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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM 

 

Dnevni red volilne skupščine:  

1. pozdrav Andreja Brvarja, predsednika Kluba prijateljev UKM, in dr. Zdenke Petermanec, 
ravnateljice (UKM v letu 2019) 

2. izvolitev delovnega predsedstva  

3. potrditev dnevnega reda  

4. potrditev zapisnika 8. redne seje skupščine Kluba  

5. poročilo o delu in poslovanju kluba v letu 2019 

6. razrešitev predsednika Kluba  g. Brvarja (11. 3. 2015 – 24. 2. 2020) in imenovanje novega 
predsednika  

7. načrt delovanja kluba v letu 2020 
8. razno  

 

pogovor z letošnjim Prešernovim nagrajencem fotografom Stojanom Kerblerjem, ki ga bo vodil literat 

Aleš Šteger; predaja vitrine za raritete, kupljene s sredstvi KP UKM; druženje pred dvorano 

 

 

Ad/1 

Zbrane sta pozdravila in nagovorila predsednik Kluba prijateljev UKM (v nadaljevanju Klub) Andrej 

Brvar in dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica UKM. Ob odprtju skupščine Kluba sta poudarila, da gre za 

volilno skupščino. Ravnateljica UKM je nato predstavila kratek pregled aktivnosti Univerzitetne 

Klub prijateljev UKM  01/20    
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knjižnice Maribor v letu 2019, kjer je izpostavila nekatere najvidnejše dosežke (npr. odprtje Glazerjeve 

čitalnice, uvedbo usmerjevalnega sistema ...), ki so zaznamovali delovanje UKM v letu 2019. 

 

Ad/2 

Izvolitev delovnega predsedstva  

Udeleženci skupščine kluba prijateljev UKM so predlagali člane delovnega predsedstva – gospo 

Mileno Avsec za predsednico, dr. Vlasto Stavbar za članico in Bojana Oštirja za zapisnikarja. 

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

 

Ad/3 

Potrditev dnevnega reda skupščine 

Predsednica delovnega predsedstva je pozvala k potrditvi predlaganega dnevnega reda. 

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

 

Ad/4 

Potrditev zapisnika 8. redne skupščine Kluba 

Predsednik Kluba je predstavil zapisnik 8. redne seje, o katerem so glasovali prisotni člani. 

SKLEP št. 3: Zapisnik 8. redne skupščine Kluba prijateljev UKM je bil soglasno potrjen. 

 

Ad/5 

Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2019 

Poročilo je podal predsednik Kluba gospod Andrej Brvar.  

Uvodoma je podal primerjavo gibanja števila članov  – v letu 2012, ob ustanovitvi  je imel skupaj 71 
članov (65 fizičnih in 6 pravnih oseb), ob koncu decembra 2019 pa je štel 86  fizičnih in 13 pravnih 
oseb, skupaj torej 99 članov. V letu 2019 je bila realizirana tudi možnost izpolnitve spletne pristopne 
izjave v Klub. 

Predsednik je poudaril, da so člani kluba tudi v letu 2019 sooblikovali dejavnost knjižnice in njenih 
prireditev, saj je UKM pripravila številne razstave in dogodke, na katere je Klub vabil svoje člane. 

V letu 2019 so se člani Kluba formalno srečali dvakrat; in sicer meseca februarja na skupščini Kluba, 

kjer so prisluhnili pogovoru s Prešernovim nagrajencem prof. Tomažem Svetetom, in meseca decembra 

na  prednovoletnem druženju na pogovoru s pisateljem Miho Mazzinijem. Od predvidenih aktivnosti 

se zaradi premajhnega zanimanja članov nista izvedla načrtovana sprehoda po mestu z gospodom 

Petrom Požaukom in z arhitektom Jankom Rožičem. 

Kot dosežka leta 2019 je predsednik izpostavil odprtje Glazerjeve knjižnice ob kulturnem prazniku, h 

katere ureditvi je pripomogel tudi Klub in sodelovanje UKM pri obeleževanju stote obletnice SNG 

Maribor. 
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31. 12. 2019   je račun Kluba prijateljev UKM izkazoval  stanje  204,44 eur. 

Predsednik je zbrane člane povabil, da si izdelano vitrino za hrambo faksimilizirane zbirke raritet, za 

katero je bil v letu 2019 namensko porabljen denar, po skupščini ogledajo v Oddelku za domoznanstvo. 

Predsedujoča delovnega predsedstva je prisotne prosila za potrditev poročila o poslovanju v letu 2019. 

SKLEP št. 4: Poročilo o poslovanju Kluba prijateljev UKM v letu 2019 je bilo soglasno potrjeno. 

