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Bosa pojdiva dekle obsorej
Bosa pojdiva, dekle, obsorej,
bosa pojdiva prek zemlje trpeče,
sredi razsanjanih češnjevih vej
sežem ti nežno v dlani koprneče.
Beli so, beli so češnje cvetovi,
temni, pretemni so talcev grobovi.
Kakor ponosni galebi nad vodo,
taki so pali za našo svobodo.
Bosa pojdiva, dekle, obsorej,
bosa pojdiva med bele cvetove,
v krilo nalomiva češnjevih vej,
da jih poneseš na talcev grobove.
Karel Destovnik Kajuh, maj 1943
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Vsebina
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Publikacija ob 20-letnici Ustanove
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (Ustanova) praznuje dvajseto obletnico
svojega delovanja; 5. julija 1996 so predstavniki enajstih ustanoviteljev – po
številnih razpravah in soglasno sprejeti pobudi dr. Vaneka Šiftarja – svečano
podpisali akt o ustanovitvi Ustanove. In ob letošnjem jubileju so ustanovitelji
ter organi Ustanove soglasno sprejeli pobudo, da bi ob tej priložnosti strnili
prehojeno pot tudi v posebni publikaciji.
Dve desetletji je sicer kratka doba, vendar naša bera ni mala; nanjo smo
lahko ponosni.
Uspeli smo ohraniti Vrt spominov in tovarištva (Vrt), presegli smo bojazni
in negotovosti o usodi Vrta, ki so utemeljeno obremenjevale njegovega ustanovitelja; tudi brezizhodnost, s katero se je srečeval.
Vrt vzdržujemo ob aktivnem sodelovanje strokovnjakov in ima razvojno
vizijo. Njegov celovit razvoj je utemeljen z dolgoročnim načrtom vzdrževanja
in razvoja, Vrt in Ustanova imata svoje mesto v razvojnih dokumentih lokalne
skupnosti – Občine Tišina. »Lesnate rastline v Vrtu so vse bolj strokovno
urejene in vzdrževane, s tem pa se dvigujeta tudi celoten videz in doživljanje
Vrta, ki dobiva vse ‘ustreznejšo’ podobo, kar opazijo tudi številni obiskovalci,« je ob koncu minulega leta zapisala arboristka Tanja Grmovšek, zdaj že
večletna strokovna skrbnica Vrta.
Še več in predvsem: uspešno uresničujemo tudi preroško vizijo razvoja
Vrta, željo in spodbudo Miška Kranjca prijatelju Vaneku leta 1960: »Verjemi
mi, nekoč ne boš razočaran, da si se lotil česa takega, toda mi potrebujemo
neko duhovno zbirališče, ki ne bo tečajniško in komisijsko, kamor bodo
ljudje radi prihajali.«
Ohranitev in razvoj Vrta ter življenje v njem so nesporno največji uspeh
Ustanove, ki je z njim potrdila in potrjuje svoje poslanstvo, uresničuje pričakovanja, želje ter vizijo ustanovitelja Vrta in pobudnika ustanovitve Ustanove.
Z Vrtom je poplačan njegov trud, nesebično, vztrajno in vsestransko razdajanje, vztrajanje tudi v ne tako redkih nespodbudnih okoliščinah, v trenutkih,
ko so mu le redki najbližji prijatelji (dr. Anton Vratuša, dr. Aleksander Šiftar,
dr. Oto Luthar ter še nekateri) in družina stali ob strani, mu bili opora ob
nastajanju zbirke, ki jo, kot je zapisal leta 2001 dolgoletni strokovni skrbnik
vrta dr. Aleksander Šiftar, »lahko glede na število in kvaliteto drevnine upravičeno prištevamo med najbogatejše zbirke drevnin pri nas. S primernim
9

nadaljnjim delom bi mu lahko zagotovili ugledno mesto ne samo doma,
temveč tudi med podobnimi ustanovami v tujini.«
Ustanova je s svojo skrbjo za Vrt, življenje v njem in z razvejano dejavnostjo
prepoznavna, v mnogih pogledih posebna, unikatna fundacija. Uresničuje
vse cilje, opredeljene z aktom o ustanovitvi, izvaja vse z njim določene dejavnosti. Vrednote in sporočila, ki so vgrajena v njene temelje in jih nedvoumno
jasno izraža tudi temeljno sporočilo/moto Vrta, so njeno trajno vodilo. Z
vsem svojim delovanjem povezuje preteklost in sedanjost, ima uprt pogled v
prihodnost, je vpeta v življenje lokalnega in širšega okolja ter aktivna pri povezovanju in sodelovanju v slovenskem kulturnem prostoru in z zamejstvom.
Izvedla je na desetine dogodkov, v katerih so se prepletale kulturne, znanstvene, strokovne ter izobraževalne vsebine, ustvarila je široko mrežo partnerskih
povezav in ima širok krog aktivnih sodelavcev/prostovoljcev. Odziva se na
aktualna družbena dogajanja, številne in različne vezi jo povezujejo z mladimi, skupaj z njimi ustvarja »ograček mladih«. Trajne so številne sledi njene
publicistične dejavnosti.
Ustanova je drevo s trdnimi koreninami in z bogato krošnjo, ki se uspešno
razrašča, in je vrelec ustvarjalnosti, novih pobud in optimizma, kar simbolizira tudi skulptura umetnika Štefana Hauka »Prekmurski totem« v Vrtu
na Petanjcih.
Svojo bogato razvejanost želimo strniti z nekaj zapisi, dejstvi, podatki in
dokumenti, odstreti pogled na »začrtano in prehojeno pot«, ki naj bo opora
in spodbuda za naše delovanje v prihodnje, da bo Vrt spominov in tovarištva
ostajal živ naravni spomenik, pomnik in opomin; poklon žrtvam fašizma ter
nacizma in borcem za svobodo izpod njunega uničujočega jarma pa tudi še
vedno aktualen opomin živim, da se zlo, kakršnega sta predstavljala fašizem
in nacizem, ne bi več ponovilo, da bo še naprej oaza miru ter prostor mladosti
in vsestranske ustvarjalnosti.
In da bo Ustanova uspešno opravljala svoje poslanstvo v vseh pogledih.
Podpredsednik uprave: 			
Predsednik uprave:
Marjan Šiftar 					Ernest Ebenšpanger
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ZRC SAZU in fundacija dr. Vaneka Šiftarja
Po posrečenem spletu okoliščin se je sodelovanje med ZRC SAZU ter ustanoviteljem Vrta spominov in tovarištva začelo že pred ustanovitvijo fundacije,
zato smo se vabila na ustanovitveni sestanek še posebej razveselili.
Še več, ob profesorjevi devetinsedemdesetletnici smo organizirali predstavitev njegove poezije. Do takrat je malo ljudi vedelo, da empatični pravnik
piše tudi pesmi. A takoj ko je dramska igralka Nataša Matjašec na prireditvi v hotelu Radin v Radencih prebrala prve verze, je vse postalo jasno. V
pesmih smo znova prepoznali zavzetega in sočutnega pravnika, ki je svoj
poklic izbral predvsem zato, da bi ljudem pomagal in ne živel od njihovega
prepirljivega značaja. To, kot vemo, v slovenskem okolju ni niti malo lahko.
Slovenci namreč nevarno spominjajo na Jude, za katere velja, da imata dva
najmanj tri nasprotujoča si mnenja oz. katerih značaj se ponazarja s primerom brodolomaca, ki si je za pogovor z bogom zgradil dve sinagogi. Eno, ki
jo je obiskoval vsako soboto, in drugo, ki jo je s prezirom odklanjal …
Značajske poteze Slovenk in Slovencev na tem mestu izpostavljam tudi zato,
da bi bralka/bralec lažje razumel/a, kaj pomeni v okolju, kot je slovensko,
pripraviti in postaviti ustanovo, kot je fundacija. O tem ne nazadnje govori
tudi usoda večine slovenskih fundacij, ki so po letu 1992 rasle kot paradižniki
v rastlinjaku, sedaj pa jih živi samo še peščica. Pa še te večinoma bolj životarijo. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je izjema, ki potrjuje pravilo, saj je
tudi po 20 letih obstoja vitalna kot na samem začetku. Morda celo bolj kot
takrat, saj je uresničila, tu in tam pa celo presegla svoje ambiciozne cilje. To
vsekakor velja za ohranitev naravne in kulturne dediščine Vrta spominov
in tovarištva. Vrt je namreč urejen in zgledno vzdrževan, zato ga vsako leto
obišče več ljudi iz Slovenije in sosednjih držav. Ohranjena in varovana je tudi
tradicija zasajanja novih dreves, ki utrjujejo njegovo osnovno sporočilnost.
ZRC SAZU je pri tem pomagal po svojih močeh; najsi z oblikovanjem
večjezičnega plakata/zgibanke (Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih, Prekmurje, Slovenija) ali oblikovanjem in izdelavo predstavitvene knjižice (Vrt
spominov in tovarištva na Petanjcih). Prvega je oblikovala Milojka Žalik
Huzjan, drugega NK Studio oz. Lela B. Njatin. Sicer pa je sodelovanje naše
ustanove privedlo do vzpostavitve raziskovalne postaje ZRC, ki je zrasla na
mestu nekdanjega gospodarskega poslopja Šiftarjeve domačije in gosti večino
dogodkov v Vrtu.
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Žal dvajsetletni obstoj in delovanje fundacije praznujemo v času, ki raziskovalni dejavnosti ni naklonjen, o čemer pričata tudi prazna kabineta bivših
mladih raziskovalk Klaudije Sedar in Ivanke Huber. Čeprav sta obe doktorirali in smo obe izobraževali za dolgoročno delo v okviru ZRC SAZU, sedaj ena
dela v pokrajinski knjižnici v Murski Soboti, druga pa na regionalnem sedežu
zavoda za zdravstvo. Sistematično preučevanje naravne in kulturne dediščine
dandanes velja za luksus. To je tudi poglavitni razlog, da sem se moral kot
direktor ZRC SAZU še bolj posvetiti iskanju sredstev za delo raziskovalk in
raziskovalcev ter sodelovanje v upravnem odboru fundacije prepustiti kolegu biologu dr. Andražu Čarniju, ki v sklopu svojih raziskovalnih projektov
redno obiskuje Prekmurje.
Ne glede na aktualne razmere, v katerih deluje Raziskovalna postaja ZRC
SAZU Prekmurje, raziskovalke in raziskovalci po svojih močeh še naprej
sodelujemo tako pri upravljanju fundacije kot tudi pri organiziranju strokovnih posvetov in izdajanju njihovih spoznanj. Pri tem kaže izpostaviti vsaj
štiri zbornike: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost, Sezonstvo in
izseljenstvo v panonskem prostoru – sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Šiftarjev zbornik in Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih
(Nadasdyjev dvorec).
V upanju, da bo tako ostalo še naprej, želim Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija ter Vrtu spominov in tovarištva vse dobro.
Oto Luthar
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Fundaciji ob jubileju
V Občini Tišina smo na Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, ki deluje v Vrtu
spominov in tovarištva na Petanjcih, izjemno ponosni. Letošnje leto je še
posebej pomembno, saj praznujete okroglo obletnico – 20 let obstoja, kar je
za današnje čase zelo pohvalno.
Tako fundacija kot tudi Vrt spominov in tovarištva sta vpeta v lokalno okolje ter delujeta zelo homogeno in v dobrobit naše občine, saj jo predstavljata
tako znotraj kot tudi zunaj njenih meja. Vaše poslanstvo je izrednega pomena
tako za razvoj naše občine kot za krepitev narodne zavesti in sožitja med
narodi. Zgodovina, ki jo pišete, odkar delujete, je zelo bogata in raznovrstna.
Ohranjate kulturno dediščino, naravne danosti Vrta spominov in tovarištva
so osupljive in kot simbol Ustanove je eden najlepših botaničnih vrtov v
Sloveniji. Simbolika Vrta nas opominja in spominja na grozote vihre vojne,
ki na življenjsko pot človeka nikoli več ne smejo stopiti. Izredno me veseli
dejstvo, da ste povezani z vsemi našimi društvi, da skrbite za izobraževanje
mladih in predvsem, da skrbite tudi za znanstvenoraziskovalno delo. Tako
vaše aktivnosti vedno vodijo k spodbujanju temeljih človeških vrednot ter
predstavitvi zgodovine na svojstven in edinstven način, ki v človeški duši
pusti neizbrisan pečat. Pokrivate različna razvojna področja, organizirate
dogodke, ki imajo simboličen pomen in sovpadajo v domače lokalno okolje,
s čimer tudi vi potrjujete dejstvo, da smo tu doma ljudje, ki ljubimo svojo
domačo grudo, spoštujemo sočloveka in nam je mar za skupno preteklost,
naravo, naše okolje. Ob tem lepem dogodku nikakor ne smemo pozabiti na
akademika dr. Antona Vratušo, idejnega očeta fundacije, ki s svojimi bogatimi izkušnjami, modrostjo ter širokim znanjem bogati in razvija dejavnost
Ustanove ter vse vas, ki vodite fundacijo s srcem in karizmo in pozitivno
vplivate na prepoznavnost naše občine.
Na vaši nadaljnji poti vam v svojem imenu in v imenu Občine Tišina želim
veliko trdne volje, moči in poguma, da boste še naprej peljali fundacijo po začrtanih poteh. Želim vam še veliko dobrih idej in dogodkov, ki bodo povezovali
nas – ljudi ob Muri. Veselim se odličnega sodelovanja z vami tudi v prihodnje.
»Domoljubje in domovinska zavest v našem narodu naj ostaneta za vse
večne čase!«
							
Franc Horvat,
				
župan Občine Tišina
13

Bele narcise
Tam daleč za hribi, za deročo vodó
na mojih ravninah
že bele narcise cvetó.
Da, bele narcise cvetó… Bela dekleta jih trgajo.
In moji odhajajoči bratje vsak svoj cvet
s seboj v mrzlo tujino nesó.
O, bratje moji, prinesite še meni beli cvet –
-pozdrav naše zemlje in naših deklet –
sem v daljni, sivi, nemirni svet!...

Vanek Šiftar (Mlada setev, 1938)
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Franc KUZMIČ

Biografski portret dr. Vaneka Šiftarja
O dr. Vaneku Šiftarju je bilo zapisano že veliko, zato želim v tem prispevku
priklicati v spomin in osvežiti le nekaj najosnovnejših podatkov, predvsem
pojasniti tematiko, o kateri je beseda v tej publikaciji.
Pisci njegova biografskega opisa ga označujejo: sodnik, družbenopolitični
delavec, kulturnopolitični delavec, poslanec, pravnik, profesor, leposlovni
pisec, urednik, zgodovinar, romolog.
Ivan (Vanek) Šiftar je bil rojen 26. maja 1919 na Petanjcih. Na Tišini je
obiskoval osnovno šolo (1925–1930), potem nižjo gimnazijo v Murski Soboti
(1930–1934), višjo pa na Ptuju (1934–1938), kjer je tudi maturiral (1938). Do
leta 1941 je v Ljubljani študiral pravo. Po vojni je bil aktivist v Murski Soboti
in v Ljubljani leta 1952 kot izredni slušatelj diplomiral iz prava.
V letih 1946–1953 je služboval kot okrajni javni tožilec v Ljutomeru, Kranju
in Mariboru, kot okrožni tožilec v Novem mestu in kot pomočnik okrožnega
tožilca v Celju. V letih 1953–1963 je bil zvezni poslanec, zaposlen na sodišču
in v več družbenopolitičnih organizacijah.
Nadaljeval je s podiplomskim študijem in leta 1965 doktoriral z Oblike
delavskega soodločanja in upravljanja v industrijskih podjetjih, uzakonjene v
Evropi po oktobrski revoluciji. Pozneje je bilo to delo razširjeno in tudi dvakrat izdano z naslovom Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih
podjetjih (1969, 1986).
Zaradi obsežnega znanstvenoraziskovalnega dela je bil že leta 1958 habilitiran za docenta za družbenopolitični sistem SFR Jugoslavije.
Od leta 1963 je bil profesor za družbenopolitični sistem Jugoslavije ter
osnove delovnega prava in socialne varnosti na Višji pravni šoli v Mariboru.
Leta 1974 je bil izvoljen za izrednega profesorja za isti predmet in 1981 na
Univerzi v Mariboru za rednega profesorja za predmet Ustavno pravo SFRJ.
Leta 1983 mu je Univerza v Mariboru podelila naziv zaslužni profesor.
Študentom je pripravljal iz svojih predavanj ciklostilno razmnožena skripta.
Prav tako je zbral, pripravil in v knjigi izdal Razvoj ljudske oblasti med NOB
v Jugoslaviji, ki je bila izdana dvakrat (1972, 1976).
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Njegove zasluge na pravno-izobraževalnem področju so takole opisane: Še kot
pedagoški vodja Višje pravne šole si je prizadeval za celovit študij prava v Mariboru in združevanje visokošolskih zavodov v Univerzo v Mariboru. Kot dekan
VPŠ si je prizadeval, da se je število zaposlenih profesorjev močno povečalo, ob
tem pa je tiste, ki doktorata znanosti še niso imeli, spodbujal, da bi si ga čim
prej pridobili. Bil je med prvimi, ki so se zavzemali, da se tudi tedanjim višjim
šolam v Mariboru dodeli pravica (in dolžnost) do znanstvenoraziskovalnega
dela, njihovim učiteljem pa možnost izvolitve v znanstvene nazive. Leta 1976
je tako pod vodstvom prof. dr. Vaneka Šiftarja nastal elaborat o prehodu VPŠ
v Visoko pravno šolo, ki pa žal kljub dobro zastavljenemu programu visokošolskega študija v Sloveniji takrat ni dobil širše podpore (F. Pernek).
Kot predavatelja so ga vabili tudi v Ljubljano, predaval je na podiplomskem
študiju v Zagrebu, na oddelku Teološke fakultete v Mariboru in drugod.
V pedagoškem poklicu pa je bil prav tako mentor ali somentor pri seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.
Upokojen je bil leta 1979 in dobil tudi naziv zaslužni profesor. Umrl je 8.
11. 1999.
Pravosodje in družbenopolitična dejavnost sta bili Vaneku Šiftarju zgolj
ena od številnih aktivnosti.
Veliko prispevkov s področja samoupravljanja in družbenega upravljanja
je objavil v raznih zbornikih, publikacijah in časnikih. Pisal je prav tako o
socialnih vprašanjih Pomurja, spominske članke, nekrologe ipd.
Številne so njegove zgodovinske in sociološke študije, precej jih je ostalo
neobjavljenih in nedokončanih. V ilustracijo morda podatek, da je samo v
Pokrajinskem arhivu v Mariboru del njegove zapuščine v kar 218 škatlah
(dobrih 26 tekočih metrov), nekaj gradiva je v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti in tudi še na Šiftarjevi domačiji na Petanjcih.
Šiftar se je prav tako veliko poglabljal v romsko problematiko in je veljal za
enega vodilnih romologov v Jugoslaviji. Poleg več razprav in člankov je izdal
knjigo Cigani – minulost v sedanjosti (1970). Sodeloval je pri več raziskovalnih
projektih o romski problematiki.
Prav tako je bil leposlovni pisec. Že pred vojno je pisal krajša leposlovna
dela in eseje, predvsem pesmi, leta 1998 je izšla njegova pesniška zbirka
Pobiram orumenele liste.
V študentskih letih je urejal revijo Mladi Prekmurec (1939–1940). Po vojni
je uredil več zbornikov (npr. Slavko Osterc, Ob naprednem tisku, Cvetko
Golar idr.) in literarnih del (Naci Kranjec, Miško Kranjec, Lajos Vlaj, Bratko
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Kreft idr.). Bil je član uredniškega odbora revije Svet ob Muri (1956–1958),
Zadružnega koledarja Pomurja (1960–1962), Časopisa za zgodovino in narodopisje v Mariboru itd. Prav tako je bil član več založniških svetov.
Udeleževal se je številnih strokovnih simpozijev in konferenc ter izdelal več
najrazličnejših analiz z različnih področij. Bil je aktiven član mednarodnega
kulturnozgodovinskega simpozija Modinci.
V njegovi bibliografiji je naštetih nekaj sto enot (Prim. npr. F. Kuzmič: Šiftar
Vanek – bibliografija. Splet: Pomurski muzej Murska Sobota / Gradiva / Osebne
in tematske bibliografije / Osebne / Šiftar Vanek).
Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj. Poleg naziva zaslužni profesor
Univerze v Mariboru leta 1983 je na predlog Pravne fakultete in Univerze v
Mariboru prejel srebrni častni znak Republike Slovenije in zlati znak Univerze
v Mariboru.
Po vojni je začel s starši urejati memorialni vrt, imenovan Vrt spominov in
tovarištva, v katerem je danes zasajenih več sto drevnin in grmovnic.
Ves čas pa si je dr. Šiftar prizadeval ustanoviti inštitucijo, ki bi pokrivala
manjkajoče segmente humanistike in ekološke problematike. Po desetletjih
tuhtanja je nastala fundacija, ki je poimenovana po njem; letos minevata dve
desetletji njenega uspešnega delovanja.
Milan Kučan je zelo dobro zapisal o Vaneku, Vrtu in fundaciji:
»Prav tako bi bilo enostransko, če s pogledom na delo dr. Vaneka Šiftarja ne
bi zaobjeli njegovega Vrta spominov in tovarištva, ki je nastal iz njegove prvinske opredelitve zoper vojno in nasilje, za mir, za aktivno sožitje med narodi
in za spoštovanje dostojanstva vsakega človeka. V svoj Vrt v rodnih Petanjcih
je zasajal drevesa z vseh tistih delov sveta, ki so opomin človeštvu na zločin,
izzvan z nestrpnostjo in nasiljem, če se mu nismo pripravljeni pravi čas in ne
glede na tveganje upreti v imenu obrambe univerzalnih vrednot človečnosti in
demokracije. Vrt je sčasoma postal tudi simbolna točka, ki širi zavest o odgovornosti človeka za naravo in utrjuje prepričanje o njegovi usodni povezanosti
z naravo, katere del in stvaritev je. Z Vrtom spominov in skrbno roko, s katero
je bedel nad njim do svoje smrti, je pokazal, kako neposredno razume resnico,
da ljudje s svojim življenjem na našem planetu le gostujemo, da smo ga tudi zaradi odgovornosti do naših predhodnikov dolžni zapustiti zanamcem čim manj
okrnjenega in poškodovanega. Fundacija, ki zdaj bedi nad tem delom Vanekove
zapuščine, ima zato veliko širše poslanstvo in če bo na tromeji med Slovenijo,
Madžarsko in Avstrijo res uresničena pobuda o ustanovitvi krajinskega parka,
mu bo lahko prav Vrt spominov in v njem zbrano védenje o vprašanjih varstva
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narave in okolje varstvenih vidikih človekovega življenja v dragoceno oporo.«
Zaslužni profesor univerze v Mariboru dr. Franc Pernek je o Šiftarju zapisal:
»Težko mi je pisati o tej veliki osebnosti, o človeku, ki je toliko prispeval k
razvoju univerze v Mariboru in njene Pravne fakultete, nekdanje Višje pravne
šole, in na katerega sem bil tudi osebno zelo navezan. Bil je človek bogatih
življenjskih izkušenj in vsestranskega znanja, čigar interesi so segali daleč čez
okvire strokovnega pravnega znanja. Bil je znanstvenik, urednik, pesnik ter
častilec vsega lepega in vrednega. Predvsem pa je bil velik humanist, človek, ki
ga je oblikovala ljubezen do sočloveka.«
Profesor dr. Ciril Ribičič vidi v dr. Šiftarju več vlog. Prva je povezana z njegovim Vrtom spominov in tovarištva. Druga je vloga profesorja in pedagoga.
Tretja je vloga zaslužnega profesorja mariborske univerze in staroste Pravne
fakultete in se dotika ustavnopravne znanosti, raziskovanja. S tem je povezana četrta vloga, bolje povedano strast: zbiranje knjig in člankov, dokumentov,
citatov, izjav in osebnih pričevanj. Peta je politična vloga, ko je kot republiški
in zvezni poslanec osebno, pozneje pa na daleč, s članki, z osebnimi in javnimi
pismi bičal napake in pomanjkljivosti sistema, političnih veljakov in strank.
»Profesor Vanek Šiftar je bil človek, ki je vedel več in videl dlje od drugih in je
znal kritično, tudi zajedljivo povedati, kaj vse je narobe, zakaj je tako in kako
naj bi bilo treba popraviti … Dr. Vanek Šiftar je bil edinstven sogovornik. Njegov
arhiv neverjetno bogat, njegov spomin je bil tisočkrat bogatejši, prav tak je bil
njegov besedni zaklad. Vsak dogodek je pri njem našel zgodovinsko primerjavo.
In takega, duhovitega, kritičnega, hudomušno iskrivega, nemirnega in iščočega
bomo ohranili v spominu vsi.« Tako je dr. Šiftarja označil dr. Ciril Ribičič.
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Dolga (ne)izpeta pesem
Pobiram listje in vejevje, ki ga je ujma v minulih dneh natresla v neizmerni
količini, več kot lani. Dani Kolman, sosed na Petanjcih, družinski prijatelj od
svojih otroških let in skrbnik- vzdrževalec Vrta spominov in tovarištva na
Petanjcih že nekaj dni ob nepogrešljivih strokovnih usmeritvah dr. Aleksandra Šiftarja odpravlja velike, nekatere tudi nepopravljive škodne posledice te
naravne nesreče (kar 21 smrek, bukev in drugih drevesnih očakov v Vrtu ni
uspelo kljubovati orkanskim vrtincem vetra).
Pobiram listje in vejevje v Vrtu, najdražjem očetovem »otroku«, in razmišljam, kako zajeti vse, kar bi moral in mogel zapisati po zaprosilu prijatelja
Vrta, očeta in mene, o očetu, o nama, o nas. Prijatelj Branko mi ni dal lahke
naloge.
Skoraj 50 let sva z očetom prehodila skupaj; kot oče in sin, kot prijatelja,
kot zaupna tovariša in sodelavca, kot soustvarjalca Šiftarjeve fundacije. Bilo je
to bogato in dinamično obdobje v družbi, v naši prejšnji in sedanji državi, v
Prekmurju, v mojem, najinem in našem skupnem življenju. Od Hutterjevega
bloka v Mariboru – čez Ljutomer, Mursko Soboto in Petanjce, Ljubljano in
Maribor – do Petanjcev se je vila in prepletala najina pot. To je bilo veliko in
nepozabno potovanje skozi čas in prostor, skozi čas ter obdobja prihajanja
in odhajanja, vračanja in vrnitve. Potovanje, ki je potrjevalo, da ni nujna tudi
stalna fizična bližina za bogato, nepozabno življenjsko izkušnjo.
Ob očetu in z njim sem lahko spoznaval lepote in kulturno, duhovno in
človeško bogastvo življenja, sončne in trpke strani realnosti in življenja, svet
vrednot, ki me je zaznamoval. To vodilo sem lahko zelo konkretno spoznaval
– za svoje dobro – do današnjih dni. Zato pa sva se tudi lahko skupaj veselila
mojih, njegovih, najinih uspehov in z vzajemnim razumevanjem lažje iskala
izhode iz ne vedno prijetnih situacij, prepoznavala in razmejevala iskrena
prijateljstva od lažnih, moralno in človeško pokončnost od sprenevedanja
vseh vrst.
Anekdotično izzveneva rahlo porogljivo vprašanje, ki sem ga lahko kdaj
slišal: kdaj bom, ob sicer že več kot 20 letih delovne dobe, začel končno kaj
resnega delati. Nisem pa, ob sicer zagotavljani pomoči in bodrenju, razumevanju, spoštovanju samostojnosti ter avtonomije mišljenja in delovanja, znal
vedno sprejemati ali zaznati skrajne dobronamernosti njegovih nasvetov in
spodbud. Žal je absolventstvo na magistrskem študiju ostala moja nedokončana zgodba pa še kaj bi se našlo.
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Ob vsej neprizanesljivi kritičnosti sem vedel, da je moj zaveznik in tovariš.
Vračal sem, kolikor sem zmogel in znal; ne vedno dovolj.
Preplet življenjskih, delovnih, intimnih in javnih (tudi političnih) vsebin
v najinem življenjskem dialogu je bil kot valovanje, s plimami in osekami,
ostaja mi kot nostalgičen in nepozaben spomin in še vedno izvir pozitivne
energije. Moja ljubezen do filatelije, taborništva, glasbe, družbene angažiranosti in solidarnostnega razdajanja koreninijo v tem valovanju. Ali kaj naj
po več kot 50 letih zapišem, ko se spomnim, da sem lahko z mladostnim
prijateljem Slavkom s 14 leti potoval »na štop« na morje ali da dragemu
očetu ni bila tuja »delegatska dolžnost« do mladostnih simpatij, da sva bila
skupaj na koncertu legendarnih »Kameleonov«, da sem skupaj z njim spoznaval prostore in ljudi v bivši skupni državi? Nepozabne občutke so izzvala
skupna zadovoljstva ob mojih prvih korakih v svet dela in »cockti«, ki sva jo
spila za moj prvi honorar še v gimnazijskem obdobju, pa tudi priznanja za
prve poskuse raziskovalnega, uredniškega in družbenega dela, diplomo in
določene službe; neizmerno je bilo skupno veselje in moj ponos ob njegovem
doktoratu, izidu knjig, uspešnih gostovanjih v tujini.
Ob njem in z njim sem se gradil, spoznaval sebe in mnogo ljudi, njihovo
veličino in žlahtno elementarno človečnost. Nepozabna ostajajo srečavanja
z Miškom Kranjcem, Rudijem Čačinovičem in njegovo družino, Romanom
Savnikom, dr. Maksom Šnuderlom, mnogimi njegovimi predvojnimi in
povojnimi tovariši, z Jankom Liško, Ludvikom Rapošo, Jožetom Vildom,
Ludvikom Cipotom in drugimi, akademiki in kulturniki, velikimi navadnimi ljudmi. Z njim sem vstopal in vstopil v svet Romov še v času, ko tudi v
naših krajih ni bilo tuje pojmovanje drugorazrednosti Romov, ko tudi resno
študijsko ukvarjanje z »romsko problematiko« ni bilo deležno razumevanja
in podpore v nekaterih krogih. Zahvaljujoč očetu, imajo v mojem življenju
pomembno, nepogrešljivo mesto naši prekmurski rojaki akademik dr. Vratuša, dr. Luthar, dr. Korpičeva in še mnogi drugi.
Očetovska in tovariška zaskrbljenost ter hkrati podpora v obdobju osamosvajanja naše Slovenije, zanimanje za rezultate številnih potovanj v tujino s
prijateljem in prvim predsednikom Republike Slovenije Milanom Kučanom
in drugih velikih projektov ter malih, drobnih nalog so mi bili njegova stalna popotnica in tudi pomembna opora do njegovih zadnjih dni. Na uradni
obisk na švedski dvor, novembra 1999, nisem šel. Prve dni tega meseca sem
pogosto preživel v soboški bolnišnici; končevalo se je eno življenje, velika in
bogata zgodba dveh ljudi.
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In ta zgodba ima velik, skupni in povezovalni imenovalec, ki je na različne
načine zaznamoval oba: Petanjci in, kot pravi prijatelj Branko, »Šiftarjevina« z Vrtom spominov in tovarištva – izpoved in pripoved enega življenja,
ene generacije, ene družine. Oče je tu začel in končal. Njegova strast, zvestoba, tovarištvo, idealizem, zavezanost humanističnim, protifašističnim in
demokratičnim načelom, človeška pokončnost in neomajna volja so v tem
njegovem življenjskem projektu dosegli svojo vrhunsko sintezo. Tu sem tudi
sam preživljal velik del svoje rane mladosti, nepozabne in srečne trenutke
v družbi in varnem zavetrju babice in dedka in »tete« Marge, tu sem spoznaval naravo in lovsko življenje, prijateljeval z vrstniki Slavkom, Brankom,
Majdo, Bernardom in drugimi, preživljal lepe trenutke ob Muri in jo že zelo
zgodaj prvič preplaval ob varnem spremstvu žal pokojnega »strica« Lujza.
Na Petanjce prihajam in se vračam, tu sem doma, tu želim biti in ostati in –
nadaljevati zgodbo.
Ko postanem ob grobu očeta v petanjskem Vrtu spominov in tovarištva,
mi kdaj pa kdaj spomin zaplava in se ustavi ob različnih utrinkih najine
polstoletne zgodbe, tudi v čas na pragu moje polnoletnosti, ko je pesnik
napisal »Pismo sinu«:

