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I.

POSLOVNO POROČILO
1. PREDSTAVITEV USTANOVE DR. ANTONA TRSTENJAKA

Trstenjakova ustanova nosi ime uglednega slovenskega znanstvenika, teologa, filozofa,
psihologa, misleca svetovnega formata, klenega in vedno ponosnega in zavednega Prleka,
akademika prof. dr. Antona Trstenjaka. Neuradno je pričela z delom že leta 1989, kot prva
novodobna slovenska fundacija – Fundacija (Ustanova) dr. Antona Trstenjaka. Osnovno
poslanstvo Ustanove dr. Antona Trstenjaka (v nadaljevanju UAT) je pospeševanje
vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter Slovenije.
UAT v tem kontekstu neguje bogato zapuščino našega velikega rojaka in zavednega Slovenca
s podpiranjem študija študentov in razvojno-inovativnih projektov, ki podpirajo celostni
gospodarsko-socialni, kulturni in družbeni razvoj območja Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz
ter Slovenije.
Zamisel o Prleški fundaciji je akademik dr. Trstenjak udejanjil s pomočjo mag. Milana
Lovrenčiča, prof. dr. Ludvika Toplaka in drugih ustanoviteljev iz področja Prlekije (Mirka
Preloga, Vojteha Rajherja, Jožeta Škrleca, Alojza Vogrinčiča in dr. Jožeta Bešvirja). Ustanovitelji
so iskali način, kako prispevati k hitrejšemu razvoju tega območja in kako k temu vzpodbuditi
tudi mlade izobražence, podjetnike in lokalne skupnosti. V kratkem času so zbrali precejšnje
materialno premoženje in iz tega fundusa pričeli izplačevati štipendije in subvencije za
projekte, ki so bili koristni za področje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter same Slovenije.
Zapuščina dobrih 30 let dolgega delovanja UAT je izredno bogata in uspešna, že če jo štejemo
zgolj s številom štipendistov in sofinanciranih oz. izvedenih projektov v vrednosti cca. 500.000
EUR. Z izjemo leta 2020 število prijavljenih štipendistov na vsakoletni razpis in izvedbo
projektov narašča, kakovost raziskovalnih nalog in izvedenih projektov ima visoko dodano
vrednost. Največjo vrednost pa ima splošna akademikova sporočilnost, da smo kot
maloštevilen narod »dolžni držati vkup in vse aktivnosti izvajati na elitistični ravni«, saj bomo
le tako uspešni v trdem globalnem boju za preživetje.
Trenutna uprava UAT se zaveda svoje odgovornosti za prenos Trstenjakove sporočilnosti v
vsakdanje življenje prebivalcev Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije, zato
vse dejavnosti izvaja po svojih najboljših močeh v korist celovitega razvoja ciljnega prostora.
Pri uspešnem izvajanju tega poslanstva UAT lahko veliko doprinesejo tudi same lokalne
skupnosti, gospodarske in ostale organizacije ter državni organi. Slovenija bo močna, če bo
močan tudi njen najšibkejši člen, zato je naša dolžnost da »skupaj naredimo več za naš celostni
razvoj«.
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2. PREDSTAVITEV VODSTVA UAT
Organa UAT sta upravni in nadzorni odbor. Uprava je najvišji organ upravljanja UAT, ki jo
imenuje in razrešuje nadzorni svet. Uprava ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
uprave. Predsednik uprave predstavlja in zastopa UAT. Mandat uprave traja štiri leta.
Aktualna uprava UAT je bila imenovana septembra 2017 in jo sestavljajo: Dušan Gerlovič
(predsednik), Jelka Zidarič Trstenjak, Gorazd Orešek, Stanko Ivanušič in Tjaša Erjavec.
Nadzorni odbor nadzoruje delovanje ter nadzira delo uprave in poslovanje UAT. Mandatna
doba članov nadzornega odbora je štiri leta.
Aktualna sestava nadzornega odbora UAT je bila imenovana 26. 3. 2018 in jo sestavljajo:
Branko Šumenjak (predsednik), Janez Erjavec in Franci Čuš.
UAT ima izvršnega direktorja kot pogodbenega sodelavca, mag. Sama Lubeja, ki skrbi za
operativno delovanje in svetuje upravi pri naložbah oz. plemenitenju premoženja UAT.
UAT je imenovala tudi štipendijsko komisijo, ki svetuje upravi glede izbora štipendistov in
izvedbe projektov. Komisijo sestavljajo: dr. Stanislav Vršič (predsednik), mag. Tadeja Meško in
dr. Darja Koter.