Predstavljeno poročilo o delovanju in finančno poročilo sta prilogi tega zapisnika. 

 

 
Ad/6 

Razrešitev predsednika Kluba  g. Brvarja (11. 3. 2015 – 24. 2. 2020) in imenovanje novega 
predsednika  

 

Predsedujoča se je predsedniku Kluba Andreju Brvarju, ki je Klub vodil v obdobju od 11. 3. 2015 do 24. 

2. 2020, zahvalila za njegovo predano delo in osebno noto, ki jo je prispeval k delovanju Kluba. 

Predstavila je kandidata za novega predsednika – izrednega profesorja dr. Andraža Stožerja. Po 

impresivni predstavitvi je sledilo volilno dejanje in skupščina Kluba je soglasno razrešila starega in 

potrdila novega predsednika. 

Dr. Zdenka Petermanec se je kot ravnateljica UKM še enkrat zahvalila Andreju Brvarju, saj je s svojim 

delovanjem, imenom in nasveti pripomogel k delu Kluba. 

Bivši predsednik se je zahvalil vsem sodelavcem kluba, kot namig na aktivnost, ki mu jo po lastnih 

besedah ni uspelo povsem opraviti, pa je omenil  pridobivanje mlajših članov. 

Dr. Stožer se je zahvalil za izkazano zaupanje in omenil, da bo pridobivanje članstva ena pomembnih 

nalog. 

SKLEP št. 5: Skupščina kluba UKM razrešuje Andreja Brvarja z mesta predsednika kluba UKM. 

SKLEP št. 6: Skupščina kluba UKM potrjuje dr. Andraža Stožerja za predsednika kluba UKM. 

 

 

Ad/7 

Načrt delovanja Kluba v letu 2020 

 

Novi predsednik Kluba je predstavil načrt delovanja kluba za leto 2020 v treh vsebinskih sklopih.  

Pri sklopu Članstvo bo poudarek na povečevanju števila članov, spodbujanju k njihovemu delovanju 
na različnih področjih, in sicer z vabilom k aktivni udeležbi na srečanjih in dogodkih UKM in na njihovi 
pomoči pri pridobivanju prispevkov posameznikov ter donacij uspešnih podjetij v Mariboru in širši 
okolici. 

V sklopu Srečanja članov Kluba je predvideno soočenje piscev kriminalnih romanov Avgusta 
Demšarja in Tadeja Goloba, organizacija bralnega maratona ob osemdesetem rojstnem dnevu Toneta 
Partljiča, predavanje prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec o zgodovini medicine in predstavitev knjige Krilo 
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angela akademika prof. dr. Marjan Kordaša. Udeleženci skupščine so sprejeli vse predloge, še 
posebej pa so bili navdušeni nad soočenjem piscev kriminalnih romanov. 

Predlogom porabe je sledil sklop Finančni načrt, v katerem je predsednik pojasnil, da višina članarine 
ostaja nespremenjena, višina namenskih sredstev pa bo odvisna od števila članov in njihovih 
prispevkov. S porabo namenskih sredstev Kluba bi sledili predlogom o ureditvi oglasnega prostora na 
fasadi knjižnice, ureditvi šahovskega kotička in posodobitvi ozvočenja za prireditve. 

Na koncu krajše razprave je predsednik udeležence pozval še k dodatnim predlogom za delovanje 

Kluba, predsedujoča pa je nato pozvala h glasovanju o načrtu dela za leto 2020. Načrt je bil soglasno 

sprejet. 

SKLEP št. 7: Načrt poslovanja Kluba za leto 2020 je bil s strani skupščine soglasno potrjen in je priloga 

tega zapisnika.   

 

Ad/8 

Razno  

Predsedujoča se je zahvalila udeležencem skupščine in delovnemu predsedstvu ter predala besedo 
dr. Jerneji Ferlež. Ta je predstavila protagonista pogovora, ki je sledil skupščini Kluba, gospoda 
Stojana Kerblerja, izjemnega fotografa in Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo, ter Aleša 
Štegerja, pesnika, pisatelja in moderatorja pogovora. 

 

Po zanimivem in sproščenem pogovoru s Stojanom Kerblerjem, ki ga je moderiral literat Aleš Šteger, 
in zahvali ravnateljice UKM vsem udeležencem, si je večina udeležencev skupščine ogledala vitrino za 
hrambo faksimilizirane zbirke raritet, ki je s tem bila predana v uporabo, temu pa je sledilo kratko 
družabno srečanje. 

 

  

 

Zapisal:                                                                     Predsednik Kluba prijateljev UKM: 

Bojan Oštir                                                                  dr. Andraž Stožer 

 


