Zbor ustanoviteljev Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija ( UŠF) je na svoji seji 28.
februarja 2013 sprejel

PROGRAM
Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija za 2013. leto
I.Podlaga in izhodišča:
-akt o ustanovitvi in statut UŠF;
-program za vzdrževanje Vrta spominov in tovarištva;
-kontinuiteta delovanja UŠF- nadaljevanje začetih oz. večletnih in stalnih nalog;
-poročilo o dejavnosti UŠF v 2012
Program UŠF za 2013 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. Letni načrt razvoja in vzdrževanja Vrta
1.Redno čiščenje in tekoče vzdrževanje Vrta
-Redno čiščenje in tekoče vzdrževanje se bo izvajalo na podlagi programa iz 2008,
analize vzdrževanja v obdobju 2009-2012 in usmeritev uprave.
-Del vzdrževalnih del, ki jih določi uprava bo izvajal zunanji pogodbeni izvajalec v
obdobju februar-november.
-Uprava bo sprejela dogovor z občino Tišina o delu in obsegu del, ki jih bodo izvajali
javni delavci.
-Pri izvajanju vzdrževalnih del bodo upoštevane usmeritve in naloge iz Dolgoročnega
načrta razvoja in vzdrževanja Vrta.
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-V okviru spomladanskega generalnega čiščenja in tudi med letom bodo izvajani
sanacijski ukrepi, ki jih bo na podlagi strokovnega poročila o pregledu dreves v Vrtu
(T. Grmovškova-december 2012) predlagalo strokovno vodstvo projekta »LAS
Goričko-Revitalizacija Vrta« ter priprav Dolgoročnega načrta.
-Uprava si bo prizadevala zagotoviti delovno prostovoljno pomoč civilnodružbenih
organizacij v občini ( DU, OO ZZB).