»Toplo ni,
če skrčen spiš
v dolgi postelji s kratko odejo.
Če v ozkem svetu
vzravnan hodiš, namrzneš!
In?
Vzravnan bodi.«
(januarja 1968; Ivan Vanek Šiftar: Pobiram orumenele liste, PF Univerze
Maribor, Maribor, 1998).
Marjan Šiftar
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Ustanovitelji, partnerji in podporniki
ustanove
I. Ustanovitelji
1. Podpisniki akta o ustanovitvi 5. julija 1996:
1. dr. Ivan-Vanek Šiftar
2. ZRC SAZU
3. Univerza v Mariboru
4. Zveza združenj borcev in udeležencev NOB v Ljubljani
5. Občina Cankova - Tišina
6. Občina Gornja Radgona
7. Mura, European Design
8. Zavarovalnica Triglav, d. d., enota M. Sobota
9. Pomurska banka, d. d., M. Sobota oz. NLB – do 31. 12. 2015
10. Radenska, d. d., Radenci – do 31. 12. 2016
11. Mestna občina M. Sobota
2. Po letu 2005 se krog ustanoviteljev poveča:
12. Občina Cankova
13. Občina Moravske Toplice
14. Občina Dobrovnik
15. Občina Puconci
16. Občina Radenci
17. Občina Lendava
18. Občina Ljutomer
19. Občina Beltinci
Uprava Ustanove namenja sodelovanju z ustanovitelji – poleg sej zbora
ustanoviteljev – stalno in posebno pozornost: ustanovitelji redno prejemajo
informacije o dejavnosti Ustanove med sejami uprave; dobivajo vabila za
vse prireditve Ustanove v Vrtu in drugje (Tišina, M. Sobota, Maribor, Ljubljana); člani uprave vzdržujejo s predstavniki ustanoviteljev redne stike, jih
obiskujejo, se dogovarjajo o posameznih akcijah in se udeležujejo prireditev
ustanoviteljev (različne svečanosti in druge prireditve v občinah in pri drugih
ustanoviteljih). Še posebno mesto ima v tem okviru vsestransko in za Usta23

novo zelo pomembno sodelovanje in razumevanje Občine Tišina, in to od
pogojev za delovanje Ustanove (uporaba občinskih prostorov, računovodska
služba, pomoč z javnimi delavci) do podpore vlogam Ustanove na javne
razpise in aktivnega sodelovanja v praktično vseh projektih, ki jih Ustanova
organizira v Vrtu oz. občini Tišina. Odlično sodelovanje in podporo potrjuje
župan občine tudi z aktivnim sodelovanjem na večini prireditev Ustanove v
Vrtu oz. na Tišini. Občinski svet Občine Tišina v zadnjih letih redno obravnava poročila o delovanju Ustanove ter formalno potrjuje koristno vlogo in
pomen Vrta ter Ustanove za življenje in razvoj občine. Ustanova aktivno sodeluje z več civilno-družbenimi ustanovami in organizacijami v občini (PGD
Petanjci, »Sončnice«, Kulturno društvo Tišina, Društvo upokojencev Tišina).
Posebej je treba poudariti tudi izjemen pomen povezanosti ZRC SAZU
in ustanovitelja Vrta dr. Vaneka Šiftarja od osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej za ohranjanje in razvoj Vrta ter nastanek in delovanje Ustanove.
ZRC SAZU ima nad Vrtom in Ustanovo moralni patronat, odigral je aktivno
in nepogrešljivo vlogo pri nastajanju Ustanove, je formalni soustanovitelj
Ustanove, neposredni financer prvih akcij, njen predstavnik je vodil upravo
Ustanove, soorganiziral znanstvena srečanja, bil je soizdajatelj več publikacij,
v njegovi raziskovalni postaji v Vrtu na Petanjcih se odvijajo številni dogodki,
ki jih organizira Ustanova.

II. Partnerji:
Ustanova stalno ali projektno sodeluje s širokim krogom organizacij,
ustanov in posameznikov v lokalnem, regionalnem, državnem in čezmejnem okolju.
Med njimi so bili oz. so npr. akademiki SAZU, ZRC in njegovi inštituti,
PAZU, Pravna fakulteta in druge fakultete Univerze v Mariboru, združenja
in organizacije borcev za vrednote NOB na lokalni, regijski in državni ravni,
Fundacija Staneta Rozmana - Staneta, Keplerjeva univerza v Lienzu v Avstriji,
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Muzej narodne osvoboditve v
Mariboru, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje Sever, Zveza romskih društev Slovenije, Društvo Dobrnič, Slovensko protestantsko društvo
P. Trubar, Zveza ekoloških gibanja Slovenije (ZEG), Mreža botaničnih vrtov
in arboretumov, društvo Zeleni prstan iz Ljubljane, Fundacija Poti miru v
Posočju, JZ Pokrajinski park Goričko, Panonski inštitut - Pinkovac (Avstrija) - PAIN, Inštitut za migracije in narodnosti iz Zagreba, Kulturno društvo
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člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša, Zveza Slovencev na Madžarskem,
SEVIQC, Brežice, ZVKD - OE Maribor, Društvo pravnikov Pomurja, Zavod
RS za šolstvo - enota M. Sobota, Pomurska turistična zveza, Zavod za turizem
in šport v Radencih, Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju, Pokrajinska
in študijska knjižnica v Murski Soboti, Pokrajinski muzej v Murski Soboti,
RRA Mura, PGZ, PTZ, OPZ, Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc,
osnovne in srednje šole v Pomurju, različna podjetja in drugi.
III. Podporniki
Ustanova je neprofitna organizacija in zagotavlja (kot je zapisano v statutu)
materialno podlago za izvajanje svoje dejavnosti s prispevki ustanoviteljev, z
donacijami, s kreditiranjem ter z drugimi denarnimi in nedenarnimi sredstvi, za več raziskovalnih in publicističnih projektov pa je uspela dobiti tudi
sredstva ter podporo na podlagi evropskih in domačih razpisov (PHARE,
EU-program „Leader“- Las Goričko; razpis urada Vlade RS za Slovence po
svetu in zamejstvu; razpisi in subvencije Ministrstva RS za kulturo).
Stalno in stabilno finančno podlago za vzdrževanje Vrta in za izvajanje
drugih aktivnosti Ustanove zagotavljajo že vsa leta ustanovitelji s svojimi
letnimi prispevki.
Ustanova že od leta 2001 intenzivno pridobiva donatorje in donacije ter
nefinančne podpore za vzdrževanje Vrta in svoje delovanje. Do sedaj je uspela
nagovoriti širši krog stalnejših ali občasnih donatorjev. Med njimi so bila oz.
so številna znana slovenska podjetja in mnogi različni poslovni subjekti iz
lokalnega okolja. V obdobju 2001–2016 je enkrat ali tudi večkrat namenilo
svoje (različno velike) donacije in drugo podporo skupaj 100 posameznikov
in pravnih oseb.
Ustanova (še) ni uspela pridobiti generalnega pokrovitelja oz. sponzorja
za Vrt (pred leti so o tem tekli pogovori z Radensko, d. d.), že nekaj let pa je
podjetje Saubermacher - Komunala, d. o. o., iz M. Sobote generalni sponzor
Vanekovih večerov.
Nikakor pa ni mogoče spregledati obsežnega prostovoljnega dela, na katerem temelji delovanje Ustanove, in v zadnjem obdobju širjenja obsega prostovoljnega dela ob posameznih večjih akcijah (majske prireditve, čiščenje Vrta).
Petanjci, maja 2016
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Pripravil Marjan Šiftar

Anton VRATUŠA

Dobro začrtana in prehojena pot
V petdesetih letih dr. Šiftarjevega neutrudljivega in uporniškega napora se
je Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih št. 19 razvil v nacionalni kulturni
spomenik z več kot 600 drevninami, grmovnicami in drugimi rastlinami ter
ožganimi črepinjami vojnih razvalin, prinesenimi iz mnogih krajev naše celine, od skrajnega severa Evrope do Japonske, zlasti pa z območja Slovenije in
Jugoslavije, s krajev največjih fašističnih zločinov ali najpomembnejših zmag
protifašističnih sil, ki so zlomile svetovni fašizem – v trajni spomin borcem
proti fašističnemu in drugemu nasilju ter v opomin vsem živim.
Z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija so ti zakladi kulturne dediščine zavarovani. »To bo omogočalo, da se bo v naš čas in v prihodnost preživelo poslanstvo
tega enkratnega spomina na surov čas, ki je v ljudeh hkrati zbudil upor zoper
zlo in okrepil upanje, da je mogoč tudi svet brez sovraštva, svet medsebojnega
razumevanja, strpnosti in sodelovanja,« je 3. julija 1996 zapisal Milan Kučan
v svojem pozdravu ob ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (Šiftarjev
zbornik: pravo – narod – kultura, 2001, str. 547).
Vrt spominov in tovarištva obsega poldrugi hektar nekdanjega dvorišča in
sadovnjaka ugledne kmetije Šiftarjevih na Petanjcih, ki ga je družina Šiftar
brez nadomestila podarila fundaciji v upravljanje. Tu je zdaj sedež fundacije
ter prostor znanstvenoraziskovalnega, izobraževalnega in kulturnega delovanja. Leta 2003 je Znanstvenoraziskovalni center SAZU na tem prostoru
zgradil svojo regionalno znanstveno postajo Prekmurje. Njena večnamenska
dvorana v pritličju je odprta tudi za zasedanje organov uprave ter za vrsto
kulturnih prireditev, njene stene so občasno razstavišče umetnin, v prvem
nadstropju pa so delovni prostori mladih znanstvenic in znanstvenikov –
prva generacija je že doktorirala.
Nobeno naključje ni, da se je znanstvenoraziskovalno delo v dr. Šiftarjevi
fundaciji začelo s problematiko protestantske reformacije, saj v Prekmurju
živi večina evangeličanov v Sloveniji. Protestantizem predstavlja pomembno
značilnost konfesionalne in narodnostne multikulturnosti Slovencev med
Muro in Rabo, stisnjenih na meji germanstva in hungarizma. Protestanti
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živijo v glavnem raztreseni med rimskokatoliško večino, strnjeni v občinah
s protestantsko večino pa le v nekaterih občinah, predvsem na Goričkem in
Ravenskem. Tudi najstarejše protestantske občine, kot so Puconci, Hodoš in
Bodonci, so nastale šele po l. 1781, ko je Jožef II., avstrijski cesar in ogrski
kralj, z izdajo Tolerančnega patenta uzakonil svobodo protestantske cerkve.
Vanek Šiftar, doktor ustavnega prava ter zagnani učitelj in mentor mladega rodu, je bil tudi privrženec poglobljenega znanstvenega raziskovanja
protestantizma in njegove širitve ter prepovedi in ponovnega vstajenja na
slovenskih tleh, pa tudi celotne preteklosti pokrajine med Muro in Rabo
ter prebivalstva, ki jo naseljuje. Kot dosleden borec za socialno pravičnost,
zakonitost, strpnost in osebno svobodo ter medsebojno spoštovanje je cenil
etiko protestantskega krščanstva. Že na začetku l. 1976 je obvestil ožji krog
prijateljev in sodelavcev, da pripravlja znanstveno srečanje o protestantizmu,
mene, ki sem bil odrejen za vodjo programskega sveta uprave fundacije, pa
je »delegiral« za izvedbo njegove zamisli. Naloge sva se lotila s skupnimi
močmi. Vanek je pospešeno zbiral in urejal gradivo ter hitel iskati možne
avtorje o široko zasnovani tematiki, jaz pa sem skupaj s pripravljalnim odborom organiziral simpozij. Vaneku se je mudilo, ker se mu je zdravje začelo
resneje krhati. Na hitrejši tempo priprav pa je verjetno vplivala tudi razglasitev Dneva reformacije kot državnega praznika Slovenije l. 1992. S tem je
bilo preseženo določeno omalovaževanje protestantske cerkve v Sloveniji kot
lokalne cerkve zlasti v nekaterih krogih Univerzalne rimskokatoliške cerkve.
V uvodni besedi pesnika Cirila Zlobca, slavnostnega govornika ob odprtju
simpozija, pa sta doživela polno priznanje kot ustanovitelja prekmurskega
slovenskega književnega jezika in narodna buditelja tudi Števan Küzmič,
prevajalec Svetega pisma za luterane, in njegov soimenjak Mikloš, prevajalec
Svetih evangelijev za rimskokatoličane (papince).
Vanek Šiftar je želel tudi sam sodelovati na znanstvenem srečanju. Pripravljal je daljši referat o preteklosti Petanjec, vasi, ki jo zgodovinski viri navajajo
med najstarejšimi naselji v Slovenski okroglini. Želja se mu ni mogla izpolniti,
ker ga je bolezen vrgla v bolniško posteljo že nekaj časa pred dogodkom;
njegovo zbrano gradivo je ostalo v rokopisu. Njegova znanstvena misel pa je
vendarle bila navzoča v obliki intervjuja, ki ga je imel pred sklicem simpozija
z Brankom Žuncem, svojim dolgoletnim sodelavcem.
Vanek gradiva za simpozij o protestantizmu ni pripravljal izolirano. Vzporedno je skiciral tudi teme, ki naj bi jih v bodoče prednostno obravnavali.
Te so: Romi, slovenska narodna manjšina v sosednjih državah in vprašanje
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materinega jezika, založništvo v Prekmurju ter protestantska tiskana beseda
v XVII. in XVIII. stoletju ter prekmursko delavsko sezonstvo. To je njegova tako imenovana štiriperesna deteljica. Z Romi se je vsestransko ukvarjal
vse svoje življenje, zlasti z njihovim enakopravnim vključevanjem v družbo,
osnovnim in strokovnim izobraževanjem ter kulturnim razvojem. V skupščini SR Slovenije si je močno prizadeval tudi, da se jim s posebnim zakonom prizna status narodne manjšine. Materin jezik mu je osnova osebne in
skupnostne identitete slovenskega naroda. Samostojno prekmursko književno
založništvo je razumel kot integralni del samostojnega kulturnega ustvarjanja v pokrajini. Priznaval je, da je sezonsko delo prebivalcev prenaseljene
in nerazvite panonske pokrajine neizbežno, smatral pa je, da bi pridne roke
prekmurskega delovnega človeka z višjo stopnjo izobrazbe ob smotrnem
koriščenju domačega naravnega bogastva – zemlje, vode, zraka in energije –
uspešneje prispevale k razvoju pokrajine kot pa denar, zaslužen v tujini. Za to
smer se je vztrajno zavzemal v svojem celotnem znanstvenoraziskovalnem,
političnem in strokovnem delovanju tako v domačem okolju kot pokrajini,
zlasti pa kot delegat v skupščinah okraja Murska Sobota, SR Slovenija in SFRJ.
Vsebinska pestrost Vanekove štiriperesne deteljice je zaznamovala vseh prvih
petnajst let znanstvenoraziskovalnega programa fundacije. V njem je sodeloval širok krog znanstvenikov in strokovnjakov s področij humanističnih,
družbenih in naravoslovnih znanosti. Izčrpno in poglobljeno je bila obdelana
vsa problematika, s katero se je dr. Vanek Šiftar v svojem času prvenstveno
ukvarjal, del bogate protestantske založniške dejavnosti v slovenskem jeziku
v XVII. in XVIII. stoletju pa je bil vključen tudi v program simpozija Protestantizem včeraj, danes in jutri.
O Vaneku Šiftarju, vodilnem slovenskem romologu v drugi polovici XX. stoletja, govori knjiga Mladena Tancerja Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog.
Skrb Vaneka Šiftarja za slovenske narodnostne skupnosti v sosednjih državah se odslikava zlasti v zborniku Slovenci v avstrijski severni deželi Štajerski l. 1994 in na znanstvenem posvetovanju o Avgustu Pavlu 4. aprila 2002
v Mariboru v organizaciji Odbora za preučevanje slovenskih manjšin SAZU,
UŠF in Univerze Maribor. O Vaneku Šiftarju, borcu za pravice prekmurskega
delovnega človeka in zlasti sezoncev, pričata obsežna knjiga v dveh zvezkih
Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru (sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije) ter zbornik razprav z mednarodne konference
v organizaciji Inštituta za izseljenstvo ZRC SAZU, UŠF ter Inštituta za
migracije in narodnosti iz Zagreba (2006).
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To sliko dopolnjujejo tudi obsežni monografiji Šiftarjev zbornik: pravo
– narod – kultura, (2008) in II. Šiftarjev zbornik »Bosa hodiva, dekle,
obsorej (2010), zbirka Vanekove korespondence (avtor Mirko Munda) Ob
Muri in daleč čez – korespondenca Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi
rojaki (2011) ter monografija Andreje Haberl Zemljič Pustiti jezik v vasi
(2012), prevedena v slovenščino na pobudo UŠF in Inštituta za narodnostna
vprašanja v Ljubljani.
Vzporedno z znanstvenoraziskovalnim delom se odvija v Vrtu spominov
in tovarištva kulturno-umetnostna in izobraževalna dejavnost. Pod skupnim
naslovom Dan spominov in tovarištva potekajo na Petanjcih na prvi petek v
maju, začenši z letom 2002, mladinske kulturne prireditve v spomin na osvoboditev Ljubljane 9. maja 1945 z izbrano, vsako leto drugačno tematiko. Prva
leta so prevladovale teme iz narodnoosvobodilne vojne slovenskega naroda,
nato pa pretežno iz slovenske kulturne zgodovine. Časovno so se vrstile takole: Krik talcev: spomin na pokončnost (2002), Bolnišnica Franja – spomenik
solidarnosti in tovarištva (2003), Biseri slovenske poezije upora (2004), Žlahtna
Miškova beseda – strici nam še pripovedujejo (2005), Števan in Mikloš – orača
na njivi našoga staroga slovenskoga jezika – velika Prekmurca vredna trajnega
spomina (2006), O Vrba! srečna, draga vas domača (2007), Primož Trubar
(2008), Dr. Vanek Šiftar, sin prekmurske ravnice (2009).
Z letom 2010 so majske mladinske kulturne prireditve zaradi odprtosti
državnih meja med državami članicami Evropske unije neposredneje nagovorile prebivalce obmejnih območij Republike Slovenije s ciljem, da se slovenska
javnost podrobneje seznani z značilnostmi sosednjih držav in njihovih prebivalcev ter da se spodbuja čezmejno sodelovanje sosednjih narodov. V skladu
s tem ciljem so te prireditve dobile tudi primeren skupni naslov »Jambori
spominov in dobrega sosedstva«. Datum dogodka je ostal isti: prvi petek v
maju, zaporedje pa takole: Bela krajina (2010), Slovenska Istra (2011), Posočje,
Benečija in Rezija (2012), Koroška (2013), Radgonski kot in Porabje (2014).
Prireditve z lepo besedo, igro in petjem prispevajo k boljšemu poznavanju,
razumevanju in dobrososedskemu čezmejnemu sodelovanju in spoštovanju
ter medsebojni pomoči.
Leta 2011 se je začela v sodelovanju s Karlom Lipičem, predsednikom Zveze ekoloških gibanj (ZEG), serija predavanj z naslovom Vanekovi ekološki
večeri. Posvečeni so ekološkemu ozaveščanju prebivalstva in drugim temam
od zgodovine slovenskega naroda in značaja prekmurskega (panonskega)
človeka do perečih tem sodobnega časa. Število obiskovalcev Vanekovih eko30

loških večerov poslušalcev raste, zlasti odkar so srečanja premestili s Petanjec
v prostore Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.
Posebno svežino in živahnost v šole in med šolsko mladino so prinesli
literarni natečaji Ograček mladih talentov učencev osnovnih in srednjih šol
v Pomurju in Porabju. Odvijajo se pod vodstvom Irene Kumar, ravnateljice
Zavoda za šolstvo RS - OE Murska Sobota, ob mentorstvu učiteljev osnovnih
in srednjih šol. Že prvi naslov natečaja Sprehajal sem se po Vrtu spominov in
tovarištva (š. l. 2009–2010) je prebudil v marsikateri mladi glavi ustvarjalno
domišljijo. Mati Apolonija, ki je posadila ob vhodu na dvorišče domačije
Šiftar dve vrbi žalujki v spomin na svoja sinova Jožija in Francija, ki nista preživela svetovne morije, je postala legenda. Ob temi drugega natečaja
Moj sosed (š. l. 2010–2011) so vzvalovila mlada srca ob opisovanju pojavov
nestrpnosti do šolskih otrok priseljenih staršev, prišlekov. Ob temi tretjega
natečaja Moj ograček (š. l. 2011–2012) so mladi talenti pogledali v svojo
dušo, na ožji in širši prostor svoje domovine, sosedstva in človeške družbe.
Ob natečaju na temo pesmi Toneta Pavčka Posadila je ob vhodu na domači
vrt (š. l. 2011–2012) je v njihovih spisih privrelo na dan sočutje do sočloveka
v stiski in navdihnilo tudi samostojne zgodbe. Ob odgovoru na temo natečaja v šolskem letu 2013–2014 Ali se bodo tudi v prihodnje mladi kot štorklje
vračali domov? so se mlade glave zamislile tudi v svojo prihodnosti. Ena od
nagrajenih tekmovalk pravi: »Najprej bom poskušala izkoristiti vse možnosti,
ki so mi v mojem poklicu dane doma.«
Vzporedno z navedenim delovanjem je Ustanova razvijala tudi Vrt spominov in tovarištva v vsej njegovi izvirni simbolnosti kot šolo v naravi. Na tej
osnovi je uprava fundacije l. 2013 sprejela tudi Dolgoročni načrt razvoja in
vzdrževanja Vrta, ki ga izvaja v sodelovanju s strokovno ekipo v Mariboru.
Ob vseh pomembnih dogodkih pa v Vrtu redno posadijo spominske cepike.
Tako se tudi naravno bogastvo Vrta obnavlja in plemeniti.
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Marjan ŠIFTAR

