, Kovačevo domačijo v Nedelici (saditev spominskega
drevesa na majski prireditvi !), Raziskovalnim izobraževalnim središčem Dvorec Rakičan (v
okviru aktivnosti v zvezi obeleževanjem 100-letnice združitve...), Botaničnim vrtom iz
Ljubljane (v zvezi z Mrežo botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije) in Panonskim
inštitutom gradiščanskih Hrvatov.
Spodbudna je bila obnovitev delovnih kontaktov z Trstenjakovo fundacijo in Slovenskim
združenjem fundacij.

11

IV. PROMOCIJA, OBVEŠČANJE, MEDIJI
1. Izdali smo novo dopolnjeno verzijo Vodnika o Vrtu in novo krajšo verzija "Vodnika o Vrtu".
2. Skrbeli smo za stalno ažuriranje spletne strani Ustanove.
3. Tudi v 2018. letu smo bili prisotni v najširši javnosti, v veliki meri zahvaljujoč našim
sodelavcem (I. Benko, E. Ružič. B. Žunec, F. Matko Ficko) in njihovim prispevkom za spletno
stran Ustanove in druge portale ter regionalne medije in Porabje; vsestransko smo
sodelovali z mediji v lokalnem, regionalnem, državnem in čezmejnem okviru; uprava je
redno vabila vse pomembne medije v regiji in predstavništva osrednjih slovenskih medijev v
regiji na vse prireditve Ustanove ter imela različne kontakte z njimi tudi individualno.
O dejavnosti Ustanove so poročali časopisni in elektronski mediji v regiji (Vestnik, Murski
val, TV Idea- Kanal 10, TV AS), redno Novine, glasilo občine Tišina (prispevke so pripravili
sodelavci Ustanove) ter tudi spletni mediji v regiji in na državnem nivoju (Pomurje.si,
Pomurec.si, Prlekija.si, Seniorji.si, spletna stran občine Tišina), kot tudi osrednji mediji v
državi (Večer, Slovenske novice, RTV Slovenija) in tudi nekateri drugi (npr. Letna knjiga in
Panonski list- PAIN, Avstrija; Radio Agora, Avstrija), še posebej pa so bili pomembni prispevki
v reviji ZZB Svobodna beseda. Posebni pomen pa so tudi v 2018. letu imeli prispevki v
časopisu Porabje (E. Ružič).
Posebno referenčno vrednost pa ima prispevek prof. dr. Cvetke Toth Hedžet - v svojo
najnovejšo znanstveno knjigo ( jesen 2018) je vključila tudi svoj prispevek o akad. dr. A.
Vratuši ( in tudi o Vrtu ter Ustanovi).
Po evidenci in oceni uprave je bilo v časopisnih medijih in na različnih spletnih straneh v
2018. objavljenih več kot 50 različnih prispevkov o Vrtu in Ustanovi; v elektronskih ( Radio,
TV) pa, po oceni uprave, več kot 20.
4. Bili smo prisotni na mednarodnem sejmu "AGRA 2018" v G. Radgoni in v sodelovanju z
občino Tišina na sejmu "Naš dom" na Cankovi, navezali smo stike s predstavniki projekta
"Vrata Pomurja".
5. Z avtorico predstavitve Ustanove in Vrta na Wikipediji smo zaprosili za dopolnitve;
ponovni razgovor načrtujemo v začetku 2019. leta, ko bomo opravili tudi razgovor z
avtorjem "pingvinov" Ustanove (bil dalj časa odsoten) o enotni celostni podobi vabil,
publikacij, plakatov, priznanj ( tudi o izdelava priznanja Ustanove - miniaturna skulptura Š.
Hauka) in o konceptu stalne (prenosne) razstave o Vrtu in Ustanovi v Vrtu.
Še naprej ostaja aktualna pobuda o filmu o Vrtu in Ustanovi; uprava bo skušala v 2019. letu
pridobiti ustrezne sodelavce in partnerje ter, v sodelovanju z njim-i, pripraviti koncept filma
in izvedbeni načrt.
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V. POSEBNE IN STALNE NALOGE UPRAVE IN PS
1. Oblikovanje stalne ekipe pravnikov,(ki bi spremljala aktualne dogodke in pripravljala
vsebinska mnenja v imenu Ustanove); opravljenih je bilo več delovnih razgovorov; uprava bo
predvidoma v začetku 2019. leta, v sodelovanju s PS Ustanove, obravnavala predlog sestave
te skupine. PS vodi in bo zaključil aktivnosti za ustanovitev skupine;
2. Srečanje ustanoviteljev, donatorjev, prijateljev in sodelavcev Ustanove - december;
srečanje je bilo izvedeno 14. decembra; 28 udeležencev, 30 vabljenih se je opravičilo, mnogi
so poslali Ustanovi čestitke za opravljeno delo v 2018. letu.
