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Datum: 29. 3. 2017
Ura: 17:00–19:00
Prostor: Glazerjeva dvorana, UKM

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pozdrav predsednika in odprtje skupščine Kluba prijateljev UKM;
Izvolitev delovnega predsedstva;
Potrditev dnevnega reda skupščine;
Potrditev zapisnika 5. redne skupščine Kluba;
Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2017;
Načrt poslovanja Kluba v letu 2017;
Predstavitev gostje Petre Vidali: Portret mariborskega intelektualca Marijana Krambergerja
Predstavitev dr. Vlaste Stavbar: Zapuščina Marijana Krambergerja v UKM
Razno.

Ad/1
Zbrane je pozdravil in nagovoril predsednik Kluba prijateljev UKM Andrej Brvar in odprl skupščino
Kluba.
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Ad/2
Izvolitev delovnega predsedstva
Predsednik je predlagal člane delovnega predsedstva, in sicer mag. Aca Prosnika za predsednika, prof.
dr. Jožeta Nemca za člana in Bojana Oštirja za zapisnikarja - ter pozval h glasovanju za njihovo
potrditev.
SKLEP št. 2: Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno.

Ad/3
Potrditev dnevnega reda skupščine
Potrjeni člani delovnega predsedstva so zasedli svoja mesta. Predsednik je predlagani dnevni red
posredoval na glasovanje.
SKLEP št. 3: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad/4
Potrditev zapisnika 5. redne skupščine Kluba
Predsednik Kluba je predstavil zapisnik 5. redne seje in predlagal predsedniku delovnega
predsedstva, dao njem glasujemo.
SKLEP št. 4: Zapisnik 5. redne skupščine Kluba prijateljev UKM je bil soglasno potrjen.

Ad/5
Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2016
Poročilo je podal predsednik Kluba Andrej Brvar. Predsednik delovnega predsedstva je prosil prisotne
za njegovo potrditev.
Ob poročilu je bilo posebej omenjeno, da bo predstavitev bloka z eno znamko, katere izdaje je bil
pobudnik prof. dr. Nemec, v Mariboru, in sicer 29. septembra 2017. Prostor predstavitve bo določen
naknadno.
Po sprejetju poročila je ravnateljica UKM dr. Zdenka Petermanec predstavila poglavitne dosežke UKM
v letu 2016. Ob tem so člani Kluba razpravljali tudi o tem, da se javno izrazi podpora Mariborski
knjižnici pri iskanju novih prostorov.
SKLEP št. 5.1: Člane Kluba povabimo na predstavitev znamke.
SKLEP št. 5.2: Skupščina je soglasno sprejela dodatno pobudo prof. dr. Nemca, da posredujemo
nove predloge za znamke podajo do meseca februarja 2018.
SKLEP št. 5.3: Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2016 je bilo soglasno potrjeno. Predstavljeno
poročilo je priloga tega zapisnika.
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Ad/6
Načrt poslovanja Kluba v letu 2016
Predsednik Kluba prijateljev UKM Andrej Brvar je predstavil Načrt poslovanja Kluba v letu 2017.
Izpostavil je željo po povečanju števila članov in po aktivnejšem soustvarjanju aktivnosti članstva.
Predstavil je napovedane aktivnosti za leto 2017. Ob možnih destinacijah ekskurzije (obe Radgoni,
Koprivnica, Hlebine, Lendava - Pince, Muzej usnjarstva Šoštanj …) so člani podali dodatne predloge:
-

-

Zora A. Jurič je predlagala skupen izlet članov Kluba z udeleženci pesniškega turnirja, in sicer
obisk obeh Radgon, združen z obiskom gradu Riegersburg in z morebitnim ogledom tovarne
čokolade Zotter;
Andrej Brvar je kot možnost predlagal obisk Vinariuma v Lendavi;
Ogled Vurnikove kolonije, ki se v 2016 ni izvedel, bi organizirali v okviru »Sprehodov iz
knjižnice« v sodelovanju s prof. dr. Marjeto Ciglenčki;
V okviru »Sprehodov iz knjižnice« bi izvedli tudi sprehod z naslovom »Od Drave do mestnih
gričev«;
Liljana Jarh je kot enega od možnih »Sprehodov iz knjižnice« predlagala tudi vodenje
arhitekta Janka Rožiča, ki bi predstavil Maribor z vidika načina gradnje starih mojstrov;
Zora A. Jurič je predlagala tudi arhitekturni ogled mesta, ki bi ga vodil priznani mariborski
arhitekt Peter Požauko.

V okviru predstavitve finančnih načrtov Kluba je predsednik člane opozoril, da imajo člani, mlajši od
30 let, ugodnost pri finančnem prispevku, in je apeliral na vse za pridobivanje mlajših članov.
Tajnik UKM Borut Gaber je predstavil predlog Strokovnega sveta UKM, da se s sredstvi Kluba v letu
2017 uredi sprostitveni kotiček, ki bi omogočal poslušanje glasbe, saj je v UKM na voljo zelo
kakovostna glasbena elektronska zbirka Naxos.
Ravnateljica UKM je predstavila problematiko statusa zasebne knjižnice generala Rudolfa Maistra in
prizadevanja, da se ji podeli status spomenika nacionalnega pomena. Prav tako je ravnateljica UKM
predstavila prostorsko stisko glede hranjenja obveznega in arhivskega izvoda ter možnosti pridobitve
dislociranih arhivskih prostorov za hranjenje le-tega.
SKLEP št. 7.1: Načrt poslovanja Kluba v letu 2017 je bil s strani skupščine soglasno potrjen in je
priloga tega zapisnika.
SKLEP št. 7.2: Predlagatelji se glede ekskurzije in ogledov koordinirajo z ravnateljico UKM ali z dr.
Jernejo Ferlež, ki je v UKM zadolžena za stike z javnostmi.
SKLEP št. 7.3: Tajnik UKM pridobi ponudbeza ureditev sprostitvenega kotička.
SKLEP št. 7.4: Člani Kluba se bodo zavzemali, da UKM pridobi ustrezne prostore za selitev
arhivskega dela gradiva.
SKLEP št. 7.5: Člani Kluba se bodo zavzemali, da se zasebni knjižnici generala Rudolfa Maistra
podeli status spomenika nacionalnega pomena.
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Ad/7
Gostja Petra Vidali, novinarka in urednica Večera, je predstavila portret mariborskega intelektualca,
pesnika, esejista in pisatelja Marijana Krambergerja, katerega zapuščino hrani UKM. Izjemno
tenkočutna in navdahnjena predstavitev je med zbranimi poslušalci vzbudila izjemno zanimanje in
zaznamovala zadnji del skupščine.

Ad/8
Dr. Vlasta Stavbar je predstavila konkretno zapuščinsko zbirko Marijana Krambergerja. Andrej Brvar
se je UKM zahvalil, da je sprejela to zapuščino in da z njo skrbno ravna.
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Ravnateljica UKM se je članom Kluba zahvalila za podporo in opravljeno delo ter jih povabila na
družabno srečanje.

Zapisnikar:

Predsednik Kluba prijateljev UKM:

Bojan Oštir

Andrej Brvar
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