Iz življenja vrta in ustanove pred
ustanovitvijo do današnjih dni1
I. pred 1996:
1946: Mati Apolonija zasadi dve vrbi žalujki v spomin na svoja dva sinova;
Vrt, Petanjci.
1967, julija: Vrt obišče norveški pastor M. Lüge in zasadi drevo s polotoka
Örlandet (na njem bilo nemško koncentracijsko taborišče).2
1967, julija: prvi zapisi obiskovalcev Vrta v knjigi vtisov.
1968, aprila: delegacija ZDA zasadi v Vrtu zahvalno sekvojo.
1968, aprila: obisk Marie Rüge, DDR; Vrt, Petanjci.
1968, novembra: Skupščina občine Murska Sobota sprejme Odlok o zavarovanju Vrta spominov vojnih grozot – memorialnega parka na Petanjcih.
1969, julija: obisk akad. dr. Bratka Krefta; Vrt, Petanjci.
1970, marca: obisk generala Jaka Avšiča; Vrt, Petanjci.
1970–1975, maja: Svečanosti ob dnevu mladosti
1979, oktobra: »Čas, ki živi, ponos preteklosti, optimizem prihodnosti«; avtorica: Metka Šišernik; TV Ljubljana; prva posebna televizijska predstavitev Vrta in njegovega ustanovitelja
1 V pregledu so o posameznem dogodku zapisani le osnovni podatki (dogodek, naslov, nosilec - gost,
kraj dogodka), le za nekatere prireditve (predvsem za majske prireditve, zaključne prireditve literarnih natečajev) pa še nekateri dodatni podatki (častni gosti, nastopajoči).
2 V pregled so predvsem kot ilustracija vključeni le obiski nekaterih gostov oz. obiskovalcev v Vrtu
v minulih petdesetih letih, o katerih pričajo številni zapisi v knjigi vtisov in letna poročila Ustanove. Vrt je sicer stalno odprt za obiskovalce; izjemno množičnim, tudi organiziranim skupinskim
obiskom v 70. in 80. letih je sledilo zatišje, nato pa se je od sredine 90. let ponovno začel povečevati
zelo širok krog obiskovalcev (od posameznikov in manjših ter večjih različnih skupin popotnikov
in kolesarjev do organiziranih skupin članov združenj borcev za vrednote NOV, turističnih delavcev,
univerzitetnih profesorjev, udeležencev različnih strokovnih srečanj in simpozijev, šol, članov različnih društev, klubov, sindikatov itn.) iz lokalnega okolja, regije, drugih krajev Slovenije in zamejstva.
Med številnimi posebnimi gosti so tudi ugledni umetniki, profesorji in diplomati iz tujine ter nosilci
državnih in drugih pomembnih javnih funkcij v Sloveniji.
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1979, oktobra: obisk Johna Blatnika, ZDA; Vrt, Petanjci.
1984, avgusta: obisk prof. dr. Cirila Ribičiča; Vrt, Petanjci.
1984, oktobra: obisk Bi Gilonga, podsekretarja OZN; Vrt, Petanjci.
1985: prva publikacija o Vrtu: »Petanjci – vrt spominov«; SZDL Slovenije in
ZZB NOB Slovenije, 45. zvezek zbirke Spomeniki delavskega revolucionarnega gibanja in NOB v Sloveniji.
1985, junija: obisk Franca in Mire Mihelič; Vrt, Petanjci.
1986, oktobra: Svet ZRC SAZU sprejme sklep o moralni zaščiti, patronatu
Vrta.
1987, oktobra: obisk Normana Bakea, ZDA; Vrt, Petanjci.
1988, novembra: Dokumentarni mozaik, TV Zagreb; prva celovita televizijska
reportaža o Vrtu zunaj Slovenije.
1992, februarja: obisk Elizabete Mann Borgese (hčerke pisatelja T. Manna);
Vrt, Petanjci.
1992, oktobra: obisk dr. Roberta Hajzsona, PAIN - gradiščanski Hrvati, Avstrija; Vrt, Petanjci.
1993, septembra: obisk delegacije ANPI, Italija; Vrt, Petanjci.
1994, maja: obisk dr. Antona Trstenjaka, dr. Borisa Jesiha, dr. Matjaža Klemenčiča; Vrt, Petanjci.
1992–1995: Aktivnosti dr. V. Šiftarja z družino s podporo nekaterih prijateljev
in ob aktivnem sodelovanju vodstev ZRC SAZU z direktorjem dr. O.
Lutharjem na čelu in ZZB NOB Slovenije ter vrhunskega strokovnjaka
dr. A. Šiftarja (sodelovala že prej; A. Šiftar je bil tudi prvi in dolgoletni
gospodar Vrta) za ohranitev Vrta in njegovo perspektivo, za ureditev
njegovega statusa in zagotovitev elementarnih možnosti za njegovo
vzdrževanje.
1995, novembra: slovesnost ob 50. letnici Vrta – Murski Črnci; dr. Vanek
Šiftar javno objavi odločitev o pobudi za ustanovitev Ustanove in prejme spominsko partizansko medaljo ZZB NOB; direktor ZRC SAZU
objavi odločitev o nadgradnji dotedanjega moralnega pokroviteljstva
Vrta – začetek aktivnosti za postavitev Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje.
5. julij 1996: svečani podpis Listine o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva
fundacija, Pokrajinski muzej v Murski Soboti.
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1996–1997: Uprava Ustanove v ustanavljanju v najtesnejšem sodelovanju z
ustanoviteljem dr. Vanekom Šiftarjem pripravlja akte in registracijo
Ustanove ter potrebne dokumente za vzdrževanje in urejanje Vrta.3
1996, februarja: S. Dešnik izdela prve celovite skice za preureditev Vrta (naročnik: ZRC SAZU).
1997, aprila: dr. Vanek Šiftar konča (prvi) podrobni popis drevnin, grmovnic
in drugega rastlinja ter umetniških del v Vrtu.
1997, oktobra: minister za znanost in tehnologijo izda Odločbo o soglasju k
aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.
1998, julija: zbor ustanoviteljev Ustanove izvoli predsednika zbora ustanoviteljev,
upravo, nadzorni odbor in programski svet ter imenuje gospodarja Vrta;
zboru je sledila svečana predstavitev pesniške zbirke dr. Vaneka Šiftarja
Pobiram orumenele liste, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 1998.
1999: dr. Ana Kučan pripravi predlog konceptualne ureditve vrta.
1999, oktobra: mednarodno znanstveno srečanje »Protestantizem – zatočišče
izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec)«, 20 referentov; Ustanova
in ZRC SAZU; Radenci-Tišina.
2000: zbornik znanstvenega srečanja »Protestantizem ...«, Ustanova in
ZRC SAZU, ur. Jože Vugrinec, Murska Sobota, 313 str.4
2000, junija: predstavitev zbornika znanstvenega srečanja »Protestantizem
... (akad. dr. M. Kmecl, akad. dr. A. Vratuša, J. Vugrinec); Ustanova;
Tišina.
2001:5
Šiftarjev zbornik: pravo – narod – kultura; 2001, uredila Borut Holcman in
Franci Ramšak; Ustanova, Petanjci in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru;
440 str.
3 Organi Ustanove (zbor ustanoviteljev, uprava, programski svet, nadzorni odbor) so imeli v obdobju
1996–2016 skupaj 194 uradnih sej in sestankov; zbor ustanoviteljev 30, uprava 87 (1998–2002: 14;
2003–2008: 16; 2009–2012: 30; 2013–2016: 27), programski svet 58, nadzorni odbor 19. Poleg tega
sta imela uprava in programski svet več korespondenčnih sej, številne delovne sestanke, posebne
delovne skupine ter uredniške odbore za posamezne projekte oz. publikacije. V obdobju 1996–2016
je v upravi, programskem svetu in nadzornem odboru sodelovalo 70 članov. Uprava pa je imela in
ima tudi številne stalne sodelavce (gospodar Vrta) za posamezna področja (informiranje in mediji;
informatika …), v zadnjih letih pa so pomembna pomoč sodelavke in sodelavci, angažirani preko
sistema javnih del v RS.
4 Zaradi pomena založniško-publicistične dejavnosti so publikacije, ki jih je izdala Ustanova sama ali
s partnerji, navedene na začetku pregleda za posamezno leto; doslej skupaj 31!
5 Predstavniki Ustanove so se v obravnavanem obdobju uradno udeležili številnih dogodkov ustanoviteljev Ustanove in drugih organizacij ter ustanov v regiji, Ljubljani in drugih krajih Slovenije ter v
zamejstvu; v zadnjih letih v povprečju 30–40 letno.
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Vrt spominov in tovarištva, Petanjci, Slovenija; 2001; dr. O. Luthar, dr. A.
Šiftar, akad. dr. A. Vratuša, dr. C. Ribičič; Ustanova, Petanjci ZRC SAZU,
Ljubljana; prvi (štirijezični) prospekt-zloženka o Vrtu.
– maja: Dan spominov in tovarištva: Krik talcev – spomin na pokončnost;
častni gost in govornik akad. dr. Boris Paternu; v programu so sodelovali:
Gimnazija M. Sobota, Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer, in OŠ Tišina;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: prireditev ob dnevu reformacije in predstavitev Šiftarjevega zbornika; Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Ustanova; grad v
Murski Soboti.
– oktobra: Ustanova podpre gradnjo PIŠK v Murski Soboti.
– oktobra: Organi Ustanove sprejmejo (prvi) celoviti načrt razvoja in vzdrževanja Vrta spominov in tovarištva.
– oktobra: ZRC pripravi prvo večjezično zloženko o Vrtu.
– oktobra: Vrt je širše predstavljen v zborniku Radenske (avtor Kajetan Kovič), predstavljen je tudi v (prvem) prospektu Občine Tišina
– oktobra: Uprava Ustanove organizira predstavitvene pogovore po šolah.
– oktobra: Pravna fakulteta univerze v Mariboru in Ustanova organizirata
odmevno predstavitev Šiftarjevega zbornika v Mariboru.
2002:
– aprila: znanstveno posvetovanje »Dr. Avgust Pavel«; Univerza v Mariboru
in Ustanova; Maribor.
– oktobra: mednarodna konferenca »Sezonstvo in izseljenstvo«; 8 držav, 38
vabljenih predavateljev; pokrovitelj predsednik RS; Inštitut za slovensko
izseljenstvo ZRC SAZU, Ustanova in Inštitut za migracije in narodnosti,
Zagreb; Radenci.
2003:
Avgust Pavel – zbornik znanstvenega posvetovanja 4. aprila 2002, posvečenega A. Pavlu; 2003, uredila Zinka Zorko in Miha Pauko, Slavistično društvo
in Ustanova, Petanjci, 151 str.
»Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru – sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije«, zbornik razprav na mednarodni konferenci
v organizaciji Inštituta za slovensko izseljenstvo iz Zagreba, Radenci, 22.–25.
oktober 2002; 2003, urednica dr. Marina Lukšič Hacin; ZRC SAZU, Ljubljana,
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Ustanova, Petanjci ter Inštitut za migracije in narodnosti, Zagreb, 573 str.
Reka Mura – v zbirki »Vse o«; 2003, uredil Franc Just; Podjetje za promocijo
kulture Franc-Franc, d. o. o., Murska Sobota in Ustanova, Petanjci, 168 str.
Nevidna univerza, doktorji znanosti iz sveta ob Muri; 2003; zbral Branko
Žunec, uredil Franci Just; Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, d. o.
o., M. Sobota, Ustanova, Petanjci, 295 str.
– maja: 2. Dan spominov in tovarištva: Bolnišnica Franja; častni gost in govornik: prof. dr. Lev Kreft; v programu so sodelovali OŠ Grad, Gimnazija
Murska Sobota in OŠ Tišina; Ustanova; zasaditev spominskega drevesa
bolnišnice Franja.
– junija: »Samoten cvet« – humanitarna kulturno-promocijska prireditev,
posebej tudi o Vrtu; Fundacija Franca Rozmana Staneta; Cankarjev dom,
Ljubljana.
– julija: mednarodno znanstveno srečanje »Prekmurska narečna slovstvena
ustvarjalnost« (30 referentov); pokrovitelji: Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo in MOMS; Ustanova ob pomoči in
sodelovanju ZRC SAZU, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, PIŠK
v Murski Soboti, Zveze Slovencev na Madžarskem in Kulturnega društva
člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša; M. Sobota.
– novembra: predstavitev zbornika »Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem
prostoru« – referati v M. Soboti in Ljubljani; organizatorji simpozija oz.
založniki.
– decembra: avtorizacija angl. table ob vhodu v Vrt.
– decembra: pogodba med M. Šiftarjem in ZRC o oddaji gospodarskega
poslopja ZRC SAZU za izgradnjo Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje.
– decembra: Ustanova podpre projekt »Kulturna zgodovina in regionalizacija, primer Prekmurje«, nosilec: dr. Oto Luthar – ZRC SAZU.
2004:
Vrt spominov in tovarištva – separat iz Šiftarjevega zbornika; 2004, avtor
akad. dr. Anton Vratuša; Ustanova, Petanjci, 22 str.
Drevnine Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih – separat iz Šiftarjevega
zbornika; 2004, avtor: dr. Aleksander Šiftar; Ustanova, Petanjci, 37 str.
Separata dr. Vratuše in dr. Šiftarja sta bila izdana tudi kot skupni separat,
2004, 59 str.
Srečanje raziskovalcev, ekspertov za romska vprašanja in predstavnikov
romske skupnosti – povzetek predavanj na ZRC SAZU, Ljubljana, 29. no37

vembra 2004; 2004, Ustanova, Petanjci, in ZRC SAZU, Ljubljana, 2004, 30 str.
– maja: 3. Dan spominov in tovarištva: Biseri slovenske poezije upora: Bor
– Kajuh - Zupančič; častna gosta in govornika: akademik in pesnik Ciril
Zlobec in prvak Drame SNG Polde Bibič; v programu so sodelovali: Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer, in OŠ Tišina;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: odkritje spominskega obeležja preganjanim protestantom in
Keplerju v Vrtu; med gosti tudi visoki predstavniki Keplerjeve univerze
iz Lienza v Avstriji; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– novembra: srečanje raziskovalcev, ekspertov za romska vprašanja in predstavnikov romske skupnosti; ZRC SAZU in Ustanova; ZRC, Ljubljana.
– novembra: Ustanova podpre projekt »Uvajanje otrok v znanosti in tehnologiji«; nosilca: ravnatelja OŠ Kuzma in OŠ Puconci.
Uprava v Vrtu: ureditev poti v Vrtu, postavitev slovenske in angleške informativne table ob vhodu v Vrt.
2005:
Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost – zbornik mednarodnega
znanstvenega srečanja, Murska Sobota, 14. in 15. julija 2003; 2005, glavni
urednik Jože Vugrinec, Ustanova, Petanjci, 438 str.
Romski zbornik - Romano kedijpe; 2005; uredil Geza Bačič, Ustanova, Petanjci, in Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 117 str.
Pisec sedmerih luči – zbornik s simpozija o Miklošu Kuzmiču, Moravske
toplice, april 2004; 2005; uredil Lojze Kozar ml., Ustanova, Petanjci, Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, in Pomurski naddekanat, Murska
Sobota, 183 str.
– maja: 4. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Žlahtna Miškova beseda; častni gosti in govorniki: pesnik in pisatelj Dušan Šarotar,
Matevž Oman, Andrej Bakovnik in Matjaž Kranjec; v programu so sodelovali: OŠ Tišina, OŠ Dol, OŠ Stražišče - Kranj, OŠ Miška Kranjca V.
Polana, Gimnazija Murska Sobota; Ustanova; zasaditev spominskih dreves
V. Polane in iz Gorenjske.
– oktobra: predstavitev zbornika »Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost«; Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– oktobra: začetek izgradnje Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje; Vrt, Petanjci.
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2006:
– maja: 5. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Štefan in
Mikloš Küzmič – orača na njivi našega starega slovenskega jezika; častni
gost in govornik: akademik in pesnik Ciril Zlobec; v programu so sodelovali: pevski zbor Pavlove hiše iz Potrne, OŠ Tišina, Gimnazija Murska
sobota, OŠ Puconci; Ustanova; spominski drevesi v spomin obeh »oračev«
sta zasadila pom. škof mariborske nadškofije dr. Jožef Smej in škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji mag. Geza Erniša.
– avgusta: zaključek projekta »Kolesarska pot – povežimo nekoč skupni
cerkveni prostor Puconci - Bad Radkersbürg«; v pot vključen tudi Vrt kot
ena od postaj; v vseh gradivih in usmerjevalnih oznakah poti je posebej
predstavljeno bivanje J. Keplerja na Petanjcih.
2007:
Dnevi spominov in tovarištva na Petanjcih, 2007; uredil akad. dr. Anton
Vratuša, Ustanova Petanjci, 112 str.
– maja: 6. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): O Vrba! srečna, draga vas domača; častna gostja: novinarka RTVS Mirjam Muženič;
govorniki: akad. dr. Anton Vratuša, M. Muženič, Jožef Škalič in Martina
Repinc; v programu so sodelovali: Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija
Kranj, OŠ Tišina, OŠ Kuzma, Dvojezična OŠ Gornji Senik, Glasbena šola
Monošter; Ustanova; zasaditev spominskih dreves iz Vrbe in Porabja.
– novembra: znanstveni posvet »Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah«, INV, Ljubljana, Odbor SAZU za proučevanje narodnih manjšin, ZRC
SAZU; M. Sobota.
Uprava Ustanove vodi aktivnosti, s katerimi podpira izgradnjo RP ZRC Prekmurje.
2008:
Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih – vodnik v slovenščini in angleščini; 2008; uredila: Lela B. Njatin; Ustanova, Petanjci, in ZRC SAZU, Ljubljana,
32 + 32 str.
Goričko - na zelenem otoku presahlega morja – vodnik po znamenitostih
občin z območja Krajinskega parka Goričko; 2008; uredili Franci Just, Franc
Kuzmič in akad. dr. Anton Vratuša; Ustanova, Petanjci, 136 str.
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Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah – zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.–11. november 2007; 2008; uredila Vera
Klopčič, Anton Vratuša. SAZU, Ljubljana, Ustanova, Petanjci, INS, Ljubljana,
359 str.
– maja: 7. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Trubarjeva
beseda; častni gost in govornik: predsednik Slovenskega protestantskega
društva Primož Trubar mag. Viktor Žakelj; v programu so sodelovali: OŠ
Tišina, OŠ Apače, Srednja dvojezična šola Lendava, Gimnazija Murska
Sobota; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: obisk predstavnikov turističnih agencij v Vrtu in pogovor o sodelovanju; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: predstavitev vodnika »Goričko - na zelenem otoku presahlega
morja«; Ustanova; Tišina.
– novembra: tehnični prevzem Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje; ZRC
SAZU; Vrt, Petanjci.
– decembra: v RP ZRC Prekmurje začneta delati dve mladi raziskovalki.
Uprava za Vrt: prve klopi v Vrtu, sklenitev pogodbe o zavarovanju Vrta, prva
pogodba o vzdrževanju Vrta z zunanjim izvajalcem.
2009:
– januarja: širši posvet o načrtu vzdrževanja Vrta; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: 8. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Dr. Vanek
Šiftar – sin prekmurske ravnice; častni gost in govornik: predsednik RS
dr. Danilo Türk; v programu so sodelovali: OŠ Tišina, violinistka Kristina
Šuklar, Gimnazija Murska Sobota; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: Prva likovna razstava v Vrtu: Franc Mesarič »Kopalci«; Vrt, Petanjci.6
– maja: sklenjen dogovor o sodelovanju med Ustanovo in ZRC SAZU.
– junija: sklenjen sporazum o sodelovanju med Ustanovo in JZ KP Goričko.
– oktobra: zaključna svečanost literarnega natečaja; častni gost: predsednik
Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar mag. Viktor Žakelj;
Ustanova in Zavod za šolstvo RS -OE M. Sobota.
– novembra: obisk Kaliopi in Vasila Zafirčeva; Makedonija; Vrt, Petanjci.
– novembra: obisk pomožnega škofa mariborske nadškofije dr. Jožefa Smeja;
Vrt, Petanjci.
6 Razstava in številni dogodki v Vrtu so bili organizirani v dvorani RP ZRC SAZU Prekmurje na
podlagi posebnega dogovora o sodelovanju med Ustanovo in ZRC SAZU, s katerim je bila dodatno
potrjena aktivna podpora ZRC SAZU delovanju Ustanove.
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– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova, Vrt, Petanjci.
– decembra: razpis literarnega natečaja za OŠ in SŠ v Pomurju »Sprehajal
sem se po Vrtu spominov in tovarištva«; Ustanova in Zavod za šolstvo
RS - OE M. Sobota.
Uprava za Vrt: postavljena karta o Mreži botaničnih vrtov in arboretumov v
Sloveniji; sklenjena še dodatna pogodba z ZT o zavarovanju Vrta.
2010:
V svet po veliki, beli cesti - 95 let akademika Antona Vratuše; 2010; uredil
Franci Just; Ustanova, Petanjci, in Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc,
d. o. o., M. Sobota, 107 str.
2. Šiftarjev zbornik; »Bosa hodiva, dekle, obsorej«; 2010; uredila Alenka
Leskovic, Ustanova, Petanjci, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in založba GV, Ljubljana, 284 str.
– januarja: posvet vodstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
s predsednikom J. Stanovnikom na čelu s širšim zborom združenj borcev
za vrednote NOB iz pomurske regije; Vrt, Petanjci.
– marca: predstavitev monografije »V svet po veliki beli cesti …«, slavnostni
nagovor: bivši (prvi) predsednik RS Milan Kučan; PIŠK, založba Franc-Franc in Ustanova; PIŠK, M. Sobota.
– aprila: obisk prvega predsednika RS Milana Kučana; Vrt, Petanjci.
– maja: 9. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Jambori spominov in dobrega sosedstva – Bela Krajina; častna gosta in govornika:
akademik, pesnik Tone Pavček in župan Občine Semič Janko Bukovec; v
programu so sodelovali: Folklorna skupina Semiška ohcet, OŠ Semič, OŠ
Tišina, Gimnazija Murska Sobota; zasaditev spominskih dreves iz Bele
krajine in z otoka Rab, nekdanjega italijanskega koncentracijskega taborišča.
– maja: otvoritev razstave akad. slikarja Zdenka Huzjana; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– maja: sklenjen dogovor o sodelovanju med Ustanovo in Biotehnično srednjo šolo Rakičan.
– maja: gospodar Vrta prof. dr. Aleksander Šiftar opravi celovit, strokovni
popis drevesnega fonda in drugega rastlinja v Vrtu; začetek priprav za nov
razvojni načrt za Vrt.
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– maja: obisk prof. dr. Dušana Pluta, prof. dr. Ludvika Toplaka; Vrt, Petanjci.
– junija: otvoritev razstave akad. slikarja Sandija Červeka; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– septembra: obisk učencev in učiteljskega zbora OŠ Tišina – začetek novega
poglavja sodelovanja med Ustanovo in OŠ Tišina; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: predstavitev drugega Šiftarjevega zbornika »Bosa pojdiva, dekle,
obsorej«; Ustanova in partnerji; Vrt, Petanjci.
– oktobra: svečani zaključek literarnega natečaja »Sprehajal sem se po Vrtu
spominov«, slavnostni govornik: minister za šolstvo, znanost in šport dr.
Igor Lukšič; v programu so sodelovali: OŠ Tišina, Gimnazija Murska sobota, Ustanova, Zavod za šolstvo - OE M. Sobota; Vrt, Petanjci.
– oktobra: razstava »Od ust do knjige - ljudska pesem med ustnim in tiskanim«; ZRC SAZU; Vrt, Petanjci.
– oktobra: spominski pohod »Vaneča 2010« – svečani začetek kolesarskega
dela pohoda; Ustanova, združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina;
Vrt, Petanjci.
– oktobra: svečanost ob 50. letnici pravnega študija v Mariboru, PF Univerze v Mariboru; v zborniku fakultete ob tem jubileju posebno poglavje o
povezanosti ter sodelovanju fakultete in Ustanove.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: razpis literarnega natečaja »Moj sosed« za OŠ in SŠ v Pomurju;
Zavod za šolstvo RS - OE Murska Sobota in Ustanova.
– decembra: pogovor z vodstvom Radenske, d. d., o prevzemu generalnega
sponzorstva nad Vrtom; Radenci.
– decembra: IZUM – razstava ustvarjalnosti v M. Soboti; OŠ Tišina se je
predstavila s celovito predstavitvijo Vrta.
Uprava za Vrt: postavljene klopi, urejene poti, obnovljene skulpture v Vrtu
(restavracijski center Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti); prvič smo uspeli pridobiti sodelavca z razpisom javnih del (za 2011); vzpostavljeni elektronska pošta in spletna stran Ustanove; sklenjena pogodba o zavarovanju Vrta.
2011:
Ob Muri in daleč čez – korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi
pomurskimi rojaki; 2011; uredil Mirko Munda, Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc in Ustanova, Petanjci, 416 str.
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Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog (ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti 1919–1999–2009); 2011; uredil mag. Mladen Tancer, Inštitut
za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Ustanova, Petanjci, Svet Romske skupnosti RS, Murska Sobota, 263 str.
– februarja: predstavitev pesniške zbirke Š. Titana »Sprehod skozi Vrt spominov«; Hotel Radin, Radenci.
– februarja: predavanje »Etnična raznolikost v panonskem prostoru s poudarkom na migracijah«; prof. dr. Jernej Zupančič, oddelek za geografijo
Filozofske fakultete, Univerza Ljubljana; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: prvi Vanekov (ekološki) večer: »Pravo varstvo okolja med utilitarizmom in ekocentrizmom«; dr. Borut Holcman, predstojnik Inštituta za
filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: obisk ministra za Slovence po svetu in v zamejstvu akad. dr. Boštjana Žekša; Vrt, Petanjci.
– marca: obisk pevskih zborov Pinko Tomažič, Trst, in Kombinatke; Vrt,
Petanjci.
– marca: delovni posvet o aktivnostih v »Pavlovem letu« na Cankovi; vodstvo
občine Cankova in vodstvo Ustanove; Cankova.
– aprila: predstavitev knjig mag M. Tancerja »Dr. Vanek Šiftar – slovenski
romolog« in M. Munde »Ob Muri in daleč čez …«; Ustanova in INV;
SAZU, Ljubljana.
– aprila: večjezična publikacija »Oaza zdravja – Pomurje se te preprosto dotakne«; posebna stran o Vrtu; Ustanova, Tris, Studio za promocijo, trženje
in razvoj turizma, Tešanovci.
– aprila: Vanekov večer: »Stanje in perspektive biodiverzitete ob Muri z vidika naravovarstva«; direktor JZ KP Goričko dr. Bernard Goršak; ZEG,
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ, OŠPP in SŠ; Zavod
za šolstvo RS - OE Murska Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: podpisan dogovor z OŠ Tišina; Vrt, Petanjci.
– maja: 10. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Jambori spominov in dobrega sosedstva – Slovenska Istra; častna gosta in govornika:
ministrica za kulturo Majda Širca in župan Občine Piran Peter Bossman;
v programu so sodelovali: Folklorna skupina Šaltin, Nova vas; OŠ C. Kosmača, Piran; OŠ Tišina, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija F. Miklošiča
Ljutomer; Ustanova; zasaditev spominskega drevesa iz slovenske Istre.
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– maja: odkritje skulpture slikarja in kiparja Štefana Hauka »Prekmurski
totem«; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: Vanekov večer: »Odpravljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč v Pomurju in Sloveniji - ključni izziv aktivne zemljiške politike«; mag. Dejan Židan,
minister RS za kmetijstvo in gozdarstvo; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: predstavitev knjige prof. dr. Cvetke Hedžet Toth »Hermenevtika
metafizike« in pogovor z avtorico; PAZU, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: Vanekov večer: »Električni smog, neionizirana in ionizirana sevanja«; mag. Rudi Vončina, Elektroinštitut M. Vidmar, Ljubljana, in ekolog
prof. dr. Leo Šešerko; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: posvet o projektu Revitalizacija Vrta; BSŠ Rakičan in Ustanova; BSŠ
Rakičan.
– junija: obisk veleposlanice Kraljevine Norveške Guro Katherine Helwig
Vikor; zasadila je spominske jelke z Norveške.
– junija: prvi spominski pohod po obeležjih NOB in osamosvojitvene vojne‚
91 v občini Tišina; združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Občina
Tišina, Ustanova; začetek in zaključek v Vrtu, Petanjci.
– junija: Ustanova postane partnerica festivala stare glasbe SEVIQC, Brežice
- v katalogu širši prispevek o Ustanovi.
– julija: posvet ravnateljev OŠ; Zavod za šolstvo RS - OE M. Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: obisk uglednega diplomata prof. dr. Jana Pronka z Nizozemske;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: podpis dogovora med Ustanovo in INV; Vrt, Petanjci.
– septembra: predstavitev monografije mag. M. Tancerja »Dr. Vanek Šiftar
– slovenski romolog«; izdajatelji; Vrt, Petanjci.
– septembra: Vanekov večer: »Kakovost zraka v Sloveniji in Pomurju in kako
vplivamo nanj«; mag. Rudi Vončina, Elektroinštitut M. Vidmar, Ljubljana;
ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: zaključna svečanost literarnega natečaja »Moj sosed«; častni gost
in govornik: minister RS za šolstvo, znanost in šport dr. Igor Lukšič; v
programu so sodelovali: OŠ Tišina, gimnazija Murska Sobota, Gimnazija
F. Miklošiča Ljutomer, Zavod za šolstvo RS - OE M. sobota, Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– oktobra: Vanekov večer: »Odpadek je vir surovin«; dr. Marinka Vovk, raziskovalka iz Centra ponovne uporabe, Rogaška Slatina, Drago Dervarič,
direktor Saubermacher - Komunala, d. o. o., Murska Sobota; Vrt, Petanjci.
44

