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Predgovor
Z namenom, da se ohranja spomin na društveno delo skozi 42 let delovanja,
pristopamo k zapisu kronike, s katero se želimo dotakniti vseh pomembnejših
dogodkov, ki so se zvrstili v teku preteklih desetletij. Prav tako je namen, da
zapišemo imena vseh, ki so aktivno sodelovali v društvenem življenju. Vrsta njih
ni več živih med nami, pa je v tem sestavku trajen spomin na njihove aktivnosti,
predvsem pa idealizem, da so počeli brezplačno vrsto dejanj in prizadevanj za
čast in rast Univerze v Mariboru.
Kronika je pisana dejansko tako, kot si sledijo dogodki, torej zares kronološko,
brez preskakovanja dogodkov ali siceršnjega pregrupiranja vsebine. Dogodke
lahko sprotno ugotavljamo po letih, mesecih in dnevih, ker se razvrščajo
pregledno po odstavkih, kar izhaja iz časovnega zaporedja sej izvršilnih organov
Društva. Iz tega je razvidna tudi razgibanost v društvenih dejavnostih, ki imajo
kaj različno motivacijo oziroma akcijsko tematiko. Tako si bo lahko vsakdo
ustvaril svoje mišljenje in bo lahko spodbudil članstvo k sodelovanju ali
primernejšemu delovanju Društva.
Razumljivo je, da se zaradi obilice dogajanj ne moremo spuščati v vse
podrobnosti, čeravno bi bilo zanimivo tudi to za ohranjanje spomina, zlasti na
posebne društvene manifestacije.
Bralec lahko ugotavlja, da ponekod manjkajo podatki, zlasti tisti finančne narave.
Očitno jih zapisnikarji niso navajali v dokumentih.
K pisanju kronike pristopam po pooblastilu predsednika upravnega odbora
Društva dr. Čuša kot dolgoletni član upravnega odbora, 12-letni predsednik
Društva in ta čas kot tajnik. Kronika je sestavljena na podlagi zapisnikov sej in
drugih dokazil, da bi bila kar najbolj verodostojna, objektivna in brez izmišljevanj
pisca. Res so vanjo vpletena razmišljanja, ocene in komentarji, toda v bistvu vodi
vse pisanje želja po kar se da natančnem povzemanju dogodkov, ki kažejo vso
intenzivnost delovanja skozi prehojena leta.
Iz kronike je ponekod razvidno tudi vpletanje dejavnosti ljubljanskega Društva
profesorjev, kar je razumljivo, če imamo pred očmi enako stanovsko društvo
ljubljanske Univerze.
Lektoriranje besedila je opravil prav tako dolgoletni član izvršilnih teles Društva
zaslužni profesor dr. Mirko Križman, germanist in slavist na Pedagoški fakulteti v
Mariboru.
Toliko na pot v prebiranju strani kronike.
pisec kronike:
prof. dr. Franci Pauko, tajnik Društva
V Mariboru, marca 2005

3

1962
Rojstvo Društva – ustanovitev
profesorjev in znanstvenih delavcev

sekcije

Društva

visokošolskih

Sedanje Društvo ima svoje korenine v ustanovnem občnem zboru dne 10.
novembra 1962, ko se je v dvorani nekdanje Klasične gimnazije, sedanji Pravni
fakulteti, na Mladinski ulici 9 zbrala peščica bodočih članov, vsekakor
navdušencev, da se po vzoru profesorjev ljubljanske Univerze združujemo.
Ustanovni občni zbor je vodil prof. Darin Hasl ob sopredsedovanju prof. dr.
Janeza Nemca in dr. Miroslave Geč-Korošec. Uvodna pojasnila je podal prof. dr.
Danilo Požar, član iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije Društva
visokošolskih profesorjev in znanstvenih delavcev LRS. Ustanovnemu občnemu
zboru je prisostvoval tudi docent dr. Lapajne iz Ljubljane. Potrebno je poudariti,
da ni šlo za ustanovitev pododbora ljubljanskega Društva, temveč za samostojno
sekcijo, ki naj bi organizirala različna predavanja, tudi sporočila o izkušnjah, ki so
jih posamezniki pridobili na inozemski praksi ali specializaciji ipd. Govorniki so
poudarili, da gre prvenstveno za popularizacijo univerze, rešuje pa naj probleme
osebnih dohodkov, organizira posvetovanja o organizaciji in financiranju
znanstvenoraziskovalnega dela. Sekcija naj ima ob predsedniku še
podpredsednika, ki naj bo član plenuma republiškega Društva. Prof. Venturini je
predlagal določitev prostorov Sekcije.
Za prvega predsednika so izvolili dr. Janeza Nemca, podpredsednika pa dr. Danila
Požara. Tajniško funkcijo je prevzel prof. Janko Plemenitaš, blagajniško pa prof.
Dušan Bobek. Predsednik Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru prof.
Miroslav Bračič je obvestil občni zbor, da jim Združenje odobrava za delo Sekcije
100.000 dinarjev subvencije. Že na ustanovnem občnem zboru je prodrl predlog
dr. Požara, da se vključijo v članstvo tudi honorarni predavatelji in sodelavci višjih
šol.
Iz zapiskov je razvidno začetno stanje članstva, ki je bilo naslednje: z Višje
tehnične šole je bilo 33 članov, s Pedagoške akademije 31, Višja pravna šola je
vpisala 5 članov, Višja agronomska šola pa 10 članov. Iz Študijske knjižnice so bili
trije člani, prav tako iz Umetnostne galerije ter iz Zavoda za ekonomiko en član.
Višja stomatološka šola je vpisala v seznam 13 članov, Višja ekonomskokomercialna šola pa 8 članov. Tako je štela Sekcija v prvem letu skupno 107
članov.
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1965
Dva meseca po ustanovnem občnem zboru je bil že 1. letni občni zbor Sekcije,
dne 25. 1. 1965, kjer so predlagali (g. Kocijan), da ostaja Mariboru 60 %
članarine. Temu je sledila 1. seja upravnega odbora, kjer že govorimo o Društvu
visokošolskih profesorjev in znanstvenih delavcev, vendar ne več kot o sekciji,
marveč o pododboru Maribor. Predsedniško funkcijo je prevzel prof. dr. Igor
Vilfan, tajniško pa dr. Janez Rotar, blagajniška funkcija je pripadla ge. Nadi
Zorko. Ostali člani upravnega odbora so postali: dr. Bogdan Volavšek, dr. Danilo
Požar in dr. J. Simonič. Našteti naj bi bili tudi predsedniki sekcij na zavodih, kjer
službujejo. Izvolili so tudi delegate za republiško skupščino, in sicer g. Lajčija, dr.
Volavška, dr. Požara, dr. Nemca, dr. Vilfana, dr. Bračiča, dr. Rotarja, dr.
Jesenovca, dr. Ježa, gospo Zorkovo in dr. Kerina. Dogovorili so se tudi, naj
članarino odtegujejo »režiserji zavodov«. Predlagali so poživitev sodelovanja s
članstvom v Ljubljani, tako na strokovnem kot tudi družabnem področju, tudi z
izmeničnimi predavanji v okviru Društva.
Naslednja seja je sledila 19. marca 1965, kjer so določili članarino v višini 150
din. Dr. Požar je najavljal za 14. aprila predavanje gostujočega ameriškega
profesorja. Prav tako je na tej seji vzniknila ideja o organiziranju strokovne
ekskurzije v kak center sosednjih držav.