3. POROČILO O DELOVANJU V LETU 2021
V prvem delu leta 2021 so nas pri izvajanju našega dela zelo omejevale omejitve v zvezi z
pandemijo covid 19. Vse dejavnosti smo prenesli oz. izvajali »na daljavo« preko spletnega
poslovanja, kar pa velikokrat predstavlja »brezosebno komunikacijo« in oteženo izvajanje
našega poslanstva. Ne glede na vse težave smo v tem obdobju uspešno izvedli naslednje
poslovne dejavnosti in strokovno-promocijske projekte:
1. 10.1. Takoj po izračunu in uskladitvi stanja portfelja naložb Ustanove dr. Antona
Trstenjaka (UAT) smo izvedli koordinacijo članov Naložbenega sveta in se strinjali, da
v danem trenutku upravi UAT ne bomo predlagali sprememb naložb.
2. 19.1. Vzpostavljen je bil kontakt in izveden razgovor z ga. Kristino Kočet Hudrap, solastnico in vodjo vodilne agencije za pridobivanje sredstev na razpisih v Sloveniji, TIKO
PRO d.o.o. Namen razgovora je bil predstavitev delovanja UAT in preverba možnosti,
dali bi lahko tudi UAT kandidirala in pridobila sredstva na razpisih. Tokom pogovora se
izkaže, da je njena agencija specializirana za pridobivanje sredstev za komercialna
podjetja, UAT pa je neprofitna ustanova – fundacija. Priporočila pa je, da naj se
obrnemo na https://www.cnvos.si/ , krovno slovensko organizacijo za povezovanje
nevladnih in ne-profitnih organizacij. Vez s CNVOS še iščemo, je pa to zagotovo
področje, ki ga bomo še raziskali.
3. 29. 1. Izdelano je bilo podrobno poročilo o delovanju in poslovanju UAT v letu 2020.
Dokončano je bilo v dveh izvedbah, prvo, podrobnejše za organe UAT in drugi kot
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sporočilo za medije, ki je bilo razposlano na medijske hiše v sredini marca. Sporočilo za
medije smo objavili tudi na naši spletni strani.
4. 29.1. Pripravljene in podpisane ter polovično izplačane so bile tri pogodbe za
štipendiranje z izbranimi kandidati na podlagi razpisov iz leta 2019. Zaradi zapletov z
donatorjem je ostala odprta še pogodba za štipendijo s partnerjem CGS d.o.o.
5. 22. 2. Izvedena je bila video koordinacija z g. Jožetom Furmanom, tajnikom rektorja
UM, na temo izvedbe simpozija »Beg Možganov«, ki naj bi ga organizirali v sodelovanju
s MIZŠ in v so organizaciji DS RS. Kasneje je g. Furman potrdil pripravljenost rektorja in
UM za sodelovanje na takšnem dogodku, prav tako smo poslali dopise za sodelovanje
na DS RS in MIZŠ. S strani DS RS smo dobili pozitiven odgovor, s strani SAZU prav tako.
Najavo najdete tudi na naši spletni strani. Dogodek je bil izveden 30. 9. 2021, več o tem
v nadaljevanju.
6. 28. 2. Že od sredine januarja je bila v teku priprava poslovnih poročil o poslovanju UAT
v 2020. 28.2.2020 pa so bila v predvidenem roku oddana tudi redna vsa uradna
poročila o poslovanju UAT na FURS.
7. 9. 3. Z razlogom, da se obrnemo bolj na mlajše generacije iz naše ciljne regije, smo se
obrnili na gimnazije (Ljutomer, Ormož, Ptuj), oz. njihove ravnatelje in z njimi na video
konferenci predstavili našo željo, da bi skupaj z njimi pripravili dogodek (ali serijo
dogodkov) na temo kako mlade navdušiti nad tem, da bi ostali v krajih kjer živijo in
tukaj iskali možnosti razvoja in prosperitete. Več o tem na spletni strani.
8. 9.3. Takoj po tem, ko je bila pripravljena osvežitev stanja portfelja na 1.3. smo izvedli