– oktobra: posvet ravnateljev OŠ in SŠ, Zavod za šolstvo RS - OE Murska
Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: predstavitev monografije M. Munde »Ob Muri in daleč čez …«,
Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– oktobra: zaključek »Pavlovega leta«; Občina Cankova; Ustanova aktivno
sodelovala.
– oktobra: spominski pohod »Vaneča 2011«; začetek kolesarskega dela v
Vrtu; združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: Ustanova se vključi v Mrežo botaničnih vrtov in arboretumov v
Sloveniji.
– novembra: znanstveni posvet »Živeti z mejo - značilnosti sodobnega položaja manjšin na avstrijskem Štajerskem«; Odbor SAZU za proučevanje
narodnih manjšin, INV, Ljubljana, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko
Štajersko - Pavlova hiša, Potrna, Ustanova; SAZU, Ljubljana.
– novembra: Vanekov večer: »Pravi razvoj Pomurja zahteva celostni pristop«;
prof. ddr. Ana Vovk Korže; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
- decembra: razpis literarnega natečaja »Moj ogra(d)ček«.
Uprava za Vrt: obnova spominskih temeljev stare hiše; postavitev samopostrežnega predala s prospekti za obiskovalce Vrta; obnova vodnjaka; novi
prospekt o Vrtu; novi statut Ustanove.
2012:
Pustiti jezik v vasi – ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu; 2012; dr. Andrea Haberl Zemljič, Inštitut za narodnostna
vprašanja, Ljubljana, in Ustanova, Petanjci, 261 str.
– januarja: podpis pogodbe o sofinanciranju projekta »Revitalizacija Vrta«
v okviru LAS Goričko.
– februarja: dan odprtih vrat INV v Ljubljani: posebna pozornost tudi skupnim projektom INV in Ustanove.
– februarja: prvi organizirani skupinski obisk občinskega sveta Tišine z županom na čelu; Ustanova, Občina Tišina; Vrt, Petanjci.
– marca: Občinski svet Občine Ljutomer se seznani z delovanjem Ustanove
in sprejme odločitev o soustanoviteljstvu, Ljutomer.
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– marca: obisk VP Nizozemske A. Doume; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: redna seja Občinskega sveta Občine Tišina v Vrtu; Občina Tišina,
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: Vanekov večer: »Vodna direktiva in novi izzivi za Pomurje«; prof.
ddr. Ana Vovk Korže, vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije na
Univerzi v Mariboru, prodekanka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in direktorica nevladne organizacije Inštituta za promocijo varstva
okolja; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: učna delavnica za BSŠ Rakičan, BSŠ Rakičan, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: predstavitev monografij mag. M. Tancerja in M. Munde; sozaložniki; SAZU, Ljubljana.
– aprila: srečanje učiteljev biologije osnovnih in srednjih strokovnih šol;
Zavod RS za šolstvo - OE Murska Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: podpis sponzorske pogodbe s Saubermacher - Komunala, d. o. o.,
Murska Sobota za Vanekove večere.
– aprila: obisk kolektiva Muzeja narodne osvoboditve Maribor in dogovori
o sodelovanju; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: podpis pogodbe o ureditvi parkirišča s sosedi Vrta.
– aprila: Vanekov večer: »Tekstilni odpadki za inovativne podjetniške izzive
v Prekmurju«; Drago Dervarič, dr. Marinka Vovk, Zdenka Rebel, Rebel
d.o.o.; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: 11. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Jambori spominov in dobrega sosedstva – Posočje, Benečija in Rezija; častni gosti in govorniki: Darja Hauptman, županja Občine Kobarid, Luigia Negro, predsednica
Rozajanskega duma in predstavnica Slovencev v Videmski pokrajini, Mirko
Brulc, poslanec v DZ RS, Zdravko Likar, načelnik UE Tolmin ter predsednik
uprave Fundacije Poti miru v Posočju, Robert Hajzsan, predsednik PAIN
gradiščanskih Hrvatov, in mag. Geza Erniša, škof EC v Sloveniji; v programu
so sodelovali: OŠ S. Gregorčiča, Kobarid, Gimnazija Tolmin, Inštitut za slovensko kulturo iz Benečije, Rozajanski dum, Rezija, Državna dvojezična OŠ
iz Špetra, OŠ Tišina in Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer; Ustanova; zasaditev
spominskega drevesa iz Posočja, Vrt, Petanjci, kulturna dvorana, Tišina.
– maja: obisk državne predmetne komisije za slovenščino na poklicni maturi;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: Vanekov večer: »Kakovost zraka - nadstandard ali obveza«; mag.
Rudi Vončina, Matic Ivančič, Elektroinštitut M. Vidmar, Karel Lipič, predsednik ZEG; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
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– maja: postavitev panoja na vhodu v Vrt – pesem T. Pavčka, posvečena Vrtu
in njegovim koreninam; otvoritev parkirišča.
– maja: Vanekov večer: »Sacro egoismo - Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915«; dr. Uroš Lipušček, novinar, publicist; PIŠK, Ustanova; PIŠK Murska Sobota.
– maja: izid posebne priloge Večera o Vrtu in Ustanovi; uredništvo Večera,
Ustanova; ČGP Večer, Maribor.
– maja: razstava: »Zgodbe Soče - po poteh prve svetovne vojne«; Fundacija
Poti miru v Posočju, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: otvoritev razstave Marjana Gumilarja »Horizontalni premiki«; ZRC
SAZU; Vrt, Petanjci.
– maja: podpis dogovora o sodelovanju med Ustanovo in Fundacijo Poti
miru v Posočju; Vrt, Petanjci.
– maja: razstava Mreže botaničnih vrtov in arboretumov, Gozdarski inštitut
v Ljubljani - predstavljen tudi Vrt na Petanjcih; Mreža ..., Ustanova; GI,
Ljubljana.
– junija: Vanekov večer: »Gorički in Kozjanski park - dobre parkovne prakse«; dr. Bernard Goršak, direktor JZ KP Goričko, mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor JZ Kozjanski park; ZEG in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: obisk delegacije Fundacije Ane Frank; Nizozemska, Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– junija: obisk društva izgnancev iz Žalca; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: spominski pohod po obeležjih NOB in osamosvojitvene vojne‚ 91
- začetek in zaključek v Vrtu; Združenje borcev za vrednote NOB - KO
Tišina, Občina Tišina, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: krožna kolesarska pot »Ob Muri« - Vrt ena od postaj na poti; Zdravilišče Radenci; Vrt, Petanjci.
– junija: vsa gospodinjstva v občini Tišina dobijo prospekt o Vrtu kot prilogo
občinskega glasila Novine.
– junija: udeležba na letnem srečanju mednarodnega projekta Green Belt Mavrovo, Makedonija.
– avgusta: obisk Boža in Polonce Kovač.
– septembra: Vanekov večer: »Geotermalna energija - energija pod našimi
nogami«; dr. Peter Kralj, Gejzir, d. o. o., Drago Flisar, Božo Dukič, Inštitut
za obnovljive vire energije, Ljubljana; Vrt, Petanjci.
– oktobra: zaključna prireditev literarnega natečaja »Moj ograček«; častni
gost in govornik: svetovalec predsednika RS akad. dr. Boštjan Žekš; v programu so sodelovali: OŠ Tišina, vrtec Tišina; Vrt, Petanjci.
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– oktobra: simpozij o panonskem prostoru in življenju v njem; ZRC; Vrt,
Petanjci.
– oktobra: slikarska delavnica, gost akad. slikar Janez Kovačič, Vrhnika; DU
Tišina, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: spominski pohod »Vaneča 2012« - začetek kolesarskega dela v Vrt;
Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: Vanekov večer: »Električni smog, neiozirana sevanja oz. kako
prepoznati izvire motenj in zmanjšati zdravstvena tveganja«; mag. Rudi
Vončina, vodja oddelka za okolje pri Elektroinštitutu Milan Vidmar, ZEG
in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: posvet o dolgoročnem načrtu razvoja in vzdrževanja Vrta; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– novembra: svečana zasaditev breze komandanta Staneta; Društvo Bela
krajina, Ljubljana, in Ustanova; slavnostni govornik: Tit Turnšek, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije; sodelovali so:
OŠ Tišina, Pevska skupina Prekmurci, Predvorški tamburaši, Bela krajina,
Vrt, Petanjci.
– novembra: Vanekov večer: »Misel in smisel krščanskega izročila v odnosu
do modernih ekoloških vprašanj«; dr. Peter Štumpf, soboški škof, in mag.
Geza Erniša, škof Slovenske evangeličanske cerkve; ZEG in Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– novembra: predstavitev monografije M. Munde »Ob Muri in daleč čez …«
in monografije mag. M. Tancerja »Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog«;
Pokrajinski arhiv Maribor in Ustanova; Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor.
– decembra: podpis dogovora o knjigovodsko-finančnem poslovanju za
Ustanovo; Občina Tišina in Ustanova.
– decembra: strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev, Zavod za šolstvo
RS - OE Murska Sobota; Vrt, Petanjci.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: razpis literarnega natečaja »Posadila je dve vrbi žalujki/mati ob
vhodu v domači kraj«.
Uprava za Vrt: obnovljen vodnjak, izdan prospekt o skulpturi Š. Hauka, izdelana je bila častna vstopnica.
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2013:
Pajla - pogovor s tremi; 2013; Tanja Radonjič Kranjec; založba Pozoj, Velenje,
Občina Velika Polana, Ustanova, Petanjci, 196 str.
– februarja: predstavitev monografije dr. Zemljičeve »Pustite jezik v vasi ...«
in pogovor z avtorico (dr. Jesenšek, akad. dr. Vratuša, akad. dr. Zorko, dr.
Jesih, dr. Lukanovičeva), INV, Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– marca: predstavitev knjige dr. Jesenška »Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika« in predavanje akad. dr. Zorko »Vloga in pomen
prekmurskega jezika v razvoju slovenskega knjižnega jezika«; Ustanova,
PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– marca: srečanje študentov turizma in Pomurske turistične tveze; PTZ,
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: obisk poslušalcev Murskega vala; Vrt, Petanjci.
– marca: Vanekov večer: dr. Marko Jesenšek »Poglavja iz prekmurske književnosti«; PIŠK. Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– marca: predstavitev monografije dr. Zemljičeve »Pustite jezik v vasi ...«
in pogovor z avtorico (akad. dr. Vratuša, dr. Lukanovičeva, dr. Jesih, mag.
Weitlaner); organizacije koroških Slovencev, založniki, Generalni konzulat
RS; Celovec.
– marca: predstavitev monografije dr. Zemljičeve »Pustite jezik v vasi ...« in
pogovor z avtorico; založniki; Pavlova hiša, Potrna.
– aprila: Vanekov večer: predstavitev pesniške zbirke Š. Titana »Venera v
mnogih očeh«; Ustanova in avtor; Vrt, Petanjci.
– aprila: posebna priloga revije Svobodna misel o Vrtu in Ustanovi; Ustanova
in urednica revije.
– aprila: Vanekov večer: »Mura neukročena reka«; Milan Vogrin, ekolog,
podpredsednik Društva za proučevanje ptic in varstva narave; ZEG in
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: 12. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Jambori spominov in dobrega sosedstva – Koroška; častni gosti in govorniki dr. Matic
Tasič, župan Občine Prevalje (zaradi bolezni ga je zadnji hip nadomestil
podžupan), Stefan Visotschnig, župan Občine Pliberk, dr. Janko Malle,
poslovodja Slovenske prosvetne zveze, Celovec; v programu so sodelovali
Pevsko-instrumentalna skupina z avstrijske Koroške, Folklorna skupina
Holmec, dramska skupina - prikaz v šentanelskem narečju, OŠ Tišina, Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer, Glasbeno-literarna skupina Pomurski dečki;
Ustanova; zasaditev spominskega drevesa s Koroške; Ustanova, Petanjci.
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– maja: otvoritev razstave »Pregon Koroških Slovencev 1942«; Vrt, Petanjci.
– maja: učna delavnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota; Ustanova
in SZŠ; Vrt, Petanjci.
– maja: obisk delegacije Ustanove v Porabju.
– maja: zaključek projekta Revitalizacija Vrta ter sprejem dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja Vrta.
– maja: Vanekov večer: »Kulturni utrip in življenje v Prekmurju v petdesetih
letih 20. stoletja v luči korespondence prekmurskih entuziastov«; Mirko
Munda, Ustanova, PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– maja: predstavitev monografije dr. Zemljičeve »Pustite jezik v vasi ...« in
pogovor z avtorico; založniki; SAZU, Ljubljana.
– maja: Občinski svet Občine Tišina prvič obravnava poročilo o delovanju
Ustanove, ki je bila proglašena za »ambasadorko Občine Tišine«; Tišina.
– junija: TV Slovenija prvič predvaja dokumentarni film S. Graha »Po veliki
cesti« (o življenju in delu akad. dr. Vratuše; del bil posnet v Vrtu).
– junija: Vanekov večer: »Prostorsko načrtovanje kot osnova za upravljanje
s pomurskimi vodami«; Janez Kastelic, Min. za kmetijstvo in okolje, dr.
Lidija Globevnik, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; ZEG, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: obisk vodstva Fundacije F. Rozman - Stane v Vrtu; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– junija: spominski pohod po obeležjih NOB in osamosvojitvene vojne ‚91;
Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Občina Tišina in Ustanova, Vrt, Petanjci, Tišina.
– junija: javna promocijska prireditev »Povabilo na čaj«; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: kolesarska pot »Z biciklom kre Mure«, Zdravilišče Radenci, postaja
v Vrtu; Vrt, Petanjci.
– junija: obisk delegacije Min. za izobraževanje, znanost in šport RS na čelu
z ministrom in pogovor z aktivom ravnateljev srednjih šol iz regije; Zavod
za šolstvo - OE Murska Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– avgusta: obisk ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. J. Pikala;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– avgusta: pohod ob otvoritvi TIC Tišina v Gederovcih - postaja tudi v Vrtu;
Ustanova, Občina Tišina; Vrt, Petanjci.
– septembra: učna delavnica nadarjenih učencev; OŠ Tišina, Ustanova; Vrt,
Petanjci.
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– septembra: šola v naravi; OŠ Benedikt, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: »trgatev« v Vrtu; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: Vanekov večer: predstavitev knjige »Trpljenje otrok v vojni«;
mag. Metka Gombač, dr. Boris Gombač; Ustanova, PIŠK, PIŠK, Murska
Sobota.
– oktobra: Vanekov večer: »Gore odpadkov na pokopališčih tudi letos oz.
odpadki ali?«; dr. Marinka Vovk, Drago Dervarič; ZEG in Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– oktobra: obisk delegacije Ustanove v Posočju - bili smo gosti Fundacije
Poti miru v Posočju.
– oktobra: svečani zaključek literarnega natečaja »Posadila je dve vrbi žalujki«; častni gostji in govornici: dramska igralka (hči Toneta Pavčka) Saša
Pavček in prof. dr. Cvetka Hedžet Toth; v programu so sodelovali: Gimnazija Murska Sobota; Ustanova, Zavod za šolstvo - OE M. Sobota; Vrt,
Petanjci.
– oktobra: medijska delavnica TV AS; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: spominski pohod »Vaneča 2013« - začetek kolesarskega dela v
Vrtu; Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Ustanova; Vrti,
Petanjci.
– novembra: delovna akcija in srečanje sodelavcev in prijateljev Vrta: Jesen
v Vrtu - akcija »Listje«; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– novembra: dvodnevna učna delavnica za nadarjene učence; OŠ Tišina,
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– novembra: predstavitev knjige Tanje Radonjič Kranjec »Pajla - pogovor s
tremi«; Ustanova in založba Pozoj; Vrt, Petanjci.
– decembra: Vrt sta prvič skupaj obiskali vodstvi ZVVS in Zveze policijskih
veteranskih društev Sever, Ustanova; Vrt; Petanjci.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: razpis literarnega natečaja »Ali se bodo tudi v prihodnje mladi
tako kot štorklje vračali domov?«
Uprava za Vrt: sprejet dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja Vrta; zaključen projekt Revitalizacija Vrta; Vrt in Ustanova sta celovito umeščena v
Dolgoročni in srednjeročni načrt Občine Tišina; izdan najcelovitejši vodnik
o Vrtu doslej; popravljene brajde v Vrtu.
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2014:
Ograček mladih talentov - zbornik literarnih natečajev 2009–2014, 2014;
2014; ured. Irena Kumer in ured. odbor, Ustanova, Petanjci, 139 str.
– januarja: Vanekov večer: »Zelena vez Avstrije«; Alexander Schneider, dr.
Johannes Gepp, ZEG, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– januarja: Vanekov večer: »Padle maske« - spomini prof. dr. Zdenka Roterja;
pogovor z avtorjem in M. Kučanom; Ustanova, PIŠK in založba Sever &
Sever; PIŠK. Murska Sobota.
– februarja: osrednja proslava ob kulturnem prazniku Občine Velika Polana
- predstavitev knjige prof. Tanje Radonjič Kranjec »Pajla - pogovor s tremi«
in gledališka predstava »Strici so mi povedali«, ki jo je režirala avtorica
knjige; Občina Velika Polana in Ustanova; Velika Polana.
– februarja: Vanekov večer: »Rezultati ankete in analize stanja na področju
varovanja okolja v slovenskih občinah s poudarkom na stanju v Pomurju«;
Karel Lipič, predsednik ZEG; ZEG, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– marca: spominska slovesnost: »Poslanstva in poslaništva - od Rakičana
do Madrida in nazaj« - ob 100. obletnici rojstva diplomata in publicista
Rudija Čačinoviča (župan MOMS Anton Štihec, mag. Franc Kuzmič, dr.
Janez Malačič, dr. Jožef Kunič, akad. dr. Anton Vratuša); Ustanova, PIŠK,
MOMS, SDMO; PIŠK, Murska Sobota.
– marca: predstavitev Pavlove slovnice (dr. Jesenšek, akad. dr. Zorko, akad.
dr. Vratuša, dr. Bajzekova); Občina Cankova, Ustanova, Univerza Maribor;
Cankova.
– marca: razstava: »Zadnji pričevalci - spomini internirancev italijanskih
fašističnih taborišč in zaporih pred in med 2. svetovno vojno«; ZRC SAZU;
Vrt, Petanjci.
– marca: likovna delavnica v Vrtu; OŠ Tišina; Vrt, Petanjci.
– marca: Vanekov večer: predstavitev knjige prof. dr. Ivana Kristana »Osamosvajanje Slovenije« in pogovor z avtorjem; Ustanova, Društvo pravnikov
v Pomurju, GV Založba; PIŠK, Murska Sobota.
– aprila: Vanekov večer: predavanje prof. dr. Marka Jesenška »Iz zgodovine
prekmurskega jezika« in prof. dr. Marije Bajzek Lukač »O prevajanju Prekmurske slovenske slovnice«; predstavitev »Prekmurske slovenske slovnice«
(dr. A. Pavla); Ustanova, PIŠK; Murska Sobota.
– aprila: posebna priloga revije Svobodna misel »Vrt spominov in tovarištva«; Svobodna misel, Ustanova; Ljubljana.
52

– aprila: svečana zasaditev jerebike iz Dražgoš in partizanske Jelovice; Ustanova in Organizacijski odbor za prireditve Po stezah partizanske Jelovice;
Ustanova, OO za prireditve …; Vrt, Petanjci.
– maja: Vanekov večer: »Vpliv nevzdrževanih kurilnih in dimnikarskih
naprav na varstvo zraka v Pomurju«; Bojan Brenčič, Sekcija dimnikarjev
pri OPZ in direktor ABD - Dimnikarstvo MS, d. o. o.; ZEG in Ustanova;
Vrt, Petanjci.
– maja: 13. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Jambori
spominov in dobrega sosedstva – Radgonski kot in Porabje; častni gosti
in govorniki: Jože Hirnok, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem,
Suzana Weitlaner, predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko
Štajersko - Pavlova hiša, dr. Boris Jesih, državni sekretar v kabinetu predsednice vlade RS; v programu so sodelovali: Pevski zbor Pavlove hiše,
pesnica Rezka Kanzion - Pavlova hiša, Otroška folklorna skupina Števanovci, Ljudske pevke Zveze Slovencev, Števanovci, OŠ Tišina, Gimnazija
F. Miklošiča Ljutomer; Ustanova; zasaditev spominskih dreves iz Porabja,
Radgonskega kota in Dražgoš.
– maja: predstavitev knjige Tanje Radonjič Kranjec »Pajla - pogovor s tremi«;
Univerzitetna študijska knjižnica; Maribor.
– maja: razstava o življenju v Radgonskem kotu in Porabju; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– maja: obisk Društva slovensko-ruskega prijateljstva; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– maja: šola v naravi; OŠ Tišina; Ustanova, OŠ Tišina; Vrt, Petanjci;
– maja: obski iz občine Pinkovac (Avstrija) – večja skupina gradiščanskih
Hrvatov in vodstvo občine; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: spominski pohod po obeležjih NOB in osamosvojitvene vojne ‚91 v
občini Tišina - začetek v Vrtu in koncert Marjetke Popovske, Izola; Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Občina Tišina, Ustanova; Vrt,
Petanjci; Tišina.
– junija: Vanekov večer: »Panonska, še posebej prekmurska duša«; psihiater
dr. Jože Magdič; Ustanova; PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– junija: kolesarjenje ob Muri - Vrt postaja; JZ KP Goričko, Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– junija: obisk veleposlanika Japonske Shigenija Jomorija ter ministra za
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala; Ustanova; Vrt, Petanjci.
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– junija: Vanekov večer: »Prekmurje v diplomatskih načrtih ob koncu 1. svetovne vojne in utrinki iz sodobne Kitajske«; dr. Uroš Lipušček; Ustanova,
PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– avgusta: dokumentarni film TV Slovenije »Dolga je pot od nekje do nekoč!« (akad. dr. Vratuša, V. Kreslin); snemano tudi v Vrtu, Petanjci.
– septembra: obisk visokih predstavnikov gasilskih organizacij iz pomurske
regije in Avstrije; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: »trgatev« v Vrtu; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– septembra: sodelovanje na plenarnem zasedanju mednarodnega projekta
»European green belt«, Slavonice, Češka; Ustanova; Češka republika.
– oktobra: mednarodni simpozij »Protestantizem včeraj, danes in jutri« –
25 referentov; Slovensko protestantsko društvo P. Trubar, ZRC SAZU in
Ustanova; Hotel Radin, Radenci.
– oktobra: spominski pohod »Vaneča 2014«- začetek kolesarskega dela v
Vrtu; Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– oktobra: razstava »S sanjami v življenje«, Ana Balažič; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: zaključek literarnega natečaja »Ali se bodo tudi v prihodnje
mladi tako kot štorklje vračali domov?« in uradna predstavitev zbornika
»Ograček …«; častna gosta in govornika: akad. dr. Matjaž Kmecl in Nuša
Kerševan, predsednica društva Zeleni prstan, Ljubljana; v programu so
sodelovali: OŠ Tišina, Gimnazija Murska Sobota; Zavod za šolstvo - OE
M. Sobota, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– oktobra: razstava »Cerkovna ordninga, Dalmatinova biblija in Bohoričeva
slovnica« - delno prenešena razstava iz NUK; PIŠK in Ustanova; PIŠK,
Murska Sobota.
– oktobra: literarno srečanje piscev upokojencev Pomurja; Pomurska pokrajinska zveza DU MS, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– novembra: Vanekov večer: »Primož Trubar - Cerkveni red (1564)«; mag.
Drago Sukič, predsednik Trubarjevega foruma, dr. Fanika Kranjc Vrečko,
urednica Trubarjevih zbranih del, mag. Geza Erniša, častni škof EC in
strokovni recenzent prevoda; PIŠK in Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– novembra: delavnica za strokovne delavce »Od ideje do aplavza«; OŠ Tišina; Vrt, Petanjci.
– novembra: delovna akcija ter srečanje sodelavcev in prijateljev Vrta, druženje »ob listju«; Ustanova; Vrt, Petanjci.
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– decembra: Vanekov večer: »Klic k razumu - spomini Mirana Potrča« –
pogovor z avtorjem; PIŠK in Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: razpis literarnega natečaja »Nikoli več vojne«.
2015:
Porajmos, zamolčani genocid nad Romi; 2015, ured. dr. Vera Klopčič in
Marjetka Bedrač, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, Maribor,
Ustanova, Petanjci, 87 str.
Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše; 2015; ured. Mirko Munda,
Ustanova, Petanjci, PAZU, Murska Sobota in SAZU, Ljubljana, 438 str.
– februarja: mednarodni projekt: Kamnite solze (Stone tears) - zloženka o
projektu - Ustanova je partner; Sinagoga, Maribor.
– februarja: slovesnost ob 100-letnici akademika dr. Antona Vratuše (akad.
Ciril Zlobec, dr. Etelka Korpič-Horvat, akad. dr. Tadej Bajd; sodelovala:
E. Car, V. Kreslin); SAZU, PAZU, Ustanova; SAZU, Ljubljana.
– februarja: razstava o življenju in delu akad. dr. Vratuše; avtor: mag. F.
Kuzmič; Ustanova; SAZU, Ljubljana.
– februarja: slovesnost ob 100-letnici akademika dr. A. Vratuše (dr. G. Čačinovič Vogrinčič; v programu sodelovali: OŠ Grad, glasbeno-pevska skupina, Krog); MOMS, Občina Grad, Ustanova; grad v M. Soboti; Ustanova je
podelila svojemu častnemu članu in aktivnemu sodelavcu od ustanovitve
akad. dr. Vratuši veliko častno listino Ustanove.
– marca: mednarodna okrogla miza: »Slovenci na avstrijskem Štajerskem
med tradicijo in inovacijo«; INV, Ljubljana, Ustanova, Odbor SAZU za
proučevanje narodnih manjšin, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša; Vrt, Petanjci.
– marca: spominska slovesnost ob 70-letnici usmrtitve talcev v Črnskih mejah in obeležitev 70-letnice osvoboditve; Združenje borcev za vrednote
NOB - KO Tišina, Občina Tišina, Ustanova; Črnske meje in Tišina.
– marca: Vanekov večer: »Literarna ustvarjalnost Evalda Flisarja ob njegovi
70-letnici« - pogovor z avtorjem in razstava (prenos iz NUK-a); Ustanova,
PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– aprila: otvoritev razstave o Keplerju, OŠ Tišina; Vrt, Petanjci.
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– maja: 14. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Naši zakladi – svoboda (70 let osvoboditve); častna gosta in govornika: predsednik
ZVVS gen. Ladislav Lipič in akad. dr. Anton Vratuša; Ustanova, Občina
Tišina, Združenje borcev za vrednote NOB, ZVVS, društvo Sever; v programu so sodelovali: Glasbena šola M. Sobota, OŠ Tišina, Gimnazija F.
Miklošiča Ljutomer, PZ Slava Klavora, Maribor; Ustanova, občina Tišina,
ZVVS, združenje borcev za vrednote NOB; zasaditev spominskega drevesa
S. Klavora.
– maja: občni zbor Skupnosti prekmurske čete in brigade, Vrt, Petanjci.
– maja: obisk in delovno srečanje vodstva OPZ M. Sobota; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– maja: obisk Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, Ljubljana, in Koroškega kluba; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: obisk udeležencev 7. mednarodnega srečanja vojaških vozil, Pomurje; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: spominski pohod po obeležjih NOB in osamosvojitvene vojne ‚91 začetek in zaključek v Vrtu; Občina Tišina, Združenje borcev za vrednote
NOB, ZZVS, Policijsko veteransko društvo Sever, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: obisk vodstva SAZU, Ljubljana; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: 15. srečanje Gradišč Slovenije - obisk udeležencev srečanja (600);
Turistično društvo Gradišče, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: predstavitev znanstvene monografije »Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše«; PIŠK, SAZU, PAZU, Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– junija: obisk pevske skupine Kresnice, Ajdovščina; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– junija: razstava o življenju in delu akad. dr. Vratuše; avtor mag. F. Kuzmič;
Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– julija: Vanekov večer: »Aktualni izzivi«; mag. Dejan Židan, podpredsednik
Vlade RS ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ustanova;
Vrt, Petanjci.
– avgusta: poročna svečanost v Vrtu; sorodniki mladoporočencev in Ustanova; Vrt, Petanjci.
– avgusta: ustanovna seja komisije za turizem Občine Tišina - Ustanova ima
člana.
– septembra: Vanekov večer: »Kitajska spreminja svet«; dr. Uroš Lipušček;
Ustanova, PIŠK; Murska Sobota.
– septembra: svečana javna seja Občinskega sveta Občine Tišina ob občinskem prazniku: akad. dr. Vratuša je proglašen za častnega občana, članica
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uprave Ustanove N. Mladenovič prejme visoko priznanje za svoje delo v
občini (tudi v Ustanovi); Tišina.
oktobra: slikarska delavnica: Likovno društvo G. Radgona in Ustanova;
Vrt, Petanjci.
oktobra: mednarodni simpozij ob 300-letnici prve ohranjene prekmurske
knjige Mali katekizem Franca Temlina: »Zapisana beseda ostane - Littera
scripta manet«; PIŠK, EC v RS, MOMS, Občina Tišina in Ustanova; PIŠK,
Murska Sobota; izšel tudi zbornik povzetkov.
oktobra: zaključna prireditev literarnega natečaja »Nikoli več vojne«; častni
gosti in govorniki: pisatelj Tone Partljič, akad. dr. Matjaž Kmecl, Nuša Kerševan; v programu so sodelovali: Gimnazija Murska Sobota, OŠ Radenci,
OŠ Tišina; Zavod za šolstvo - OE Murska Sobota, Ustanova; zasaditev avtohtonih slovenskih vrtnic »Prešeren« in »Trubar« (žlahtnitelj dr. Kmecl)
in spominskega dreves društva Zeleni prstan, Ljubljana; Ustanova, Zavod
za šolstvo - OE M. Sobota; Vrt, Petanjci.
oktobra: spominski pohod »Vaneča 2015« - začetek kolesarske poti v Vrtu;
Združenje borcev za vrednote NOB - KO Tišina, Ustanova; Vrt, Petanjci.
oktobra: obisk skupine vojnih invalidov, Ljubljana; Ustanova; Vrt, Petanjci.
novembra: slavnostni koncert pevskega zbora S. Klavora ob 70-letnici
delovanja; Ustanova je dobila posebno priznanje, podpredsednik uprave
postal častni član zbora; Maribor.
novembra: učna delavnica - tečaj hitrega branja; OŠ Tišina; Vrt, Petanjci.
novembra: Vanekov večer: »Svet na razpotju - Agenda 2030 za trajnostni
razvoj - posebni vrh OZN« - prof. dr. Dušan Plut; Ustanova, PIŠK; PIŠK,
Murska Sobota.
novembra: delovno-družabno srečanje v Vrtu, druženje »ob listju«; Ustanova; Vrt, Petanjci.
novembra: Vanekov večer: »Problematika onesnaževanja z elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji« - Karel Lipič, predsednik ZEG; ZEG, Ustanova,
PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
novembra: predstavitev pesniške zbirke Š. Titana »Večni postopač« in romana »Božja sodba«; Štefan Titan, Ustanova; Vrt, Petanjci.
- simpozij Centra za študij civilizacij na Univerzi v Pekingu: Centralno
evropske države in pobuda o novi kitajski&quot; svileni poti&quot; nastop
dr. Uroša Lipuščka, člana PS Ustanove v imenu Ustanove.
decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
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– decembra: predstavitev knjige dr. B. Repeta: »Milan Kučan, prvi predsednik« ter pogovor z avtorjem in M. Kučanom; založba Modrijan, PIŠK in
Ustanova; PIŠK, Murska Sobota.
– decembra: delovno srečanje ter obisk vodstev ZVVS in društva Sever;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
– decembra: razstava del slikarske delavnice Likovnega društva G. Radgona
v Vrtu; Dosor, Radenci.
– decembra: srečanje ustanoviteljev, donatorjev in sodelavcev Ustanove;
Ustanova; Vrt, Petanjci.
2016:
Protestantizem včeraj, danes in jutri - zbornik mednarodnega simpozija,
Radenci, 24. in 25. oktober 2014; 2015; ured. mag. Franc Kuzmič in dr. Polonca Šek Martük, Ustanova, Petanjci, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Ljubljana, ZRC SAZU, Ljubljana, PAZU, Murska Sobota, 391 str.
– januarja: srečanje Čebelarske zveze Slovenije ter ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. D. Židana; ČZS in PČZ, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– februarja: spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Ustanove; zbor
ustanoviteljev; Vrt, Petanjci.
– februarja: razpis literarnega natečaja »Domovina je tam, kjer je dom«.
– februarja: predstavitev zbornika »Porajmos, zamolčani genocid nad Romi«;
Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga; Maribor.
– marca: predstavitev zbornika »Protestantizem ...«; Ustanova, PIŠK; PIŠK,
Murska Sobota.
– marca: Vanekov večer: »Električni smog v Prekmurju«; Karel Lipič,
predsednik ZEG; Ustanova, ZEG; PIŠK, Murska Sobota.
– marca: podpis pogodbe o prenosu nepremičnega premoženja Občine Tišina in M. Šiftarja v upravljanje Ustanove.
– aprila: predstavitev zbornika »Porajmos - zamolčani genocid na Romi«;
založniki in PIŠK; PIŠK, Murska Sobota.
– aprila: zasaditev drevesa Ustanove na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani; društvo Zeleni prstan, Ustanova; Ljubljana.
– aprila: obisk OŠ Radenci, Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: »Keplerjev dan«; OŠ Tišina; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– aprila: proslava ob dnevu upora mestne občine Murska Sobota – slavnostni
govornik: podpredsednik uprave Ustanove; Murska Sobota.
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– maja: 15. Dan spominov in tovarištva (mladinska prireditev): Naši zakladi - moč besede; častni gosti in govorniki: akad. dr. Jože Pirjevec, Ištvan
Kondora, župan Občine Šarvar, Madžarska, Vlado Radikon, predsednik
Društva Primorcev in Istranov v Prekmurju, Lendava; v programu so sodelovali: OŠ Tišina, Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer, Društvo Primorcev in
Istranov v Prekmurju, Lendava; Ustanova; zasaditev spominskega drevesa
iz nekdanjega taborišča Šarvar na Madžarskem.
– maja: srečanje Zveze brigadirjev Slovenije in Društva brigadirjev v Pomurju; Ustanova, Društvo brigadirjev; Vrt, Petanjci.
– maja: obisk vodstva Pravne fakultete Univerze v Mariboru; Ustanova; Vrt,
Petanjci.
– maja: obisk skupine Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica;
zasaditev spominskega ruševja; Ustanova; Vrt, Petanjci.
– maja: Vanekov večer: »Evropska unija - izzivi in priložnost - TTIP in druga
aktualna vprašanja«; dr. Igor Šoltes, evropski poslanec; Ustanova, PIŠK;
PIŠK, Murska Sobota.
Petanjci, 30. maja 2016
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Marjan ŠIFTAR
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pomurskimi rojaki; 2011; uredil Mirko Munda; Podjetje za promocijo
kulture Franc-Franc in Ustanova, Petanjci, 416 str.
24. Andrea Haberl Zemljič, Pustiti jezik v vasi – ohranjanje in opuščanje
slovenskega jezika v Radgonskem kotu; 2012; Inštitut za narodnostna
vprašanja, Ljubljana in Ustanova, Petanjci, 261 str.
25. Dr. Vanek Šiftar slovenski romolog (ob devetdesetletnici rojstva in
desetletnici smrti 1919–1999–2009); 2011; uredil: mag. Mladen Tancer,
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Ustanova, Petanjci, Svet
Romske skupnosti RS, Murska Sobota, 263 str.
26. Pajla – pogovor s tremi; 2013; Tanja Radonjič Kranjec, založba Pozoj,
Velenje, Občina Velika Polana, Ustanova, Petanjci, 196 str.
27. Vrt spominov in tovarištva – vodnik; 2013; urednica: dr. Tanja Simonič
Korošak; Ustanova, Petanjci, 62 str.
28. Ograček mladih talentov – zbornik literarnih natečajev 2009–2014;
2014; ured. Irena Kumer in uredn. odbor, Ustanova, Petanjci, 139 str.
29. Porajmos, zamolčani genocid nad Romi; 2015, ured. dr. Vera Klopčič in
Marjetka Bedrač, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, Maribor,
Ustanova, Petanjci, 87 str.
30. Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše; 2015; ured. Mirko Munda, Ustanova, Petanjci, PAZU, Murska Sobota in SAZU, Ljubljana, 438
str.
31. Protestantizem včeraj, danes in jutri; zbornik mednarodnega simpozija, Radenci, 24. in 25. oktober 2014; 2015; ured. mag. Franc Kuzmič
in dr. Polonca Šek Martük, Ustanova, Petanjci, Slovensko protestantsko
društvo Primož Trubar, Ljubljana, ZRC SAZU, Ljubljana, PAZU, Murska
Sobota, 391 str.
32. Daljši, celoviti ter za promocijo Vrta in Ustanove pomembni prispevki so
bili objavljeni v različnih publikacijah: zbornik Radenske (avtor Kajetan
Kovič), Večer (posebna priloga), Svobodna misel (posebna priloga), Oaza
zdravja – Pomurje, publikacije Občine Tišina, zbornik Pravne fakultete
Univerze v Mariboru ob 60. letnici pravnega študija v Mariboru; zbornik
INV ob njegovi 90. letnici, zbornik festivala stare glasbe Seviqc - Brežice,
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Panonski letni zborniki PAIN (osrednja ustanova gradiščanskih Hrvatov
v Avstriji), avtorski prispevki, predvsem akad. dr. Antona Vratuše, pa tudi
v več strokovnih in znanstvenih revijah (Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, in druge).
Petanjci, junija 2016
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Irena KUMER

