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                                                           POROČILO  
         O DELOVANJU USTANOVE DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA V 2020. LETU 
 
 
 
KAZALO: 
I. Bistvene značilnosti in poudarki 
II. Zbirni podatki 
III. Poročilo o aktivnosti -po področjih in projektih ( po programu dela za 2020) 
 
 
I. BISTVENE ZNAČILNOSTI IN POUDARKI 
 
Pandemija je letos zaznamovala tudi delovanje Ustanove. Še v prvih dveh mesecih je delo potekalo 
nemoteno, po programu, ki ga je sprejela uprava in potrdil v februarju zbor ustanoviteljev in za 
katerega je predloge, pobude in mnenja dal tudi Programski svet Ustanove v novembru 2019. 
Uprava Ustanove je sicer stalno spremljala epidemiološke razmere in sproti sprejemala potrebne 
odločitve o možnostih za uresničevanje posameznih dogovorov in nalog. 
Z mesecem marcem, ko je koronavirus dosegel tudi Slovenijo in je bila razglašena epidemija, smo 
tudi v Ustanovi delovanje prilagodili novim, splošnim epidemiološkim okoliščinam in sprejemanim 
usmeritvam in omejitvam. 
Bistvena ugotovitev  je, da delovanje Ustanove in življenje v Vrtu ni zastalo (uradno in dejansko je bil 
v skladu s sprejetimi državnimi usmeritvami zaprt od sredine aprila do prvega maja); dejavnost 
Ustanove ni bila "zamrznjena" in, da je Ustanova bila tudi v času letošnje epidemije prisotna v 
javnosti (preko svoje stalno dopolnjevane spletne strani in tudi medijev v lokalnem, regionalnem in 
državnem okviru).  
Posebna spodbuda, ki je pomenila priznanje in potrditev družbeno koristnega delovanja Ustanove, 
je v minulem letu bilo visoko priznanje Mestne občine Murska Sobota, ki ga je Ustanova prejela ob 
slovenskem kulturnem prazniku v februarju. 
Pomemben pozitiven korak za ohranjanje stikov in delovanje v novih okoliščinah je bilo posebno 
pismo, ki je bilo poslano že v  marcu več kot 250. sodelavcem, prijateljem, ustanoviteljem, 
donatorjem - uprava je prejela številne spodbudne odzive ! 
Člani uprave in programskega sveta ter njuni sodelavci smo, ob moralni podpori prijateljev Ustanove 
in Vrta ter dogovorjeni finančni podpori ustanoviteljev in razumevanju številnih donatorjev uspeli 
izpeljati številne zadane naloge, praktično vse, ki so jih razmere dopuščale. Zagotovili smo pa, v 
sodelovanju s strokovno svetovalko uprave in pogodbenim partnerjem za vzdrževanje, redno, 
neprekinjeno vzdrževanje in čiščenje Vrta po planu in opravili tudi več drugih del v Vrtu. Nekaterih 
programiranih akcij in nalog žal nismo nikakor mogli uresničiti ali vsaj ne na predvideni način (majska 
prireditev; spominski pohod - Vaneča; določene saditve ; nekaj Vanekovih večerov; simpozij ob 500.  
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obletnici A. Bohoriča - v živo - vendar pa smo skupaj z najavo njegove prestavitve javno objavili tudi 
zbornik povzetkov referatov; manj je bilo skupinskih obiskov; odpadlo je tudi nekaj delovnih 
sestankov in obiskov ustanoviteljev in tudi tradicionalno decembersko srečanje). Je pa občina 
Radenci julija obvestila upravo, da se s 1. januarjem umika iz kroga ustanoviteljev Ustanove (prilogi 
Poročila: pismi uprave občini Radenci). 
Velja pa tudi dodati, da je bilo delovanje Ustanove v tem letu tudi finančno nepredvidljivo  in 
intenzivno - predvsem pa smo lahko zadovoljni: leto bomo končali z boljšim pozitivnim stanjem kot 
smo ga začeli, zahvaljujoč podpori ustanoviteljev in dobremu sodelovanju z njimi ter intenzivnim 
aktivnostim za pridobivanje donatorjev in donacij  ob manjših izdatkih zaradi odpovedi oz. 
prestavitve določenih dogodkov v 2021. leto. 
Tudi v zaostrenih in nepredvidljivih ter spreminjajočih epidemioloških razmerah in omejitvah, ki so 
prevladovale praktično od začetka marca do decembra smo potrjevali svojo vitalnost in živost; 
uspeli smo ohranjati kontinuiteto delovanja Ustanove in življenja Vrta spominov in tovarištva,  svojo 
javno prepoznavno identiteto in potrjevati  ugled  kot ene nesporno naj aktivnejših ustanov in 
sorodnih organizacij v Sloveniji.  
Vse kar smo uspeli izpeljati v teh razmerah  je rezultat  zavzetega dela  sodelavcev Ustanove, 
ohranjenih odličnih partnerskih 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 in s tem omogočali izvedbo 
planiranih projektov in nalog. V tem okviru pa je utemeljeno posebej poudariti  tudi za 2020. leto  
vsestransko in stalno podporo in konkretno pomoč občine Tišina - domicilne občine in 
soustanoviteljice Ustanove.  
 
