Gospejna ulica 10
2000 Maribor, Slovenija

Klub prijateljev UKM
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Datum: 19. 2. 2018
Ura: 17:00–19:15
Prostor: Glazerjeva dvorana, UKM

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM
Dnevni red:
1. pozdrav Andreja Brvarja, predsednika Kluba prijateljev UKM, in dr. Zdenke Petermanec,
ravnateljice UKM;
2. izvolitev delovnega predsedstva;
3. potrditev dnevnega reda;
4. potrditev zapisnika 7. redne skupščine Kluba;
5. poročilo o poslovanju Kluba v letu 2018;
6. načrt delovanja Kluba v letu 2019;
7. razno;
Pogovor s skladateljem, dirigentom in pedagogom prof. mag. Tomažem Svetetom,
letošnjim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada in članom KP UKM.

Ad/1
Zbrane je pozdravil in nagovoril predsednik Kluba prijateljev UKM (v nadaljevanju Klub) Andrej Brvar
in odprl skupščino Kluba. Zaradi odsotnosti ravnateljice je kratek pregled aktivnosti Univerzitetne
knjižnice Maribor v letu 2018 predstavila dr. Jerneja Ferlež.
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Ad/2
Izvolitev delovnega predsedstva
Udeleženci skupščine kluba prijateljev UKM so predlagali člane delovnega predsedstva – dr. Ireno
Sapač za predsednico, mag. Ivana Ketiša za člana in Bojana Oštirja za zapisnikarja.
SKLEP št. 1: Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno.

Ad/3
Potrditev dnevnega reda skupščine
Predsednik delovnega predsedstva je pozval k potrditvi predlaganega dnevnega reda.
SKLEP št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad/4
Potrditev zapisnika 7. redne skupščine Kluba
Predsednik Kluba je predstavil zapisnik 7. redne seje, o katerem so glasovali prisotni člani.
SKLEP št. 3: Zapisnik 7. redne skupščine Kluba prijateljev UKM je bil soglasno potrjen.

Ad/5
Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2018
Poročilo je podal predsednik Kluba Andrej Brvar.
Uvodoma je podal številčno primerjavo rasti števila članov – tako je bilo v letu 2012, ko je klub pričel
delovati, skupaj 71 članov, v decembru 2018 pa skupaj 102 člana. Poudaril je, da so člani kluba v tem
času sooblikovali dejavnost knjižnice in njene prireditve.
V letu 2018 so se člani kluba formalno srečali dvakrat; in sicer na skupščini in na sprehodu po Vurnikovi
koloniji, ki ga je vodila dr. Marjeta Ciglenečki. Izpostavil je dosežek leta, tj. razglasitev Maistrove
knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena. Na ta dosežek, kakor tudi na uspešno obeležitev 30letnice zgradbe UKM, so člani kluba iskreno ponosni. Zahvalil se je vsem, ki so pri tem sodelovali.
Konec leta 2018 je račun Kluba prijateljev UKM izkazoval pozitivni finančni saldo v višini 1.226,32 EUR;
skupni odhodki so v 2018 znašali 2.463,70 EUR; glavnina je bila porabljena za namenski nakup 3Dtiskalnika (1.802,13 EUR), 500,00 eur je bilo namenjeno sofinanciranju ureditve Glazerjeve knjižnice,
minimalna sredstva – 151,57 eur – pa so bila porabljena za spremljevalne stroške ob dogodkih.
Predsednik je zbrano publiko povabil, da si lahko delovanje 3D-tiskalnika po skupščini ogledajo v
preddverju Glazerjeve dvorane.
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V zvezi z Glazerjevo knjižnico je povedal, da so h končni ureditvi knjižnice pripomogla tudi sredstva
Kluba prijateljev UKM, podal pa je tudi predlog, da bi se dela Janka Glazerja uvrstila v knjižno zbirko
Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev.
Predsednik delovnega predsedstva je prosil prisotne za potrditev poročila o poslovanju v letu 2018.
SKLEP št. 4: Poročilo o poslovanju Kluba prijateljev UKM v letu 2018 je bilo soglasno potrjeno.
Predstavljeno poročilo je priloga tega zapisnika.