Literarni natečaj – ograček mladostne
ustvarjalnosti pomurskih osnovno- in
srednješolcev
Uvod
Tako kot pri sleherni dejavnosti je tudi za izvedbo literarnega natečaja,
ki ga od šolskega leta 2009/10 razpisujeta Zavod RS za šolstvo Območna
enota Murska Sobota in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, bila pomembna
dobra ideja in ljudje, ki so idejo razvili do izvedbene ravni. Pobudo in povabilo akademika dr. Antona Vratuše, da območna enota skupaj s fundacijo
izvede literarni natečaj, na katerem bi sodelovali učenci in dijaki pomurskih
osnovnih in srednjih šol, učenci iz šol v Porabju, morda iz šol, ki imajo tudi
slovenščino kot fakultativni predmet na avstrijskem Štajerskem, sem sprejela
kot velik izziv. Ob prvem razpisu nismo razmišljali, da bo natečaj prerasel v
vsakoletni zahteven projekt.
Z zavedanjem, da sta vzgoja in izobraževanje neločljivo povezana z razvojem človeške družbe in na ta način odsev njenih vrednot, vplivov okolja in
časa, vsako leto znova pristopamo k snovanju razpisa literarnega natečaja
– doslej jih je bilo že sedem. Za tematiko izbiramo pomembne dogodke iz
preteklosti in aktualna vprašanja sodobnega družbenega dogajanja.
Že pri prvem razpisu smo razmišljali, da bi bila tematika posameznega natečaja povezana s problematiko, ki je v preteklosti ali sedanjosti zaznamovala
ljudi in pokrajino ob reki Muri ter njene sosede. S tem se literarni natečaj
navezuje na poslanstvo in dejavnost Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija ter Vrt
spominov in tovarištva kot srčiko delovanja Ustanove. V Listini Ustanove dr.
Šiftarjeva fundacija je med zelo razvejano dejavnostjo opredeljena tudi njena
kulturno-izobraževalna dejavnost. Z literarnim natečajem je osnovno- in
srednješolcem dana možnost, da s podporo svojih mentorjev izrazijo lastno
nadarjenost in ustvarjalnost.
Sleherno šolsko leto se na področju slovenskega osnovno- in srednješolskega izobraževanja zvrsti množica natečajev, tudi literarnih. Vzgojno-izobra65

ževalne ustanove so dobesedno zasute z njimi. Odločitev za odziv na natečaj
ni povsem samoumevna, saj morata biti za sodelovanje ustrezno motivirana
hkrati učitelj in učenec.
Tako se je od šolskega leta 2009/10 do 2015/16 zvrstilo sedem literarnih
natečajev.
»Sprehajal sem se po Vrtu spominov in tovarištva«, šolsko leto 2009/10
Prvi literarni natečaj, ki smo ga razpisali v šolskem letu 2009/10, smo naslovili »Sprehajal sem se po Vrtu spominov in tovarištva«. K sodelovanju smo
povabili učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole in
dijake vseh programov srednje šole ter učence narodnostnih šol v Porabju.
Ideji, da k udeležbi povabimo tudi učence iz šol s fakultativnim poukom slovenščine na avstrijskem Štajerskem, smo se nato po pridobivanju ustreznih
informacij odrekli. Smo pa prvo leto k sodelovanju povabili tudi prekmurske
študente.
Ob že omenjeni obilici literarnih natečajev z bolj ali manj mamljivimi nagradami, ki jih vsako leto v slovenskem prostoru razpisujejo številne ustanove
in organizacije, ter z upoštevanjem, da natečaj ni imel tradicije, smo bili s
sicer skromnim odzivom zadovoljni. Pomembno je, da je Vrt spominov in
tovarištva na Petanjcih v besedilih mladih ustvarjalcev zažarel kot edinstvena
učilnica v naravi, še posebej najboljši prispevki pa so potrdili ustvarjalnost
avtorjev.
A vsako noč, ko je zavladala smrtna tišina, se je na vrtu pojavila skrivnostna
ženska. Skrbela je zanj. Nikoli pa se vrta ni dotaknila. Lebdela je nad vrtom
in s svojimi gibi je delovala kakor nežen spomladanski veter, ne glede na letni
čas. Iz prosojnih rok varuhinje je na izčrpan vrt pršel hladen dež, da bi se
lahko napil, povrhu pa mu je šepetala pomirjajoče besede. Samo zaradi nje je
ta majhen košček narave uspeval. Bila sta kot eno. A njen raj je v sebi skrival
mnogo žalostnih skrivnosti, ki si jih je delil s starima žalujkama. Korenine sta
razširili globoko po vsem vrtu in z njim za večno zapečatili zavezo… Tako je
ubesedila svojo ustvarjalno domišljijo v spisu z naslovom Skrivnosti vrta
Marina Gabor, osmošolka iz Osnovne šole Stročja vas.
Z natečajem smo opredelili vlogo, pomen in dejavnosti vrta ter druge pogoje razpisa. Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je izjemna učilnica v naravi,
ki mlade vzgaja in hkrati nudi možnost odkrivanja in bogatenja znanja na poti
njihovega razvoja. Vrt je navdih znanstvenim, kulturnim in izobraževalnim
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dejavnostim, ki se odvijajo v njem. Je okolje, ki omogoča, da se plemenitimo in
širimo znanje s področja kulturne in naravne dediščine, naravoslovja, varstva
okolja, zgodovine, vzgoje za mir, sodelovanja med narodi in regijami, znanstveno-raziskovalnega dela idr.
Tako kot smo predstavili osnutek prvega razpisa literarnega natečaja najprej
ravnateljem osnovnih in srednjih šol na strokovnih srečanjih murskosoboške
enote, smo to storili tudi pri naslednjih razpisih. Ravnatelje smo spodbujali
tudi v okviru vsakoletnih strokovnih srečanj, da za sodelovanje motivirajo
učitelje slovenščine, le-ti pa učence, ki so nadarjeni za pisanje in jih tovrstna
ustvarjalnost veseli. V prvem letu so vse šole prejele tudi izvod dvojezične slovensko – angleške publikacije Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih (izdala
in založila Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Znanstvenoraziskovalni center
SAZU, Ljubljana 2008), ki jo je šolam podarila Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
Na prvi literarni natečaj so se odzvale 4 OŠ skupaj z dvanajstimi izdelki, 1
SŠ z dvema prispevkoma in 1 študent. Natečaja so se udeležili: OŠ Bakovci,
OŠ Grad, OŠ I Murska Sobota, OŠ Stročja vas, Gimnazija Murska Sobota
in 1 študent.
Komisija za vrednotenje besedil v sestavi:
• Irena Kumer, predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo,
• Majda Frančič, učiteljica slovenščine na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci,
• Vida Vratuša Podojstršek, učiteljica slovenščine na OŠ III Murska Sobota,
je ovrednotila prispevke. Pri vrednotenju je upoštevala kriterije s podrobno opredeljenimi elementi, ki so bili pripravljeni na osnovi razpisne dokumentacije. Na tak način so vrednotile besedila v naslednjih letih tudi ostale
komisije. Članu in vsem članicam se za predano, prostovoljno in strokovno
opravljeno delo iskreno zahvaljujem.
Komisija je ugotovila, da so mladi ustvarjalci, še posebej pa najboljši, prepričali z izvirnostjo in ustvarjalnostjo, hkrati pa z razumevanjem in argumentiranjem ter pozitivnim osebnim odnosom do temeljnih človeških vrednot.
Kot najboljše je med osnovnošolskimi besedili ovrednotila tri prispevke.
Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Marina Gabor

8.

Lidija Novina

OŠ Stročja vas

2.

Larisa Čerpnjak

7.

Marija Štesl

OŠ Grad

3.

Helena Balažic

8.

Olga hodošček

OŠ Bakovci
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Komisija je ovrednotila tudi oba srednješolska in izdelek študenta.
Ime in priimek
Ime in priimek
Zap. št.
Razred
Šola
avtorja
mentorja
1.

Borut Andrejek

3.

Regina Cipot

Gimnazija Murska Sobota

2.

Saša Harkai

3.

Regina Cipot

Gimnazija Murska Sobota

Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Status

Fakulteta

Stalno bivališče

1.

Nino Gumilar

ŠTUD.

FF Maribor

Grad 93, 9264 Grad

Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj in zahval
Organizatorji natečaja smo se odločili, da najboljšim avtorjem na slovesnosti v začetku meseca oktobra podelimo priznanja in jim podarimo
knjižne nagrade iz bogatega nabora, ki jih izdaja Ustanova dr. Šiftarjeva
fundacija. Potem ko smo oblikovali častno vstopnico v Vrt spominov in
tovarištva, le-to prejmejo tudi nagrajenci. Mentorjem nagrajenih ustvarjalcev podelimo zahvale in rože. Slovesnost s kulturnim programom ob
sklenitvi prvega natečaja in tudi naslednja je bila v občinski dvorani na
Tišini. Po izvedbi tretjega natečaja smo sklenili, da bo prizorišče zaključne
slovesnosti podelitve priznanj Vrt spominov in tovarištva. Prireditev je
torej na prostem, tam, kjer se je zgodba o edinstvenem spominskem parku
začela, hkrati pa se na Vrt, njegovo začetnico mater Apolonijo, njegovega
ustanovitelja dr. Vaneka Šiftarja in izročilo Vrta naslanja večina dosedanjih tem oziroma naslovov natečaja. Tako je doslej Vrt v žarečih jesenskih
barvah na simboličen način sooblikoval slovesnost in prijazno nagovarjal
udeležence prireditve.
Pri večini slovesnosti so v kulturnem programu – druga, tretja, četrta, peta
in šesta prireditev so bile sooblikovane z odlomki iz nagrajenih besedil –
sodelovali predvsem učenci OŠ Tišina in dijaki Gimnazije Murska Sobota,
pridružujejo se jim otroci iz vrtca Plavček Tišina. Pri šesti slovesnosti so se
jim pridružili učenci OŠ Radenci. Izvajalci so se s podporo svojih mentorjev
vedno znova izkazali z odlično izvedbo programa. Organizatorji natečaja
prireditve nismo zasnovali na množičnem obisku, kljub temu pa se sleherno
leto s svojo udeležbo pokloni ogračeku pomurskih talentov poleg ostalih
tudi vrsta uglednih gostov, med njimi zavzemajo posebno mesto slavnostni
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govorniki. Mlade ustvarjalce in udeležence so poleg idejnega očeta natečaja akademika dr. Antona Vratuše doslej nagovorili in podelili nagrajencem
priznanja dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo, akademik dr. Boštjan Žekš,
prof. dr. Cvetka Toth-Hedžet, igralka in pisateljica Saša Pavček, pisatelj Tone
Partljič. Menim, da je potrebno omeniti, da sleherno leto pozdravne besede
poleg predsednika Uprave Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija nameni udeležencem prireditve tudi župan občine Tišina.
»Moj sosed«, šolsko leto 2010/11
Za drugi literarni natečaj smo izbrali naslov Moj sosed. Z natečajem smo
želeli spodbuditi učence k uzaveščanju o prostoru, v katerem živijo, zgodovinski
dediščini, njegovih človeških potencialih in vpetosti v sočasna družbena razmerja; učenci naj raziskujejo jezikovno, etnično in versko raznolikost prebivalstva
v pokrajini in v širšem panonskem prostoru (sosednje pokrajine Avstrija, Hrvaška, Madžarska). Mentorjem v pomoč smo organizirali tudi odlično sprejeto
predavanje prof. dr. Jerneja Zupančiča z Oddelka za geografijo FF Univerze
v Ljubljani, ki je predstavil svoj pogled na etnično podobo in migracije v
panonskem prostoru.
Na razpis se je odzvalo 6 osnovnih šol s 26 prispevki oz. avtorji in 2 srednji šoli z 11 prispevki ter 1 študent zunaj kategorije, saj smo sodelovanje s
študenti opustili zaradi organizacijskih razlogov. Na natečaju so sodelovale
naslednje šole: OŠ Bakovci, OŠ Grad, OŠ I Murska Sobota, OŠ III Murska
Sobota, OŠ Šalovci, OŠ Tišina, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Murska Sobota.
Besedila sta vrednotili dve komisiji. Komisija za OŠ v sestavi:
• Irena Kumer, predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota,
• Majda Frančič, učiteljica slovenščine na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci,
• mag. Valerija Perger, svetovalka na Zavodu RS za šolstvo OE Murska Sobota,
je kot najboljša ovrednotila besedila naslednjih učencev:
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Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Andreja Ostanek

9.

Olga Hodošček

OŠ Bakovci

2.

Helena Balažic

9.

Olga Hodošček

OŠ Bakovci

3.

Tadeja Donša

9.

Bernarda Jureš

OŠ Tišina

4.

Jan Števančec

8.

Andreja Ošlaj

OŠ I Murska Sobota

5.

Larisa Čerpnjak

8.

Marija Štesl

OŠ Grad

Srednješolske prispevke je vrednotila komisija:
• Irena Kumer, predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota,
• dr. Jernej Zupančič, Oddelek za geografijo FF, Univerza v Ljubljani,
• mag. Valerija Perger, svetovalka na Zavodu RS za šolstvo OE Murska Sobota.
Med srednješolskimi prispevki so bila najboljša naslednja besedila:
Zap. št.

Ime in priimek
Ime in priimek
Razred
avtorja
mentorja

1.

Anja Zamuda

2.

Irena Horvat

2.

Primož Seršen

1.

Irena Štuhec

3.

Sara Ferlin

3.

Irena Štuhec

4.

Aljaž Škalič

1.

Irena Štuhec

5.

Borut Andrejek

4.

Regina Cipot

Šola
Gimnazija
Murska Sobota
Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer
Gimnazija
Murska Sobota

Zunaj kategorije je na natečaju sodeloval s prispevkom študent, ki ga je
komisija prav tako predlagala za priznanje.
Zap. št. Ime in priimek avtorja Status
1.

Nino Gumilar

Štud.
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Fakulteta

Stalno bivališče

FF Maribor

Grad 93, 9264 Grad

»Moj ogra(d)ček«, šolsko leto 2011/12
Z natečajem z naslovom »Moj ogra(d)ček« v šolskem letu 2011/12 smo
želeli pomurske učence in dijake spodbuditi, da razmišljajo o človeških potencialih in o bogastvu kulturne ter naravne dediščine prostora, v katerem
živijo oziroma so živele generacije njihovih prednikov. Ogra(d)ček je bil v
središču življenja in dela naših prednikov, najsi je bil del domačije ali šolskega
prostora, kjer so mladi pridobivali znanja, razvijali različne spretnosti za življenje in se učili sožitja z naravo.
Mlade ustvarjalce smo z natečajem povabili, da razmišljajo, kako v današnjem odtujenem svetu doumevajo bogastvo kulturne in naravne dediščine.
V razpisu smo tudi priporočali, da učenci in dijaki v razmišljanjih, ki predstavljajo spominski in izkušenjski svet njihovih starih staršev in drugih ali
njih samih, upovedijo svoje videnje ogra(d)čeka kot priložnosti in vrednote
trajnostnega razvoja.
Ogra(d)ček pa lahko človeku pomeni tudi drugačno razsežnost. V »ogra(d)
čeku sanj« išče uteho v sreči ali žalosti in hkrati mu predstavlja navdih za
njegovo ustvarjalno delo. Naslov torej, ki je spodbujal tudi domišljijo.
Na razpis se je tretje leto odzvalo že 13 OŠ in dvaintrideset avtorjev ter
4 srednje šole in deset avtorjev. Šole, ki so se udeležile natečaja, so bile: OŠ
Bakovci, OŠ Beltinci, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Franceta Prešerna
Črenšovci, OŠ Fokovci, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Grad, OŠ Mala Nedelja, OŠ
I Murska Sobota, OŠ II Murska Sobota, OŠ Puconci, OŠ Šalovci, OŠ Tišina,
Biotehniška šola Murska Sobota, Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer in Gimnazija Murska Sobota.
Na podlagi razpisne dokumentacije in kriterijev je besedila vrednotila komisija v sestavi:
• Irena Kumer, predstojnica Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota,
• Boža Trajbarič, profesorica slovenščine na Gimnaziji Murska Sobota,
• mag. Valerija Perger, svetovalka Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota,
ki je vrednotila besedila tudi naslednjih natečajev.
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Med osnovnošolskimi so bila najboljša besedila naslednjih učencev, udeležencev natečaja:
Zap. št.

Ime in priimek
Razred
avtorja

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Nina Grah

8.

Marija Štesl
OŠ Grad

OŠ Grad

2.

Melanie Horvat

9.

Breda Kerčmar
OŠ Šalovci

OŠ Šalovci

3.

Naja Belec

8.

4.

Filip Dora

9.

Slavica Brunec

OŠ II Murska Sobota

5.

Ana Trstenjak

8.

Karmen Rauter

OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci

Valerija Dravec
OŠ I Murska Sobota
OŠ I Murska Sobota

Med srednješolskimi prispevki so bila najboljša besedila naslednjih avtorjev:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek
avtorja

Ime in priimek
mentorja

Šola

Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Gimnazija Franca Miklošiča
Nina Mladenovič
Irena Štuhec
Ljutomer
Cvetka
Ekonomska Šola
Anja Micevski
Mencigar Rituper
Murska Sobota
Gimnazija Murska
Doris Horvat
mag. Suzana Jakoša
Sobota
Marjanca
Biotehniška Šola
Klara Copot
Ferko Omahen
Rakičan
Jana Žnidarič

Irena Štuhec

Na oktobrski podelitvi priznanj in zahval v Vrtu spominov in tovarištva je
slavnostni govornik akademik dr. Boštjan Žekš ugotavljal, da je »pomurski
vrtiček« v slovenskem merilu izjemen zaradi posebnih okoliščin. Tu se ne delite
in ne kregate med seboj. Želel bi, da bi te dobre odnose prenesli na celoten
slovenski »vrtiček«, Pomurci pa ostanite široki, tolerantni in pridni. Izrečene
besede so se dotaknile ne samo mladih nagrajencev, ampak vseh udeležencev.
72

»Posadila je dve vrbi žalujki/ mati ob vhodu v domači vrt«, šolsko leto
2012/13
S četrtim razpisom smo k sodelovanju v ogra(d)čeku mladih pomurskih
talentov povabili učence 8. in 9. razreda osnovne šole in dijake vseh programov srednje šole ter učence v Porabju z naslovom, ki sta prva dva verza
štirikitične pesmi Toneta Pavčka.
Pesnik je na tradicionalni mladinski kulturni prireditvi Jambori spominov in
dobrega sosedstva – Bela krajina, 7. maja 2010 v Vrtu spominov in tovarištva
na Petanjcih, povedal, da je pesem o vrtu na Petanjcih in njegovi začetnici
materi Apoloniji Šiftar prišla kot dar, ko je prejel vabilo Ustanove dr. Šiftarjeva
fundacija, da kot slavnostni govornik nagovori navzoče na majski prireditvi.
Z natečajem smo želeli spodbuditi avtorje, da bi razmišljali o moči optimizma in vere v življenje. Pesem, ki je hvalnica življenju, je bila izhodišče za
razmišljanje ustvarjalcem, kako doživljajo današnji odtujeni svet, v katerem
zaznavamo odsotnost nekaterih temeljnih človeških etičnih in moralnih vrednot in pesimizem ljudi glede prihodnosti.
Na razpis se je odzvalo 12 OŠ z dvaindvajsetimi prispevki oz. avtorji: OŠ
Prežihovega Voranca Bistrica, OŠ Bogojina, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Grad, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Križevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ II Murska
Sobota, OŠ III Murska Sobota, OŠ Odranci, OŠ Stročja vas, OŠ Šalovci. Med
srednjimi šolami pa 4 pomurske srednje šole z devetimi prispevki: Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer in Gimnazija Murska Sobota ter Vörösmarty
Mihály Gimnázium iz Monoštra, kar nas je še posebej razveselilo.
Med osnovnošolskimi so bila najboljša besedila naslednjih udeležencev
natečaja:
Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
avtorja

Šola

1.

Nina Grah

9.

Marija Štesl

OŠ Grad

2.

Blaž Kociper

9.

Gabrijela
Lačen Dora

OŠ Odranci

3.

Nataša Feher

9.

Marjetka Erdelji

OŠ Bogojina

4.

Alja Roudi

8.

Polona
Gujtman Maučec

OŠ II Murska Sobota

5.

Martina Korošec

8.

Katja Kustec

OŠ P. Voranca
Bistrica
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Med srednješolskimi prispevki so bila najboljša besedila naslednjih avtorjev:
Zap.
št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
mentorja

1.

Iva Drvarič

2.

Danica Muhič

Gimnazija
Murska Sobota

2.

Aleš Ropoša

4.

Judita Kalamar

Sred. zdravstvena šola
Murska Sobota

3.

Nastja Utroša

3.

Cvetka
Mencigar Rituper

Ekonomska šola
Murska Sobota

4.

Nina Mladenovič

2.

Irena Štuhec

Gimnazija
Franca Miklošiča
Ljutomer

5.