koordinacijo Naložbenega sveta, na kateri smo dorekli dva predloga glede naložb, ki ju
bomo dali v razpravo in potrditev na naslednji seji uprave. Tudi dalje za letos
načrtujemo delno prerazporeditev portfelja v naložbene razrede, ki so se v preteklosti
izkazali za donosne in hkrati manj občutljive za borzna nihanja.
9. 10. 3. Po tem, ko smo nekoliko prej prejeli priporočeno pisno zahtevo po izplačilu druge
polovice sredstev za izveden projekt s strani kandidata ddr. Ivana Rihtariča iz Radencev,
smo ponovno proučili njegovo prijavo in dostavljeno gradivo, kot rezultat dela.
Ugotovili smo, da je kandidat v svoji komunikaciji ves čas omenjal »knjigo«, na kocu pa
je dostavil v digitalni obliki tekstovno in slikovno gradivo v obsegu 37 strani, ki tudi po
tehnični in formalni ureditvi ne more biti obravnavano kot knjiga. Kandidatu smo na ta
dan poslali priporočeno pismo s prošnjo za obrazložitev. Končni sklep v zvezi s tem je
sprejela uprava UAT na svoji prvi seji v mesecu aprilu 2021. Tudi Štipendijski komisiji
smo podali predlog, da se izreče o kandidatu ddr. I. Rihtariču. Kandidat je bil seznanjen
z našimi pomisleki in se z njimi strinja. Obljubil je nadgradnjo dela in izdajo dejanske,
fizične knjige, kar je tudi izpolnil. Tako naknadno delo smo ocenili kot primerno glede
na prijavljeno na razpis in izpolnili tudi drugi del naše zaveze glede podpore.
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10. 19. 3. je bil izveden rez Trstenjakove trte v Ljubljani, na Trubarjevi 3. Prehodno je bila
sicer zagnana organizacija dogodka za 15 udeležencev, vendar smo dobili pisno
prepoved izvedbe dogodka s strani Policijske postaje LJ center zaradi Korona situacije.
Rez trte je tako potekala v dovoljenem okvirju. Prisotni so bil samo tri osebe in sicer:
D. Gerlovil, vinar Jarnej Štampar in pomočnik za tehnično pomoč. V sklopu tega
dogodka smo vljudnostno obiskali več naših podpornikov v LJ (BF UL, Društvo general
Maister, MOL, ....) in jim ob tem simbolično predali steklenico Prleškega vina. Več o
dogodku najdete na spletni strani UAT.
11. 23.3. V začetku marca smo s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., službe za
izterjavo, dobili dopis, v kateri nas opozarjajo, da za nepremičnino v Sv. Tomažu
nimamo urejenega odvoza odpadkov in nas pozivajo, da to uredimo nemudoma. Po
nekaj telefonskih klicih in iskanju primernega sogovornika, smo jim 16.3. poslali kopijo
kupoprodajne pogodbe za to nepremičnino in dopis, v katerem pojasnimo, da je nova
lastnica, ga. Vera Gašperšič z dokončnim poplačilom kupnine v oktobru 2019 postala
lastnica omenjen nepremičnine in s tem mi nismo več odgovorni za ureditev odvoza
smeti. Prav tako smo ga. Vero Gašperšič s priporočeno pošto seznanili s korespondenco
in jo ponovno pozvali (že drugič, prvič je bil izziv z NUSZ), da uredi vpis lastniške pravice
v zemljiški knjigi, da v prihodnje ne bo več prihajalo do podobnih zapletov.
12. 25. 3. Čeprav smo prvič na to temo mag. Uršo Kunz nagovorili po elektronski pošti že
14.12.2020, smo po večkratnem prigovarjanju in opominjanju na ta dan končno dosegli
dogovor, oz. vsaj potrditev po elektronski pošti, da bo donacija s strani CGS d.o.o.
namenjena za štipendijo kandidatke – študentke Anite Bolčevič iz Ormoža za študij
