
                                                                                              
Zbor ustanoviteljev Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija ( UŠF) je na svoji seji 
25. februarja 2015 sprejel

                                                PROGRAM
                       Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija za 2015. leto

I.PODLAGA IN IZHODIŠČA:

-Akt o ustanovitvi in statut UŠF;
-Dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja Vrta spominov in tovarištva
-Poročilo o dejavnosti UŠF v 2014

Program  UŠF za 2015 bosta  uprava in Programski  svet  (PS) operacionalizirala  v
svojih delovnih-operativnih planih in za njegovo izvajanje organizirala tudi potrebne
delovne skupine in pritegnila k sodelovanju tudi dodatne zunanje sodelavce.

II. PRIORITETNE NALOGE

1. Zbornik o simpoziju »Protestantizem včeraj, danes, jutri«
2. Monografija ob 100. obletnici akad. dr. A. Vratuše
3.  Priprave  na  20.  obletnico  delovanja  UŠF(  v  povezavi  z  70.  obletnico  začetka
izdajanja  »Mladega  Prekmurca«;  3.  Vanekov  zbornik,  razstava,posebna  prireditev,
tematski Vanekov večer in drugo)
4. Uresničevanje Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja Vrta- usmeritve uprave
UŠF iz septembra 2014
5. Povezava z Inštitutom za promocijo vrednot NOB pri RO Združenja za vrednote
NOB
6. Keplerjeva pohodna pot 
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II. VRT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA

1. Vzdrževanje in razvoj Vrta

1.1. Vzdrževanje

-Redno čiščenje in tekoče vzdrževanje Vrta-sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem
za določena večja dela v  obdobju marec- november
-Nadaljevanje sanacije rastlinskega fonda Vrta
-Izvedba sanacije  materialnih  elementov v Vrtu v skladu z usmeritvami  uprave iz
septembra 2014
-Dogovor z občino Tišina o možni pomoči pri izvajanju vzdrževalnih del 
-Pogodba o sodelovanju z arboristko Tanjo Grmovšek o nadaljevanju sodelovanja
-Pridobitev sodelavca za manjša vzdrževalna dela in tekoče čiščenje
-Ohranitev  oblik  prostovoljne  pomoči  civilno  družbenih  organizacij  glede  čiščenja
Vrta in možnosti za povečanje te pomoči
-Zimska zaščita skulptur-enako kot v prejšnjih letih

1.2. Razvoj

-»Povezovanje  in  urejanje  zelenih  površin  v  Pomurju«-projekt  v  okviru
dolgoročnega načrta razvoja pomurske regije- Vrt bi naj bil del projekta
-»Kreativno in raziskovalno okolje v Prekmurju v luči  trajnostnega razvoja«-
skupni projekt  BSŠ Rakičan in UŠF- predlog za sofinanciranje EU 
-Odločitev  o  statusu  parcele  1130/1-  občina  Tišina;  ureditev  zemljiškoknjižnega
statusa Vrta;

2.«Življenje« in promocija Vrta

2.1. Promocija Vrta in spodbujanje obiska v Vrtu:

-Film o Vrtu- ( S. Grah in ekipa)
-Dogovor o sodelovanju z PTZ  
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-Gradivo o Vrtu- na vsa pomembna mesta v občini Tišina in v regiji(TIC, agencije,
hoteli) za promocijo in spodbujanje obiskov
-Ponovno  vabilo   osnovnim  šolam  za  obiske  in  »učne  delavnice«  v  Vrtu-  v
sodelovanju s Zavodom za šolstvo RS, OE M. Sobota ( tudi delovna srečanja Zavoda
z ravnatelji in drugimi)

2.2. Zasaditev vrtnice »Trubar«- akad. dr. Matjaž Kmecl

2.3. Zasaditev drevesa iz Poti in tovarištva v Ljubljani- društvo »Zeleni prstan«

2.4. Vrt- »ograček mladih talentov«

-  Natečaj  za  učence in  dijake   na izbrano temo;  v  sodelovanju  z  Zavodom za
šolstvo-OE MS; zaključna prireditev - oktober ;

-Uresničevanje dogovora o sodelovanju s BSŠ Rakičan(učne delavnice in drugo)
-Uresničevanje Dogovora o sodelovanju s OŠ Tišina
-Odprtost za učne delavnice, šole v naravi tudi drugih šol
-Posveti ravnateljev, učiteljev v Vrtu