Druga redna seja je bila sklicana za 26. maja na Višji pravni šoli in predlagali so
organiziranje družabnega večera. Dr. Požar je predlagal, da bi dalo Združenje
iniciativo za gradnjo dveh telovadnic ter bazena v namene študentske rekreacije,
ki naj postane obveza za študente. Družabni večer naj bi organizirali ob letni
skupščini Združenja v Radencih. Družabnost naj gre skladno z dejavnostjo
sindikata.
1966
V januarju 1966 je bila naslednja seja UO, kjer se je izkazalo, da se članarina
zbira neredno in brez odvajanj v Ljubljano. Poročali so tudi o plenumu Zveze
društev v Beogradu, o plenumu slovenskega Društva, o financiranju šolstva in
vlogi Društva na mariborskih visokošolskih zavodih. Društvo naj pomaga reševati
stanovska vprašanja. V februarju je pododbor organiziral psihološko didaktični
seminar za visokošolske učitelje s predavatelji iz Zagreba in Ljubljane. Do začetka
februarja naj predsedniki sekcij vrnejo urejene kartotečne liste s članstvom.
Dne 4. marca 1966 je bila seja UO s prisotnostjo dr. Vilfana, dr. Požarja, dr.
Volavška in dr. Rotarja. Na njej so razpravljali o pripravah na srečanje s člani
ljubljanskega Društva. Določili so delegata, člana UO. Kot prvi je bil določen
tajnik dr. Rotar, drugi pa dr. Volavšek za Skupščino zveze profesorskih društev.
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Na tej seji so določali tudi občasne honorarje računovodkinji ge. Hribarjevi in ge.
Kotnikovi z Združenja, prav tako hišniku VEKŠ za opravljeno delo ob psihodidaktičnem seminarju, vsakemu po 30 Ndin.
V petek, 13. maja, je prav tako zasedal UO v kabinetu Višje pravne šole. Na seji
so obravnavali poročilo delegata o letni skupščini Društva in govorili o
organiziranju srečanja s predstavniki Društva v Ljubljani.
Na seji 14. oktobra 1966 so bili prisotni: dr. Vilfan, dr. Rotar, ga. Zorkova in dr.
Kac. Obravnavali so vabilo konference SZDL Maribora, po kateri naj društva
posredujejo mnenje o družbenopolitični ureditvi Maribora, pri čemer naj bi sekcije
posameznih šol zbrale mnenja članstva. Mnenja so bila enotna: potrebno je
združiti mestne občine v eno… Obravnavali so tudi vprašanje pobiranja članarine,
ki se ponekod sploh ne pobira ali pa vsaj slabo steka. Članarina je znašala tedaj
mesečno 150 din.
1967
Dne 20. januarja 1967 je bila 2. redna skupščina pododbora v Mariboru na VEKŠ
z delovnim predsedstvom: g. Hasl, g. Venturini in prof. Butinar. Med drugim so
razpravljali o vlogi tiska, ki da objavlja neobjektivne, celo posmehljive zapiske.
Nadalje je bil govor o habilitaciji, ki da nima enotnih kriterijev v državi. V tej zvezi
je tudi vprašanje, če bi se bili pripravljeni podvreči enotnim kriterijem /
postopkom habilitacije (prof. Crnkovič). Družabno življenje ne steče, ker Društvo
nima svojih prostorov (dr. Požar). V pogledu rekreacije naj bi organizirali skupno
gimnastično vadbo pod vodstvom g. Kabaja. Za UO pododbora so bili izvoljeni:
dr. Vilfan, dr. Rotar, dr. Soršakova, ga. Zorkova, prof. Črepinšek in prof.
Štefanec. V nadzorni odbor so bili sprejeti dr. Nemec, dr. Požar in prof.
Plemenitaš.
1969
Dne 9. junija 1969 je bila seja Združenja na Maistrovi 5; udeležili so se je dr.
Polanec, prof. Kac, prof. Štefanec, mag. Črepinšek, dr. Rotar, dr. Šiftar, prof.
Hohnječeva in doc. Mikl.
Predsednik pododbora dr. Polanec je predlagal obravnavo osnutka statuta
Združenja z dopolnili in popravki.
Dne 18. junija 1969 je bil na iniciativo Pododbora v Mariboru sestanek s
predstavniki ljubljanskega Društva.
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Dne 3. oktobra 1969 je obvestilo ljubljansko Društvo mariborski pododbor o
načrtu del za leto 1969/70, ko naj bi si sledili naslednji dogodki: 50-letnica
Univerze, posvetovanje o zakonu znanstvenoraziskovalnega dela, posvetovanje o
problematiki odnosov med Univerzo v Ljubljani in mariborskimi Zavodi, napoved
skupščine Zveze društev, predavanja o položaju naših rojakov v zamejstvu ter
predavanje o reformi univerz doma in v svetu.
Med tekoče zadeve naj bi vnesli tudi predlog za izlet na zapadno Koroško, dne
11. oktobra.
Dne 18. junija 1969 je bil na iniciativo mariborskega pododbora sestanek s
predstavniki glavnega odbora visokošolskih profesorjev v Ljubljani. Bili so
navzoči: prof. Černivc kot predsednik Zveze društev SFRJ, prof. Lapajne kot
predsednik Društva SRS, prof. dr. Sajovic in prof. dr. Vodopivec kot člana UO, s
strani mariborskega pododbora pa doc. dr. Lujo Polanec, prof. Milan Kac in dr.
Janez Rotar. Načeloma so se dogovorili o Zveznem občnem zboru, ki da bo
predvidoma v mesecu aprilu ali maju z lokacijo v Mariboru in z našo tehničnoorganizacijsko izvedbo. Zbor bi naj trajal 2-3 dni, finančna sredstva pa zagotovita
odbor in pododbor skupno, vsak za svoje področje dela.
Dne 8. oktobra 1969 je nabavilo Društvo pri Ferromotu opremo za klubske
prostore na Višji agronomski šoli naslednje: hladilnik, kuhalnik, priključno vrvico
magnetofona, pri Mladinski knjigi pa 24 gramofonskih plošč. Fototrgovina Zarja je
dobavila magnetofon, transformator za magnetni trak, baterijo in dve filma.
Panonija-Kovina Ptuj nam je prodala pretočni grelec.
Iz zapisnika z dne 16. oktobra 1969 je mogoče ugotoviti, da je bila seja UO v
klubskem prostoru na VAŠ in je obravnavala finančna vprašanja, prav tako tudi
organizacijska vprašanja. Ugotavljajo, da je potrebno dejavnost Društva poživiti,
tudi s predavanji kolegov iz drugih središč: Ljubljane, Zagreba in od drugod.
Opozoriti je potrebno članstvo, da je klubski prostor na VAŠ na voljo vsem v
strokovne in zabavne namene.
Dne 13. decembra 1969 je bila sklicana seja UO z navzočimi 7 člani ožjega
odbora DVPZD Ljubljana in 7 člani mariborskega Pododbora, predstojnikom in
tajnikom Združenja ter direktorji PA, VTS, VPŠ, predstavnikom VAŠ in
sekretarjem Komiteja višjih šol v Maribor. Dnevni red je potekal z razpravami o
vprašanju organizacije skupščine Zveze društev SFRJ, o spremembah statuta.
Sledile so informacije o posvetovanju zakona o raziskovalnem delu, naposled tudi
problematika odnosov med Univerzo v Ljubljani in MVZ Maribor.
Dne 23. decembra 1969 je prejel predsednik dr. Polanec pismo ljubljanskega
predsednika dr. Lapanjeta, da bi bil prvi sestanek odbora 5. januarja 1970 na
Višji tehnični šoli v Mariboru.
