
 

 

 

Poročilo o poslovanju  

Kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor 

v letu 2018 

 

 

Članstvo 

Klub je ob ustanovitvi leta 2012 štel 71 članov – 65 fizičnih in 6 pravnih oseb, v decembru 2018 pa 
102 člana – 89 fizičnih in 13 pravnih oseb. 

Člani so v vseh letih obstoja kluba, tudi lani, v marsičem sooblikovali dejavnost knjižnice in njene 
prireditve.  

 

Srečanji v letu 2018 

 redna skupščino v Glazerjevi dvorani UKM – 29. 3. 2018, 

 sprehod po Vurnikovi koloniji, ki ga je vodila dr. Marjeta Ciglenečki – 11. 9. 2018. 
 

 

Dosežek leta 2018 

Knjižnica je leta 2018, po dolgoletnih prizadevanjih, dosegla razglasitev Maistrove knjižnice za 

kulturni spomenik državnega pomena. Na ta dosežek, kakor tudi na uspešno obeležitev 30-letnice 

zgradbe UKM, smo iskreno ponosni. Vsem, ki ste k dosežkoma kakorkoli pripomogli, se zahvaljujemo. 

 



Finančno poslovanje  

Z naslova prispevkov članov za leto 2018 je Klub prijateljev UKM zbral 2.371,00. Prenos iz prejšnjih let 

je znašal 1.309,02. 

Odhodki v letu 2018 so znašali skupaj 2.463,70.  

Glavnina – 1.802,13 – je bila porabljena za nakup 3D-tiskalnika, 500,00 eur je bilo namenjeno 

sofinanciranju ureditve Glazerjeve knjižnice, minimalna sredstva – 151,57 eur – pa so bila porabljena 

za spremljevalne stroške ob dogodkih. 

Stanje v finančnih evidencah Kluba je na dan 31. 12. 2018 znašalo 1.226,32 eur. 

 

Namenska poraba sredstev 

3D-tiskalnik 

Iz sredstev prispevkov članov kluba je bil v letu 2018 po dogovoru kupljen 3D-tiskalnik. Naprava 

omogoča tiskanje 3D – torej postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov različnih oblik iz 

digitalnega modela z odlaganjem zaporednih plasti materiala. Tak tiskalnik bodo poslej imeli na voljo 

tudi uporabnikom v UKM. Upamo, da ga bodo s pridom izkoristili zlasti študentje različnih študijskih 

usmeritev, saj je 3D-tisk v praksi uporaben na najrazličnejših področjih: v arhitekturi, oblikovanju, 

inženirstvu, v različnih vrstah industrije, v izobraževanju in drugje.    

 

Glazerjeva knjižnica 

V skrbi za kulturno dediščino in po dolgoletnih prizadevanjih vodstva univerzitetne knjižnice sta se hči 

in vnuk Janka Glazerja – prof. Alenka Glazer in prof. dr. Damjan Zazula – odločila UKM pokloniti 

Glazerjevo osebno knjižnico s pohištvom, umetniškimi deli in delom rokopisne zapuščine. V UKM smo 

Glazerjevo knjižnico prevzeli in jo primerno uredili v prostoru, ki smo ga poimenovali – Glazerjeva 

knjižnica. Namenjen bo poglobljenemu študiju in manjšim dogodkom. Ureditev prostora je bila 

pretežno izvedena s sredstvi, ki smo jih zbrali s pomočjo donacij, h končni ureditvi pa so pripomogla 

tudi sredstva Kluba prijateljev UKM.  

 