Martina Zakoč

13.

mag. Valerija
Perger

Vörösmarty
Mihály gimnázium
Szentgotthárd

Šola

Zaključna slovesnost četrtega literarnega natečaja je bila še posebno doživetje, saj je bila ena izmed dveh slavnostnih govornic Saša Pavček, hči pesnika
Toneta Pavčka. V svojem nagovoru mladim talentom je izpostavila: Pisati je
lepo, ni pa lahko, kajne? Pišemo samotni in sami zase, zazrti vase in oprti le
nase, velikokrat z muko, s trudom, a tudi ne brez posebnega užitka – ustvarjati
nekaj, česar še ni bilo!
Ko sem bila v osnovni šoli, sem imela veliko učnih težav, zelo težko sem brala,
pisala pa sem laže in najraje sem se predajala domišljiji. Če bi se znašla pred vašim sicer navdihujočim naslovom: Posadila je dve vrbi žalujki / mati ob vhodu v
domači vrt, ne vem, kaj bi napisala. Če bi mi že uspelo pravilno prebrati, bi se,
ne vedoč za resnično zgodbo, ki stoji za verzi, najbrž čudila: Zakaj dve žalujki?
Saj je ena dovolj! Danes, morda tudi zahvaljujoč vašim sočutnim prispevkom,
vem – zato, da sta par. Ker je ljubezen tisto, kar nas druži. Materina dobrota
pa je tako velika, da še drevesu ne privošči samevanja. Zato naj voščim tudi
vam: ostanite povezani med seboj, bodite ljubeči do besed, do našega jezika,
negujte to prelepo slovenščino, ki je res en čudežen butični jezik: malo nas
govori, a imamo kaj povedati, in to je bistveno!
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»Ali se bodo tudi v prihodnje mladi tako kot štorklje vračali domov?«,
šolsko leto 2013/14
Prekmurje je pokrajina, ki sta jo skozi stoletja zaznamovala izseljenstvo in
sezonstvo. Ljudje so se izseljevali v tujino z željo po boljšem življenju. Med
obema svetovnima vojnama se niso samo izseljevali, ampak so se podajali
na težavno pot sezonstva v mnoge evropske države in tako skušali zagotoviti
skromno preživetje številčnih družin.
Prekmurci so se izseljevali tudi v 50-ih in 60-ih letih preteklega stoletja,
najpogosteje v Ameriko, Kanado in Avstralijo, nekoliko kasneje pa so bili
mnogi primorani v sezonstvo, predvsem Avstrijo in Nemčijo. Ob praznikih in
dopustu pa so se vendarle vedno znova vračali, kot se na pomlad v deželo ob
Muri vračajo štorklje. Rasle so nove hiše, ozaljšala so se gospodarska poslopja.
V zadnjih dveh letih se je iz Slovenije odselilo rekordno število slovenskih
družin. Med osrednjimi razlogi za odhod je iskanje zaposlitve. Tako kot drugod v Sloveniji tudi v Prekmurju mnogi mladi zaradi brezposelnosti postajajo
malodušni. Izhod iz brezizhodnega položaja vidijo v odhodu v tujino, še več,
na delo v tujino jih usmerjajo uradne ustanove.
Na povabilo za sodelovanje v natečaju se je odzvalo 11 šol s triintridesetimi
avtorji: OŠ Bakovci, OŠ Grad, OŠ Križevci, OŠ Kuzma, OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, OŠ I Murska Sobota, OŠ II Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota,
OŠ Radenci, OŠ Šalovci in OŠ Tišina.
Med srednjimi šolami pa so na natečaju sodelovale: Biotehniška šola Rakičan, Dvojezična srednja šola Lendava, Ekonomska šola Murska Sobota,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja zdravstvena šola.
Med osnovnošolci so bili najboljši pisci naslednji učenci:
Zap. št.

Ime in priimek
Razred
avtorja

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Tim Celec

8.

Lea Žiško

OŠ Radenci

2.

Lara Karolyi

9.

Breda Kerčmar

OŠ Šalovci

3.

Mojca Vertič

9.

Marija Štesl

OŠ Grad

4.

Tia Horvat

8.

Lea Žiško

OŠ Radenci

5.

Blaž Klement

9.

Milena Mohorko

OŠ I Murska
Sobota
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Med srednješolskimi besedili je komisija ovrednotila tri najboljše:
Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Klemen Pucko

3.

Štefan Kardoš

Dvojezična srednja
šola Lendava

2.

Doroteja Fartek

4.

Marjanca
Ferko Omahen

Biotehnična šola
Rakičan

3.

Bianca Žitnik

4.

Mateja Rožanc
Zemljič

Srednja šola
za gostinstvo in
turizem Radenci

Avtorji nagrajenih besedil so kritično razmišljali o aktualni problematiki
selitve mladih talentov in drugih brezposelnih v tujino, ker doma zaman
iščejo zaposlitev, in ugotavljali, da to ni prava pot za razvoj slovenske družbe.
Iz izkušnje ljudi v panonskem prostoru, ki se s sezonstvom in izseljenstvom
soočajo že dve stoletji, so se porajale spodbudne pa tudi grenke ugotovitve.
Med slednjimi tudi bojazen, da se bodo mnogi za stalno naselili v tujini
oziroma se vrnili v domače okolje šele v starosti.
»Nikoli več vojne?«, šolsko leto 2014/15
Leta 2015 je miroljubni svet obeležil 70 let od konca 2. svetovne vojne,
ene največjih morij na svetu. 2. svetovna vojna je neizbrisno zaznamovala
svet, saj so bila porušena mnoga mesta in vasi, požgani in izbrisani domovi,
v taboriščih in zaporih so bili mučeni in ubiti tisoči nedolžnih civilistov, v
uničevalnih koncentracijskih taboriščih so izginili milijoni ljudi, med njimi
je bilo ubitih 6 milijonov Židov. Žrtve vojne in grozodejstva, ki so jih počeli
nacistični in fašistični krvniki z domačimi izdajalci, ne smejo iz spomina
sodobnih generacij.
Čeprav je človeštvo po koncu druge svetovne vojne prisegalo, da se strahotna vojna ne sme več ponoviti, se vedno znova soočamo z novimi spopadi in
njihovimi krutimi posledicami na različnih koncih sveta. Zlo vojne se je proti
koncu preteklega stoletja dotaknilo tudi nas, saj smo si našo samostojnost in
suverenost priborili ne tako daleč nazaj, v šestdnevni vojni leta 1991. Vojna
je zaznamovala sosednji Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Z domov so bili
za vedno pregnani tisoči, mnoge matere, žene in sestre še vedno iščejo in
objokujejo izginule sinove, može, brate.
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Vojni spopadi se vrstijo na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Aziji in drugod.
Vojna žarišča so tudi danes blizu nas, npr. v Ukrajini. Gorijo pa tudi domovi
in mošeje muslimanskih priseljencev v evropskih mestih, na drugi strani
teroristični muslimanski skrajneži sprožajo tragične samomorilske napade, pobijejo redakcijo satiričnega časopisa, ki predstavlja svobodo govora
in demokracijo.
Učenci in dijaki so v svojih prispevkih ubesedili svoje videnje in doživljanje
tragičnih dogajanj 2. svetovne vojne. Svoje pripovedi so umestili v koncentracijska taborišča smrti, usmrtitve talcev, pa v spomine na pokol nedolžnih
v Srebrenici ter razmišljali o nesmislu terorističnih napadov muslimanskih
skrajnežev v evropskih mestih.
Na razpis se je odzvalo 13 OŠ s triintridesetimi prispevki oz. avtorji, med
srednjimi šolami pa šest srednjih šol z enajstimi prispevki.
Sodelovale so: DOŠ Prosenjakovci, OŠ I Murska Sobota, OŠ Bakovci, OŠ
Prežihovega Voranca Bistrica, OŠ Bogojina, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ
Grad, OŠ Križevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Radenci, OŠ Sveti Jurij/Rogašovci,
OŠ Šalovci, OŠ Tišina in Dvojezična srednja šola Lendava, Ekonomska šola
Murska Sobota, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Murska
Sobota, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota in Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci.
Med osnovnošolskimi je najboljših pet besedil naslednjih udeležencev natečaja:
Zap. št.

Ime in priimek
avtorja

Razred

Ime in priimek
mentorja

Šola

1.

Ajra Šišernik

9.

Robert Lang

OŠ Mala Nedelja

2.

Evelina Gomboc

9.

Marija Štesl

OŠ Grad

3.

Žiga Mekič Recek

9.

Nino Gumilar

OŠ Sv. Jurij/
Rogašovci

4.

Jaka Ajlec

8.

Lea Žiško

OŠ Radenci

5.

Urška Filipič

9.

Karmen Rauter

OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci

77

Med srednješolskimi je pet najboljših besedil, ki so jih napisali naslednji
avtorji:
Ime in priimek
Ime in priimek
Razred
Šola
Zap. št.
avtorja
mentorja
Dvojezična srednja
1.
Lea Žižek
4.
mag. Gabriela Zver
šola Lendava
Srednja zdravstvena
2.
Nina Grah
2.
Judita Kalamar
šola Murska Sobota
Srednja zdravstvena
3.
Vanja Zadravec
4.
Judita Kalamar
šola Murska Sobota
Gimnazija
4
Iva Drvarič
4.
Danica Muhič
Murska Sobota
Srednja šola
za gostinstvo
5.
Manja Slavinec
1.
Zdenka Jelenovac
in turizem Radenci

»Domovina je tam, kjer je dom«, šolsko leto 2015/16
Letos mineva 20 let od ustanovitve Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija in 25
let od nastanka samostojne države Slovenije. Obletnici nagovarjata, da razmišljamo o nekaterih obče človeških vrednotah, kot sta mir in svoboda, ter o
pomenu doma in domovine. Zato smo se odločili, da za šolsko leto 2015/16
razpišemo literarni natečaj z naslovom Domovina je tam, kjer je dom.
V Evropi se že vrsto let srečujemo z zapleteno problematiko begunstva, ki
ni obšla niti Slovenije. Še več, begunci, ki prihajajo z vojnih žarišč Bližnjega
vzhoda in drugod, so v zadnjem letu postali del vsakdana.
Tisoči bežijo pred nasiljem in grozodejstvi vojne ter se podajajo na pot v
neznano, tudi za ceno svojega in življenja najbližjih. Tisoči trkajo na vrata
Evrope, kjer je posebej Nemčija željeno novo domovanje. Tisoči izmučenih
ljudi, med njimi so otroci in mladostniki, potujejo tudi skozi našo državo, z
upanjem, da dosežejo čim prej svoj cilj. Posamezniki nosijo s sabo skromno
prtljago, večina pa ničesar razen želje, da najde svoj prostor pod soncem, kjer
bi lahko zaživeli v miru, se zaposlili ali šolali in si ustvarili nov dom. Sprva
jih je Evropa velikodušno sprejemala, sedaj zaostruje pogoje za vstop, države
zapirajo svoja vrata in se obdajajo z žico. Med prebivalci raste nezaupanje in
strah, saj je med begunci tudi veliko ekonomskih migrantov, med njimi so
lahko tudi posamezniki, ki ogrožajo mir.
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Kako se v takšnih razmerah počutijo otroci in mladostniki? Kakšno je
njihovo otroštvo, ko prestrašeni, lačni čakajo pred zaprtimi mejami? Kako
doživljajo novo življenje v okolju, ki je drugačno? Ali nosijo domovino s sabo
tudi v neznano? Kaj sploh pomeni domovina?
Za osnovnošolce in srednješolce so bila vprašanja izziv. Na natečaj se je
odzvalo 17 OŠ, največ doslej, s 35 besedili in 3 srednje šole s petimi prispevki.
Zaključek
Po sedmih natečajih ugotavljam, da se je natečaj po zaslugi prizadevnih
mentorjev in ustvarjalnih učencev ter dijakov uveljavil na posameznih šolah.
Med šole, ki so sodelovale na šestih natečajih, sodita OŠ Šalovci in Bakovci,
pridružujejo se šole v MO Murska Sobota in ostale osnovne šole, tako z levega kot desnega brega Mure. Vseh natečajev so se udeležili učenci OŠ Grad
in to zelo uspešno. Že bežen pogled na seznam nagrajencev potrjuje, da se
načrtovano in sistematično mentorsko delo in usmerjanje mladih talentov
tudi na tem področju bogato obrestuje, saj je bilo nekaj piscev med nagrajenci
tudi večkrat zapored.
Razveseljivo je tudi, da posamezniki sodelujejo na tečaju najprej kot osnovnošolci, pozneje pa kot srednješolci. Za organizatorje je prav tako spodbudno,
da se na natečaj, potem ko posamezna šola kakšno leto ne sodeluje, odzove
znova. Še posebej pa izpostavljam sodelovanje dijakov ne samo iz gimnazijskih, ampak tudi strokovnih programov. Upam, da bodo sodelujoče šole znale
tudi v prihodnje spodbujati mlade talente in jih motivirati za sodelovanje,
prav tako pa upam, da se bo krog sodelujočih šol počasi, a vztrajno večal.
Iskrene čestitke in zahvala vsem sodelujočim mladim piscem, njihovim
mentorjem in šolam s povabilom in željo, da se začeto razraste v bogato
razvejano drevo v Vrtu spominov in tovarištva.
Viri:
Kumer, I. (2010). Literarni natečaj Sprehajal sem se po Vrtu spominov in
tovarištva 2010. Drugi Šiftarjev zbornik Bosa pojdiva, dekle, obsorej. Petanjci:
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. GV
Založba, d. o. o., Ljubljana.
Kumer, I. (2014). Lahko smo ponosni na literarni ograček mladih pomurskih talentov. Zbornik literarnih natečajev 2009- 2014. Petanjci: Ustanova
dr. Šiftarjeva fundacija.
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Mati težko čaka
Dvorišče je prazno…
zvedavo oziraš se v polje,
prazne, puste vse so poti.
Vrane kričijo v nebo večerno.
K večerji družina je zbrana…
nihče ne seže v skledo lončeno.
Sključena, tiha, starejša,
zreš na cesto temačno.
Dve žlici na mizi…
Dve mesti sta prazni.
Kje sina blodita,
mati to te skrbi in boli
in krajša že krajše dni.
Na mizi dve žlici…
Na mizi dve žlici…
Na mizi dve svetli piki,
dve nedotaknjeni žlici…
To preveč boli!
Vanek Šiftar (med okupacijo)
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Tanja Simonič Korošak

Cvetoča krajina spomina
Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je spominski kraj in botanična
zbirka številnih dreves in grmovnic. Vrt je začel nastajati na posestvu domačije Šiftarjevih po drugi svetovni vojni. Takrat je Apolonija Štiftar posadila
dve vrbi žalujki ob vhodu na dvorišče v spomin na svoja dva sinova, ki sta
padla na fronti v SZ. V naslednjih desetletjih je njen tretji sin, Vanek Šiftar,
osnoval in razvijal Vrt spominov v sadovnjaku, ki je obdajal domačijo. Posadil
je drevesa in grmovnice, ki jih je prinesel sam, njegovi prijatelji in tovariši
ter drugi pomembni gostje.
Sledil je osrednjemu poslanstvu Vrta – da se drevesa v njem zasadi v spomin žrtvam fašizma in nacizma ter v opomin živim. Vrt spominov in tovarištva je pomemben simbolni spomenik žrtvam fašizma in nacizma ter
opomin prihodnjim generacijam. Drevesa in grmi posredujejo več kot sedemdeset simbolnih zgodb o nesmiselnosti vojne in nasilja ter o upanju v
boljšo prihodnost.
Vrt je del slovenske mreže botaničnih vrtov in arboretumov ter zavarovan
kot kulturna dediščina. V botanični zbirki so številne vrste in sorte listavcev
in iglavcev. Na 1,5 hektarja površine je zasajeno več kot dvesto drevesnih in
grmovnih vrst, skupaj 500 posameznih lesnatih rastlin. Raznovrstne cvetoče
trajnice, ki rastejo v Vrtu, pa še niso bile v celoti popisane.
Vrt je razdeljen na dva različna dela s številnimi manjšimi parkovnimi
prizorišči. Severni del Vrta je bolj gozdnat in senčen, medtem ko je južni
bolj odprt in svetel. Najbolj izstopajo skupine listavcev, iglavcev in skupine
cvetočih grmov. Poleg tega pa najdemo po Vrtu še nekaj starih jablan in
hrušk, ki so rasle v sadovnjaku nekdanje kmetije.
Obiskovalci so v vseh letnih časih povabljeni na sprehod in uživanje v
umirjenem vzdušju Vrta. Pomlad obarva Vrt v številne odtenke bele, roza,
slezaste, rdeče in rumene barve. Med najbolj bujno cvetoče sodijo magnolije, forzicije, okrasne češnje in slive, nepravi jasmin, dojcije, cvetoče kutine
in gorski evkaliptus. Kasneje, v poletju, cvetijo španski bezeg, hortenzije,
petoprstnik in hibiskus. Nekatere vrtnice so takrat na višku cvetenja in tudi
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drevesa že razvijajo svoje plodove. Jesen začne v Vrtu spreminjati barve.
Javorji, tulipanovec, breze in ginko postanejo rumeni, medtem ko se listje
perzijske bukve, ambrovca in javorjev obarva žareče oranžno in rdeče. Pozimi
izstopajo zimzelena drevesa, kot so bori, smreke in jelke pa tudi nepozebnik
začenja s cvetenjem.
Najpomembnejši del Vrta so spominska drevesa in grmovnice. Od nastanka
Vrta je bilo posajeno več kot 70 spominskih dreves grmovnic.
Vsaka ima svojo posebno zgodbo. Irski bršljan (Hedera hibernica) je darilo
Maha Tray Situ u Thanta, nekdanjega generalnega sekretarja OZN. ‚Vrtnica miru‘ (Rosa sp.) je potomka vrtnic, ki so bile podarjene delegatom na
ustanovnem zasedanju OZN leta 1945. Malolistna lipa (Tilia cordata) ali
‚vojvodska‘ lipa je darilo Društva slovenskih pravnikov in je bila prinesena z
Gosposvetskega polja. Ob praznovanju spomina na protestantskega in katoliškega duhovnika Štefana in Miloša Küzmiča, ki sta se zavzemala za ohranjanje prekmurskega jezika, sta bili posajena japonski dren (Cornus kousa) in
jablana (Malus domestica). V Vrtu raste tudi ‚Omorika tovariša Tita‘ (Picea
omorika). Milan Kučan, predsednik Republike Slovenije med letoma 1992 in
2002, je aktivni podpornik Vrta in Ustanove. Tudi prvi predsednik Republike
Slovenije Milan Kučan je v Vrtu posadil dve drevesi, ginko (Ginko biloba) in
češnjo (Prunus avium). Dr. Danilo Türk pa je posadil lipovko (Syringa vulgaris) v spomin na Pohorski bataljon. Ruševje (Pinus mugo) izvira s Treh žebljev
na Osankarici in je bil posajen v spomin na zadnji boj Pohorskega bataljona.
V spomin na narodnega heroja Franca Rozmana - Staneta (1911−1944) je
zasajena breza (Betula pendula) iz Bele krajine. Iz partizanske bolnice Franja
pri Cerknem so v Vrt prinesli tatarski svib (Cornus alba). Smreko (Picea
abies) Karla Destovnika - Kajuha so prinesli iz Bele Vode pri Šoštanju, kjer
je pesnik padel. Iz Begunj na Gorenjskem, kjer so bili med drugo svetovno
vojno zapori, je bil prinesen macesen (Larix decidua). Eden od nekdanjih
zapornikov koncentracijskega taborišča Oswiecim - Brzezinka (Poljska) pa
je v Vrt prinesel lipo (Tilia platyphyllos).
Vrt spominov in tovarištva je dinamično razvijajoča se prostorska celovitost. Tudi v prihodnje bo cilj izbirati in vnašati v Vrt tisto drevnino, ki bo
imela na eni strani zgodovinsko pričevalno vlogo ter spominsko in simbolno
vrednost, na drugi strani pa bo zadostila dendrološkim in krajinsko prostorskim merilom, ki zagotovljajo usklajen razvoj krajinske zasnove.
Spominsko in simbolno pomembna drevnina mora prihajati z lokalitet,
ki so pomembne z vidika ohranjanja spomina na žrtve fašizma in nacizma
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in opomina ter osvobodilno zgodovino slovenskega naroda, pa tudi takih,
ki so ključne z vidika borbe za mir, svobodo, razumevanje ter miroljubno
sodelovanje med narodi in državami v obdobju po 2. svetovni vojni.
Izhodišča za izbor drevnin z vidika krajinske zasnove so predvsem ohranjanje in vzpostavljanje bolj prepoznavnih prostorskih enot in ambientov, z
menjavanjem odprtih jas in razgibanih vegetacijskih elementov.
Z dendrološkega vidika pa je smiselna usmeritev v saditev manjšega števila
dreves, kot so sorte bukev (Fagus), brez (Betula), češenj in sliv (Prunus) in
javorjev (Acer). V Vrtu se bo v prihodnje sadilo več grmovnic oziroma manjših dreves, kot so sorte magnolij (Magnolia), manjših javorjev (Acer), španski
bezeg (Syringa), rododendroni (Rhododendron), okrasni glogi (Crataegus),
različne brogovite (Viburnum), nepozebnik (Hamamelis), pa tudi vzpenjalk
in pokrovnic, kot so različne vrste in sorte bršljanov (Hedera), trdolesk (Euonymus) in vrtnic oziroma šipkov (Rosa).
Razumevanje rastnih pogojev, krajinske zasnove Vrta ter skrbno strokovno vzdrževanje bodo tudi v prihodnosti pomembni zato, da Vrt spominov
in tovarištva na Petanjcih ostane doživljajsko bogata javna zelena površina
in raznolika botanična zbirka, predvsem pa dragocena krajina spomina in
opomina.
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Branko ŽUNEC

Keplerjeve sledi vodijo tudi na
Petanjce
Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so pred nedavnim sporočili,
da so ponovno vzpostavili stik z vesoljskim teleskopom Kepler in s tem rešili
njegovo misijo. Johannes Kepler (27. december 1571, Weil der Stadt–15. november 1630, Regensburg), sloviti nemški astronom, astrolog in matematik
iz protestantskih vrst, je pustil svoje sledi tudi na Petanjcih. V petanjskem
Vrtu spominov in tovarištva ima od leta 2004 spominsko ploščo.
Vesoljski teleskop Kepler so v vesolje izstrelili marca 2009, njegova primarna odprava pa se je končala že leta 2012, potem ko je zaznal skoraj 5000 tako
imenovanih eksoplanetov. Med drugim je odkril planet z dvema soncema,
podoben puščavskemu planetu iz Vojne zvezd. Napoved Nasinih izvedencev,
da teleskop v zadnjem času deluje z najmanjšo možno zmogljivostjo in da se
bo njegova odprava nadaljevala še dve leti, nato pa naj bi mu že zmanjkalo
goriva, se zdi kot ironija zgodovine.
Kepler, po katerem se imenujejo tudi asteroid Supernova, kraterja na Luni
in Marsu ter univerza v Linzu in gimnazija v Pragi, je bil namreč v svojem
času obseden s predanostjo doseganju absolutne natančnosti. V svojih astronomskih raziskavah je garal do te mere, da je ustvaril daleč najbolj natančne
astronomske tabele. Leta 1598, v obdobju protireformacije, se je pred grožnjo s smrtno kaznijo katoliškega nadvojvode Ferdinanda II. skupaj s tovariši, učitelji in pridigarji iz Gradca in Radgone zatekel na takratno ogrsko
ozemlje, v Nadasdyjev dvorec na Kastelišču na Petanjcih. Nadvojvoda je bil
namreč naklonjen izganjanju protestantske religije iz Avstrije. Na Petanjcih
je – kot je navedeno v zloženki o Keplerjevem življenju in delu osnovne šole
Tišina – »prebival nekaj mesecev, preden se je ‚pokesal‘ in spreobrnil nazaj
v katoliško vero«.
Slavni nemški astronom, ki ga eden najvplivnejših mislecev našega časa
Stephen Hawking v svoji knjigi Na ramenih velikanov uvršča ob bok paradigmatskih umov, kot so bili Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei, Isaac Newton
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in Albert Einstein, je v epitaf, ki ga je skoval sam, zapisal: »Nekoč sem meril
nebo; zdaj bom meril sence Zemlje. Čeprav je bila moja duša iz nebes, pa
senca mojega telesa leži tukaj.« Predvsem je znan po treh zakonih o gibanju
planetov okoli Sonca, ki prav tako nosijo njegovo ime, o teh se danes poučujejo študenti fizike.
Negovanje Keplerjevega spomina na tišinski devetletki
Spomin na Keplerja, ki je – kot poroča Hawking – celo svojo mamo Katarino
moral ubraniti pred obtožbami, da je prakticirala čarovništvo, v zadnjem obdobju zavzeto negujejo na tišinski devetletki. Njeni učenki Medina Hukanovič
in Veronika Ribaš sta pod mentorstvom prof. Anke Brinar novembra 2014 v
okviru festivala Mladi za napredek Pomurja v trgovskem centru Maximus v
Murski Soboti predstavili Keplerjevo pot. Njihova razstava je bila ocenjena
kot najboljša. Maja 2015 je bila razstava o Keplerju z naslovom Keplerjeve
sledi vodijo tudi do nas na ogled v prostorih Raziskovalne postaje ZRC SAZU
Prekmurje, pripravila sta jo Izidor Zadravec, profesor likovne umetnosti, in
Metka Flisar, profesorica razrednega pouka na osnovni šoli Tišina.
O življenju tega »preroka v astrologiji«, ki je bil prepričan, da »ima geometrija dva velika bisera: Pitagorov izrek in zlati rez« (ta naj bi bil načelo
umetnikov, ki poskušajo skladno ujeti lepoto v sliki, op. pis.), je v zloženki
zapisano, da »je bil rojen kot nedonošenček, kar ga je zaznamovalo tudi
kasneje, saj je potreboval več časa od svojih sovrstnikov, da se nauči nekaj
novega. Z astrologijo in astronomijo je bil seznanjen že pri petih letih in sta
ga že takrat navduševali.« Navedeno je še, da »si je zelo povečal ugled pri
ljudeh s tem, ko je napovedal dve stvari, ki sta se zares uresničili, in sicer:
mrzlo zimo in napad Turkov«. Kepler, ki je po besedah Hawkinga »poskušal v astrologiji najti nekakšno resnično znanost« oziroma se je zaradi premoščanja denarnih stisk pogosto zatekal k izdajanju astroloških koledarjev
in horoskopov, naj bi o tej svoji strasti izjavil: »Če imajo astrologi kdaj koli
prav, je treba to pripisati sreči.«
V Keplerjevi zloženki še izpostavljajo, da »je nanj vplivala Kopernikova
heliocentrična teorija o tem, da je Sonce v središču vesolja« ali, kot ugotavlja Keplerjev biograf Hawking, da »se je prevzet nad mistično privlačnostjo
heliocentričnega vesolja pri dvaindvajsetih letih zaradi študija in znanosti
odpovedal duhovniški karieri. Zaposlil se je na delovnem mestu matematika
in astronoma na avstrijski protestantski šoli v Gradcu.«
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Ernest RUŽIČ