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1970
Dne 19. marca 1970 je sporočil dr. Polanec ljubljanskemu Društvu odločitev, da
bo redna skupščina Zveze društev univerzitetnih profesorjev Jugoslavije v dneh
22. in 23. maja 1970 v Mariboru. Udeležilo se je bo 300 delegatov in gostov iz
vseh jugoslovanskih visokošolskih središč, predsedstvo častnega odbora pa
prevzema Sergej Kraigher, predsednik Skupščine SRS. Zborovanje bo
obravnavalo vprašanja reforme visokega šolstva. Ob tej priložnosti je izšel
katalog referatov, med drugim doc. dr. Bogdana Volavška z naslovom »Mesto in
vloga višjih tehničnih šol v visokošolskem študiju«, ki obsega 11 strani tipkopisa
in je v naših arhivskih materialih. Za kritje stroškov shoda so predvidevali
oglaševanje v katalogu referatov. Ob tem pa je mariborsko Združenje pod
vodstvom predstojnika Butinarja obljubilo namensko dotacijo v višini 5.000
dinarjev. Predvidevali so skupno 21 delegatov za to zvezno skupščino s
posameznih ljubljanskih fakultet. Iz zapiskov je razviden natančni dnevni red seje
z otvoritvenim nagovorom predsednika častnega odbora Kraigherja ter poročili
predsednika Zveze društev Črnivca in dr. Polanca.
Blagajniško poročilo za 1969. in 1970. leto je izkazovalo 83.848 Ndin prihodkov
ter 54.101 Ndin odhodkov, tako da je bilo blagajniško stanje z dne 20. januarja
1971 29.747 Ndin.
1971
Dne 13. marca 1971 je bila v sejni sobi VAŠ seja ljubljanskega in mariborskega
UO, kjer so potekale priprave na občni zbor in pogovor o sodelovanju med
ljubljanskimi in mariborskimi visokimi in višjimi šolami.
Za leto 1971 je bila najavljena redna skupščina pododbora dne 23. aprila na VAŠ.
Predlogi za novi UO so bili: dr. Kac kot predsednik, dr. Bobek kot podpredsednik,
dr. Polanec kot tajnik. Kot člani so predlagani: dr. Lah, dr. Colnarič, dr. Rotar,
Kuster, Kreševičeva in Hohnječeva. Nadzorni odbor je bil v sestavi: prof.
Venturini, dr. Nemec in dr. Belec.
Razprava po poročilih se je dotikala slabo uspelega seminarja psihološkopedagoških predmetov, v kateri so sodelovali prof. Cizej, dr. Crnkovič, dr.
Polanec, asist. Mulej, dr. Rotar, mag. Pauko in g. A. Križman. Prevladalo je
mnenje, po katerem naj se sprejmejo v članstvo asistenti brez posebne sekcije. V
UO naj bo vsaka šola zastopana z enim profesorjem in asistentom. V tej zvezi je
dolžan asistent vzdrževati stike z drugimi asistenti. Dr. Kerin opozarja, da bi bilo
potrebno v društvo vključiti tudi druge znanstvene delavce, delujoče v Mariboru,
kar občni zbor soglasno sprejme. Dr. Rotar je mnenja, da bi pridobilo Društvo
večji in splošni politični vpliv, če bi se združilo s sindikatom v smislu, da bi naša
organizacija horizontalno povezovala visokošolske pedagoške in znanstvene
delavce in njihove znanstvene inštitucije. Prof. Kuster je temu oponiral, češ da
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ima Društvo svoje specifične naloge v okviru visokošolskega študija, česar
sindikalna organizacija ne more zajemati. Tudi dr. Polanec je zagovarjal našo
posebno stanovsko organizacijo. Temu je dodal dr. Gyergyek, da mora Društvo
ostati samostojno že zaradi sodelovanja članstva v mednarodni organizaciji
IAUPL, tj. zvezi univerzitetnih profesorjev in docentov. Po predlogu dr. Polanca
naj se tudi ohranja tradicija počastitve novih doktorjev znanosti in habilitiranih
profesorjev. Nadalje so sklenili, da se vsaj 10.000 din rezervira za počastitev in
priložnostno nagraditev kolegov, ki odhajajo v pokoj. Glede počitniškega doma v
Portorožu je bil ožji odbor mnenja, da bi ga predali v upravljanje sindikatu.
V tej razpravi je predlagal prof. Kuster, da naj bi ostalo enotno slovensko
Društvo, ne glede na to, da bo imel Maribor svojo univerzo. Prof. dr. Ogorelc se
je zavzemal za oblikovanje posebnega internega pravilnika, ki določa proceduro
za proglasitev častnega in zaslužnega člana, tudi za podelitev pohval in nagrad.
Prav tako naj bi izvedli anketo med člani in prek sindikalne konference izpostavili
problemsko skupino za asistentska vprašanja.
Ljubljančani imajo oblikovan t.i. posmrtninski sklad s 412 člani (predsednik je
prof. Valentinčič), ki naj bi bil preimenovan v posmrtninsko pomoč.
1972
Za 29. januarja 1972 je bila sklicana v sejni sobi VAŠ razširjena seja UO s
počastitvijo novih imetnikov akademskih in znanstvenih nazivov iz vrst članov
pododbora. Ob tej priložnosti so se tudi poslovili od dolgoletnega predsednika in
tajnika pododbora dr. Janeza Rotarja, ki je odšel na novo delovno mesto.
(Več podatkov iz tega leta ni na razpolago!).
1973
Dne 2. februarja 1973 je potekala skupna seja UO in nadzornega odbora na VAŠ,
vendar po telefonski poti zaradi semestralnih počitnic. Imenovali so delegate za
zvezno skupščino društev v Novem Sadu, ki je bila 23. in 24. februarja.
Dogovorjen je bil tudi program počastitve novo promoviranih profesorjev za 15.
februar v slavnostni dvorani na Rotovžu. Posebno vabilo je veljalo Stojanu Požaru
ter predsedniku Združenja Miranu Potrču, prav tako rektorju in prorektorju
Univerze v Ljubljani. Za proslavo je izdelal dr. Polanec t.i. testimonije. Skupno
število slavljencev je bilo 14, od tega 7 magistrov znanosti. Dr. Lah je predlagal,
da se za habilitirane profesorje, 12 po številu, priredi tradicionalno srečanje v
jeseni.
Predlagali so tudi, da posamezni člani UO sestavijo seznam in naslove, ki bi jih
povabili na to družabno srečanje. Prof. Kuster je ponudil pomoč Združenja za
razmnožitev testimonijev. Tedaj je odločil, da prejme pododbor svoj prostor -
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pisarno v zgradbi Združenja na Krekovi 2, administracijo pa da bo prevzela ena
izmed uradnic Združenja.
Naslednja seja UO je bila sklicana za 18. december v prostorih na Krekovi 2 s
potrditvijo poročila o delu pododbora med obema sejama ter blagajnika o pobrani
članarini za tekoče leto. Obravnavali so tudi spremembe in dopolnitve statuta
društva ter napovedali skupno družabno prireditev - ples visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev. Na sejo so povabili poleg članov UO še Janka Čara, Branka
Leskovarja, mag. Indiharja, prof. Ilijo Jurančiča, dr. Andra Alujeviča, g. Staneta
Berčiča in mag. Franca Pauka.
1974
Ljubljansko Društvo je 20. aprila 1974 povabilo UO mariborskega pododbora na
sejo UO Društva v Ljubljano, na Jamovo 2. Na programu so bila poročila obeh
predsednikov, tudi sekcij, komisij in skladov. Prav tako je potekala seja UO
Društva dne 25. junija 1974 v isti stavbi na Jamovi, predsedoval pa ji je dr.
Ludvik Gyergyek. Razpravljali so o predlogu novega zakona o visokem šolstvu.