2. Posebne druge naloge v samem Vrtu
-Nova drevnina:Fundacija A. Frank, Koroška- on majski prireditvi »Jambori..«,
Dražgoše-že načelni dogovor z organ. odborom tradicionalne prireditve v Dražgošah
-Parkirišče- dokončanje postopka-realizacija dogovorov oz. pogodbe
-Stari spominski vodnjak v Vrtu- sanacija pokrova
-Spominski temelji stare hiše v Vrtu-strokovna ocena stanja ometa in potrebna
sanacija
-Lesena uta v Vrtu-izdelava projekta njegove prenove in namembnosti
-Zimska zaščita skulptur-enako kot v 2011-2012
-Informativne table o Vrtu pred Vrtom na glavni cesti in drugih mestih v občini-v
okviru občinskega projekta informativnih oznak v občini
-Dodatne naloge iz Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja Vrta
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3.«Življenje« in promocija Vrta
3.1. Promocija Vrta in spodbujanje obiska v Vrtu:
- Vodniška službe v Vrtu; člani uprave, stalni zunanji sodelavci UŠF in sodelavci
občine
-Ponovna animacijska akcija;skupaj s PTZ;obvestilo-vabilo vsem TIC-em, agencijam,
turističnim podjetjem
-Gradivo o Vrtu- na vsa pomembna mesta v občini Tišina in v regiji za promocijo in
spodbujanje obiskov
-Novi vodnik o Vrtu- v okviru projekta »Las Goričko«
-Film o Vrtu-priprava in sprejem zasnove
-Pismo prijateljem Vrta ( klub prijateljev Vrta)
-Dogovor o sodelovanju z PTZ
-Akcije v srednjih šolah; dogovori z aktivom ravnateljev SŠ in neposredno s šolami
-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)
- Posebno pismo in ob vseh možnih priložnostih motivirali ustanovitelje, donatorje in
naše delovne partnerje za obiske Vrta in možne vzajemno zanimive dogodke v Vrtu (
še posebej: F&F: promocija knjig, literarni večeri; PAZU: redna ali občasna srečanja
članov PAZU, predstavitve del njenih članov; LIKOS: likovna kolonija, razstava;
Kulturno društvo 7. člen, Panonski inštitut, Zveza Romov;PGZ)
-Vabilo občanom občine Tišina za obiske Vrta –objava v občinskem glasilu Novice
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-Tv oddaje »Iz Vrta«-zasnova in dogovarjanje s potencialnimi partnerji
-»Pokrovitelj drevesa«-zasnova in animiranje potencialnih pokroviteljev ( donatorjev)
3.2. Vrt in mladi-Vrt kot »šola v naravi«
Projekt: »Vrt-ograček mladih talentov«-priprava in sprejem dolgoročnejše zasnove
-Uresničevanje dogovora o sodelovanju s BSŠ Rakičan(učne delavnice in drugo)
-Uresničevanje Dogovora o sodelovanju s OŠ Tišina
-Dogovor o sodelovanju z gimnazijo Murska Sobota
-Odprtost in spodbujanje podobnih dogovorov z drugimi šolami
3.3 Tradicionalna prireditev v maju: Jambori spominov in dobrega sosedstva –
Koroška; 3. oz. 10 maj
3.4. Spominski pohod tovarištva in prijateljstva, »Vaneča 2013«-začetek
kolesarskega dela v Vrtu; oktober 2013
3.5. Spominski pohod ob Dnevu državnosti; skupaj z občino Tišina in KO ZZB
Tišina, junij
3.6. Razstave;
-ZRC, v sodelovanju z Galerijo iz M. Sobote in drugimi; maj- oktober ?
-Predstavitev slikarskih del iz letnih slikarskih kolonij Protestantskega društva Primož
Trubar v Vrtu-uresničitev že sprejetih dogovorov
-Slikarska delavnica in/ali slikarska kolonija v Vrtu; v sodelovanju z DU Tišina in
Kulturnim društvom Tišina-jesen
3.7. Vanekovi (ekološki) večeri; skupaj z ZEG; marec-november
3.8. Koncert kvarteta »Prekmurci« v Vrtu
-sprejet načelni dogovor; termin- predlog kvarteta
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3.9. Specializirane delavnice v Vrtu:«pomladno nočno nebo«;foto delavnica v
Vrtu;sezonske delavnice o grmičevju in drevnini; evidentirati potencialne partnerje za
sodelovanje
3.10. Dan Petanjcev-dan odprtih vrat v Vrtu; razprava o tej pobudi z drugimi
civilnodružbenimi organizacijami vodstvom Vaške skupnosti Petanjci in občine
4. Razvojne naloge v zvezi z Vrtom in UŠF
-Projekt »LAS Goričko- revitalizacija Vrta; končati do 31. maja
-Dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja Vrta; sprejeti do 31. maja
-Dolgoročni programski načrt druge dejavnosti ( znanstveno-raziskovalne, kulturne..;
9. člen statuta UŠF)-priprava in sprejem do konca leta
-Dolgoročni načrt razvoja občine Tišina- aktivno sodelovanje v pripravah
-Dolgoročni načrt razvoja Pomurja ( nosilec: RRA Mura)-razprava o osnutku z vidika
obravnave kulturne dediščine in Vrta ter drugih vidikov delovanja UŠF
-Odločitev o statusu parcele 1130/1- občina Tišina; ureditev zemljiškoknjižnega
statusa Vrta;
-Generalno sponzorstvo na Vrtom( in delovanje UŠF)- evidentiranje in dogovarjanje
s potencialnimi sponzorji
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III. Letni načrt znanstveno-raziskovalne,kulturno-umetniške in publicistične
dejavnosti