turizma. 30.3. smo na CGS d.o.o. in kandidatki poslali pogodbe za ureditev razmerij.
13. 30. 3. Sprotno se izvajajo vse obveznosti iz naslova podpisanih pogodb za podporo
projektom in dodeljene štipendije. Štirje od šestih projektov so že bili zaključeni, dva
sta še v teku. Prav 30.3. je bila po ponovnih neljubih zapletih in neodzivnosti poslana v
podpis partnerju CGS d.o.o. še zadnja štipendijska pogodba, vezana na razpise iz 2020.
14. 12. 4. Izvedena je bila korespondenčna seja Naložbenega sveta UAT v sestavi Geza
Norčič, upravitelj Adriatic Value Fund, Generali Investments, Slavko Rogan, upravitelj
in analitik naložb, Triglav skladi, Samo Lubej, izvršni direktor UAT. Za naslednjo sejo
uprave UAT smo pripravili dva naložbena predloga. Prvi je bil naložba v sončne
elektrarne preko nakupa obveznice, ki jo izdaja specializirano podjetje za tovrstno
dejavnost. Druga naložba je bila naložba v sklad zasebnega kapitala RWB Global Market
VII. Uprava je oba predloga potrdila. Prvi je bil izveden, drugi pa še ne, saj je bil sklad
VII že zapolnjen z naložbami. Zato bomo, ko bo to možno, izvedli naložbo v naslednjo
generacijo tega sklada.
15. 23. 4. Izvedena je bila korespondenčna seja Uprave UAT, na kateri je uprava pregledala
in potrdila poslovanje za 2020 ter potrdila plan dela za 2021. Potrdila je tudi
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Štipendijski pravilnik in predvidene razpise v okviru razpoložljivih obsegov sredstev.
Sledi potrditev na seji Nadzornega sveta UAT.
16. 10.5. Glede na Covid razmere je bila izvedena korespondenčna seja NS UAT. Člani NS
so potrdili poročilo in smernice delovanja UAT za 2021.
17. 18. 6. Izvedena javna tribuna/posvet na Ptuju, kjer so bili sprejeti naslednji sklepi:
Mariborska univerza podpira sklep: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
naj umesti Nacionalni Inštitut za hrano v Vzhodno kohezijsko regijo s ko-lokacijo v
Mestni občini Ptuj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa mora podeliti
koncesijo za izvajanje visokošolskega študijskega programa – BIONIKA V TEHNIKI.
Sprejet je bil tudi sklep, da se doseže kakovost, se omogoči konkurenca, tudi domača
(tuja je že), da se razpoložljiva sredstva trošijo racionalno v smislu relevance, da se
zagotovi pravna relevanca otrokom iz različnih regij, da se jim omogoči brezplačno
šolanje (umestitev primernih šol v primeren prostor). Strinjali so se z vzpostavitvijo in
podporo demonstracijskemu centru za namakanje na Ptuju v organizaciji KGZ Ptuj in s
podporo centru odličnosti slovenske hrane na 30 letni tradicije projekta »Dobrote
slovenskih kmetij«, ki bi omogočal sprotno, celoletno preverjanje kakovosti in
primernosti hrane in jedi iz slovenskega podeželja. Prav tako je bila sprejeta podpora
kmetijski šoli na Ptuju, zlasti v smislu štipendiranja, tudi s strani države. Sprejet je bil
tudi predlog za redefinicijo poslovne politike ustanove: Izpostaviti uspešne podjetnike
in njihove prakse ter jih nagraditi.
18. 27. 8. Strateški posvet o poslanstvu in nadaljnjem delu Ustanove dr. Antona Trstenjaka
v Juršincih na posestvu dr. Vršiča. Srečanje je bilo organizirano predvsem z namenom
izmenjave idej in diskusije za skupno oblikovanje strategije Ustanove. Skupna ideja je,
da se organizira iskanje in nagrajevanje najboljših podjetnikov iz področja Prlekije,