II. ZBIRNI PODATKI  O DELOVANJU USTANOVE V 2020. LETU: 
-število ustanoviteljev: nespremenjeno (15) 
-število vseh dogodkov (organizirala sama Ustanova, bila soorganizator,              32 
  aktivno sodelovala):                                                             
    -v Vrtu                                                                                                                                7 
    -drugje                                                                                                                              10 
    -razstava v Vrtu                                                                                                                 2 
    -udeležba na dogodkih                                                                                                  12 
    -aktivni na teh dogodkih                                                                                                 1 
-število novih dreves v Vrtu                                                                                                2 
-število knjig  in publikacij, v katerih so informacije o Vrtu in Ustanovi                     2 
-število Vanekovih večerov in drugih javnih razprav                                                      3                                                                                            
-število vodenih skupin obiskovalcev v Vrtu                                                                    4 
-število evidentiranih medijskih objav                                                                            30 
-število rednih sej organov Ustanove - v živo in dopisnih skupaj                               11 
-število  naslovnikov za vabila Ustanove                                                                       500 
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III. POROČILO O AKTIVNOSTI - PO PODROČJIH IN PROJEKTIH (po programu 
dela za 2020. leto) 
 
Uprava Ustanove je vodila in v decembru potrdila konkretno kronologija celotne pomembne 
dejavnosti Ustanove v 2019. letu, ki je v dokumentaciji Ustanove. 
 