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija v
medijih
I.
Vpogled v dovolj temeljito zbrano dokumentacijo o prisotnosti Ustanove
dr. Šiftarjeva fundacija v medijih nam kaže, da so tiskani, elektronski in drugi
novi mediji delu fundacije vse od njene ustanovitve namenili izjemno veliko
pozornost z najosnovnejšimi informacijami (z vestmi) in najzahtevnejšimi,
kot so televizijski dokumentarni filmi (TV Slovenija, Stane Grah: Po veliki
cesti, o življenju in delu akademika dr. Antona Vratuše; TV Slovenija: Dolga
je pot od nekje do daleč, akademik dr. Anton Vratuša, pesnik in kantavtor
Vlado Kreslin), s pogovori za televizijo in radio, z reportažami in s pogovori
za tiskane medije in z drugimi oblikami informiranja, denimo na spletnih
straneh. Pomembno je tudi publicistično spremljanje delovanja v domačih
in tujih publikacijah (Slovenski/Porabski koledar, Evangeličanski koledar,
Panonski zbornik, ki izhaja v Avstriji v štirih jezikih, in še nekaterih). Na
začetku torej velja poudariti, da novinarji in drugi avtorji niso zgolj prenašali, beležili informacije o dogodkih doma, marveč tudi od drugod, kamor
je s svojim vsebinskim delovanjem posegla fundacija (v Ljubljani, Mariboru,
Murski Soboti, Kobaridu, Monoštru, Potrni ...).
O Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija so najpogosteje pisali slovenski mediji
(dnevni, tedenski, periodični) in tudi mediji na Hrvaškem, še pogosteje pa v
zamejskem prostoru Madžarske, v Porabju, Celovcu in med gradiščanskimi
Hrvati v Avstriji.
Že po naravi medija so bili najpogostejši prispevki v slovenskih dnevnikih,
kjer je na prvem mestu Večer Maribor, med tedniki Vestnik Murska Sobota,
tednik Slovencev na Madžarskem Porabje Monošter, med občasnimi publikacijami pa številni prispevki v Novinah, ki jih izdaja Občina Tišina (tudi
Občina Grad).
Ob tiskanih medijih so nadvse pomembni tudi elektronski mediji, tako
radio kot televizija, in novejši, denimo spletni portali. Pozornost delu Usta87

nove dr. Šiftarjeva fundacija posvečajo TV Slovenija, TV Maribor in lokalne
TV-postaje Kanal 10, TV As, RTV center Lendava-Lendva (Mostovi-Hidak);
Madžarska televizija, narodnostna oddaja Slovenski utrinki, oddaja Avstrijske televizije Dober dan, Koroška in Štajerska, radio Agora Celovec, ki je
od lanskega leta (s postavitvijo pretvornika na radgonskem gradu) slišen na
avstrijskem Štajerskem in v Prekmurju.
Med radijskimi postajami o Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija najpogosteje
poroča Murski val, potlej Radio Slovenija v dnevno-informativnih oddajah
in pred leti v tedenski oddaji Sotočje, Radio Maribor, Pomurski madžarski
radio MMR, Lendava-Lendva, radio Monošter in radio Agora Celovec.
Vsebinski so tudi prispevki v manj znanih, zato pa nič manj pomembnih
publikacijah, kot je občasna publikacija Lubi Slovenci, ki jo izdaja Slovensko
protestantsko društvo v Ljubljani in ki ima podružnico tudi v Murski Soboti.
Enako tudi Sporočila Zveze združenj borcev za vrednote NOB v Sloveniji,
potem Svobodna misel (sedaj Svobodna beseda), omenjanje v publikacijah
Svetovnega slovenskega kongresa, Sloveniji – turističnem vodniku, publikacijah Inštituta za narodnostna vprašanja, Sloveniji danes, Romano them – Svet
Romov, Signalu, zborniku Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem.
Pomenljiva je tudi širina večjega števila tiskanih in elektronskih objav, in
sicer vključevanja tem, ki presegajo program Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija
v ožjem pomenu besede. Sem spadajo prispevki o pomembnih osebnostih s področij kulture, izobraževanja, posebej zgodovine in znanosti širše,
umetnosti in drugih področij. Na primer vloga in pomen dr. Avgusta Pavla,
rojenega na Cankovi, ki je deloval v Sombotelu in tudi v Porabju. Pomembno
vlogo v novinarskih objavah ima Vrt spominov in tovarištva kot edinstven,
živ spomenik, ki ga je začel zasajati in v osnovi tudi koncipirati pokojni dr.
Vanek Šiftar.
II.
Čeprav o tem govorimo in pišemo pogosto, imajo tudi pri Ustanovi dr.
Šiftarjeva fundacija zelo važno vlogo lokalni ter regionalni tiskani in elektronski mediji. Mislim na uveljavitev fundacije v prekmurskem in prleškem
okolju ter severovzhodni Sloveniji sploh. Iz teh medijev se bralci, poslušalci
in gledalci podrobneje seznanjajo z vso raznovrstnostjo vsebin, s katerimi
se ukvarja fundacija in posega na aktualna gospodarska, politična, kulturna
in naravovarstvena področja. Medijsko so domala vsakokrat obravnavani
Vanekovi ekološki večeri in Vanekovi večeri, v katerih je zmeraj na programu
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aktualna tema o skrbi za ohranitev zdravega okolja pa tudi druge teme, kot
so predstavitve knjig, politični pogovori itn. V ta kontekst spada tudi pisanje
o sodelovanju med fundacijo in Krajinskim parkom Goričko, kar še posebej
poudarja akademik dr. Anton Vratuša. Z različnimi dejavnostmi (predstavitve
knjig, Vanekovi ekološki večeri, Vanekovi večeri) sodeluje fundacija pogosto
tudi s soboško Pokrajinsko in študijsko knjižnico.
Takšen je lahko posplošen poudarek o vlogi lokalnih in regionalnih medijev
pri popularizaciji in uresničevanju vsakoletnih nalog Ustanove dr. Šiftarjeva
fundacija v minulih dvajsetih letih.
Posebej kaže omeniti tudi Novine, glasilo Občine Tišina, v katerem so objavljene obširne reportaže s pestrim slikovnim gradivom o najpomembnejših
dogodkih v Vrtu spominov in tovarištva pa tudi drugod, vse tja do Ljubljane.
Glede na odličen odnos Občine Tišina do vsega, kar počne fundacija, so
prebivalci občine tudi skozi svoje periodično glasilo seznanjeni s tem, kar se
dogaja v njihovi okolici. To je ena izmed oblik, kako povabiti čim več prebivalcev na prireditve, ki so organizirane na Petanjcih.
Podobno velja za tedenske, mesečne ali občasne publikacije, ki nagovarjajo
svoje ciljno bralstvo, denimo Slovenija danes. Revija izhaja v Ljubljani za Slovence v sosednjih državah in po svetu, dobijo jo vsa slovenska veleposlaništva
od Združenih držav Amerike do Avstralije. Skoraj podobno lahko rečemo za
publikacijo Lubi Slovenci, ki jo izdaja nekajkrat na leto Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. Ali Panonski list in Panonski zbornik, ki izhajata
v gradiščanskem Pinkovcu/Guttenbachu po zaslugi aktivnega zgodovinarja
in publicista pa tudi literarnega ustvarjalca dr. Roberta Hajszana Panonskega,
prijatelja in sodelavca pokojnega dr. Vaneka Šiftarja. Redkokatera publikacija
Panonskega inštituta ne objavi daljšega ali krajšega prispevka o Ustanovi dr.
Šiftarjeva fundacija. Daljše reportaže so bile objavljene v glasilu Svobodna
misel in v tako branem tedniku, kot je Nedeljski dnevnik, in celo v reškem
dnevniku Novi list.
Delu Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija namenjajo pozornost tudi v Evangeličanskem koledarju in Evangeličanskem listu, občasno v publikacijah Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Svetovnega slovenskega kongresa.
Zadnja leta pri nekaterih tiskanih medijih prevzemajo informativno vlogo
ali kot dopolnilo napisanim prispevkom spletni portali, denimo pri Delu,
Večeru, Dnevniku, Vestniku in drugje.
Posebej zanimiva bi bila statistika, v katero bi zajeli elektronske medije,
česar pa pravzaprav ni mogoče ali skoraj ni mogoče izpeljati. Brez konkretnih,
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številčnih podatkov je mogoče zapisati, da je po objavah na prvem mestu
Murski val, sledi mu Radio Slovenija. Slednji objavlja krajše prispevke v dnevno-informativnih oddajah, daljše pa v Sotočju in oddajah Radia Maribor.
Med televizijami pa Televizija Slovenija, Madžarska TV z oddajo Slovenski
utrinki, v katerih so objavili več reportaž iz novejšega časa in daljši pogovor z
dr. Vanekom Šiftarjem pred leti. O dogodkih dokaj pogosto poročata lokalni
televizijski postaji Kanal 10 in TV As.
III.
Ocena je, da je delo Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija zelo dobro zastopano
v slovenskih in zamejskih tiskanih medijih, posebej v drugem desetletju delovanja, in solidno v elektronskih medijih, zlasti slovenskih. Našteli bi lahko
več kot tisoč daljših in krajših novinarskih prispevkov. Pregled kaže tudi, da
je v Sloveniji malo fundacij in civilnih prostovoljnih združenj, ki se lahko
pohvalijo s toliko objavami v tiskanih in elektronskih medijih vseh zvrsti in
oblik, od dnevnih, tedenskih in mesečnih do periodičnih. Statistika tudi pokaže, da ne gre zgolj za informacije, ampak tudi za analitične in poglobljene
članke ter radijske in televizijske prispevke. Skozi vse je mogoče oceniti, da
je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija s svojo razvejano vsebino prepoznavna
v Sloveniji. Zbrano gradivo v tiskani in elektronski dokumentaciji je (lahko)
odličen temelj za zaključno diplomo denimo na fakulteti za novinarstvo.
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Franc KUZMIČ

Kako nadaljevati že prehojeno pot?
Dodeljena mi je bila naloga, da zapišem nekaj misli o viziji Ustanove dr.
Šiftarjeva fundacija. Prvi hip se mi je zdelo, da naloga ne bo težka, saj delo
Ustanove spremljam tako rekoč od porodnih krčev naprej. Pa vseeno. Poiskal
sem idejni program dr. Vaneka Šiftarja ter program, predstavljen in sprejet
ob ustanovitvi, nato pa sem spremljal delovanje Ustanove vseh dvajset let.
Primerjal sem izhodiščno zasnovo, načrtovano delo in realizacijo, ugotavljal, ali so bili rezultati dobri, in na podlagi tega zasnoval vizijo za naprej.
Morda se bo komu zdela nenavadna, premalo smela, z drugo besedo malo
revolucionarna, meglena in še kaj. Vseeno pa želim, da bi bila v okvirih moje
predstave, vse dobre, pozitivne in uspešne predloge pa seveda sprejemam/o
z veseljem.
Ustanova si je zastavila naslednje cilje: ohranjevanje naravne in kulturne
dediščine, razvijanje in utrjevanje sožitja med narodi, še posebej s sosednjimi
regionalnimi območji, podpiranje znanstvenoraziskovalnega dela, predvsem
s področij zgodovine, narodopisja, biologije, geografije, arheologije, ekologije
idr., in spodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja.
Med dejavnostmi so bili zapisani naslednji cilji: znanstvenoraziskovalna
dejavnost naštetih področij, kulturno-umetniška dejavnost, organiziranje
posvetov in seminarjev, izdajanje publikacij, varstvo naravne in kulturne
dediščine, posebej ohranitev ter razvoj Vrta spominov in tovarištva, spodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja in sodelovanje pri prizadevanjih
drugih organizacij s tega področja.
Dr. Vaneku Šiftarju je bil že od začetka pri uresničevanju ciljev desna roka
in prvi svetovalec prijatelj iz mladih let dr. Anton Vratuša. Njegove spodbude
so segale še korake dalje in pred 20 leti je bila fundacija ustanovljena.
Ustanova, ki je zaživela bolj kot katera koli druga v naši državi in širše, je v
dvajsetih letih obstoja uresničila veliko želja in napovedi. Če ne bi, bi gotovo
zijala velika vrzel.
Statistično gledano je bilo narejeno več, kot bi pričakovali – in to skoraj
izključno volontersko. Pri projektih Ustanove so sodelovali ljudje, strokov91

njaki različnih področij, ki so se zavedali, kaj pomeni obdelati že obstoječe
in to izročiti v ustni ali pisni obliki prihodnjim generacijam.
Vrt spominov in tovarištva lahko opredelimo z geslom: Mrtvim v spomin,
živim v opomin!
In kako v prihodnje?
Gotovo zgodovina ne bo prezrla simpozijev z mednarodno udeležbo o
protestantizmu (1998, 2014), sezonstvu in izseljenstvu v panonskem prostoru (2002) niti sodelovanja predstavnikov Ustanove na drugih domačih ter
mednarodnih simpozijih in konferencah.
To smer oziroma dejavnost bo treba nadaljevati tudi v prihodnje, poiskati zgodovinske in obenem aktualne teme, ki bodo morale biti obdelane za
celovit mozaik našega panonskega prostora. Pri tem mislim tudi na desni
breg Mure, ki prav tako še v dobršni meri ni raziskan. Izšolani so mladi
strokovnjaki posameznih področij, ki bi jih bilo treba vključiti v raziskovanje
preteklosti pa tudi že sedanjosti, predvsem pri zbiranju gradiva, kajti sodobna
tehnika lahko kaj hitro uniči zelo dragocene podatke. Telefon, faks, GSM-sporočila, elektronska pošta, vse to je res čudovita pridobitev za človeštvo, a
kaj, ko se tako mnogo podatkov, ko je zadeva urejena, zbriše (uniči) za vselej.
Kako potem zapolniti, obdelati luknjo (vmesne postaje) med začetkom in
koncem? Nič drugače kot z ugibanji, ki pa le redko najdejo pravo resnico.
V dvajsetih letih bogata knjižna bera zbornikov in drugega gradiva, ki
ga je do sedaj primanjkovalo ali je bilo le delno obdelano in predstavljeno,
nedvomno zapolnjuje veliko vrzel. Še vedno velja stari latinski pregovor, da
zapisana beseda ostane.
Izdane publikacije v založbi ali sozaložništvu Ustanove vse bolj postajajo
izhodiščna in primerjalna literatura mladim pri njihovih seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.
To je razveseljivo, kajti potrjuje, da opravljeno delo ni bilo zastonj. Kdo ga
je sicer poskušal opraviti in ga tudi opravil v tolikšni meri? Glede lokalne
zgodovine, področja in območja je bilo vedno težko.
Zelo znan je pregovor, da na mladih svet stoji. Nekateri ga žal ne upoštevajo niti nočejo upoštevati. Toda Ustanova ima v svojem načrtu prav tako
edukativne cilje. Poleg Vrta spominov in tovarištva je zelo dobro zaživela
dejavnost z mladimi, z učenci osnovnih in srednjih šol v Pomurju. Gre za
literarne natečaje z naslovom Ograček mladih talentov. Začetek je bil leta
2009 in od takrat se vsako leto predstavljajo mladi literati s svojimi prispev92

ki, ki so potem tudi objavljeni v samostojni publikaciji. Upajmo, da se bodo
dokaj perspektivni mladi literati ob tej spodbudi razvili v dobre literarne
ustvarjalce. Naj spomnim: našim literatom so bili v našem prostoru včasih,
med svetovnima vojnama in pozneje, Kleklove publikacije, Mladi Prekmurec,
Pomurski vestnik itn. prava izhodiščna oziroma odskočna deska.
Vsakoletne majske kulturne prireditve ob spominu na osvoboditev leta
1945, na katerih so nastopali mladi skupaj z odraslimi z vseh pokrajin naše
države, so potekale pod skupnim naslovom (Jambori spominov in dobrega
sosedstva) in so vsekakor prispevale k boljšemu poznavanju, sosedskemu
sodelovanju, pomoči in dobrim odnosom. Gotovo bo kaj podobnega potrebno še vnaprej v naši vse bolj zaprti, po drugi strani pa neenotni družbi
na več področjih.
Prav tako, sicer še dokaj v povojih, se razvijajo tako imenovani Vanekovi
ekološki večeri. Dejavnost na tem področju težko prodira v zavest ljudi, a je
iz dneva v dan pomembnejša, česar se ljudje še ne zavedajo povsem. Ko pa
se zavemo, je običajno že prepozno. Seveda je imel prav to v mislih tudi dr.
Šiftar, zato je v svoj program zapisal tudi to področje. Le streljaj od domovanja
je imel reko Muro in vso njeno do tedaj raziskano ter še neraziskano floro in
favno, ki bi jo bilo treba obvezno ohraniti. In temu je verjetno iz previdnosti
v svojem programu namenil šesto, zadnjo dejavnost.
Če navkljub načrtom in programom ne bo ljudi, ki bi, kot so doslej, delovali
tudi ob slabem plačilu ali prostovoljno, vizije ne bo mogoče v celoti uresničiti.
Naj zaključim z besedami dr. Antona Vratuše: »Vrbi žalujki sta zrasli visoko
in njune veje so segale do tal. S petdesetimi leti sta se tudi postarali. Ena je
že odmrla, drugo je prelomil vihar. Nekaj metrov visoko steblo vendarle še
omogoča domovanje pticam. Pokonci ga drži bršljan, ki ga je povsem prekril.
Poskrbeti bo potrebno za podmladek.«
Poskrbeti bo torej treba za podmladek!
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Marjan ŠIFTAR

Nekaj dejstev o vrtu spominov in
tovarištva in ustanovi
1. Moto Vrta: »Vsem mrtvim borcem proti fašizmu in nacizmu v večni spomin, živim v stalni opomin.«
»Kamen sčasoma propade, drevesa pa bodo preživela prenekateri spomenik
in celo prenekatero zgodovinsko knjigo.« (dr. Vanek Šiftar)
Himna Vrta: »Bosa pojdiva, dekle, obsorej.« (Karel Destovnik - Kajuh)
2. Vrt je kulturni spomenik, zaščiten z odlokoma občin Murska Sobota
(1968) in Tišina (2005).
Vrt je vključen v Mrežo botaničnih vrtov in arboretumov v Sloveniji, ki
je del konzorcija botaničnih vrtov EU (www.botanicni vrt.si).
3. Z Vrtom upravlja Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (www.dr-siftar-fundacija.org); ustanovljena je bila sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja;
ustanovitelji – družina Šiftar, ZRC SAZU, ZZB NOB Slovenije,Univerza
Maribor, več pomurskih občin in več pomembnih slovenskih podjetij (skupaj 11) – so 5. julija 1996 slovesno podpisali akt o ustanovitvi Ustanove.
4. Korenine Vrta in Ustanove:
I.
– Korenine družine Šiftar sežejo na Petanjcih v 19. stoletje. Šiftarjevi so
bili napredna kmečka družina. Ko se je oče Jožef srečno vrnil s soške
fronte, so ob robu svojega posestva (sedaj ob glavni cesti, pred vhodom v
Vrt) postavili kapelico v gotskem slogu kot spomin na sovaščane, padle v
prvi svetovni vojni. Njim se je po drugi svetovni vojni pridružila plošča
z imeni sovaščanov, ki so padli in umrli v koncentracijskih taboriščih ali
neznano kje izginili v vojnih vihrah.
– V tridesetih letih 20. stoletja je bilo na Šiftarjevi domačiji shajališče napredne prekmurske mladine. Tu je delovalo uredništvo Mladega Prekmurca,
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literarno-kulturnega glasila prekmurskih študentov. V zadnjih dveh letih
izhajanja ga je urejal Vanek Šiftar, tedaj študent prava na Univerzi v Ljubljani. Med sodelavci so bili Karel Destovnik - Kajuh, Ferdo Godina, Anton
Ingolič, Miško Kranjec, Anton Vratuša, Oton Župančič in drugi.
Ob izbruhu druge svetovne vojne je Šiftarjeva domačija postala oporišče
aktivistov Osvobodilne fronte in postojanka za skrivne prehode antifašističnih borcev čez Muro.
Del obračunavanja ogrskih okupatorjev z odporniškim gibanjem v Prekmurju (ki je doseglo vrhunca jeseni 1941 in jeseni 1944) so bile tudi
množične prisilne mobilizacije in prisilno delo. Taka usoda je doletela tudi
tri Šiftarjeve sinove.
Ko je mati Apolonija spoznala, da se dva sinova ne bosta nikoli vrnila, je
(oktobra 1946) posadila ob vhodnih vratih na Šiftarjevo domačijo dve vrbi
žalujki – za vsakega po eno. »Tukaj je njun simbolični grob, saj za pravega
sploh ne vemo.« (dr. Vanek Šiftar)
Ti vrbi žalujki sta postali temeljna kamna Vrta, njegova izgradnja pa življenjska naloga tretjega Šiftarjevega sina Ivana Vaneka.
Na prostranem Vrtu rastejo številno izbrano grmičevje in drevnine. Na
začetku (v petdesetih in šestdesetih letih) je drevnine prinašal v glavnem
njegov ustanovitelj dr. Vanek Šiftar. Z leti pa je vse več njegovih prijateljev,
znancev, različnih organizacij z domačega in tujega okolja bogatilo Vrt
z novimi drevninami in grmičevjem, ki so, kot je že pred leti ugotavljal
dolgoletni strokovni gospodar Vrta prof. dr. (vrtnarstva in upokojeni prof.
na BTF Univerze v Ljubljani) Aleksander Šiftar, ob sicer poudarjeni simboliki mnogih drevnin, spominskih predmetov in skulptur »zanimivosti z
dendrološkega vidika«: »Glede na število in kvaliteto drevnine lahko prištevamo Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih upravičeno med najbogatejše
zbirke drevnin pri nas. S primernim nadaljnjim delom bi mu lahko zagotovili
ugledno mesto ne samo doma, temveč tudi med podobnimi ustanovami v
tujini.« (dr. Aleksander Šiftar, 2001)

Na 1,5 ha sonaravno urejevanem nekdanjem dvoriščnem delu posestva družine Šiftar se prepleta bogastvo drevnin in grmičevja, avtohtonih in prinesenih
z različnih koncev sveta. Nekaj sto jih je oziroma nad 200 različnih vrst in sort
drevnin (nad 100 vrst listavcev z več kot 50 sortami; skoraj 30 vrst iglavcev z
10 sortami), med njimi pa jih je kar nekaj deset, ki zaradi svojih darovalcev
in porekla neposredno spominjajo na številna krvava prizorišča človeškega
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trpljenja in umiranja med 2. svetovno vojno ter na kraje pomembnih akcij
in dogajanj med NOB ter prizorišča prizadevanj za mir, svobodo, razumevanje in miroljubno sodelovanje v svetu. Ti živi, naravni pomniki dajejo
Vrtu posebni, simbolni ter spominski pomen in s tem posebno dimenzijo,
ki razlikuje ta Vrt od drugih.
Vrt je vsako leto bogatejši za nova spominska drevesa in drugo rastlinje.
Med zanimivejšimi novejšimi pridobitvami v Vrtu naj omenimo bezeg
s Pohorja, darilo predsednika RS dr. Danila Türka, češnjo prvega predsednika
RS Milana Kučana, tri jelke z Norveške, darilo Guro Katherine Helwig Vikor,
veleposlanice Kraljevine Norveške, smokvo z Raba, brezo iz Bele Krajine,
nešpljo iz slovenske Istre in kostanj iz Posočja-Benečije.
II.
Proces oblikovanja Ustanove je trajal skoraj pet let. Dr. Vanek Šiftar se je
zanj zavzemal že od sredine osemdesetih let, ker bi rad zagotovil širšo in
stabilnejšo skrb za ohranitev, vzdrževanje in razvoj Vrta ter za izvajanje dejavnosti, ki so vsebinsko, simbolno ter razvojno povezane z Vrtom in kulturno
zgodovino obmurskega sveta ter ohranjanjem kulturne in naravne dediščine.
Oblikovanje Ustanove sta od vsega začetka podpirala ZRC SAZU in ZZB
NOB Slovenije.
Sklep o ustanovitvi je bil sprejet novembra 1995, ob 50. obletnici začetkov
Vrta.
Julija 1996 so ustanovitelji (družina Šiftar, ZZB NOB Slovenije, ZRC SAZU,
Univerza v Mariboru, občine Tišina - Cankova, Murska Sobota, Gornja
Radgona ter podjetja Mura, Zavarovalnica Triglav, Radenska in Pomurska
banka; do danes je število soustanoviteljev naraslo na 17, pridružilo se je
več pomurskih občin) sprejeli akt o ustanovitvi, oktobra istega leta so bili
konstituirani začasni organi, oktobra 1997 je pristojno ministrstvo sprejelo
odločbo o soglasju k aktu o ustanovitvi (Ur. list RS, 1997/št. 68), julija 1998
se je konstituiral zbor ustanoviteljev Ustanove in izvolil organe Ustanove.
5. Cilj in dejavnosti Ustanove, opredeljeni s temeljnimi akti Ustanove, so:
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvijanje in utrjevanje sožitja med
narodi, še posebej sosednjih regionalnih območij s podpiranjem znanstvenoraziskovalnega dela, predvsem s področij zgodovine, narodopisja, biologije,
geografije, arheologije, ekologije in drugih ter spodbujanjem aktivnosti s
področja varstva okolja.
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Dejavnosti, s katerimi Ustanova uresničuje svoje temeljne cilje:
– znanstvenoraziskovalna dejavnost, še posebej raziskovalni projekti s področij, opredeljenih s temeljnim ciljem;
– kulturno-umetniška dejavnost;
– organiziranje posvetov in seminarjev;
– izdajanje publikacij;
– varstvo naravne in kulturne dediščine, še posebej OHRANITEV TER
RAZVOJ VRTA SPOMINOV IN TOVARIŠTVA V VSEJ NJEGOVI NEOKRNJENI SUBSTANCI IN SIMBOLIKI;
– spodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja in sodelovanje pri prizadevanjih drugih organizacij s tega področja.
6. Dejavnosti Ustanove
Temeljna naloga in poslanstvo: skrb za ohranitev, vzdrževanje ter razvoj
Vrta v »vsej njegovi neokrnjeni substanci in simboliki« po načelih sonaravnega urejanja je v skladu z njegovim statusom zaščitenega kulturnega spomenika – kot »odprt in živ prostor s prepoznavnim življenjem ter kot integralni
del lokalnega življenja in širšega, tudi čezmejnega sodelovanja« – temeljna
oz. prioritetna dejavnost Ustanove.
Ustanova sledi temeljnemu vodilu, s katerim je že pred več desetletji zavezal svojega prijatelja Vaneka Šiftarja njegov rojak, pisatelj Miško Kranjec:
»Potrebujemo neko duhovno zbirališče, ki ne bo tečajniško in komisijsko,
kamor bodo ljudje radi prihajali.« (M. Kranjec v pismu prijatelju V. Šiftarju
januarja 1960) Ustanova zato tudi namenja posebno pozornost različnim dejavnostim, ki ohranjajo Vrt kot izjemno spominsko-memorialno krajino, kot
prostor spominjanja, srečevanja z zgodovino na poseben, specifičen način, s
čimer ohranja in krepi vrednote miru, razumevanja, sožitja in sodelovanja ter
ga uveljavlja kot odprto učno in prijetno doživljajsko okolje za vse skupine
javnosti; dostopno vsakomur, za vse obiskovalce (izletniške, prehodne; individualne in organizirane) – tako kot vsi drugi kulturno-muzejski prostori.
Zato je Vrt tudi prizorišče različnih srečanj in prireditev predvsem mladih,
različnih »učnih ur« in »učnih delavnic«, »kreativnih sestankov«, posvetov
učiteljev in ravnateljev šol iz regije, Vanekovih ekoloških večerov, predavanj,
razstav ter različnih kulturnih in drugih dogodkov, ki promovirajo ter spodbujajo znanje in ustvarjalnost.
– Ustanova je prvo mednarodno znanstveno srečanje organizirala novembra 1999 na temo Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih. Idejo
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zanj je gojil že ob ustanavljanju Ustanove njen ustanovitelj dr. Vanek Šiftar.
Aktivno je sodeloval pri pripravah zanj, žal pa se zaradi že zelo poslabšanega zdravja srečanja ni mogel udeležiti.
Ustanova je sama ali v sodelovanju z različnimi strokovnimi in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in mednarodnega okolja doslej organizirala več kot 20 širših strokovnih in znanstvenih srečanj. Prvemu,
novembra 1999, so sledila srečanja/okrogle mize ali simpoziji o sezonstvu
in izseljenstvu v panonskem prostoru, o Avgustu Pavlu, o tematiki pravo
– država - narod, o romski problematiki, izbrani problematiki varovanje
naravne dediščine, identiteti prekmurskega in panonskega prostora, prekmurski narečni slovstveni ustvarjalnosti itn.
Ustanova je sama ali s sozaložniki doslej izdala več kot 20 publikacij
(zbornikov o znanstvenih srečanjih, ki jih je organizirala, publikacij o Vrtu
in o drugih temah), več prospektov, izbor fotografij z motivi iz Vrta itn.
Ustanova aktivno sodeluje v širših družbenih akcijah, npr. pri ohranjanju
okolja reke Mure, razvoju Krajinskega parka Goričko ter postavitvi nove
zgradbe Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.
Ustanova stalno ali projektno sodeluje s širokim krogom organizacij,
ustanov in posameznikov.
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Mirko MUNDA – Anton VRATUŠA