Med drugim so predlagali, da prejme nagrado AVNOJ-a dr. Milan Osredkar.
Govorili so o potrebni dotaciji za počitniški dom v Portorožu. Razpravljali so tudi o
elekciji in reelekciji visokošolskih pedagogov.
Za 7. maj 1974 je bila določena seja UO in NO, na kateri so bili navzoči Kac, dr.
Polanec, Hohnječeva, dr. Nemec, Leskovar, Pivec, Venturini, Kreševičeva in
Hribernikova.
Za 3. junija 1974 je bila napovedana seja v Ljubljani, ki naj ovrednoti družbeni
status in položaj univerzitetnih učiteljev, nato naj bi delegacija obiskala dr.
Avguština Laha.
Občni zbor je bil dne 7. junija 1974 v prostorih VTŠ z običajnim delovnim
programom, pod delovnim predsedovanjem prof. Dolfeta Cizeja. Izvolili so dr.
Pregrada za predsednika UO, podpredsednika prof. Janka Čara, mag. Kreševičevo
kot tajnico, mag. Hohnječevo kot blagajničarko, za člane pa še: prof. Kustra, g.
Leskovarja, mag. Indiharja, prof. Vlada Jurančiča, dr. Alujeviča in g. Staneta
Berčiča. V nadzorni odbor so ponovno predlagali dr. Nemca, prof. Venturinija in
dr. Polanca. Mandat je veljal 4 leta.
Na občnem zboru so predstavili finančno poročilo za čas od 1. 1. 1973 do 31. 5.
1975, izkazali so prihodke v višini 28.869 Ndin, odhodke pa 7.503 Ndin. Tako je
bila pozitivna razlika 21.366 Ndin.
Občni zbor je počastil 20 imetnikov akademskih nazivov, med njimi 10 doktorjem
(Andrejčič, Belec, Brumec, Repinšek, Durjava, Jurejevčičeva, Avguštin Lah,
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Lindič, Melavc, Pregrad in Kert. Med 9 magistri so: Artenjak, Godiclova, Jelerjeva,
Lep, Mulej, Rant, Rizmal, Stiglic in specialist Lajči Pandur.
Občni zbor je pozdravil v imenu Društva ekonomistov mag. Pauko in ponudil
visokošolskim učiteljem souporabo prostorov v Cafovi ulici z željo po večjem
sodelovanju. S strani Društva pravnikov v gospodarstvu je naslovil pozdrave
občnemu zboru tudi dr. Nemec.
Spomnili so bolečo ugotovitev, da smo v zadnjih 4 letih izgubili 4 člane: 1971 je
umrl Alojz Praunseis z VTŠ, leta 1972 dr. Milan Černelc, 1973 pa dva vidna
slovenska slikarja – Maks Kavčič in Lajči Pandur st.. V istem letu sta preminila na
VEKŠ dr. Meznarič in dr. Černjavič. Vse smo počastili z minuto molka!
Nato so udeleženci odpotovali z avtobusom na izlet v Radlje z ogledom
ribogojnice in degustacijo ribiških specialitet. Igrala je koroška domača kapela.
1. seja UO pododbora Društva je bila sklicana za 4. oktobra 1974 v novih
društvenih prostorih na Krekovi 2. Navzoči so bili: dr. Pregrad, mag. Hohnječeva,
prof. Kuster, mag. Indihar, prof. Jurančič in dr. Polanec. Tedaj so konstituirali
nove izvršilne odbore. Sklenili so, da se izreka pisna zahvala Združenju za
dodeljene društvene prostore in VEKŠ za brezplačno odstopljeni pisarniški
inventar. Seznanili so se s predlogom Društva ekonomistov, da bi se podelila
nagrada Sklada Borisa Kraigherja dr. Tinetu Lahu.
Dne 4. novembra je bila v Ljubljani spet sklicana seja s poročilom predsednika
Gyergyeka in razprava o bodočem delu. Za pripravo kodeksa etike je bilo
potrebno izbrati namesto pokojnega Vodopivca doc. dr. Franceta Megušarja.
Napovedali so plenarno sejo Društva za 25. november 1974, prav tako pa tudi
organizacijo izleta v Porabje.
18. decembra je potekala že 2. seja UO, kjer so bili navzoči dr. Pregrad,
Kreševičeva in Hohnječeva, Kuster, Indihar, dr. Polanec in mag. Pauko.
Obravnavali so spremembe / dopolnila k statutu in organizacijo plesa
visokošolskih učiteljev, z vključitvijo Društev pravnikov in ekonomistov. V
pripravljalni odbor so bili vključeni Kuster, mag. Pauko, dr. Polanec, Hohnječeva
in Štern.
Dne 26. decembra 1974 je bila organizirana degustacija z novoletnim sprejemom
v degustacijski sobi na VAŠ.
1975
Dne 25. decembra 1975 je potekal ustanovni občni zbor Društva
visokošolskih in znanstvenih delavcev Univerze v Mariboru, in sicer na
VEKŠ-u pod delovnim predsedstvom dr. Laha, prof. Cizeja in asistentke Alenke
Nemec. Za overovatelja zapisnika sta bila določena prof. Kuster in dr. Pregrad,
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zapisničarka pa ga. Bregantova. V verifikacijski komisiji je bil dr. Lindič, mag.
Zlata Vokač in prof. Gregorc. Kandidacijsko komisijo so sestavljali dr. Indihar, ga.
Manica Špendal in dr. Volavšek. Na občnem zboru je prisostvovalo samo 64
članov izmed skupnih 135.
Poročilo dr. Borisa Pregrada o 13-letni dejavnosti mariborskega pododbora
Društva. Iz tega je mogoče povzeti, da so bila dosedanja društvena srečanja
povezana s podelitvijo priznanj tistim, ki so si pridobili znanstvene naslove ali bili
habilitirani v visokošolske učitelje.
Med drugim je bila slovesna podelitev testimonijev v Preddvoru pri Kranju ob
otvoritvi II. stopnje Visoke šole za organizacijo v Kranju. V tem obdobju je
mariborski pododbor organiziral prvi društveni ples. Sicer pa je v preteklem
obdobju oblikoval osnutek zakona o visokem šolstvu in kodeks poklicne etike ter
priznanja in zahvale zaslužnim članom Društva. Pododbor se je udeležil tudi
svečane 30. obletnice matičnega društva v Ljubljani.
V tem obdobju je pododbor predlagal Univerzi v Mariboru prevzem patronata nad
partizansko bolnišnico »Jesen« na Pohorju, Društvo pa naj bo nosilec
restavratorskih del in ohranjevalec notranje muzejske zbirke ter urejevalec
neposrednega okolja. S tem je postal 3. julija 1975 veljaven samoupravni
sporazum o razglasitvi patronata mariborske univerze nad bolnico Jesen, skupaj z
drugimi društvi ter družbenopolitičnimi organizacijami v Slovenski Bistrici. Na
podlagi tega so opravili doslej preko 9000 ur prostovoljnega dela. Pri tem gre
zahvala vsem tistim članom Društva in nepedagoškim delavcem, ki so izvajali to
častno nalogo. Očitno se je pri teh dejavnostih najbolj angažiral dr. Lujo Polanec,
sicer tudi najboljši poznavalec okolja, ker je po rodu Bistričan.
Na predvečer slovesne ustanovitve Univerze v Mariboru je pododbor priredil
skromen, toda topel sprejem za rektorje in prorektorje domačih ter tujih univerz.
V društvenem prostoru na Višji agronomski šoli (imenovanem »štibeljcu«) je bila
Društvu predana spominska plaketa iz rok predsednika Skupnosti jugoslovanskih
univerz prof. dr. Predraga Vranickega.