 
1. AKTUALNE  DRUŽBENE TEME (V REGIJI IN ŠIRŠE)  IN SODELOVANJE USTANOVE  
 
1.1, Ohranjanje vrednot NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma med 2. svetovno vojno  - 75-
letnica konca 2. svetovne vojne in osvoboditve: 
75-letnici konca 2. svetovne vojne in zmagi na fašizmom in nacizmom smo namenili posebno 
pozornost v februarju  s Spominskim dnevom Ustanove v spomin  na dr. A. Vratušo (predstavitev 
njegovih zapisov o svojem sodelovanju z italijanskim antifašističnim gibanjem v obdobju 1943/44 - 
razgovor z urednikom monografije dr. A. Volkom); majska prireditev in predvideni pa tudi 
dogovorjeni obiski Vrta so morali biti preloženi; skupaj z KO ZZB Tišina smo izvedli že tradicionalni 
spominski pohod ob državnem prazniku junija, spominskega pohoda "Vaneča 2020" pa zaradi 
epidemioloških  razmer ni bilo;  v vrednotnem pogledu je bil pomemben prispevek tudi literarni 
natečaj "Mir - prihodnost za svet". 
1.2.  Projekt »Kamnite solze" (obeležitev Mednarodnega dneva spomina na holokavst nad Romi v 
2. svetovni vojni): še naprej smo  sodelovali s Centrom judovske kulture Sinagoga iz Maribora; 
aktivno smo sodelovali pri pripravi in izvedbi spominske slovesnosti ob Svetovnem dnevu spomina 
na porajmos - romski holokavst  v M. Soboti, 2. avgusta (nosilec: Zveza Romov Slovenije): v imenu 
Ustanove je bila govornica dr. Vera Klopčič, članica PS Ustanove, slavnostni govornik je bil akad. dr. 
Boštjan Žekš, svetovalec Predsednika RS in tudi član PS Ustanove. 
Odpadla je predvidena zasaditev  spominskega drevesa ob Svetovnem dnevu Romov.  
1.3. Pobuda in akcija občine Lendava - EPK 2025: posebnih, konkretnih aktivnosti nismo izvedli - žal 
kandidatura Lendave ni bila sprejeta. 
1.4. 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča: delovna skupina uprave in PS oz. organizacijski odbor, 
ki ga vodi akad. dr. Marko Jesenšek, član PS Ustanove je, še zlasti v drugi polovici leta, intenzivno 
pripravljala simpozij, ki bi naj bil v oktobru: kot soorganizatorji simpozija so bili pritegnjeni Filozofska 
fakulteta Univerze v Mariboru, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Mestna občina 
Murska sobota, Evangeličanska cerkev Ausburške veroizpovedi na Slovenskem, PIŠK M. Sobota, 
Zavod Primož Trubar; na simpoziju bi naj aktivno sodelovalo več kot deset referentov, ki so tudi že 
pripravili svoje referate oz. njihove povzetke; pripravljen je bil tudi konkretni program simpozija; po 
tem, ko je bila zaradi epidemioloških razmer sprejeta odločitev, da se simpozij v živo ne izvede v 
oktobru ampak se ga prestavi v 2021. leto, je organizacijski odbor pripravil zbornik povzetkov 
referatov, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ustanove, Filozofske fakultete in knjižne platforme 
"Kibla". 
1.5. Festival  Dnevi poezije in vina: na podlagi načelnega dogovora z vodstvom založbe Beletrina že 
po zaključku festivala v 2019. letu o sodelovanju tudi v 2020. letu  smo opravili prve delovne 
kontakte že v začetku leta, da bi v spomladansko-poletnem obdobju dorekli vse potrebno za izvedbo  
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že tretjega gostovanja Dnevov poezije in vina v Vrtu na Petanjcih; na mednarodnem "pesniškem 
branju" konec avgusta, ki je pomenilo enega izmed zaključkov festivala so sodelovali gosti iz Italije, 
Iraka in Slovenije; program smo obogatili z glasbenimi nastopom znane glasbenice Moire in primerno 
vinsko degustacijo izbranih vin priznanih prekmurskih vinarjev; ob spoštovanju zdravstvenih 
priporočil in usmeritev je bila tudi udeležba razveseljivo velika; dogodek je bil tudi medijsko 
primerno pokrit v lokalnih in regionalnih medijih. 
1.6. Muzej židovske, romske in protestantske kulture v M. Soboti; na podlagi pridobljenih 
informacij ni bilo nobenih posebnih aktivnosti za pripravo zasnove tega projekta, da bi se Ustanova 
lahko  aktivno vključila v njegovo nastajanje in izvajanje. 
1.7. EXPANO -Vrata Pomurja: ohranjali smo stike v okviru epidemioloških okoliščin; s svojimi 
prospekti in monografijo dr. Uroša Lipuščka smo bili še naprej prisotni v informativno-prodajnem 
oddelku tega vse  pomembnega turistično-informativnega centra v regiji. 
1.8. 100. obletnica priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom; v januarju smo s predstavitvijo monografije dr. U. Lipuščka gostovali še v Velenju; v 
razgovoru so sodelovali M. Kučan, predsednik odbora za obeleževanje 100. obletnice,  dr. U. 
Lipušček in podpredsednik uprave Ustanove M. Šiftar; monografija dr. Lipuščka je pa še vedno v 
konc. prodaji v knjigarnah MK, inf. centru v M. Soboti in v prodajalni Expan-a. 
 
1.9. Projekt "Trije parki - kulture, miru, oddiha" Ustanove in občin Tišina in Cankova; v 2020. letu je 
bil projekt uspešno zaključen s pozitivno oceno pristojne državne inšpekcije in nakazilom evropskih 
sredstev za sofinanciranje projekta oz. njegovih posameznih delov (Ustanova je prejela s finančnim 
planom Ustanove predvidena sredstva). 
 
