Kratko poročilo o delu Ustanove dr. Antona Trstenjaka za poslovno leto 2018
V letu 2018 smo uspešno izvedli naslednje dejavnosti in strokovno-promocijske projekte:
-

-

-

-

-

-

-

-

12.1. Po-novoletno druženje na Meranovem, kjer smo želeli širši javnosti predvsem
sporočiti, da je UAT živa in ponovno aktivna ter pozvati k aktivnemu soustvarjanju
delovanja UAT. Srečanja se je kot poseben gost udeležil tudi bivši minister za
kmetijstvo, prof. dr. Jože Osterc in preko predstavitve dela in duha dr. Trstenjaka
predstavil tudi delovanje in poslanstvo ustanove. Dogodka so se udeležili tudi
predstavniki Univerze v Mariboru in izrazili pripravljenost za ponovno sodelovanje.
19.4. so-organizacija javne razprave v Državnem svetu Republike Slovenije na
temo »Doprinos Fundacij k razvoju Slovenije«, na katerem je sopredsedoval g. Dušan
Gerlovič, razprave pa sta se udeležila tudi soustanovitelj UAT prof. Ludvik Toplak in
izvršni direktor UAT Samo Lubej. Sklep je bil predvsem ta, da se sproži iniciativa
posodobitve zakonodaje na temo fundacij in ustanov v SLO.
20.5. Organizacija posveta »Skupni turistični nastop prostora med Muro in Dravo
s primeri dobrih praks« v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Izpostavljenih je bilo
več primerov dobrih praks iz prostora in širše. Zaključek pa je bil predvsem ta, da se
morajo deležniki turističnega organiziranja iz regije povezati in nastopiti skupaj, oz. tudi
v povezavi s parterji preko državnih in regijskih meja.
25.5. Konstituiran je bil Naložbeni svet UAT v sestavi Geza Norčič, KD Skladi
analitik, Slavko Rogan, Alta Skladi, analitik, Samo Lubej, naložbeni svetovalec z
licenco. Naloga je predvsem zagotoviti širši pogled na naložbene situacije in
oblikovanje strokovnih predlogov vodenja naložb UAT, ki jih potrjuje uprava.
1.6. Razpisi: V letu 2018 so bili objavljeni trije razpisi: 1.: Razpis za sofinanciranje
projektov, kjer smo na predlog razpisne komisije podprli 6 projektov v skupni vrednosti
7.100€. 2.: Sofinanciranje doktorskega študija, kjer nismo podprli nobenega projekta.
3.; Razpis magistrskega in doktorskega študija na ECM (skupaj z ECM), kjer je podporo
dobila ena kandidatka v višini 2.000€.
19.6. So-organizacija in aktivna udeležba na sestanku iniciativnega odbora za
spremembe slovenske zakonodaje na temo Fundacij in Ustanov. Dogovorjeni so bili
prvi konkretni koraki za pripravo predlogov spremembe zakonodaje. Zaradi razpisa
predčasnih volitev je ta iniciativa na žalost kasneje zastala.
28.11. Organizacija srečanja in pogovora z aktualno ministrico za kmetijstvo, dr.
Aleksandro Pivec v prostorih Pomurskega sejma, ki je pritegnila več kot 40 županov,
vodilnih ljudi iz podjetij regije in drugih zainteresiranih, ki so imeli možnost direktno
vprašati ministrico in ji tudi povedati svoje predloge.
19.12. Izvedena je bila konstitutivna seja Nadzornega sveta UAT v sestavi Franc
Čuš, Ljutomer, Janez Erjavec G. Radgona, Branko Šumenjak, Ormož. Nadzorniki so g.
Šumenjaka med seboj izvolili za predsednika. Seznanili so se z delovanjem UAT v
zadnjih letih in potrdili poročilo o delovanju UAT za 2017.
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V več korakih v letu 2018 je bila posodobljena in osvežena spletna stran
www.trstenjak.net na kateri se sedaj sproti objavljajo aktualne vsebine, razpisi in vabila.
Dodana je bila tudi možnost, da se lahko zainteresirani prijavijo v bazo za novice in
razpise.

Poročilo v Mariboru dne 2.4.2019 pripravil izvršni direktor Ustanove dr. Antona Trstenjaka:
mag. Samo Lubej
l. r.
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