Na sam dan ustanovitve Univerze v Mariboru, 28. septembra 1975, je Društvo
organiziralo družabno srečanje za vse goste iz drugih republik in zamejstva v
prenovljenih prostorih hotela Orel. Skrb Društva je postalo nagrajevanje svojih
članov ter izrekanje družbenih priznanj, tudi pobude kadrovski komisiji pri UM za
podelitev državnih odlikovanj zaslužnim pionirjem druge slovenske univerze. V ta
namen so pripravili 60 predlogov.
To 13-letno obdobje mariborskega pododbora je v več kot v polovici let povezano
z nesebičnim delom tajnika Društva, nekdanjega glavnega tajnika visokošolskih
zavodov prof. Janka Kustra, ki so mu izrekali veliko zahvalo. Ob tem si je Društvo
zastavilo kot pomembno nalogo skrb za strokovni in idejni dvig članstva.
Pododbor je sodeloval pri načrtovanju občasnih predavanj z družbenopolitično
tematiko. Prav tako se je vključil v priprave na mednarodni simpozij »Visoko
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šolstvo v združenem delu«. Opaziti je bilo premajhno zanimanje članstva za
permanentno izpopolnjevanje, uspešno pa je bilo po tematskih področjih v
sekcijah z živahnimi razpravami. Ena izmed nalog je bila uskladitev statuta
Društva z novo ustavo, zakonom o društvih in zakonom o visokem šolstvu. V tej
povezanosti so se odločili za dvoje samostojnih društev. Pri tem je tvorno
sodeloval prvi rektor druge slovenske univerze – prof. dr. Vladimir Bračič.
Iz poročila blagajničarke ge. Pavle Bregant je razvidno, da so znašali skupni
prihodki pododbora za čas od 1. 6. 1974 do 24. 12. 1975 77.100 din, skupni
izdatki pa 50.047 din, tako da je bilo stanje v pozitivni bilanci 27.053 din. Dr.
Polanec je v imenu nadzornega odbora potrdil to finančno stanje. V okviru
razprave je tajnik prof. Janko Kuster analiziral idejo o osamosvojitvi Društva, ki
izhaja že iz letne skupščine v 1974. letu, med drugim tudi za poenotenje
društvenega naziva ter uskladitev pravil. Prof. Sekolec je sprožil problem
souporabe ljubljanskega počitniškega doma v Portorožu, vendar bi morali v tem
primeru omogočiti ljubljanskim kolegom tudi souporabo naših počitniških
zmogljivosti v Valovinah pri Puli, s čimer pa se aktivi ZB NOV po šolah ne
strinjajo.
Na tem ustanovnem občnem zboru so bili soglasno izvoljeni: dr. Boris Pregrad
kot predsednik, dr. Lujo Polanec kot podpredsednik, Janko Kuster kot tajnik. Za
člane UO so bili še imenovani: Ludvik Pandur, Nevenka Hohnjec, dr. Milan Kac,
Branka Kreševič, Avgust Majerič in Ilija Jurančič. V nadzorni odbor so vstopili: dr.
Šime Ivanjko, Zvone Cajnko in Branko Podlesnik. Častno razsodišče so
predstavljali: dr. Tine Lah, Dolfe Cizej in dr. Mate Šimundić.
Z javnim glasovanjem je bil soglasno sprejet sklep, po katerem se ustanovi
Društvo visokošolskih pedagoških in znanstvenih delavcev v Mariboru.
Dne 26. februarja 1975 je sledila seja UO mariborskega Društva, kjer je dr.
Pregrad podal pisno poročilo o podelitvi 18 pisnih priznanj novim doktorjem,
magistrom in habilitiranim učiteljem. Prejeli so jih: dr. Ivanjko, mag. Pernek z
VPŠ, doc. Prek s PA, mag. Berčič z VAŠ, mag. Jezernik z VTŠ, dr. Meško, dr.
Štefanec, mag. Marn, mag. Arihova, mag. Kajzer z VEKŠ. Z VŠOD Kranj pa so
prejeli listine dr. Avguštin Lah, dr. Koželj, dr. Bunc, dr. Hočevar, dr. Kaučič, mag.
Rant, doc. Andrejčič in doc. Vila.
Na tej seji so poročali tudi o poteku priprav na društveni ples – 15. marca. V
pripravljalnem odboru so bili z VEKŠ mag. Pauko, g. Štern, g. Sitar, dr. Pregrad in
dr. Štefanec. Za pevca so izbrali Edvina Flisarja, kot konferansjeja pa Marjana
Bačka iz SNG. Obravnava in potrditev obračuna stroškov plesa je sledila 1. aprila
1975. Pozitivna bilanca plesa izkazuje 4.313 Ndin. Organizatorjem mag. Pauku, g.
Šternu in dr. Polancu so izrekli javno zahvalo.
Na seji dne 12. 5. so predlagali, da prevzema Društvo pokroviteljstvo nad
obnovitvijo in vzdrževanjem partizanske bolnišnice Jesen s koordiniranim
programom sindikata in študentsko organizacijo. Obnovitvena dela naj bi se
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opravljala prostovoljno ob sobotah in nedeljah. Iniciativni odbor Društva pod
predsedstvom dr. Pregrada je sestavil akcijski program v maju za potrebna
ureditvena dela. Med drugim je Pedagoška akademija pod vodstvom dr. Zgonika
zbirala dokumentacijsko gradivo za trajno kulturno in zgodovinsko razstavo v
notranjosti bolnišnice. Obstajajo tudi načrti za dela v mesecu juniju, ki jih naj
opravijo ekipe PA, VAŠ in VEKŠ s čez 860 delovnimi urami. Predvideni so tudi
stroški za porabljeni material, malice udeležencev, skupno za maj in junij v višini
9.458 Ndin. Na julijski seji so podali poročilo o zaključku delovne akcije in se
zahvalili za sodelovanje dr. Polancu, g. Šternu in g. Musilu ter političnim
organizacijam in skupnostim, prav tako tudi garnizonu JLA v Slovenski Bistrici.
Slovesna otvoritvena proslava 30. obletnice osvoboditve je določena za konec
junija. V ta namen so sprejeli akcijski program ter ga predložili Združenju. Dr.
Lujo Polanec postaja delegat društva v odboru pokroviteljev patronata nad
partizansko bolnišnico. V počastitev 30-letnice osvoboditve je organiziralo
ljubljansko Društvo 16. in 17. maja 1975 poučno ekskurzijo v Porabje, kamor
vabi tudi naše Društvo.
Na seji 22.oktobra so informirali UO o pripravah na mednarodni simpozij »Visoko
šolstvo v združenem delu«, ki naj bi potekal od 18. do 20. decembra. Podano je
bilo tudi poročilo o udeležbi na XX. Mednarodnem simpoziju »Univerza danas« v
Dubrovniku od 1. do 6. septembra.
Na decembrski seji (22. 12.) so razpravljali o prejetih pisnih pripombah k osnutku
pravil Društva v njegovih 20 členih.
1976
Društvo je moralo odpovedati družabno prireditev – ples v januarju oz. začetku
februarja 1976 – zaradi premajhne najavljene udeležbe.
Dne 18. februarja 1976 je bila vložena pri Republiškem sekretariatu za notranje
zadeve v Ljubljani zahteva za vpis mariborskega Društva v republiški register.
Prva redna seja Društva je bila 3. marca, ko so konstituirali novi Upravni odbor in
Nadzorni odbor, obravnavali pa tudi registracijo Društva in njegove programske
zasnove. Po tem programu so bili določeni za nosilce: prof. Avgust Majerič za
idejnopolitično usposabljanje članstva in organizacijo ustreznih predavanj, dr.