II. VRT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA 
 
1. Redno vzdrževanje  Vrta: epidemiološke okoliščine (njihovo spreminjanje in  temu prilagajane 
usmeritve, priporočila in omejitve) niso bistveno vplivale na izvajanje programa vzdrževanja; 
pogodbena partnerja za izvajanje vzdrževalnih del in strokovno usmerjanje sta bila še naprej, tudi v 
2020. letu ista (pogodbi z J. Kološo in T. Grmovšek sta bili sklenjeni že v začetku leta); opravljena so 
bila vsa s programom predvidena redna, sezonska dela čiščenja in vzdrževanja (spomladansko 
čiščenje Vrta, redne košnje, tedenski obhodi, obrezovanje grmovnic, škropljenje,..) in tudi še dodatne 
naloge: odstranjevanje dveh posušenih dreves, predvidenih za odstranitev že v 2019. letu in 
podrtega spominskega drevesa v spomin na ustanovitev Prekmurske čete. 
Vrt smo ohranili v dobri zdravstveni, vizuelni in sporočilni kondiciji ! 
Že v začetku jesenskega obdobja pa je bilo jasno, da ne bo mogoče izpeljati že sicer tradicionalne 
akcije "Listje" v novembru, ki se je sicer potrdila kot odlična več stransko pomembna oblika 
prostovoljne pomoči civilno družbenih organizacij glede čiščenja Vrta. Listje v Vrtu je v novembru in 
decembru odstranila družina Šiftar v sodelovanju s pogodbenim partnerjem Ustanove J. Kološo 
(skupaj cca 9 ton). 
Tudi v 2020. letu je BSŠ Rakičan poskrbela za zimsko zaščito skulptur v Vrtu. 
2. Status Vrta in vpis v register kulturne dediščine: opravljen je bil razgovor z vodstvom enote 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Mariboru in sprejeta odločitev, da bi dali vodstvu 
Pomurskega razvojnega sveta pobudo, da svet, ob upoštevanju zakonsko določenega postopka in 
dobljenih informacij o praktičnem poteku postopkov za vpis v register kulturne dediščine  predlaga 
Ministrstvu začetek tega postopka  za razglasitev Vrta za kulturni spomenik državnega pomena. 
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3. »Trgatev v Vrtu« - je bila opravljena tudi v 2020. letu v sodelovanju z BSŠ Rakičan. 
4. Prioritete pri vzdrževanju in glede razvoja Vrta: uprava je sledila sprejetim usmeritvam: sanirane 
so bile (še ne v celoti) poti v Vrtu; obnovljen glavni vhod v Vrt, uredili smo spominski grob bratov 
Šiftar in grob V. Šiftarja, odstranili že dolgo neuporabljan drog za zastavo, nabavili in postavili dve 
novih klopi in očistili  spominsko ploščo J. Keplerja. 
5. Saditveni načrt za Vrt: pripravljene so bile osnove za ta načrt (T. Grmovšek, uprava), ki pomenijo 
tudi osnovo za digitalizirano inventarizacijo stanja celotnega, še posebej seveda spominskega dela 
drevesnega fonda v Vrtu. 
6. Nova drevnina v Vrtu: opravljeni sta bili dve nadomestni saditvi, drugih, predvidenih saditev ni 
bilo; na naše pismo prijateljem v Španiji glede drevesa iz Guernice in Grenade (še) nismo dobili 
odgovora. 
7. Obiski v Vrtu: Vrt je bil večji del leta odprt; v skladu z zavezujočimi usmeritvami je bil zaprt za 
obiskovalce le v drugi polovici aprila do prvega maja. V znanih širših okoliščinah je bilo razumljivo 
manj oz. le nekaj organiziranih skupinskih obiskov, več dogovorjenih  je bilo tudi odpovedanih (ZZB 
Ljubljana-Šiška; ZZB Slovenska Bistrica, skupina učencev iz Porabja, skupina spremljevalcev slepih). Je 
pa bilo razveseljivo, zlasti v poletnih mesecih, precej obiskov turistov, pohodnikov, kolesarjev 
(posledica koriščenja turističnih bonov v destinacijah v regiji !), pa tudi obiskovalcev iz domačega, 
lokalnega okolja. 
Čeprav v minulem letu ni bo tako aktualno pa ostaja še naprej potreba, da Ustanova ob podpori 
občine Tišina in ostalih ustanoviteljev skuša na vsak način pridobiti stalnega, pogodbenega ali 
zaposlenega sodelavca za vodniško službo in  z njo povezano informativno dejavnostjo v Vrtu, še 
posebej ko gre za nenajavljene obiskovalce in obiskovalce iz tujine.  
8. Spominski pohod tovarištva in prijateljstva, »Vaneča 2020«; odpadel. 
9. Razstavna dejavnost, kolonije v Vrtu - uspeli smo postaviti dve slikarski razstavi  v "Galeriji" na 
Petanjcih - kot smo načrtovali: ob junijskem državnem prazniku: razstavo del udeležencev slikarske 
kolonije VINO ART - v sodelovanju z društvom VINO ART iz občine Dobrovnik; oktobra, ob zaključku 
literarnega natečaja pa še razstavo del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Pomurja. 
 