»Tudi tisto, kar že živi, zahteva
ustvarjalnost.«
Akademik dr. Anton Vratuša, prvi predsednik programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) in njen prvi častni član, je šest desetletij
prijateljeval z dr. Vanekom Šiftarjem, spremljal nastanek in razvoj njegovega Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, sodeloval je pri rojstvu UŠF
in vseh 20 let sooblikuje njeno delo.
Najprej je odgovoril na vprašanje o svojem 60-letnem prijateljevanju z dr.
Vanekom Šiftarjem:
»Moje prijateljevanje in sodelovanje z Vanekom Šiftarjem, najdaljše in najintenzivnejše v moji delovni dobi in sploh v življenju, se je začelo leta 1939,
ko sem – študent slavistike – raziskoval prekmurska narečja. Vanek me je
odpeljal v Srednjo Bistrico k Ifkovim, kjer sem začel svoje delo ter ga potem
nadaljeval po Prekmurju in v Porabju. Kmalu po najinem prvem srečanju se
nama je ponudil prvi veliki skupni projekt – terezijanski urbarji v Prekmurju. Dogovorila sva se, da jih bova obdelala družbenoekonomsko, jezikovno
in politično-pravno. Vanek je prevzel prvo področje, jaz drugo, za tretje sva
prosila akademika dr. Metoda Dolenca. A je bilo treba zaradi vojne in smrti
akademika Dolenca to nalogo odložiti. Po osvoboditvi sva jo večkrat nameravala končati, a nama nikoli ni uspelo. Vanek je leta 1999 umrl, moja razprava z
naslovom Jezik sebeborskega urbarja ter študija o družbenoekonomskih vidikih terezijanske urbarialne ureditve pa sta izšli šele lani v monografiji o mojem
jezikoslovnem in literarnozgodovinskem delu. Pred vojno sva z Vanekom
Šiftarjem sodelovala tudi v Klubu prekmurskih akademikov in dopisoval sem
v revijo Mladi Prekmurec, ki jo je urejal on. Z Vanekom nisva samo prijateljevala, najinega druženja ni izpolnjevalo pomenkovanje o tem in onem, ampak
sta bila nenehno v ospredju študij in raziskovanje. Najino sodelovanje, ki je
obsegalo zelo široka področja, je bilo prekinjeno samo med drugo svetovno
vojno. Če samo naštejem nekaj področij, ki sva jih skupaj obdelala, moram
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najprej omeniti manjšinsko vprašanje in Porabske Slovence, nato sezonsko
delo, o čemer smo imeli tridnevni simpozij v Radencih, in protestantizem,
o katerem je Vanek tik pred svojo smrtjo pripravil mednarodni simpozij.«
– Naravno zaledje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija je skupni kulturni prostor med Muro in Rabo. Na tem območju živijo tudi Porabski Slovenci in
Slovenci v Radgonskem kotu. Slovenci imamo svojo manjšino še v Italiji
in na Avstrijskem Koroškem, v naši državi živita madžarska in italijanska
narodna skupnost. Z manjšinami sta se intenzivno ukvarjala oba, vi in Vanek Šiftar, a razmere za tovrstno raziskovanje niso bile vedno najugodnejše.
»Razmere na slovenskih mejah in na obmejnem prostoru, kjer živijo manjšine, dolga leta niso bile normalne. Leta 1953 je le malo manjkalo, da na meji
z Italijo ni ponovno spregovorilo orožje. Jugoslavija je samo zaradi odločnosti
Tita dobila dve tretjini tistega slovenskega etničnega prostora, ki so ga med
NOB osvobodile enote IX. korpusa; v veliko pomoč jim je bila seveda množična vstaja primorskih Slovencev. Odnosi z Avstrijo so se večkrat močno
zaostrili; če je kdo samo omenil slovensko manjšino v Radgonskem kotu, so
Avstrijci grmeli, da je proti dobrososedskim odnosom in da gre celo za sovražni govor. Avstrijska politika in znanost sta trdili, da v Radgonskem kotu ni
Slovencev. Leta 1992 pa je bilo v Mariboru medresorsko znanstveno srečanje
o Slovencih v zvezni deželi Štajerski, na katerem so sodelovali tudi strokovnjaki večinskega naroda, in naslednje leto je izšel zbornik referatov. Nisem
opazil, da bi se po tem skupnem prijateljskem nastopu znanstvenikov obeh
sosednjih držav še kje pojavilo to vprašanje. Napeti odnosi glede Slovencev
so leta vladali tudi z Madžarsko, položaj te slovenske manjšine ob reki Rabi
pa smo obdelali na posvetovanju slovenskih in madžarskih strokovnjakov z
naslovom Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete
leta 1998 v Murski Soboti. Po zaslugi razumne manjšinske politike na obeh
straneh meje oziroma dveh sosednjih narodov vlada že nekaj let duh dobrega
sosedstva. Še več: slovenska narodnostna skupnost ob Rabi in madžarska pri
nas odlično sodelujeta in sta pomembna dejavnika prijateljskega sodelovanja
med sosednjima narodoma in državama.«
– Vanek Šiftar se je intenzivno ukvarjal tudi z Romi.
»Vanje se je, če rečem v prispodobi, dobesedno 'pogreznil' in postal vodilni romolog 20. stoletja ne samo v Sloveniji, ampak tudi v SFRJ. Kot ljudski
poslanec in odličen zakonodajalec si je prizadeval, da bi jih priznali kot narodno manjšino.«
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– Dolga leta ste živeli v Beogradu in prihajali v Slovenijo le občasno. Ali
razdalja ni bilo ovira za vajino sodelovanje?
»Nikakor. Navadno sem prihajal v Slovenijo dvakrat na mesec in se ustavil
tudi na Petanjcih. Z Vanekom sva se redno dobivala na sestankih oziroma
delovnih pogovorih. Pripravil je spisek vprašanj, obdelala sva dva ali tri, ker
za več najpogosteje nisem imel časa, druga so počakala do prihodnjič. Tako
je šlo vsa leta, ko sem hodil v Slovenijo, in bilo je, kot da živim doma, tudi
zato, ker sem bil član SZDL v občini Murska Sobota in ob tem intenzivno
spremljal tudi razvoj lokalne samouprave ter položaj manj razvitih območij
v Jugoslaviji in naši republiki. Vanek mi je pogosto tudi pošiljal svoje razprave in druge spise. Če mu nisem dovolj hitro odgovoril oziroma mu poslal
svojega mnenja, je bil včasih malo nejevoljen, vendar je vedno upošteval, da
sem bil pogosto v tujini in druge moje omejitve.«
– Na dnevnem redu vajinih pogovorov je bil zagotovo pogosto tudi Vrt
spominov in tovarištva.
»Vanek Šiftar je v 50 letih neutrudnega in uporniškega napora Vrt spominov
in tovarištva razvil v nacionalni kulturni spomenik z več kot 500 drevninami, grmovnicami, drugimi rastlinami in ožganimi črepinjami vojnih
razvalin, prinesenih z vseh koncev sveta, največ seveda iz Slovenije in Jugoslavije. Prvo ime vrta je bilo Vrt spominov in vojnih grozot. Čim bolj se je
vojna oddaljevala, tem bolj čudno se je slišalo 'vojnih grozot'. Ta besedna
zveza ne bo več vabila, mi je med nekim pogovorom pritrdil tudi Vanek,
marsikoga utegne celo odbijati, ker bo mislil, da Vrt prikazuje samo hude
zločine, v njem pa so tudi eksponati o mestih, kjer se je gradil mir. Zato ga
je preimenoval v Vrt spominov in tovarištva. Leta 1946, ko je snoval vrt, je
razmišljal: 'Če naj bo vrt spomenik, iz kakšnega materiala naj bo? Če bo iz
lesa, bo sčasoma razpadel, sprhnel. Železni spomenik bo uničila rja, kamen
se bo okrušil.' Zato se je odločil za drevnine in grmovnice, ki rastejo in se
stalno obnavljajo. Prof. dr. Aleksander Šiftar, prvi strokovni skrbnik Vrta, je
ocenil, da je po spominskih drevesih edinstven v naši državi. Vanek je Vrt
vedno imel za osnovo, okoli katere se naj snuje in dogaja vse drugo. Želel je,
da postane dejavnik oblikovanja ljudi, izobraževanja, naj bo odprta šola v
naravi in mesto raziskovanja, kulture ter srečevanja ljudi, narodov. Govoril
je o štiriperesni deteljici, štirih osnovnih dejavnostih oziroma usmeritvah
Vrta ali ustanove, ki bi skrbela zanj in ga negovala.«
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– Kako je zorela in kdaj je dozorela ideja za fundacijo?
»Aprila 1997 je Vanek natančno seštel eksponate v Vrtu in prišel do številke
602. Ko je delo končal, je zapisal: 'Hud severni veter bije, zebe me v prste, ne
morem več pisati.' Takrat je bil že prepričan, da Vrt ne bo propadel in da je
prišel čas za javno ustanovo, ki bo vodila Vrt in dogajanje ob njem. Zato se
je osredotočil na vprašanje, kako ga upravljati, ker sta bila do takrat graditev
Vrta in njegov razvoj samo skrb družine Šiftar. Še leta 1968, ko je soboška
skupščina Vrt zaščitila kot krajevni naravni spomenik, je v odlok zapisala,
da 'davke plača lastnik'. To je Vaneka tako hudo razjezilo, da je sprva kanil
drevje in grmovje v njem kar posekati. Moral sem ga miriti, naj tega nikar
ne dela, in ga spodbujal, naj ga gradi naprej. Postopno je v njem dozorelo
spoznanje, da mora Vrt vzdrževati neka javna ustanova, da ne more ostati
na ramenih družine. Šiftarjevi so torej leta 1995 sklenili, da Vrt darujejo brez
odškodnine fundaciji. Vanek je kot dober pravnik vse ustanovne pravne akte
pripravil sam in 5. julija 1996 je prvih 11 ustanoviteljev podpisalo Listino o
ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Tudi prvi vložek, in to največji,
je v fundacijo vpisal Vanek Šiftar.«
– Omenili ste Šiftarjevo štiriperesno deteljico. Kot prvi predsednik programskega sveta, ta organ ste vodili deset let, ste torej uresničevali ter
plemenitili in oplemenitili Šiftarjeve ideje.
»Štiriperesno deteljico smo prevzeli po Vaneku Šiftarju. Pravzaprav smo
jo po njegovi smrti obogatili z novo štiriperesno deteljico. Kot njen prvi list
lahko navedem vsakoletno mladinsko kulturno prireditev Dan spominov
in tovarištva prvi petek v maju v spomin na zmago nad nacifažizmom, na
osvoboditev Ljubljane ob Dnevu Evrope. Skoraj deset let potem smo začeli
'obdelovati' Ograček mladih talentov, ki je zaobjel najmlajšo generacijo, v njem
sodeluje vsako leto več osnovnih in srednjih šol iz Pomurja in Porabja. Tretji
list so Vanekovi ekološki večeri, vse skupaj pa povezuje založništvo Ustanove
dr. Šiftarjeva fundacija same ali v sodelovanju z drugimi znanstvenoraziskovalnimi organizacijami. Četrti list štiriperesne deteljice, ki ga je Vanek
najmanj razvil, ker v času, ko je pisal svoj program in snoval poslanstvo Vrta,
še ni bil v ospredju, kot je danes, sta človekovo okolje in trajnostni razvoj. Tu
se nam odpirajo izjemne možnosti in priložnosti Ustanove v sodelovanju
s Krajinskim parkom Goričko. Povežemo se lahko celovito in pomagamo
spodbuditi razvoj dejavnosti, ki je v preteklosti zagotavljala prekmurskemu
podeželskemu prebivalstvu pomemben dodaten dohodek; gre predvsem za
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laneno domače platno. Tu pa je seveda tudi še čezmejno sodelovanje, saj smo
obmejna pokrajina ter skupaj z Gradiščanskim in Porabjem v Evropski uniji.«
– V zvezi s poslanstvom Vrta in delom Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija
sem vas večkrat slišal poudarjati izobraževalno, vzgojno in ozaveščevalno
vlogo ter vključitev vseh razsežnosti družbe, predvsem mladine.
»Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je danes čvrsta, finančno solidna, organizacijsko pregledna ter samostojna organizacija, sposobna živeti še naprej
in delovati tudi v hudih časih. Vanek Šiftar je ločil upravo in programski svet
fundacije. Svet si je zamislil kot samostojen organ, ker je vedel, da je težko najti v eni osebi dobrega organizatorja in človeka kulture, duhovnega življenja.
Poudarjal je, da mora programski svet spremljati, kaj dela uprava, in predlagati, kako se naj upravlja s kulturnimi zadevami, da pa svet kot samostojen
organ Ustanove lahko svojo vlogo opravlja samo, če živi s problemi. Zavedal
se je, da ideje niso neizčrpne in da pride čas, ko stopijo na plan dileme, kako
dalje. Tudi tisto, kar je že razvito in živi, zahteva ustvarjalnost, ne ponavljanja.
V teh mislih se potrjuje Šiftarjeva širina duha, ne sme se pa pozabiti še na
eno njegovo sporočilo: v Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija ni mogoče delati
kariere niti kaj posebno zaslužiti, kaj šele obogateti. V ospredju mora biti
vzgojno-izobraževalno-znanstvena orientacija, predana spominom in tovarištvu. Zato smo prvi ciklus po Vanekovi smrti posvetili nam samim, našim
narodnim vrednotam, ker so bile meje Slovenije bolj zaprte kot prehodne in
nismo imeli kam: kriku talcev, bolnišnici Franja, Rabski brigadi, Trubarju,
našima dvema Küzmičema, prekmurskim sezoncem … Medtem so se odprle
meje in drugi ciklus, poimenovan Jambori prijateljstva in dobrega sosedstva,
je bil posvečen sosedom in mednarodnemu sodelovanju. S tretjim ciklusom
smo pri naših zakladih: pri svobodi, maternem jeziku itn.
– In kako vidite prihodnost Vrta spominov in tovarištva ter Ustanove dr.
Šiftarjeva fundacija?
Odlično je, ker smo se odločili, da bomo praznovanje 20-letnice Ustanove
dr. Šiftarjeva fundacija raztegnili na dve leti. Bistveno bo, da v tem času izvedemo, kar smo se dogovorili, čim popolneje. Potem bo treba sesti in preanalizirati, kaj smo podedovali, kaj smo v proslavljanje dodali ustvarjalnega in
kako naj to razvijamo naslednja leta. Osnovna načela, kot so prostovoljnost,
odgovornost, delovno tovarištvo in čiste finance, bodo, sem prepričan, ostale
enake, še bolj kot doslej pa se kaže usmeriti na severovzhod in jugozahod.
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Primorska in Prekmurje imata namreč mnogo skupnega, značaja Primorcev
in Prekmurcev se lepo dopolnjujeta. Zato se mi zdi izjemno pomembno,
da smo letos maja v Vrtu spominov in tovarištva zasadili drevo iz Sarvarja.
Primorski Slovenci, predvsem Istrani, ki živijo v glavnem v Benici in Pince
Marofu ob madžarski meji, morajo biti v Vrtu doma. Madžari so nezaupljivi,
še vedno se bojijo, da se bodo utopili v slovanskem morju, in še vedno niso
pozabili napake Kraljevine Jugoslavije, ko je ob reformi grofovske zemlje
dala zemljo Primorcem in Istranom, ki so pribežali v Prekmurje pred Mussolinijevim fašizmom, Madžarom, ki so bili tam rojeni in so bili tam doma
od nekdaj, pa ne. To napako so Primorci žal plačali dvakrat, čeprav oni niso
bili krivi. Prvič, ko so jih Madžari začeli sovražiti, in drugič, ko so jim okupatorji Madžari leta 1941 najprej vse pobrali, nato pa jih odgnali v taborišče
v Sarvar. Porabski Slovenci in Madžari na naši strani sta edini manjšini, ki
sodelujeta, to je zelo pozitivno, kajti s skupno besedo pri eni in drugi vladi
lahko več dosežeta, kot pa če delujeta ločeno.
Če smo, kolikor smo znali in zmogli, uresničili štiriperesno deteljico Vaneka Šiftarja in sestavili drugo štiriperesno deteljico, ki jo je inspirirala prva,
naj tisti, ki pridejo za nami, ustvarijo tretjo in naslednje štiriperesne deteljice.
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Člani organov in častni donatorji
(častni člani) 1996–2016
I. ČASTNI ČLANI USTANOVE:
Rudi Cipot
Alojz Flegar
dr. Aleksander Šiftar
akad. dr. Anton Vratuša
II. UPRAVA, PROGRAMSKI SVET IN NADZORNI ODBOR:
1. Začasna uprava, določena z aktom o ustanovitvi 5. 7. 1996:
Zita Šiftar – jeseni 1996 jo zamenja Marjan Šiftar
doc. dr. Oto Luthar
Darja Senčur
2. Organi, izvoljeni na zboru ustanoviteljev 7. 7. 1998:
Predsednik zbora: Ernest Ebenšpanger
Uprava:
Rudi Cipot
Alojz Flegar (podpredsednik, v. d. predsednika 1999–2000)
doc. dr. Oto Luthar (predsednik)
mag. Darja Senčur
Marjan Šiftar
Nadzorni odbor:
Lidija Gumilar
Herbert Šefer
Vili Žižek (predsednik)
Gospodar Vrta: dr. Aleksander Šiftar (do junija 2009)
Programski svet:
dr. Tone Ferenc
dr. Maja Godina Golija
Ferenc Hajoš
dr. Andrej Horvat
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Karel Lipič
dr. Albina Nećak Lük
dr. Franc Pernek
Irena Šavel (1999 jo je zamenjal Franc Kuzmič)
dr. Anton Vratuša (predsednik)
Jože Vugrinec (podpredsednik)
3. Organi, izvoljeni na zboru ustanoviteljev 12. 11. 2002
Predsednik zbora: Ernest Ebenšpanger
Gospodar Vrta: dr. Aleksander Šiftar
Uprava:
Geza Bačič, podpredsednik
Rudi Cipot
Marjan Dora
Alojz Flegar, podpredsednik (predsednik od 2008)
Aleksander Krpič
dr. Oto Luthar, predsednik
mag. Darja Senčur Peček
Marjan Šiftar
Nadzorni svet:
Vili Žižek, predsednik
predstavnik Radenske, d. d.
predstavnik NLB
Programski svet:
akad. dr. Anton Vratuša (predsednik do oktobra 2006)
Regina Cipot
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (podpredsednica)
dr. Tone Ferenc
dr. Marina Lukšič Hacin
Ferenc Hajoš
Andrej Horvat
dr. Etelka Korpič Horvat (predsednica od oktobra 2006)
Janez Kos
dr. Lev Kreft
mag. Franc Kuzmič
Karel Lipič
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dr. Janez Malačič
dr. Albina Nećak Lük
mag. Brigita Perhavec (od 2006)
dr. Franc Pernek
Ernest Ružič
mag. Mladen Tancer
Jože Vugrinec
4. Organi, izvoljeni na zboru ustanoviteljev 9. 5. 2008:
Predsednik zbora: Ernest Ebenšpanger
Gospodar: dr. Aleksander Šiftar
Uprava:
Rudi Cipot (predsednik do maja 2009)
Štefan Dravec
Alojz Flegar
Franc Gönc
Franc Knaus, podpredsednik (do maja 2009)
dr. Oto Luthar
Simona Šarotar Žižek
Marjan Šiftar
Branko Žunec
Nadzorni svet:
Štefan Cigut
Zorica Kerec
Vili Žižek (predsednik)
Programski svet – dopolnitve (od aprila 2007):
Alenka Leskovic
dr. Darja Senčur Peček
5. Spremembe, korespondenčna seja zbora ustanoviteljev junija 2009:
Uprava:
Štefan Dravec
Ernest Ebenšpanger
Franc Gönc
dr. Oto Luthar (v. d. predsednika)
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Simona Šarotar Žižek
Marjan Šiftar ( v. d. podpredsednika)
Branko Žunec
6. Spremembe, zbor ustanoviteljev 29. 1. 2010:
Predsednik zbora: Ernest Ebenšpanger razrešen kot predsednik zbora (po
spremembah statuta zbor več nima svojega predsednika, vodi ga predsednik
uprave)
Programski svet:
Stanka Dešnik
dr. Cvetka Hedžet Toth
dr. Vera Klopčič
dr. Marjan Žnidaršič (podpredsednik 2009–2010)
Nadzorni svet:
Vili Žižek (razrešen)
Zorica Kerec (predsednica NO)
Uprava:
Ernest Ebenšpanger (predsednik)
Franc Gönz (do decembra 2012)
Robert Grah
Janez Kovač
dr. Oto Luthar
Sonja Rošar (do januarja 2011)
Marjan Šiftar (podpredsednik)
Štefan Smodiš
Branko Žunec
7. Spremembe, zbor ustanoviteljev 10. 2. 2011:
Sonja Rošar (razrešena kot članica uprave)
Nada Mladenovič (izvoljena za članico uprave)
8. Uprava (na podlagi sprememb statuta) imenovala PS 19. 1. 2012:
Stanka Dešnik
Nino Gumilar
Ferenc Hajoš
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dr. Cvetka Hedžet Toth
dr. Vera Klopčič
Irena Kumer
mag. Franc Kuzmič (podpredsednik, od decembra 2014 predsednik)
Karel Lipič
dr. Uroš Lipušček
dr. Albina Nečak Lük
Mirko Munda
Ernest Ružič
mag. Mladen Tancer
dr. Slavica Tovšak (predsednica do decembra 2014)
Jože Vidič
akad. dr. Anton Vratuša
Jože Vugrinec
Mateja Žižek
9. Spremembe, sprejete na zboru ustanoviteljev 14. decembra 2012:
Franc Gönz (razrešen kot član uprave)
mag. Mojca Breščak (izvoljena za članico uprave)
10. Organi, izvoljeni na zboru ustanoviteljev 19. 2. 2014:
Uprava:
mag. Mojca Breščak
Štefan Dravec
Ernest Ebenšpanger (predsednik)
Robert Grah
dr. Oto Luthar (dr. Ivanka Huber, dr. Andraž Čarni)
Nada Mladenovič
Štefan Smodiš
Marjan Šiftar (podpredsednik)
Branko Žunec
Nadzorni odbor:
Sandi Flisar
Zorica Kerec (predsednica)
Klaudija Šadl Jug
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11. Spremembe, zbor ustanoviteljev 19. 2. 2016:
Uprava:
razrešen Štefan Smodiš
izvoljena Simona Potočnik
Nadzorni odbor:
Niko Brus
dr. Darja Senčur Peček
Aleksander Varga
12. Uprava imenovala novi PS 14. aprila 2016:
Stanka Dešnik
Ferenc Hajoš
dr. Cvetka Hedžet Toth
mag. Jožek Horvat Muc
dr. Vera Klopčič
Irena Kumer
mag. Franc Kuzmič (predsednik)
Karel Lipič
dr. Uroš Lipušček
dr. Albina Nečak Lük
Ernest Ružič
dr. Klaudija Sedar (podpredsednica)
Irena Štuhec
mag. Mladen Tancer
Jože Vidič
akad. dr. Anton Vratuša
Mateja Žižek
Petanjci, junija 2016
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Abecedni seznam članov organov 1996 - 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bačič Geza
Breščak mag. Mojca
Brus Niko
Cigut Štefan
Cipot Regina
Cipot Rudi
dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič
dr. Čarni Andraž
Dešnik Stanka
Dora Marjan
Dravec Štefan
Ebenšpanger Ernest
dr. Ferenc Tone
Flegar Alojz
Flisar Sandi
dr. Godina Golija
Maja
Gönc Franc
Grah Robert
Gumilar Lidija
Gumilar Nino
Hajoš Ferenc
dr. Hedžet Toth
Cvetka
dr. Horvat Andrej
mag. Horvat Jožek
Muc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr. Huber Ivanka
Kerec Zorica
dr. Klopčič Vera
Knaus Franc
dr. Korpič Horvat
Etelka
Kos Janez
Kovač Janez
dr. Kreft Lev
Krpič Aleksander
Kumer Irena
mag. Kuzmič Franc
Leskovic Alenka
Lipič Karel
dr. Lipušček Uroš
dr. Lukšič Hacin
Marina
dr. Luthar Oto
dr. Malačič Janez
Mladenovič Nada
Munda Mirko
dr. Nečak Lük
Albina
mag. Perhavec
Brigita
dr. Pernek Franc
Potočnik Simona
Rošar Sonja

• Ružič Ernest
• dr. Sedar Klaudija
• dr. Senčur Peček
Darja
• Smodiš Štefan
• Šadl Jug Klaudija
• Šarotar Žižek Simona
• Šavel Irena
• Šefer Herbert
• dr. Šiftar Aleksander
• Šiftar Marjan
• Šiftar Zita
• Štuhec Irena
• mag. Tancer Mladen
• Tovšak dr. Slavica
• Varga Aleksander
• Vidič Jože
• akad. dr. Vratuša
Anton
• Vugrinec Jože
• Žižek Mateja
• Žižek Vili
• dr. Žnidaršič
Marjan
• Žunec Branko

Petanjci, junija 2016 							
Pripravil Marjan Šiftar
					
Zbral Marjan Šiftar
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Tone Pavček, slavnostni govornik na majski
prireditvi Jambori spominov in dobrega
sosedstva - Bela Krajina, 2010

Apolonija Šiftar z opeko iz Hirošime

Dr. Vanek Šiftar na dan podpisa Ustanovne listine, v Murski Soboti, 5. 7. 1996

Dr. Vanek Šiftar v vrtu Spominov in tovarištva
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Dr. Vanek Šiftar z novo
drevnino za vrt

Dr. Zinka Zorko,
dr. Anton Veatuša,
dr. Andreja Haberl
Zemljič in dr. Boris Jesih
na predstavitvi knjige
Pustite jezik v vasi - 2013

Otvoritev razstave na
Petanjcih leta 2013:
Pregon koroških
Slovencev leta 1942
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Nastop otrok iz tišinskega
vrtca - 2012

Ernest Ebenšpanger
in Zdravko Likar
podpisujeta listino o
sodelovanju dr. Šftarjeve
fundacije s fundacijo Pot
miru v Posočju, 2012

Dr. Vanek Šiftar
predstavlja skulpturo iz
ostankov orožja
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Marjan Šiftar, Marija
Bajzek Lukać in Marko
Jesenšek na predstavitvi
Pavlove slovnice

Nekdanja Šiftarjeva
domačija

:«Zadnji dom«
dr. Vaneka Šiftarja
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Podpis Ustanovne listine
dr. Šiftarjeve fundacije v
Soboškem gradu
5.7. 1996

Na zadravje! po podpisu
Ustanovne listine

Pogovor pred podpisom
Ustanovne listine,
5. 7. 1996
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Pesnik Tone Pavček,
Štefan Dravec, dr. Etelka
Korpič Horvat in dr.
Anton Vratuša zbrani v
Vrtu leta 2010

Jambori spominov in
dobrega sosedstva,
mladostni pozdrav, 2011

Odkritje spomenika
Prekmurski totem avtorja
akademskega slikarja in
kiparja Štefana Hauka 2011
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Igralka in pesnica Saša
Pavček v pogovoru z dr.
Antonom Vratušo, na
zaključku literarnega
natečaja leta 20136

Irena Kumer, ki vodi
literarne natečaje, se
pogovarja s slavnostno
govornico Sašo Pavček
- 2013

Dr. Anton Vratuša na
prireditvi Moj ograček
- 2012
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Dušan Mukič se s
podpredsednikom
Uprave dr. Šiftarjeve
fundacije Marjanom
Šiftarjem pogovarja za
TV oddajo Slovenski
utrinki (snemalec Geza
Doma), 2014

Nastop zbora Pavlove hiše
leta 2014

Gostje na manjski
prireditvi, leta 2013,
posvečeni Koroškim
Slovencem
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Akademik dr. Matjaž
Kmecl govori na dogodku
Moj ograček - 2014

Udeleženci simpozija
Protestantizem včeraj,
danes jutri na obisku leta
2014 v Puconcih

Prešernova dvorana
Slovenske akademije
znanosti in umetnosti
2015: proslava v čast 100.
letnice akademika dr.
Antona Vratuše
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Dr. Anton Vratuša govori
zbranim na majski
prireditvi, 2015

Člani SAZU ob izidu
zbornika Jezikovna in
literarna misel Antona
Vratuše 2015

Anton Vratuša in Matjaž
Kmecl leta 2015, tik
pred saditvijo črense,
darilo Zelenega prstana
Ljubljana
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Tone Partljič leta 2015
govori na zaključku
literarnega natečaja Moj
ograček

Z avtorjem knjige dr.
Boža Repeta Milan
Kučan, Prvi predsednik,
se je leta 2015 pogovarjal
Marjan Šiftar

Ob 101. obletnici
dr. Antona vratuše,
ob slavljencu Ernest
Ebenšpanger in Marjan
Šiftar, na Petanjcih 2016
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Nuša Kerševan pozdravlja
goste na saditvi
spominskega drevesa,
rdečega javora, v Parku
prijateljstva, Ljubljana
2016

Naši zakladi moč besede 2016

Akademika Anton
Vratuša in Jože Pirjevec
ob saditvi rumenega in
rdečega javora - 2016

133

Del Vrta spominov
in tovarištva, kjer so
posajena drevesa gostov,
predvsem udeležencev
majskih prireditev

Akademika Anton
Vratuša in Ciril Zlobec
leta 2006 na Petancih

Prvič ob predsedniku
ZZB dr. Janezu
Stanovniku škofa
katoliške in
evangeličanske cerkve
Jožef Smej in Geza Erniša
(5. 5. 2006)
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