
 

 

Poročilo o poslovanju Kluba prijateljev Univerzitetne 

knjižnice Maribor 

v letu 2016 

 

Članstvo 

Klub je v ustanovnem letu 2012 k sodelovanju privabil 65 fizičnih in 6 pravnih oseb, v decembru 2016 

pa je štel že 92 članov: 81 fizičnih in 11 pravnih oseb. 

Vsi člani  so bili vabljeni na redna srečanja kluba, mnogi so kot posamezniki ali predstavniki svojih 

kolektivov  sooblikovali dejavnost knjižnice v letu 2016.  

Srečanja 

Klub je v letu 2016 priredil tri osrednja srečanja: 

• redno skupščino v Glazerjevi dvorani UKM 10. 3. 2016  

• pripravljena je bila ekskurzija v obe Radgoni, vendar je bila zaradi nizke udeležbe odpovedana 

• decembrsko srečanje je bilo posvečeno predstavitvi knjige Melite Forstnerič Strah pred ciljem 
8. decembra 2016 

 

Aktivnosti  

 
Prof. dr. Jože Nemec  je v skladu z dogovorom KP UKM izpeljal svojo pobudo, da Pošta Slovenije ob 

500. obletnici Luthrovega gibanja  izda serijo znamk na temo protestantskih piscev.  

 

 

Finančno poslovanje in namenska poraba sredstev 

Z naslova prispevkov članov za leto 2015 je Klub prijateljev UKM zbral  770,00 eur. 



Prenos iz leta 2015 je znašal 1193,65. 

Odhodki v letu 2016 so znašali skupaj  1579,71 eur: 

-           1515,00 CLAVINOVA 

-           64,71 STROŠKI POGOSTITVE  

Stanje v finančnih evidencah Kluba je na dan 31. 12. 2016 znašalo 383,94 eur. 

 

Klavinova kot donacija KP UKM 

V letu 2016 je knjižnica iz prispevkov članov kluba kupila klavinovo. 

Klavinova je umeščena v čitalnico Glasbene in filmske zbirke, kjer je ves čas odprtosti knjižnice 

dostopna vsem uporabnikom v neomejeno uporabo. 

Ob posebnih priložnostih, odprtjih razstav in dogodkih z glasbeno spremljavo, jo izvajalci uporabijo  

tudi v ta namen. 

Posebna pozornost ji je bila namenjena  v sklopu Študentskega oktobra – v akciji Pridi in zaigraj. 

Prestavili smo jo v avlo knjižnice, kjer je bila na voljo tako za spontano igranje vseh uporabnikov kot 

tudi za glasbeni program dijakov  in študentov glasbene šole. 

Klavinova kot nova knjižnična pridobitev je bila dobro promovirana – tudi kot novost, ki jo je 

uporabnikom omogočil Klub prijateljev UKM, za kar se vsem, ki so prispevali namenska sredstva lepo 

zahvaljujemo. 

 

 


