Gospejna ulica 10
2000 Maribor, Slovenija

Klub prijateljev UKM

01/18

Datum: 29. 3. 2018
Ura: 17:00–19:00
Prostor: Glazerjeva dvorana, UKM

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SKUPŠČINE KLUBA PRIJATELJEV UKM
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozdrav predsednika in odprtje skupščine Kluba prijateljev UKM;
Izvolitev delovnega predsedstva;
Potrditev dnevnega reda skupščine;
Potrditev zapisnika 6. redne skupščine Kluba;
Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2017;
Načrt delovanja Kluba v letu 2018;
Razno;
Predavanje dr. Aleksandre Gačić in dr. Gregorja Jenuša: General Rudolf Maister in »politični
oče« dr. Karel Verstovšek – osebi, brez katerih Maribor ne bi bil slovenski;
9. Zahvala gostiteljice – ravnateljice UKM, dr. Zdenke Petermanec.

Ad/1
Zbrane je pozdravil in nagovoril predsednik Kluba prijateljev UKM (v nadaljevanju Klub) Andrej Brvar
in odprl skupščino Kluba.
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Ad/2
Izvolitev delovnega predsedstva
Udeleženci skupščine kluba prijateljev UKM so predlagali člane delovnega predsedstva – prof. dr.
Jožeta Nemca za predsednika, Andreja Brvarja za člana in Bojana Oštirja za zapisnikarja.
Predsednik Kluba je pozval udeležence skupščine h glasovanju za njihovo potrditev.
SKLEP št. 2: Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno.

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

Ad/4
Potrditev zapisnika 6. redne skupščine Kluba
Predsednik Kluba je predstavil zapisnik 6. redne seje in predlagal predsedniku delovnega predsedstva,
da se o zapisniku glasuje.
SKLEP št. 4: Zapisnik 6. redne skupščine Kluba prijateljev UKM je bil soglasno potrjen.

Ad/5
Poročilo o poslovanju Kluba v letu 2017
Poročilo je podal predsednik Kluba Andrej Brvar.
Govoril je o članstvu, o dogodkih in srečanjih članov Kluba v letu 2017 ter nato predstavil finančno
poslovanje Kluba v letu 2017.
Konec leta 2017 je račun Kluba prijateljev UKM izkazoval pozitivni finančni saldo v višini 1.309,02 EUR;
glavnina sredstev v 2017 je bila porabljena za namenski nakup glasbenega fotelja Beatnik, katerega
uspešna predstavitev je bila izvedena v decembru 2017. Glasbeni fotelj je umeščen v prvem nadstropju
UKM.
Predsednik delovnega predsedstva je prosil prisotne za potrditev poročila o poslovanju v letu 2017.
SKLEP št. 5: Poročilo o poslovanju Kluba prijateljev UKM v letu 2017 je bilo soglasno potrjeno.
Predstavljeno poročilo je priloga tega zapisnika.
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Ad/6
Načrt poslovanja Kluba v letu 2018
Predsednik Kluba prijateljev UKM je predstavil Načrt poslovanja Kluba v letu 2018.
Uvodoma je vsebinsko opisal izhodišča delovanja kluba in izrazil željo po povečanju števila članov in po
aktivnejšem soustvarjanju aktivnosti članstva, čemur so pritrdili tudi prisotni. Izpostavil je nekatere
člane, ki so do sedaj aktivno prispevali k delovanju in ugledu knjižnice.
Izpostavil je tudi dva vsebinska poudarka, ki bosta zaznamovala delovanje kluba v letu 2018 –
obeleženje 30-letnice namenske zgradbe UKM in aktivnosti v t. i. Maistrovem letu, ki se navezujejo
na obletnico dogodkov v letu 1918, katerih protagonist je bil general Rudolf Maister.
Srečanja, razstave in drugi dogodki
Ob 30-letnici stavbe UKM v Gospejni ulici pripravlja knjižnica dvodelni dogodek, katerega prvi del
(okrogla miza o namenskih in nenamenskih knjižničnih stavbah) bi imel strokoven značaj, drugi del pa
bi nagovarjal širše občinstvo (med drugim nastop in pogovor Toneta Partljiča in Andreja Brvarja o
odnosu do knjige in knjižnic).
Dogodki bodo vpeti v aktualna prizadevanja in probleme, s katerimi se srečuje knjižnica – od
prizadevanj, da se osebni knjižnici generala Rudolfa Maistra dodeli status kulturnega spomenika
državnega pomena do prostorske stiske hranjenja obveznega in arhivskega izvoda ter možnosti
pridobitve dislociranih arhivskih prostorov za hranjenje le-tega.
V letu 2018 so predvidena sledeča srečanja Kluba:
-