Šime Ivanjko za nadaljevanje sodelovanja z ljubljanskim Društvom, dr. Lujo
Polanec za dejavnosti v zvezi z bolnišnico Jesen; UO Društva za sodelovanje z
Univerzo in sindikalno konferenco pri prirejanju skupnih proslav, izletov in
družabnih prireditev, prof. Jurančič pa za konstituiranje Društva podružnice v
Kranju.
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Dne 14. maja so podelili v Kazinski dvorani 77 državnih odlikovanj delavcem
Univerze, povezano s kulturnim programom. Na družabnem srečanju tega dne v
hotelu Orel so podelili tudi 33 priznanj članom Društva. Zbrane dobitke za
srečolov ob odpadlem januarskem plesu so razdelili ta večer.
Druga redna seja je potekala šele 6. oktobra; na njej so obravnavali organizacijo
svečane prireditve – podelitve odlikovanj in testimonijev ob 15-letnici
mariborskega visokega šolstva v majskih dneh. Analizirali so tudi akcijo v zvezi s
patronatom nad bolnišnico Jesen v junijskih dneh ter sodelovanje Društva na
množičnem zborovanju v Vidmu ob Ščavnici 10. oktobra, v zvezi z obsodbo
preštevanja koroških Slovencev.
Ljubljansko Društvo je dostavilo 12. oktobra mariborskemu Društvu osnutek
kodeksa etike z željo po pripombah. Prav tako je sporočilo, da o »Zvezi društev«,
o katerih je govoril Kuster, ne moremo govoriti preden ne bodo potrjena nova
pravila Društva.
1977
Leta 1977 je bila seja UO šele 13. aprila v klubskih prostorih VAŠ z navzočnostjo
dr. Pregrada, dr. Polanca, prof. Kustra, g. Pandurja, g. Majeriča, mag.
Hohnječeve in mag. Kreševičeve. Poročali so o izidu razprave o osnutku kodeksa
poklicne etike. List Katedra je objavil posebno prilogo, v kateri so objavljeni
prispevki dr. Bračiča, dr. Ivanjka, prof. Kramerja, prof. Sruka in prof. Kustra. Bili
so mnenja, da bi pripravili na podlagi zbranega gradiva ter v sodelovanju z
delegacijo Univerzitetne konference ZSMS osnutek Kodeksa poklicne etike
udeležencev visokošolskega pedagoškega procesa. V komisijo so imenovali dr.
Ivanjka kot predsednika, prof. Sruka (VEKŠ), prof. Kramerja (PA) in prof. Kustra.
Na tej seji so tudi obravnavali in sprejeli družbeni dogovor o izobraževanju in
izpopolnjevanju v občini Maribor. Dr. Polanec je seznanil navzoče z vsebinskim in
finančnim programom letošnje akcije obnovitvenih del in proslav Titovih in
partijskih jubilejev na Dan mladosti pri bolnici Jesen. Univerzitetni svet je tudi
zagotovil Društvu dotacijo za namensko pokritje primanjkljaja pri izvajanju del pri
bolnici Jesen.
Društvo je organiziralo 20. aprila javno razpravo o uresničevanju svobodne
menjave v visokošolskem šolstvu. Potekala je v predavalnici VEKŠ.
Dr. Šiftar se je udeležil od 3. do 5.junija ekskurzije ljubljanskega Društva na
Gradiščansko kot naš delegat z namenom krepitve stikov med obema društvoma.
Obravnavali so tudi samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze društev Slovenije,
o čemer je 7. junija pisno poročal UO dr. Šiftar.
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Dne 25. maja je potekala osrednja proslava Dneva mladosti pri bolnici Jesen,
poročilo »patronatnega odbora« je posredoval pisno dr. Polanec. Omenja, da so
v delovnih akcijah petkratno presegli program obnovitvenih del. Uporaba
rekonstruiranega Smolarjevega mlina pri bolnici Jesen je na razpolago Univerzi
kot rekreacijski objekt. O tem govori tudi pisno poročilo dr. Polanca z natančno
navedbo opravljenih del pri bolnici Jesen, datirano z 20. septembrom.
1978
Društvo razpolaga z evidenco visokošolskih učiteljev in pedagoških sodelavcev,
po kateri je bilo dne 1. oktobra 1978 na Univerzi v Mariboru 25 rednih in 64
izrednih profesorjev, 24 docentov, 162 profesorjev višje šole in 78 predavateljev
višje šole, skupno torej 383 učiteljev. Med sodelavce so prištevali 7 lektorjev, 64
asistentov, 4 učitelje praktičnega pouka, 15 strokovnih in 10 ostalih sodelavcev.
Skupno je štela UM tedaj 483 učiteljev in sodelavcev.
Dne 7. novembra je potekalo tradicionalno srečanje delavcev UM v Račjem dvoru
s podelitvijo priznanj novim magistrom in doktorjem znanosti. Društvo ima v
posesti seznam opravljenih magisterijev in doktoratov v letih 1976 in do oktobra
1977. Vseh je bilo 34.
Dne 28. decembra je sklical dr. Pregrad redno sejo UO v degustacijski sobi VAŠ s
pripravami na občni zbor.
Dne 14. marca 1978 je bil najavljen II. redni letni občni zbor Društva v veliki
dvorani VEKŠ z običajnim dnevnim redom in razpravo o ustanovitvi Zveze društev
Slovenije. V upravni odbor so bili izvoljeni:dr. Volavšek, dr. Ivanjko, prof. Kuster,
dr. Kiker, Angleitner, ga. Altova, dr. Mavrič, mag. Snoj, g. Tancer, mag.
Hohnječeva, dr. Polanec, dr. Jurančič in dr. Šarmanova. Za predsednika
nadzornega odbora je bil predlagan dr. Pregrad, mag. Kreševičeva, mag.
Rajtmajer, dr. Cizej, dr. Geč-Koroščeva. Disciplinsko sodišče so sestavljali
predsednik dr. Tribnik, Pandur in dr. Vezjak.
Dne 30. marca 1978 je bil občni zbor Društva v veliki predavalnici VTOZD
tekstilne tehnologije, sledila pa je 26. maja ustanovna skupščina zveze društev
visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih delavcev Slovenije, ki je potekala
v Kidričevem. Na njej je imel osrednji referat s 17 stranmi tipkopisa prof. dr.
Winkler, sekretar UK ZKS Univerze v Ljubljani, s temo »Nekatere aktualne naloge
visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti«. Za predsednika so izvolili prof. Sava
Lapajneta, za podpredsednika pa prof. Bogdana Volavška. Med člani UO so bili:
Amon, Gyergek, dr. Modic, Stupičeva, Koruza, Trpin, Jurančič, dr. Polanec, dr.
Pregrad. V nadzorni odbor so sprejeli Črnivca, Pehanija, Radovana, Kustra in dr.
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Šarmanovo. S strani mariborskega Društva so bili delegati: dr. Volavšek, dr. Kac,
mag. Horvat, Dobrila, dr. Mavrič, dr. Pregrad, Hohnječeva, mag. Rajtmajer, dr.
Geč-Koroščeva, dr. Šiftar, Kuster, dr. Kerin, dr. Berčič in dr. Šarmanova.
Dne 4. maja je tajnik Društva Kuster sklical 2. sejo UO, kjer so obravnavali
organizacijo tovariškega srečanja članov obeh Društev in Zveze društev, t.j. izlet
26. maja.