Ad/6
Načrt delovanja Kluba v letu 2019
Aktivnosti in srečanja
Predsednik kluba je predstavil načrt kluba za leto 2019, ki zajema več aktivnosti.
Ena od teh je pridobivanje novih članov, ki bi obogatili delovanje kluba. V te aktivnosti bo klub vključil
tudi prorektorico za študentska vprašanja na UM, ŠOUM, apeliral pa je tudi na obstoječe članstvo, ki
naj v ta namen deluje proaktivno.
Kot vsebinska poudarka je predsednik navedel knjižnična dogajanja v letu 2019 – odprtje Glazerjeve
knjižnice ob kulturnem prazniku in sodelovanje UKM pri obeleževanju stoletnice SNG Maribor v
jesenskem času.
Člani kluba se bodo ob številnih dogodkih knjižnice v letu 2019 namensko srečali najmanj dvakrat –
na skupščini kluba, ki se bo nadaljevala s srečanjem in počastitvijo Prešernovega nagrajenca prof.
mag. Tomaža Sveteta, in na enem od sprehodov po mestu. Okvirno sta bila predlagana dva možna
sprehoda; prvega bi izvedel g. Peter Požauko, z vsebinskim poudarkom na obletnici sanacije Vodnega
stolpa, drugega pa arhitekt g. Janko Rožič, ki bi udeležencem sprehoda predstavil mestne zgradbe in
vedute.
Udeleženci skupščine so v razpravi predlagali in nato sprejeli
SKLEP št. 5: Člane kluba se po elektronski poti povpraša, kateri sprehod jih zanima.

Predlogi za porabo sredstev
Višina pričakovanih finančnih prispevkov članstva ostajajo enaka kot doslej (min. 25 EUR za zaposlene,
5 EUR za člane pod starostjo 30 let).
Pri razpravi o namenski porabi sredstev v letu 2019 so udeleženci skupščine prisluhnili dr. Vlasti
Stavbar, ki je predstavila pomen in uporabo faksimilizirane zbirke raritet. Ta zbirka se precej pogosto
uporablja, ni pa lahko dostopna, saj se hrani v skladišču. Zato predlaga nakup polic oz. omare za
omenjeno zbirko, ki bi bila postavljena v Enoti za domoznanstvo in posebne zbirke. Po krajši razpravi
in po dodatnem predlogu mag. Majde Potrata je skupščina sprejela sklepe:
SKLEP št. 6: Klub prijateljev UKM bo v okviru namenske porabe sredstev sofinanciral nakup polic za
faksimilizirane zbirke raritet v določenem odstotku svojega proračuna v letu 2019.
SKLEP št. 7: V primeru večfazne izvedbe bo Klub prijateljev UKM izkazal kontinuiteto podpore
temu predlogu in bo sofinanciral nakup polic za faksimilizirane zbirke raritet v določenem odstotku
svojega proračuna tudi v letu 2020.
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Člani kluba so se tudi zavezali k aktivnemu iskanju sponzorjev za omenjen nakup polic.
Na koncu razprave je predsedujoča pozvala h glasovanju o načrtu dela za leto 2019. Načrt je bil
soglasno sprejet.
SKLEP št. 8: Načrt poslovanja Kluba v letu 2019 je bil s strani skupščine soglasno potrjen in je priloga
tega zapisnika.

Ad/7
Razno
Dušan Hedl je v kratki razpravi izrazil mnenje, da bi morali bili člani KP UKM ambicioznejši in
aktivnejši pri svojem delovanju.

Predsedujoča se je zahvalila udeležencem skupščine in jih povabila na srečanje in pogovor z prof.
mag. Tomažem Svetetom, prejemnikom nagrade Prešernovega sklada 2019 in članom KP UKM.

Ob druženju pred naslednjim dogodkom si je večina udeležencev skupščine ogledala 3D-tiskalnik,
nato pa so prisluhnili izjemno zanimivemu pogovoru s prof. mag. Svetetom, ki ga je izvrstno
moderirala dr. Karmen Salmič Kovačič.

Zapisal:

Predsednik Kluba prijateljev UKM:

Bojan Oštir

Andrej Brvar
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