III. KONTINUITETA  DRUGIH  VSEBINSKIH STEBROV DELOVANJA  
 
1. Spominski dan Ustanove-  spomin na častnega člana Ustanove, akad. dr. A. Vratušo: pripravili in 
uspešno smo izvedli posebni spominsko-zgodovinski dogodek v februarju (v sodelovanju s PIŠK M. 
Sobota): glavni gost je bil zgodovinar dr. Aleksander Volk iz Trsta, sodelavec dr. Vratuše in urednik 
monografije o delovanju A. Vratuše - "profesorja Urbana", o njegovem delovanju oz. sodelovanju z 
antifašističnim gibanjem v Italiji; glasbeno-pevski program je prispevala Marjanca Popovski iz Izole s 
svojo skupino; udeležba je bila razveseljivo dobra, še posebej če upoštevamo takratne razmere, na 
"predvečer" koronske pandemije. 
Aktivno pa smo med letom sodelovali v pripravah že prej omenjene monografije oz. spominov 
"Profesorja Urbana": pogosti stiki z urednikom, urejanje potrebnih soglasij sorodnikov dr. Vratuše; 
kontakti z založbo in SAZU; knjiga je vključena v program založbe Beletrina za 2021. leto ! 
2. Vrt - »Vranov ograček mladih talentov«: 
-literarni natečaj - razpis je bil objavljen v začetku leta na temo: "Mir - prihodnost za svet"; tudi v 
tem, že 11. natečaju je uprava odlično sodelovala z Zavodom RS za šolstvo - OE M. Sobota; priprave  
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in izvedbo, vključno s pripravo zaključne prireditve je vodila Irena Kumer, predstojnica Zavodove 
enote M. Sobota in članica PS Ustanove s komisijo v istem sestavu kot prejšnja leta; odzvalo se je  
skupaj 12 šol ( 9 osnovnih in tri srednje) s skupaj 28. prispevki; zaključna prireditev s slavnostno 
podelitvijo priznanj, zahval in knjižnih daril je bila v Vrtu; čeprav je bila v programskem pogledu 
skromnejša kot prejšnja leta (skromnejši kulturni program, omejeno število prisotnih - 50) je bila po 
mnenju mnogih prisotnih učencev, dijakov, mentorjev oz. pedagoških delavcev odlična in 
večpomenska v takratnih epidemijskih okoliščinah; še dodatni pomen temu dogodku pa so dali še 
tudi medijski odzivi ( Vestnik in drugi !). 
-uresničevanje Dogovora o sodelovanju z BSŠ Rakičan (učne delavnice in drugo); se je nadaljevalo - 
o tem že v poglavju o Vrtu. 
-uresničevanje Dogovora o sodelovanju z OŠ Tišina; posebnih konkretnih aktivnosti ni bilo, je pa bil 
z vodstvom šole samo še dodatno potrjen dogovor o sodelovanju oz. možnostih koriščenja Vrta za 
kakršnekoli aktivnosti v okviru učnega programa in interesnih dejavnosti ter o obskih Vrta učencev in 
kolektiva šole. 
3. Vanekovi večeri: planirali smo 5-6 razgovorov;  skupaj smo v 2020. letu organizirali tri razgovore. 
Dva v "predepidemijskem" obdobju: 
-že omenjeni razgovor z dr. Aleksandrom Volkom - februarja in 
-že januarja ob 100. obletnici Spomenice za varstvo prirode in prirodnih spomenikov ( prvi tak 
dokument v Sloveniji) razgovor: Matjaž Jež: "Pomurje in Pohorje povezujejo mokrišča, ki so zibelka 
biotske raznovrstnosti" in 
-razgovor v oktobru (bil predviden že v marcu): prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj in prof. dr. Peter 
Novak: "Smo res v Sloveniji okoljsko in energetsko pismeni ? Kako in zakaj uporabljati slovenske 
vodotoke." 
Prva dva smo organizirali v sodelovanju s PIŠK v M. Sobota, tretjega pa ob pomoči vodstva MOMS v 
sejni dvorani MOMS (PIŠK je bila že zaprta !). 
Tudi v 2020. letu smo  za vse razgovore  pošiljali vabila - tudi z namenom informiranja širše javnosti o 
delovanju Ustanove - na več kot 500 naslovov v regiji  in širše in so bila  redno objavljana tudi na 
spletni strani Ustanove; redno smo jih pošiljali tudi medijem - lokalnim, regionalnim in dopisništvom 
vseh osrednjih republiških medijev v regiji. 
4.  Majska prireditev - Naši zakladi; na podlagi že dogovorov z vodstvom društva Dobrnič 
((predsednica je dr. Vera Klopčič) iz 2019. leta smo že v začetku leta začeli s pripravami najstarejše 
tradicionalne in vsakoletne osrednje prireditve Ustanove v Vrtu na Petanjcih, ki bi naj bila še posebej 
posvečena 75. obletnici konca 2. svetovne vojne in vlogi  žensk v NOB; skupaj smo že tudi pripravljali 
celotni program prireditve (ki bi jo, kot je že običaj, zaključili s saditvijo novega spominskega 
drevesa); po dogovoru z županom domicilne občine Tišina je bil tudi vzpostavljen kontakt z županom 
občine Trebnje (bi se udeležil prireditve); v aprilu pa smo ob takratnih razmerah in napovedih o 
nadaljevanju epidemije skupaj z vodstvom društva Dobrnič sprejeli odločitev o prestavitvi prireditve 
v 2021. leto. 
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IV. NADALJEVANJA POMEMBNIH  PROJEKTOV IZ 2019. LETA 
 