Slovenskih goric in Haloz, npr. 5 podjetij oz. 5 podjetnikov, ki dobijo nagrade. Izpostavi
se tudi ideja izbora najboljšega oz. najbolj koristnega župana v regiji.
19. 20.9. Izvede se video konferenca štipendijske komisije za evalvacijo projektov
prijavljenih na razpise v letu 2021. Predlogi so bili dani upravi UAT v potrditev.
20. 30.9. Državni svet Republike Slovenije in Ustanova dr. Antona Trstenjaka sta ob 9.45
uri v dvorani Državnega sveta RS, pripravila javno razpravo: VISOKOŠOLSKI PROSTOR V
NAVEZAVI Z BEGOM KADRA IN IZVAJANJEM RAZVOJNIH PROJEKTOV V PROSTORU
SEVEROVZHODNE SLOVENIJE. Več o izvedeni javni razpravi si lahko preberete in
ogledate tukaj.
21. 13. 10. Korespondenčna seja uprave UAT, kjer so bili sprejeti sklepi upravnega odbora
UAT glede izbora financiranja projektov v letu 2021. Financiralo se 5 zunanjih projektov
in 2 notranja.
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22. 29. 11. Video konferenca štipendijske komisije za sprejetje štipendij v letu 2021.
Sprejeli so naslednje sklepe: Štipendije izplačamo samo tistim kandidatom, katerih
občine bodo pristopile k članstvu in plačale prispevek/članarino UAT za leto 2021.
Ocenjuje se predvsem raziskovalno-znanstveni prispevek kandidata oz. njegovo
koristnost za naš ciljni prostor.
23. 9. 12. Razpisana je bila korespondenčna seja uprave UAT na temo potrditve predlogov
štipendijske komisije glede podelitve štipendij kandidatom, ki so se prijavili na razpise
v letu 2021. Ključni sklepi so: Višina štipendij, ki jih podeljuje U.A.T. na 2. stopnji je v
letu 2021 1.500 €. Za kandidate, oz. štipendije, ki jih podeljuje ECM pa 2.000 €.
Podeljenih je bilo 5 štipendij, od tega 2 skupaj z ECM in 3 s strani UAT.
24. 31.12. V letu 2021 smo k sodelovanju ponovno pritegnili nove občine in pobrali za
14.000 € članarin, kar je največ v mandatu te uprave. Prav tako smo uspešno
gospodarili z naložbami saj so bila razpoložljiva skupna sredstva UAT ob kocu leta
512.736 € v primerjavi z letom prej višja za 78.524 €. Podrobnosti o finančnem
poslovanju najdete v priloženih poslovnih bilancah za 2021.
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III.

ČLANARINE OBČIN 2021

OBČINE
Občina Ormož
Občina Ljutomer
Občina Gornja Radgona
Občina Apače
Občina Križevci
Občina Sveti Tomaž
Občina Središče ob Dravi
Občina Razkrižje
Občina Gorišnica
Občina Podlehnik
Mestna občina Ptuj
Občina Markovci
Občina Dornava
Občina Benedikt
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Ana
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Občina Lenart
Občina Radenci
Občina Videm
Občina Trnovska vas
Občina Žetale
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Občina Destrnik
Občina Cirkulane
Občina Hajdina
Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
Občina Zavrč
Občina Veržej
Občina Majšperk
Občina Kidričevo
Občina Juršinci
SKUPAJ:

ČLANARINA 2021 - PRISTOP
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA

Plačana članarina
1500
1500
1000
1000
500
500
500

DA
DA
DA

500
1500
500

DA
DA

500
500

DA
DA

500
500

DA

1000

DA
DA
DA

1000
500
500

NE

NE
14.000,00 €

V imenu Ustanove dr. Antona Trstenjaka pripravila:

Izvršni direktor uprave
Samo Lubej l. r.

Predsednik uprave
Dušan Gerlovič, l. r.
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