redna skupščina Kluba;
ekskurzija konec septembra (Lendava, obisk Vinariuma, Pavlova hiša...), vendar ob vnaprej
izkazanem interesu članov kluba;
ogled Vurnikove kolonije, ki bi ga izvedli kot srečanje članov Kluba − v načrtu je bil že preteklem
letu;
v okviru »Sprehodov iz knjižnice v mesto« bi izvedli tudi kak drug sprehod na predlog članov
Kluba, recimo sprehod pod vodstvom krajinskega arhitekta mag. Nika Stareta;
ob interesu bi organizirali ekskurzijo do Marije Snežne, Sv. Trojice in Sv. Jurija ob Ščavnici;
prednovoletno srečanje.

G. Marko Košir je skupščino seznanil z dogodki v okviru prireditve Slovenski glasbeni dnevi ter opozoril
na predstavitev knjige o pozabljeni slovenski primadoni Valeriji Heybal v UKM.
Dr. Vlasta Stavbar je predstavila dogodke, ki jih UKM pripravlja v sklopu Maistrovega leta, zlasti poletno
razstavo »Manj znani Maister – poet in bibliofil«, prizadevanja glede statusa Maistrove knjižnice in
filmski večer na sam dan obletnice prevrata. Nekateri dodatni dogodki so načrtovani v primeru uspešne
pridobitve željenega statuta Maistrove knjižnice.
Tone Partljič je predlagal, da po državnozborskih volitvah in konstituiranju nove vlade glede predloga
statusne spremembe Maistrove knjižnice stopimo v stik z novim ministrom za kulturo; v ta namen bi
se sestala ožja skupina, ki bi pripravila načrt izvedbe. Prav tako je predlagal, da bi del leta 2018 posvetili
tudi Ivanu Cankarju, ki je nekaj časa bival v Sv. Trojici in tudi obiskal Maribor, kar je natanko popisal
Janko Glazer. Predlog je skupščina podprla. Dr. Vlasta Stavbar je k temu dodala, da UKM v decembru
načrtuje tudi razstavo o Ivanu Cankarju.
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Predlogi za porabo sredstev
Višine pričakovanih finančnih prispevkov članstva ostajajo enake kot so bile (min. 25 EUR za zaposlene,
5 EUR za člane pod starostjo 30 let), glede namenske porabe denarja pa je skupščina soglasno podprla
predlog nakupa 3D tiskalnika, ki bi bil na voljo uporabnikom.
Ravnateljica UKM je skupščini orisala zadovoljstvo glede dogovorov o prevzemu zapuščine Janka
Glazerja − poleg rokopisov, knjižnega in revijalnega fonda gre tudi za opremo njegove knjižnice. V ta
namen bo potrebno najti ustrezni prostor, kjer bi knjižnico Janka Glazerja lahko postavili kot celoto.
Dr. Jože Nemec je predlagal, da bi ob 30-letnici knjižnične zgradbe dali izdelati poštni žig, s katerim bi
tisti dan žigosali znamke, tak žig namreč med filatelisti predstavlja cenjeno rariteto.
Na koncu razprave je predsedujoči pozval h glasovanju o Načrtu poslovanja Kluba v letu 2018. Načrt je
bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6: Načrt poslovanja Kluba v letu 2018 je bil s strani skupščine soglasno potrjen in je priloga
tega zapisnika.

Ad/7
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Ad/8
Predavanje
Gosta skupščine, dr. Aleksandra Gačić in dr. Gregor Jenuš, sta predstavila znanstveno monografijo
»Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871−1923), zaslužni slovenski politik: politična biografija
ob 145. obletnici rojstva«. Monografija govori o dr. Karlu Verstovšku kot Maistrovem sodobniku,
sodelavcu in političnem mentorju, ki je imel zasluge v zvezi z Maistrovo akcijo in tudi zasluge pri
formiranju slovenske univerze v Ljubljani.

Po predavanju se je ravnateljica UKM članom Kluba zahvalila za podporo in opravljeno delo in jih
povabila na družabno srečanje.

Zapisnikar:

Predsednik Kluba prijateljev UKM:

Bojan Oštir

Andrej Brvar
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