1. Publicistična dejavnost:  
-zbornik povzetkov referatov za simpozij ob 500. obletnici rojstva A. Bohoriča - na spletni strani 
Ustanove. 
-Branko Žunec: "Čudež stoletja - razodetje tisočletja" (100 zgodb- esejev); avtor bom predvidoma v 
tem letu dokončal delo in bi v tem letu v dogovoru z  njim začeli s pripravami za izid. 
-Ernest Ružič: Na bregi trnina; priprave knjige pokojnega novinarja, pesnika, pisatelja in 
dolgoletnega sodelavca Ustanove (član PS Ustanove je bil od njegove ustanovitve), ki nas je zapustil v 
začetku leta, so bile ena najpomembnejših aktivnosti uprave in PS v minulem letu: uprava in PS sta 
še dodatno potrdila, da bo Ustanova izdala zadnje delo prijatelja in sodelavca Ružiča; dodatno pa sta 
sprejela pobudo, da se doda še priprava njegove pesniške zbirke, ki je ostala v njegovi zapuščini; 
priprave obeh intenzivno vodi predsednica PS dr. Klaudija Sedar; Zveza Slovencev na Madžarskem je 
sprejela pobudo, da bo soizdajatelj obeh knjig; v decembru smo se prijavili na razpis Urada za 
Slovence v zamejstvu in po svetu za sofinanciranje; dogovorjen je bil že tudi tiskar; knjigi bi naj 
predvidoma izšli v aprilu 2021. leta - ob 80. obletnici rojstva E. Ružiča. 
-zbornik SAZU: "Mi vsi živeti ščemo"; v jesenskem obdobju je SAZU izdala zbornik referatov iz 
mednarodnega simpozija ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom, maja 2019. leta; Ustanova je aktivno sodelovala pri pripravi simpozija in 
zbornika; v zborniku so objavljeni vsi referati iz simpozija - seveda tudi referati sodelavcev in članov 
organov Ustanove (dr. Sedarjeva, dr. Lipušček); predvideni predstavitvi v Ljubljani in v Prekmurju (bi 
jo naj pripravila Ustanova) za oktober sta bili preloženi na 2021. leto. 
2. Aktivno smo  sodelovali še naprej  v prizadevanjih za izid spominov akad. dr. Vratuše: "Spomini 
profesorja Urbana" - o tem že v točki IV/1 tega poročila. 
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): v 2020. letu ni bilo 
nobenih premikov; kot aktualna naloga ostaja dogovor, da bi predstavniki Ustanove v razgovoru z E. 
Carom preverili interes in možnosti za nadaljevanje projekta in skušali preveriti možnosti, da bi 
realizacijo projekta prevzela RTV Slovenija; žal do načelno dogovorjenega srečanja z ministrom za 
gospodarstvo o možnostih financiranja v okviru uresničevanja ti. Pomurskega zakona  ni prišlo. 
 