3. Pridobitev pomoči preko razpisa javnih del v 2018; uprava je že decembra 2017. leta
oddala vlogo na razpis za 2018. leto, ki je bila pozitivno rešena; posebej je bila pomembna
tudi v tem primeru podpora občine Tišina; januarja je bila sklenjena pogodba, novi (stari)
sodelavec na tej podlagi je začel z delom 1. februarja ( do 31. decembra), uprava je
decembra 2018. leta dala vlogo tudi že na razpis za 2019. leto, ki pa ni sprejeta zaradi
premajhnega števila dobljenih točk in prepolovljenih sredstev za javna dela pomurski regiji !
4. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za pridobitev generalnega sponzorja Ustanove/Vrta;
različna prizadevanja v 2018. letu niso dala otipljivih rezultatov !
5. Stalna komunikacija z ustanovitelji: uprava je sodelovanju z ustanovitelji tudi v 2018.
letu namenjala stalno, posebno pozornost. Redno smo vsem pošiljali vabila za vse prireditve
Ustanove v Vrtu in na drugih lokacijah. Vsem je bilo poslanih tudi več posebnih pisem.
Predstavniki uprave so tudi redno vzdrževali individualne kontakte s posameznimi
ustanovitelji in se tudi udeleževali njihovih prireditev (različne svečanosti in druge prireditve
v občinah in drugih ustanoviteljev) in bili tudi zelo delovno povezani z posameznimi
ustanovitelji (občine Tišina, Radenci, Lendava, Ljutomer, Beltinci, G. Radgona, Dobrovnik,
MOMS; PF Univerze v Mariboru, ZRC SAZU, ZZB, Zavarovalnica Triglav in občinama Grad in
Velika Polana, ki nista med ustanoviteljicami vendar posebej podpirata delovanje Ustanove)
oz. organizacijami v njih.
6. Občina Tišina - nadaljevalo se je vsestransko intenzivno sodelovanje. Odlično sodelovanje
in podpora se je potrjevala tudi z osebnim aktivnim sodelovanjem župana občine na večini
prireditev Ustanove v Vrtu oz. na Tišini. Ustanova pa je, kot je razvidno iz drugih poglavij
tega poročila, tudi v 2017. letu aktivno sodelovala s številnimi civilno družbenimi ustanovami
in organizacijami v občini (Kulturno društvo, "Sončnice", OŠ Tišina, KO ZZB, PGD Petanjci).
7. Aktivnosti za pridobivanje novih ustanoviteljev in podpore občin v regiji: v 2018. letu
nismo razširili kroga ustanoviteljev Ustanove, smo pa ohranili podporo nekaterih občin
(Grad, Velika Polana).
8. Aktivnosti za pridobivanje donatorjev in donacij so intenzivno potekale celo leto; že
januarja pismo smo poslali posebna pisma 40. potencialnim donatorjem. Z njimi in tudi
drugimi so bili opravljeni tudi številni individualni razgovori. Vsi so bili vabljeni na majsko
prireditev, decembrsko srečanje prijateljev in sodelavcev Ustanove in na druge prireditve
Ustanove. Nekaterim dodatnim smo poslali prošnje tudi med letom. V 2018. letu smo uspeli
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pridobiti planirani obseg donacij, celo nekoliko več. Večji del donacij smo prejeli v prvi
polovici leta, nekatere še tudi v jesenskem obdobju.
Razveseljive in neplanirane pa so bile donacije, ki so nam jih namenili organizatorji
posameznih organiziranih obiskov Vrta. Tudi v 2018. so bile prav tako pomembne donacije
podjetij in posameznikov v obliki neplačanih storitev in različnega materiala za potrebe
Ustanove in partnerska sodelovanja pri sofinanciranju posameznih projektov. Mnogo
partnerjev v posameznih projektih pa je v njih sodelovalo s svojim prostovoljnim delom (šole
na prireditvah Ustanove !). Še posebej pa je treba ponovno omeniti podjetje SaubermacherKomunala d.o.o., ki je tudi v 2018. letu prevzelo generalno sponzorstvo nad Vanekovimi
večeri.
9. Spremljanje razpisov in prijave na lokalne, državne in mednarodne razpise - uprava se ni
prijavila na noben novi razpis; razlog: zapleti in nejasnosti pri izvajanju projekta "Trije parki"
( tem že v II. poglavju).