1.Dolgoročni projekt: »Fundacija in mladi«; v okviru PS bo pripravljena zasnova
projekta in operativni plan njegovega izvajanja !!??
2. Natečaj za učence in dijake v šol. letu 2012/13 na temo »Posadila je dve vrbi
žalujki/mati ob vhodu v domači vrt«; v sodelovanju z Zavodom za šolstvo-OE MS;
zaključek: prireditev »Dan žetve« ali posebna prireditev - oktober 2012;
3. Zbornik o Vanekovih ekoloških večerih v 2011 IN 2012; skupaj z ZEG
4. Terezijanski urbarji( obdelava zapuščine dr. V. Šiftarja)-projekt ZRC-PS UŠF
bo spremljal njegov potek
5. Priprava zasnove za zbornik o pravnem opusu dr.V. Šiftarja
6. Priprava zasnove druge, dopolnjene in večjezične izdaje »Vodnika po
znamenitostih občin na območju Krajinskega parka Goričko«
7. Zbornik prispevkov udeležencev prvih treh literarnih natečajev za učence in
učenke OŠ in dijake ter dijakinje SŠ v regiji; skupaj z Zavodom za šolstvo-OE MS
8. Zbornik o majskih prireditvah UŠF-II ( prireditve v zadnjih šestih letih)
9. Predstavitev slovenske izdaje monografije Andree Haberl-Zemljič: »Die
sprache im Dorf
Lassen« –»Pustiti jezik v vasi«( založnika:UŠF in
INV);predstavitve: Murska Sobota-februar; SAZU-Ljubljana-marec; Celovec
10. Film o o akad. dr. A. Vratuši;zaključek projekta (S. Graha in ekipe)-februar
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11. Drugi mednarodno znanstveno srečanje na temo Protestantizem;priprava; v
sodelovanju s Protestantskim društvom Primož Trubar; izvedba 2014- ob 15.
obletnici prvega mednarodnega simpozija UŠF na isto temo in 20. Obletnici
ustanovitve društva
12. Knjiga dr. U. Lipuška o zakulisju Pariške mirovne konference v Parizu glede
usode Prekmurja ( delovni naslov); pomoč avtorju in priprave na izid-jesen 2014
13. Nova knjiga Š. Titana, pesnika, pisatelja in člana Kulturnega društva Tišina;
pomoč pri pripravi javne predstavitve
14. Keplerjeva zvezdna pohodna pot; ureditev poti-v sodelovanju z občino Tišina

IV. Sodelovanje z drugimi ustanovami in tujino
1. Fundacija Poti miru v Posočju-pobude za uresničevanje sklenjenega Dogovora
2. Ars Ramovž - Festival SEQUI Brežice, nadaljevanje sodelovanja
3. Mreža botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije; sodelovati v dejavnostih Mreže
in z njenimi članicami; obisk in srečanje Mreže v Vrtu - pomlad
4. Združenje slovenskih fundacij-sodelovanje v akcijah združenja; obisk vodstva v
Vrtu
5. Zveze veteranov in Združenje »Sever«; realizacija dogovora o obisku in
sodelovanju
6. KO za žrtve vojnega nasilja pri RO ZZB za vrednote NOB; vzpostavitev
neposrednih kontaktov
6. »Zeleni obroč-Ljubljana«-vzpostavitev neposrednih delovnih kontaktov
7. Fundacija Franca Rozmana Staneta; krepitev sodelovanja
------------------------------8. JZ KP Goričko; krepitev sodelovanja in dopolnitve Dogovora o sodelovanju
9. Regionalno stičišče NGO-navezava kontaktov
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10. Kulturno društvo člen 7; proučiti možnost nastopa pevskega zbora A. Pavel v
Vrtu
11. Zveza Slovencev na Madžarskem; obisk Monoštra-marec-april
----------------------------------12. Fundacija Ane Frank; nadaljevanje kontaktov z VP Nizozemske v RS in
predstavniki fundacije o obisku v Vrtu in drugem možnem sodelovanju
13. Mednarodni projekt »Green Belt«; nadaljevanje sodelovanja; skupaj z JZ KP
Goričko

V. Druge tekoče in stalne naloge
1. Stalna komunikacija s ustanovitelji
2 Aktivnosti za pridobivanje novih ustanoviteljev in podpore občin v regiji
3. Okrepitev aktivnosti za pridobivanje donatorjev
4. Sodelovanje z mediji in skrb za prisotnost UŠF in Vrta v medijih (novinarske
konference, druga posebna srečanja, posebna sporočila); še posebej okrepiti
sodelovanje s glasili v občini Tišina- dogovori z TV Idea plus, Pomurje .si, Sobota
info
5. Spremljanje razpisov in prijave na lokalne, državne in mednarodne razpise- še
posebej novih mednarodnih
6. Srb za nadaljnjo bogatitev in stalno ažuriranje spletne strani UŠF
7. Srečanje prijateljev in sodelavcev UŠF –december
8. Imenovanje častnih članov UŠF
9Imenovanje častnih donatorjev-na podlagi zaključnega računa UŠF za 2012
10. Enotna celostna podoba vabil, publikacij, plakatov,priznanj UŠF-zasnova
11. E- adrema UŠF
Petanjci,januar 2013
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