V. POBUDE, SPREMLJANJE, VKLJUČEVANJE 
 
1. PAZU smo dali pobudo, da skupaj z Prleško akademijo organiziramo zbor prekmurskih 
akademikov v Vrtu s ciljem stalnejše bogatitve življenja v Vrtu s srečevanji pomurskih akademikov; 
zaradi epidemije nismo v 2020. letu začenjali konkretnih priprav srečanja. 
2. PS Ustanove bo v 2021. letu preveril možnosti za uresničitev oz. sprejel potrebne dogovore za 
pripravo posveta o razvojni vlogi in pomenu kulturne in naravne dediščine; v sodelovanju z JZ KP 
Goričko.  
3. "Čitalnice/čajnice v Vrtu" (pobuda za obogatitev življenja v Vrtu v poletnem času  je nastala v 
kontaktih z vodstvom PIŠK) - opravili smo  načelni razgovor z vodstvom PIŠK; konkretneje pa bi se 
pogovarjali in dogovarjali, ko bodo to dopuščale razmere.  
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VI. SODELOVANJE  USTANOVE IN ZRC SAZU 
 
Sodelovanje v 2020. letu je potekalo brez posebnosti in ni bilo nobenih sprememb ali novih 
dogovorov. 
 
VII. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, USTANOVAMI, ORGANI  IN ZAMEJSTVOM  
 
1. V 2021. letu smo ohranjali delovne in prijateljske povezave (izmenjava informacij in vabil, 
vzajemna udeležba na prireditvah, možne skupne akcije) s številnimi dosedanjimi partnerji. 
Zaradi omejitev pri prehajanju državne meje in drugih, ki so bile sprejemane za obvladovanje 
epidemije nismo imeli neposrednih kontaktov s fundacijo Dietrich in Christel Kittner v Dedoncih o 
vzpostavitvi stalnejšega sodelovanja.  
2. Mreža botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije - bili smo na zvezi z vodstvom mreže (dr. Jože 
Bavcon, direktor Botaničnega vrta v Ljubljani);  delovnih sestankih predstavnikov članic mreže ni bilo; 
pripravili smo in poslali redno, letno poročilo za zbirno poročilo slovenske mreže za Evropski 
konzorcij; že večkrat preložen obisk predstavnikov članic mreže v Vrtu ostaja aktualna namera še za 
naprej. 
3. Nadaljevali bomo s prizadevanji za vzpostavitev konkretnega sodelovanja s Raziskovalnim 
izobraževalnim središčem Dvorec Rakičan; v 2020. letu nismo imeli nobenih posebnih kontaktov. 
4. Sodelovanje z upravnimi in drugimi državnimi organi: neposredno in konkretno smo imeli stik z 
inšpekcijo iz Agencije za kmetijske trge - inšpekcija  o izvedbi projekta "Trije parki - kulture, miru, 
oddiha" v okviru LAS Goričko: inšpektor agencije je v spremstvu direktorja agencije Sinergija, 
direktorice uprave občine Tišina in podpredsednika uprave obiskal Vrt s/t in preveril skladnost 
dejanskih rezultatov s programom oz. poročilom o njegovi izvedbi; ni imel nobenih pripomb - tudi ne 
o izvedbi programa v partnerskih občinah Tišina in Cankova; pristojnemu ministrstvu smo v skladu z 
zakonom poslali na zboru ustanoviteljev sprejete dokumente; v decembru smo se prijavili na razpis 
Urada Vlade RS za slovence v zamejstvu in pop svetu za sofinaciranje izida knjig E. Ružiča. 
 
VIII. PROMOCIJA, OBVEŠČANJE, MEDIJI: 
-skrbeli smo za stalno ažuriranje  spletne strani Ustanove; še naprej 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. 
Po  evidenci in oceni uprave je bilo v  časopisnih in elektronskih medijih in na različnih spletnih 
straneh objavljenih okrog  30 različnih prispevkov o  Vrtu in Ustanovi. 
 
IX. POSEBNE IN  STALNE NALOGE UPRAVE IN PS  
 
1. Tradicionalno srečanje ustanoviteljev, donatorjev, prijateljev in sodelavcev Ustanove v  decembru 
je odpadlo. 
2. Pridobitev pomoči preko razpisa javnih del tudi v 2020, na podlagi Odloka Vlade RS o porabi 
sredstev iz podnebnega sklada ( zeleni poklici - možnosti za pridobitev "varuha Vrta"); razpis je 
ponovno imel pogoj za prijavitelje, ki ga Ustanova ne izpolnjuje: imeti bi morali vsaj enega redno 
zaposlenega sodelavca !? 