10. Pridobitev novih sodelavcev Ustanove: pridobili smo sodelavca za galerijsko dejavnost v
Vrtu in okrepili PS Ustanove.
11. Računovodska in knjigovodska služba: nadaljevalo se je uspešno sodelovanje z upravo
občine Tišina, v skladu s tudi formalno sklenjenim Dogovorom z občino Tišina v 2013. letu.
Ta je v celoti, ažurno, strokovno opravila vse dogovorjene naloge in je imela veliko
razumevanje tudi za druge potrebe Ustanove. S pomočjo te službe je inventurna komisija
uprave že januarja opravila tudi inventuro premoženja Ustanove.
12. Izvajanje nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov v EU ( GDPR): uprava je v
predpisanem roku (pomlad 2018) izvedla potrebne aktivnosti: vsem vabljenim za junijski
Vanekov večer (4. junij) smo po poštni oz. e-poti poslali pismo-prošnja za odgovore soglasja, da bi še naprej želeli dobivati vabila in druga obvestila o dogodkih Ustanove; do 15.
junija smo dobili 145 pisnih odgovorov; oglasili so se mnogi, ki se sicer bolj redko
udeležujejo prireditev Ustanove, kar je spodbudna potrditev, da je pošiljanje vabil širokemu
krogu ljudi zelo koristna in neposredna oblika seznanjanja širše javnosti o delovanju
Ustanove; uprava je sklenila, da bo s še potrebnimi aktivnostmi nadaljevala v skladu z
zakonom RS oz. navodili pristojnih organov RS in da bo še naprej pošiljala vabila oz. obvestila
o dogodkih Ustanove širšemu krogu potencialno zainteresiranim posameznikom iz
kulturnega, znanstvenega in javnega življenja ter prijateljem Vrta in Ustanove, ker ugotavlja
tudi ob tej priložnosti, da je to ena od zelo koristnih oblik seznanjanja širše javnosti in
promocije dejavnosti Ustanove.
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VI. DEJAVNOST ORGANOV USTANOVE
1. Zbor ustanoviteljev Ustanove je imel v 2018. letu eno redno sejo - v februarju: sprejel je
poročilo o delovanju Ustanove in finančno poročilo za 2017. leto, program in finančni načrt
za 2018. leto.
2. Uprava je imela v 2018. letu devet rednih sej (tri skupaj s PS) in večje število delovnih
sestankov v ožjem ali širšem sestavu. Uprava je praktično na vseh rednih sejah obravnavala
finančno situacijo Ustanove z namenom sprotnega racionalnega usklajevanja finančnih
tokov in dejavnosti Ustanove. Uprava je sicer organizirala intenzivne interne delovneoperativne aktivnosti v zvezi s pripravami posameznih dogodkov, obiskov, srečanj,
izvajanjem potrebnih vzdrževalnih del v Vrtu, Poročilo o delu v 2017. letu in program za
2018. leto sta bila objavljena na spletni strani Ustanove. Potrebna poročila smo poslali
AJPES, MIZTK, vodstvu Mreže botaničnih vrtov in arboretumov v RS (dr. Bavconu). V 2018.
letu Ustanova ni sklenila nobenega novega formalnega dogovora o sodelovanju O delovanju
na medijskem področju, pridobivanja donacij, glede sodelovanja z drugimi organizacijami in
izvajanju nekaterih drugih nalog poročamo že v predhodnih poglavjih.
3. PS Ustanove je imel v 2018. letu sicer tri plenarne seje (dve skupaj z upravo). Posebej pa
je potrebno tudi ob tej priložnosti poudariti, da sta PS in njeno vodstvo tudi v 2018. letu
predstavljala dragoceno, nepogrešljivo oporo upravi in celotnemu delovanju Ustanove.
Poleg rednih sej in številnih delovnih sestankov so predsednik oz. predsednica PS in njegovi
člani aktivno sodelovali v številnih konkretnih akcijah ali jih celo vodili ter s svojimi
pobudami in razpravami pomembno sooblikovali vsebino delovanja Ustanove v 2018. letu.
(Vanekovi večeri, literarni natečaj, majska prireditev).
4. Nadzorni odbor: imel je eno sejo ( pred zborom ustanoviteljev); njegovo poročilo je zbor
ustanoviteljev sprejel, uprava ga je upoštevala pri svojem delu in sprejela v skladu z njim
trudi potrebne odločitve.
.
Uprava Ustanove, januar 2018

Priloga: Informacija o dejavnosti Ustanove v 2018. letu - kronologija
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