1979
Dne 31. januarja 1979 je predsedoval UO dr. Volavšek. Oblikovali so dokončni
program javne tribune o nagrajevanju po delu in svobodni menjavi dela, ki bo 22.
marca na VEKŠ. Sklenili so, da bo podelitev testimonijev 17 doktorjem in 11
magistrom na družabnem večeru 16. marca v Veliki kavarni. S šaljivim
programom je nastopila ga. Janja Koroščeva. Izvedli so akcijo za vključitev
nepedagoških delavcev v Društvo in razposlali v ta namen 140 opisov s
pristopnimi izjavami ter izvlečki iz pravil Društva. Dr. Volavšek je seznanil navzoče
z načrtom prireditve 20-letnice visokega šolstva v Mariboru, in sicer 23. marca v
Rotovžu in zvečer v Veliki kavarni. Ta dan bo podeljen prof. Iliji Jurančiču naslov
»zaslužnega člana Društva«. Predhodno je bil napovedan sprejem ob slovesni
podelitvi društvenih priznanj novim magistrom in doktorjem znanosti. Sprejela sta
jih predsednik skupščine Maribor g. Rafael Razpet in rektor UM dr. Vladimir
Bračič. Sprejem je bil popoldne v dvorani Rotovža. Za to priložnost je Društvo
naslovilo podjetjem prošnjo za reklamna darila in zvočne oglase.
Nujnost je, da pri tem sodeluje Društvo, posebej ob Dnevu mladosti na Pohorju.
Za 29. marca je bila napovedana javna tribuna na VEKŠ, teze zanjo pa sta
sestavila Jurančič in dr. Ivanjko.
Društvo je prejelo s strani predsednika dr. Modica vabilo na občni zbor
ljubljanskega Društva, ki bo 4. aprila v Ljubljani.
Za zvezni simpozij na temo »Znanstveni podmladek v samoupravni socialistični
družbi, ki ga prireja jugoslovanska zveza društev v Zagrebu od 11. do 12. maja,
pripravita referate g. Franci Pivec in prorektor-študent g. Boris Sovič.
Dne 14. maja je dr. Volavšek sklical sejo UO, na kateri bodo obravnavana
poročila o društvenih prireditvah v marcu in o pripravah na proslavo Dneva
mladosti 26. maja na Pohorju. Po programu je predviden govor prorektorja dr.
Crnkoviča pri Smolarjevem mlinu ob zvokih Frajhajmske godbe in odlomku iz
enodejanke »Kje so naše meje?«. Temu sledi v bolnišnici Jesen govor sekretarja
OK ZKS Slov. Bistrica in predsednika UKZSMS g. Vilija Vindiša ob spominskem
obeležju. Tod je bil načrtovan tudi sprejem novih članov ZK, podelitev zahval
delovnim organizacijam, KUD Študent, sodeloval pa je ansambel JLA. Prof. Janka

17

Kustra, glavnega tajnika Združenja in profesorja VPŠ v pokoju, so predlagali za
nagrado Staneta Žagarja.
Dne 1. oktobra je sklical tajnik g. Kuster izredno sejo UO, na kateri so se
dogovorili za udeležbo na vinski trgatvi na Janževem vrhu (13. oktobra). Vsak
udeleženec bi moral natrgati vsaj 100 kg grozdja. Po trgatvi je bila degustacija
vin pred kletjo, nato pa za kosilo enolončnica z litrom vina po udeležencu.
Dne 11. decembra je bila sklicana seja UO, na kateri so razpravljali o nadaljnjem
razvoju samoupravljanja v občini Maribor, govorili pa tudi o pripravah na občni
zbor Društva v marcu 1980. Sklenili so tudi, da podelijo 17. decembra v »štiblcu«
simbolično darilo dr. Bračiču ob življenjskem jubileju. Dr. Gečeva je predlagala,
da se pripravi za občni zbor predlog o ustanovitvi raziskovalne sekcije Društva.
Sekcija naj bi zasedala vsakih 14 dni v »štiblcu«, vsak član pa bi predaval o
določeni temi vsaj enkrat letno.
1980
Za 19. maja 1980 je dr. Jurančič naslovil vabilo k skupni seji UO in NO, in to na
posestvo pri sv. Emi pri Podčetrtku. Stekle naj bi dokončne priprave za občni zbor
Društva.
Iz predhodnega aprilskega vabila je razvidna najava občnega zbora za 21. maj v
prostorih Pedagoške akademije. Tedaj so obravnavali tudi predlog kandidatne
liste za društvene organe. Dogovorili so se, da naj bi postal predsednik Društva v
naslednjem obdobju dr. Bračič, v UO pa naj bi bilo 9 članov, t.j. iz vsake šole po
en predstavnik: mag. Snoj z VEKŠ, g. Žnidaršič z VTŠ, prof. Kaltnekar z VŠOD, g.
Pivec s PA, dr. Geč-Koroščeva z VPŠ ter dr. Cizej z VAŠ. Kot predstavnik zunanjih
znanstvenih delavcev naj bi kandidiral Edvard Glaser, za tajnika pa izbran Kuster
ter za podpredsednika Kaltnekar. V nadzornem odboru bi bili g. Kajzer, g.
Pandur, dr. Ivanjko, prof. Dobčnik in mag. Berčič; v častno sodišče bi se uvrstili
g. Ivana Justina (VPŠ), go. Hildo Pivka (VEKŠ) in prof. Tineta Zoriča z VTŠ.
Kolega Kuster je zapisal 2. junija nekaj predlogov za program Društva:
- ugotovitve, da načrtovane akcije predavanj in družabnih prireditev niso dovolj
uspele,
- potrebno je nadaljevati s pedagoško-strokovnim izpopolnjevanjem članstva, z
nujnim sodelovanjem UM in Marksističnim centrom, s sindikalno organizacijo;
- potrebno je nadaljnje vključevanje novih članov, ko se je leto prej vključilo 26
raziskovalcev zunaj univerze; le-ti so kazali večje zanimanje za delo kot pa sami
učitelji;
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- potrebno je ponovno negovanje »kulta univerze«; v tej zvezi naj bi predvideli
tudi srečanja s člani društev drugih univerz, npr. Ljubljane, Banje Luke, s katerimi
ima UM tesnejše stike…
Za dne 18. junija je sklical dr. Bračič. 1. razširjeno sejo UO v »štiblcu« na VAŠ;
potekala naj bi z razpravo o delovnem programu za leto 1980/81 in s poročilom
dr. Polanca o izvedbi proslave 25. maja pri bolnici Jesen.
Med drugim je predvidel delovni program zahtevo, da morajo opraviti kandidati
med prvo izvolitveno dobo seminar iz visokošolske didaktike, če nimajo osnovne
pedagoške izobrazbe, program andragoškega seminarja pa bi odobril svet
Univerze.
2. seja UO dne 15. septembra na VAŠ je potrjevala sklepe prejšnje seje, 3. seja z
dne 5. novembra v prostorih rektorata pa je razpravljala o organizaciji
družabnega večera, ki je bil napovedan za 21. november v hotelu Slavija, pa žal
številčno ni uspel. Nad tem so se organizatorji zamislili…
Za 28. oktobra je bilo napovedano predavanje g. Mitje Ribičiča o problemih
zunanje politike s posebnim ozirom na naše odnose s sosedi. Predavanje v okviru
programa strokovnega in družbeno-političnega izobraževanja je bilo v amfiteatru
Pedagoške akademije zelo uspešno.
Dne 24. oktobra je sledilo srečanje z g. Josipom Vidmarjem v veliki dvorani PA ob
izidu njegove knjige »Presoje«. Podobno srečanje je bilo tudi z akad. slikarjem
Božidarom Jakcem v veliki dvorani PA.