 

9 
 

 
 
3. V vsesplošnih razmerah v 2020. letu nismo začenjali  nobenih razgovorov s potencialnimi  
generalnimi sponzorji Ustanove/Vrta. 
4. Stalna komunikacija z ustanovitelji in pridobivanje novih ustanoviteljev. nadaljevali smo z 
dosedanjo prakso s še posebnim posluhom za vsakršne pobude za dopolnjevanje dejavnosti 
Ustanove; ob zboru ustanoviteljev v živo smo organizirali spomladi tudi dopisno sejo zbora, 
ustanoviteljem smo dvakrat poslali tudi posebna pisma, seveda pa so prejemali tudi vabila za vse 
prireditve, ki jih je Ustanova organizirala sama ali skupaj z drugimi partnerji. v 2020. letu nismo 
razširili kroga ustanoviteljev Ustanove, smo pa ohranili podporo nekaterih občin   (Velika Polana), se 
je pa iz kroga ustanoviteljev umaknila občina Radenci  (o tem smo širše informirali ustanovitelje, 
partnerje in prijatelje Ustanove v začetku januarja). 
5. Občina Tišina: tudi v minulem letu  se je nadaljevalo   intenzivno sodelovanje z vodstvom  in 
strokovno službo občine in posameznimi  civilno družbenimi ter poslovnimi deležniki v občini. 
6. Aktivnosti za pridobivanje donatorjev in donacij; z akcijo smo začeli že januarja (pismo 
potencialnim- starim in nekaterim dodatnim - donatorjem); različne kontakte še posebej zaradi 
negotovosti, ki jo je povzročala epidemija, smo imeli praktično celo leto; nekaj donatorjev smo 
izgubili oz. nismo mogli pričakovati pozitivnega odziva (npr. Kompas turizem; Pomurski sejem,..), 
pridobili pa smo nekaj novih; rezultat je bil, da smo uspeli celo preseči s finančnim planom planirani 
prihodek iz donacij. 
9. Spremljanje razpisov in prijave na lokalne, državne in mednarodne razpise - še posebej novih 
mednarodnih; že smo omenili, da smo se prijavili na razpis Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in 
po svetu - čakamo na rezultat - predvidoma v začetku februarja !? 
10. Računovodska in knjigovodska služba: nadaljevalo se je uspešno sodelovanje z upravo občine 
Tišina. 
 
X. DEJAVNOST ORGANOV USTANOVE 
 
1. Zbor ustanoviteljev Ustanove je imel v 2020. letu eno redno in eno dopisno sejo: sprejel je 
poročilo o delovanju Ustanove in finančno poročilo za 2019. leto, program in finančni načrt za 2020. 
leto.  
2. Uprava je imela v 2020. letu 7 sej - tri v živo ostale so bile dopisne(več skupaj s sekretariatom PS) 
in  več  delovnih sestankov v ožjem ali širšem sestavu. Uprava je praktično na vseh sejah obravnavala 
tudi finančno situacijo Ustanove z namenom sprotnega racionalnega usklajevanja finančnih tokov in 
dejavnosti Ustanove. Uprava je sicer organizirala  intenzivne interne delovne - operativne aktivnosti 
v zvezi s pripravami posameznih dogodkov, izvajanjem potrebnih vzdrževalnih del v Vrtu. Poročilo o 
delu v 2019. letu in program za 2020. 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 2020. letu Ustanova ni sklenila nobenega novega formalnega dogovora o sodelovanju. O 
delovanju na medijskem področju, pridobivanju donacij, glede sodelovanja z drugimi organizacijami 
in izvajanju nekaterih drugih nalog poročamo že v predhodnih poglavjih.   
3. PS Ustanove je imel v 2020. letu eno dopisno sejo (sekretariat pa  več skupaj z upravo). Posebej pa 
je potrebno tudi ob tej priložnosti poudariti, da sta PS in njeno vodstvo tudi v 2020. letu predstavljala 
dragoceno, nepogrešljivo oporo upravi in celotnemu delovanju Ustanove - skupaj z drugimi stalnimi 
sodelavkami in sodelavci uprave (Irma Benko, mag. Franc Obal !). Poleg rednih sej in številnih 
delovnih sestankov so  predsednica PS in njegovi člani in članice aktivno sodelovali v konkretnih  
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akcijah ali jih celo vodili ter s svojimi pobudami in razpravami pomembno sooblikovali vsebino 
delovanja Ustanove v 2020. letu. (Vanekovi večeri, literarni natečaj, simpozij ob 500. obletnici rojstva 
A. Bohoriča,..). 
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 tudi 
potrebne odločitve. 
 
Uprava Ustanove, januar 2021 
.  
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