2.5. Tradicionalna prireditev v maju: »Narod zaklade svoje hrani«

2.6. Vanekovi (ekološki) večeri; skupaj z ZEG in PIŠK M. Sobota; 

2.7.  Spominski  pohod  tovarištva  in  prijateljstva,  »Vaneča  2014«-začetek
kolesarskega dela v Vrtu; oktober 

2.8. Spominski  pohod ob Dnevu državnosti;  skupaj z občino Tišina in KO ZZB
Tišina, junij
 
2.9. Razstave; ohraniti odprtost za pobude o razstavah, slikarske delavnice

2.10. Koncerti: po dogovoru ( M Fariča; APZ Š. Kovač, pevska skupina Prekmurci in
drugi)
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2.11. Specializirane delavnice in drugi posebni dogodki v Vrtu:
-»Trgatev v Vrtu«
-odprtost za pobude za foto in medijske delavnice, za sezonske delavnice o grmičevju
in drevnini in druge

III.  ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA,KULTURNO-UMETNIŠKA  IN
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

1.Projekt »Kamnite solze«( o romskem genocidu)- sodelovanje v projektu

2. Zbornik o  Vanekovih ekoloških večerih- po dogovoru skupaj z ZEG  

3.  Zbornik  o  majskih  prireditvah  Ustanove-II- delovna  skupina  PS  Ustanove
pripravi predloge

IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI IN ZAMEJSTVOM

1. Fundacija Poti miru v Posočju- nadaljevanje sodelovanja
2. Mreža botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije;ponovna pobuda za   obisk in
srečanje Mreže v Vrtu – pomlad ? 
4.  »Zeleni  prstan«-Ljubljana;  obisk  v  Ljubljani-  zasaditev  drevesa  iz  Vrta  v
Ljubljani
5. Društvo Dobrnič-obisk 
6. Fundacija Franca Rozmana Staneta; krepitev sodelovanja
7. KO za žrtve vojnega nasilja pri RO ZZB za vrednote NOB;okrepitev sodelovanja 
8. Združenje slovenskih fundacij-sodelovanje v akcijah združenja; obisk vodstva v
Vrtu  ? 
9. Ars Ramovž - Festival SEQUI Brežice, nadaljevanje sodelovanja
10. JZ KP Goričko; krepitev sodelovanja
11. PAZU-skupne akcije: monografija in drugo
12. Zveza Romov Slovenije 
                                       ----------------------------------
13.  Univerza  za  tretje  življenjsko  obdobje-  med  generacijsko  povezovanje  in
druženje- dogovor o  možnem sodelovanju   
                               ------------------------------------------
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14.  Kulturno društvo Štajerskih Slovencev  člen 7; 
15. Zveza Slovencev na Madžarskem; 

                                       -----------------------------------

17.  Mednarodni projekt »Green Belt«; nadaljevanje sodelovanja; skupaj z JZ KP
Goričko

V. DRUGE TEKOČE IN STALNE NALOGE 

1.Stalna komunikacija s ustanovitelji
2. Občina Tišina- nadaljevanje intenzivnega sodelovanja(-dogovor glede parcele 1130
-usmerjevalne table o Vrtu,Keplerjeva pohodna pot,seja OS- poročilo UŠF,občinski 
praznik,čistopis DN razvoja občine,sodelovanje z deležniki v občini: ZZB 
Prekmurci,OŠ,Kulturno društvo, TD Gradišče, Študijski krožek, Kostanj,Sončnice
PGD Petanjci)
3. Aktivnosti za pridobivanje novih ustanoviteljev in podpore občin v regiji
4. Aktivnosti za pridobivanje donatorjev
5. Sodelovanje z mediji in skrb za prisotnost UŠF in Vrta v medijih 
6.  Spremljanje  razpisov  in  prijave  na  lokalne,  državne in  mednarodne  razpise-  še
posebej novih mednarodnih 
7.  Srb  za  nadaljnjo  bogatitev  in  stalno  ažuriranje   spletne  strani  UŠF-  oblikovna
prenova
7. Pridobitev pomoči v okviru sistema JD v 2015
8. Pridobitev novih sodelavcev UŠF
8. Srečanje prijateljev in sodelavcev UŠF –december
10. Enotna celostna podoba vabil, publikacij, plakatov,priznanj UŠF-zasnova
11. E- adrema UŠF
12. Izdelava priznanja Ustanove ( miniaturna skulptura Š. Hauka);
13. Izdelava  »pingvina« o Vrtu in UŠF

Petanjci, 25. februar 2015

5


