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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Štukljeva cesta 44 
1000 Ljubljana 
1) minister Janez Cigler Kralj, (gp.mddsz@gov.si) 
2) državni sekretar Cveto Uršič, (cveto.ursic@gov.si) 
 
in v vednosti:  
Ministrstvo za kulturo 
Maistrova 10 
1000 Ljubljana 
3) minister dr. Vasko Simoniti (gp.mk@gov.si) 
4) državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc (ignacija.fridl-jarc@gov.si) 

 
 

Pismo podpore Muzeju norosti 

 

Zveza društev MOJA MURA, v nadaljevanju ZDMM od ustanovitve dalje, torej že več kot 

deset let tesno sodeluje z zavodom Muzej norosti, Trate. Potrebno je poudariti, da je Muzej 

norosti, Trate edinstveni akter v ZDMM. Njihovi člani so poleg osnovnih aktivnosti, ki jih 

izvajajo, tudi izredno aktivni naravovarstveniki; velika večina strokovnjaki na svojih 

področjih. Dragocen prispevek, ki ga dajejo svoji okolici in tudi širše preko meja naše države 

cenijo tako laiki kot strokovna javnost.  

Naravnost nepojmljivo je, da je ogrožen neizmeren trud in vloženo delo zanesenjakov prav 

sedaj, ko so s svojo vztrajnostjo v teh težkih časih v okviru Muzeja norosti, Trate celo odprli 

dve delovni mesti. 

Popolnoma nerazumljivo je tudi dejstvo, da se pristojna ministrstva že več let izmikajo 

razrešitvi pat pozicije, v katero sta na nek način ujeta tako Muzej norosti Trate, kot Zavod 

Hrastovec. In prav zaradi te čudne situacije je po vsej verjetnosti prišlo do trenja med 

Zavodom Hrastovec in Muzejem norosti. Neizpodbitno dejstvo je, da je poleg Zavoda 

Hrastovec tudi Muzej norosti v zadnjem desetletju v veliki meri zaslužen, da objekt ni 

propadal, sedaj pa se jim očita negospodarno, in škodljivo delovanje. To je absurd, neokusno 

podtikanje in groba žalitev za vse njihove člane. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve 

kot lastnik objekta neupravičeno prelaga odločitev o nadaljnji usodi grajskega poslopja na 

Zavod Hrastovec. Ta zavod objekta že desetletje več ne uporablja, sedaj pa je kot najemnik 

naenkrat edini poklican za odločanje o nadaljnji usodi gradu.  Potrebno bo natočiti čistega vina 

in enkrat spregovoriti tudi o denarju davkoplačevalcev, ki menda gre vsako leto iz državnega 

proračuna za vzdrževanje objekta, pa ni kakega pretiranega učinka. Muzej norosti pa je s svojo 

dejavnostjo dokazal, da so na pravi poti, da znajo v okviru gradu ustvarjati novo vrednost in 

grad aktivirati v korist naše družbe.   

Nasploh pa bi Muzeju norosti, Trate nujno moralo stopiti v bran Ministrstvo za kulturo, saj je 

dejavnost te organizacije edinstvena in svojstven prispevek v slovenskem in evropskem 

prostoru. Upamo, da ves ta birokratski cirkus ni zaradi dejstva, da Muzej norosti Trate s 
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svojimi aktivnostmi kaže tudi na nekatere hude napake in kršenje človekovih pravic v bližnji 

preteklosti naše družbe. Ali pa uradniki nimajo časa za probleme prebivalcev živeče na vratu 

kokoši čisto ob državni meji in vse skupaj ignorirajo misleč, da je to področje že v sosednji 

Avstriji. 

V zvezi društev Moja Mura lahko samo upamo, da gradu na Tratah ne doleti usoda podobnih 

zgodovinskih objektov, ki so bili s pomočjo birokratov »zašpekulirani« za razne sumljive 

kreditne malverzacije in potem dokončno propadli.  

Kot lokalni akter, ki poznamo razmere, kako težko je delovati na robu države, pozivamo vse 

vpletene institucije, da skrajno resno pristopijo k reševanju težav, da zaščitijo delovanje 

Muzeja norosti in omogočijo nemoteno nadaljevanje njihovega dela v gradu Cmurek na 

Tratah.  
 
 
                                                                                                                                Predsednik 
                                                                                                                       Zveze društev  Moja  - Mura 
                                                                                                                                          Samo  Tuš 
 
 
 
 

 


