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ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM 
 

Dnevni red volilne skupščine:  

1. pozdrav izr. prof. dr. Andraža Stožerja, predsednika Kluba prijateljev UKM 

2. izvolitev delovnega predsedstva  

3. potrditev dnevnega reda  

4. potrditev zapisnika 9. redne seje skupščine Kluba  

5. poročilo o delovanju Kluba v letih od 2012-2021, dr. Zdenka Petermanec 

6. finančno poročilo Kluba za leto 2020 in zbirno 2012-2021, izr. prof. dr. Andraž Stožer 

7. razprava po poročilih in sklep o namenski porabi sredstev 

8. predlogi aktivnosti do konca leta 2021 
9. razno  

 

sprehod Iz knjižnice v mesto: Iz UKM do kužnega znamenja na Glavnem trgu 

Epidemije nekoč in danes 

vodenje red. prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, izr. prof. dr. Andraž Stožer 

 

Ad/1 

Skupščina se je začela s projekcijo televizijskega prispevka o otvoritvi nove stavbe UKM iz leta 1988 in 

s prikazom predstavitvenega filma o UKM. Zbrane sta nato v uvodu pozdravila in nagovorila predsednik 

Kluba prijateljev UKM (v nadaljevanju Klub) izr. prof. dr. Andraž Stožer in dr. Zdenka Petermanec, 

ravnateljica UKM. Predsednik Kluba je izpostavil, da ga veseli, da nas lahko po težkem obdobju, ki smo 

ga vsi preživljali v času pandemije, pozdravi v živo.  

Ad/2 

Izvolitev delovnega predsedstva  

Klub prijateljev UKM  01/21    

  

 

 

Datum:  9. 9. 2021 

Ura: 17:00–20:00 

Prostor: Glazerjeva dvorana, UKM 
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Udeleženci skupščine kluba prijateljev UKM so na predlog predsednika izvolili člane delovnega 

predsedstva – gospoda Gorazda Šifrerja za predsednika,  gospoda Saša Logarja za člana in gospoda 

Bojana Oštirja za zapisnikarja. 

SKLEP št. 1: Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno.  

 

Ad/3 

Potrditev dnevnega reda skupščine 

Predsednik delovnega predsedstva je pozdravil skupščino in zbrane pozval k potrditvi predlaganega 

dnevnega reda, ki ga je prebral. 

SKLEP št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

Ad/4 

Potrditev zapisnika 9. redne seje skupščine Kluba 

Predsednik Kluba je predstavil zapisnik 9. redne seje, o katerem so glasovali prisotni člani. 

SKLEP št. 3: Zapisnik 9. redne seje skupščine Kluba prijateljev UKM je bil soglasno potrjen. 

 

Ad/5 

Poročilo o delovanju Kluba v letih od 2012-2021, dr. Zdenka Petermanec 

 

Poročilo je podala ravnateljica UKM, dr. Zdenka Petermanec, ki zaključuje tretji mandat na čelu 

knjižnice in tudi svojo profesionalno kariero. Izčrpno zbirno poročilo je zaobjelo bogato delovanje Kluba 

in knjižnice v obdobju 2012-2021, torej v celotnem obdobju delovanja Kluba od njegovega nastanka. 

Poročilo se je zaključilo z ogledom videa Informativni dnevi 2021 UKM – Emkej, ki nagovarja k vpisu v 

UKM. Predstavljeno zbirno poročilo o delovanju je priloga tega zapisnika. 

 
Ad/6 

Finančno poročilo Kluba za leto 2020 in zbirno 2012-2021, izr. prof. dr. Andraž Stožer  

 

Predsedujoči je predal besedo predsedniku Kluba, ki je podal finančno poročilo za leto 2020. Prihodki 

na dan 31.12.2020 so znašali 3.245,44 EUR, od tega prispevki članov 1.660, 00 EUR, prenos iz prejšnjega 

leta pa 1.585,44 EUR. Odhodki skupaj so na ta dan znašali 2.120,77 EUR. V leto 2021 se je tako preneslo 

1.124,67 EUR. 

Nato je predsednik Kluba še izčrpno predstavil zbirno finančno poročilo Kluba za obdobje 2012 – 2020.  

 

Ad/7 

Razprava po poročilih in sklep o namenski porabi sredstev 

https://www.youtube.com/watch?v=ti6eqsF5ktE
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Skupščino kluba je v imenu MHS – Slovenskega zdravniškega društva Maribor pozdravil dr. Elko 
Borko, ki je pohvalil dejavnost Kluba in se zahvalil za sodelovanje, ki ga je vodstvo knjižnice vselej 
nudilo. 

Na koncu krajše razprave o bodočih nalogah je predsedujoči udeležence pozval k potrditvi predloženih 

sklepov, ki so bili vsi soglasno sprejeti. 

SKLEP št. 4: Člani KP UKM so potrdili finančno poročilo za l. 2020 in zbirno poročilo 2012-2021.  

SKLEP št. 5: Člani KP UKM soglašajo z namensko porabo zbranih sredstev za ureditev kotička za 3D 

tiskanje.  

SKLEP št. 6: Nerealizirane aktivnosti iz l. 2021 se prenesejo v načrt dela za l. 2022.  

 

Ad/8 

Predlogi aktivnosti do konca leta 2021 
 

Predsednik Kluba je podal mnenje, da se mu zdi sklep o prenosu nerealiziranih nalog iz leta 2020 v 
letošnje leto zelo pomemben, da pa ne smemo biti preveč ambiciozni pri načrtovanju srečanj do 
konca leta, predvsem zaradi morebitnih omejitev, ki jih ali jih bodo postavljali ukrepi glede zajezitve 
pandemije. Želja je, da bi v goste povabili dr. Alojza Ihana, da bi organizirali srečanje (duel) piscev 
kriminalk (Avgust Demšar, Tadej Golob). Pozval je člane, da podajo tudi svoje predloge.  

Na koncu se je predsednik Kluba posebej zahvalil ravnateljici UKM, dr. Zdenki Petermanec, za vso 
podporo, ki jo je izkazovala Klubu. Prav tako se je za udeležbo na skupščini in podporo zahvalil 
sedanjemu in bivšemu rektorju Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravku Kačiču in prof. dr. Alojzu 
Križmanu.  

Zbrane je nato nagovoril sedanji rektor Univerze v Mariboru in v nagovoru prav tako izrazil veselje, da 
lahko člane skupščine pozdravi v živo. Izpostavil je vlogo in pomembnost knjižnice, ki je od časa 
selitve v novo stavbo skupaj z UM prehodila pomembno pot, nato pa poudaril, da je ključno ne samo 
opazovanje najnovejših trendov v tujini, ampak tudi njihovo soustvarjanje. Ob tem je omenil 
projekte, s katerimi UM soustvarja evropski in svetovni prostor. Glede knjižnice je izpostavil dejstvo, 
da je glede na razvoj in digitalizacijo na prelomnici, kjer uspešno išče novo vlogo v tej paradigmi, 
hkrati pa ne zanemarja vloge kulturnega in socialnega središča. 

Ravnateljica dr. Zdenka Petermanec se je rektorju zahvalila za spodbudne besede in povabila 
udeležence skupščine na ogled 3D-kotička in kratko druženju v knjižnici. 

Nato so se udeleženci skupščine odpravili na sprehod Iz knjižnice v mesto, ki je potekal pod naslovom 
Iz UKM do kužnega znamenja na Glavnem trgu, Epidemije nekoč in danes. Sprehodu so se pridružili 
tudi nekateri člani Zdravniškega društva Maribor. 

Pred kužnim znamenjem je zbrane najprej nagovorila dr. Jerneja Ferlež, nato pa je o epidemijah 

zanimivo in izčrpno spregovorila prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec ob pomoči izr. prof. dr. Andraža 

Stožerja.  

 

Zapisal:                                                                     Predsednik Kluba prijateljev UKM: 

Bojan Oštir                                                                  izr. prof. dr. Andraž Stožer 