Dne 19. decembra je potekala seja izvršnega odbora Saveza udruženja
univerzitetnih nastavnika Jugoslavije v Zagrebu, ki se je je v imenu Društva
udeležil dr. Polanec.
V času od 1. februarja 1979 do 31. oktobra 1980 je pri UM opravilo doktorat in
magisterij skupno 32 visokošolskih učiteljev, kar ima evidentirano v vsej
podrobnosti Društvo.
1981
4. seja UO je bila 11. februarja 1981 v prostorih rektorata UM z ocenami
izvajanja letnega programa in s snovanjem akcij v prihodnje. Prav tako so se
dogovorili za izvedbo ankete o stanju in vlogi visokošolskega učitelja, ki jo je
izvedlo 450 učiteljev in sodelavcev. Anketo naj bi ovrednotil Center za razvoj
Univerze v Ljubljani, v Mariboru pa bi naj anketo pregledala g. Franci Pivec in dr.
Ivanjko.
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Na seji so dodali še izvolitev delegata za problemsko konferenco SZDL Slovenije,
in sicer dr. Bračiča in dr. Ivanjka.
Bolničarji in osebje bolnišnice so naročili na lastno pobudo značke bolnice Jesen
in jo posredovali patronatnemu odboru s predlogom, da tudi izdajo značke do
proslave 25. maja na Pohorju.
5. redna seja UO je potekala 2. aprila, na njej so obravnavali potek akcije
izpolnjevanja ankete. Izvolili so dr. Kaltnekarja kot delegata za skupščino zveze
jugoslovanskih društev v Prištini, za delegata za predsedstvo Zveze v Sloveniji pa
dr. Kikerja.
Dne 9. maja je bila v Viteški dvorani mariborskega gradu svečana podelitev
priznanj vsem novim doktorjem in magistrom UM izza obdobja 1979 in 1980. Po
tradiciji je bil nato družabni večer slavljencev v kleti hotela Orel.
6. redna seja UO je bila 28. oktobra v prostorih rektorata s ponovno obravnavo
rezultatov ankete.
1982
Dne 20. februarja 1982 je lansiral dr. Polanec »Osnutek programa delovnih akcij
in okvirni program proslave Dneva mladosti« v skupnem nastopu Univerze, DPO,
OZD Slovenska Bistrica in Maribor.
Pri tem so določene lokacije delovnih akcij, terminski razpored akcij, kulturnoumetniški program proslav s sodelujočimi ter finančni prispevek.
Dne 15. marca je prejelo Društvo s strani Službe družbenega knjigovodstva SRS
od podružnice Maribor navodilo za vodenje knjigovodstva po sistemu enotnih
računov, predpisanih s kontnim planom.
Dne 21. aprila 1982 je bila 7. redna seja UO s pripravo občnega zbora in slovesne
podelitve plaket novim doktorjem in magistrom.
8. seja UO je bila 21. septembra v prostorih rektorata. Določili so 26. oktober kot
datum občnega zbora Društva v novi dvorani VTŠ v Smetanovi ulici. Evidentirali
so nove člane izvršilnih odborov Društva, in sicer za upravni odbor: dr. Doleček
kot predsednik, dr. Pregrad (VEKŠ) kot podpredsednik, Friškovec (VPŠ) kot
tajnik; ostali člani UO so dr. Brešar (VTŠ) , ga. Golobova (VTŠ), dr. Papotnik
(PA), dr. Andrejčič (VŠOD Kranj), dr. Glaser in mag. Zorkova (VAŠ). V nadzorni
odbor vstopajo: dr. Polanec (VAŠ) kot predsednik, dr. Snoj (VEKŠ) ter g. Oskar
Autor (PA) kot člana. Disciplinsko sodišče predstavljajo dr. Hilda Pivka (VEKŠ) kot
predsednica, g. Stevo Eberl (VPŠ) in dr. Branko Bedenik (VTŠ) kot člana.
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Dosedanji predsednik Društva dr. Bračič je pridobil predhodno soglasje k
evidentiranim s strani kadrovske koordinacije pri MO SZDL in UKZKS. Ga. Pavla
Bregant je postala spet blagajničarka kot že prej vrsto let. V razpravi so
sodelovali dr. Ivanjko, dr. Lapanje, dr. Geč-Koroščeva, g. Boris Sovič, dr. Kajzer.
V razpravi informira tajnik prof. Kuster zbor s spremembami in dopolnitvami
Zveze društev, katerih bistvo je v tem, da se sedež Zveze seli v kraj, kjer je
vsakokratni predsednik Zveze, ki pa je hkrati predsednik enega izmed Društev. V
prihodnjem volilnem obdobju naj se prenese sedež Zveze društev v Maribor.
22. septembra je prejelo Društvo obsežen dokument na 21 straneh, ki govori o
»Mariborski univerzi v prizadevanjih za uresničevanje zakona o usmerjenem
izobraževanju«.
1983
Letna skupščina Zveze društev visokošolskih profesorjev in drugih znanstvenih
delavcev Slovenije je potekala 28. maja 1983 na pohorski Osankarici. Z
mariborskega Društva so bili navzoči delegati: dr. Pregrad, dr. Volavšek, dr.
Dobčnik, dr. Zorič, dr. Polanec, dr. Cizej, dr. Doleček. V razpravi je menil dr.
Zorič, da bi moralo imeti društvi aktivnejšo vlogo pri reševanju problemov
usmerjenega izobraževanja. Predsednik ljubljanskega Društva dr. Ogorelec pa je
menil, da morata društvi gledati naprej in dolgoročno razmišljati o delu na
univerzah. Zavzemal se je tudi za ustanovitev sekcije upokojenih profesorjev,
enako za sekcijo asistentov. Anketirali naj bi skupno vse znanstvene in
pedagoške delavce in predlagal članske izkaznice, ločene po obeh društvih. Dr.
Doleček je tarnal o težavah z aktivnostjo članov in njihovo udeležbo ter omenjal
pripravo UM na društvene prostore v Krekovi 2. V izvršilni odbor Zveze sta bila
izvoljena dr. Doleček kot predsednik in dr. Pregrad kot tajnik, z ljubljanske strani
pa dr. Anton Ogorelec kot podpredsednik. Nadzornemu odboru predseduje dr.
Polanec, častnemu razsodišču pa dr. Gyergyek.
Po občnem zboru je bila primopredajna skupna seja dotedanjega in
novoizvoljenega odbora v Cirkulanah. Predsednik dr. Doleček je poročal ustno o
dejavnostih v tem letu:
- organizirali so predavanji g. Vlada Janžiča in dr. Đonlagića. Aktivno so
sodelovali v tradicionalni akciji pri partizanski bolnišnici Jesen na Pohorju;
- tvorno je bilo tudi sodelovanje z ljubljanskim Društvom in na skupščini, ko so
prevzeli predsedstvo in sedež Zveze v Maribor ter v tej funkciji vzdrževali stike z
jugoslovansko Zvezo društev;
- v okviru mednarodnega sodelovanja so delegati obiskali univerzo v Marburgu in
Gradcu, udeležili so se simpozija o pedagoško-didaktičnem izobraževanju
visokošolskih učiteljev;
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- nadaljevali so s tradicijo počastitve novih doktorjev in magistrov na družabnih
srečanjih 26. maja v Mariboru in 17. decembra v Kranju;
- rektorat je predal kletne prostore na Krekovi 2 za društvene dejavnosti, vendar
takrat še niso bili opremljeni.
Kolega dr. Papotnik se je obvezal, da bo PA prevzela izdelavo šestih vitraž, ki jih
bo likovno opremil docent Bojan Golija. Dr. Đonlagić in mag. Angleitner sta
prevzela dobavo ozvočenja z ojačevalcem.
1984
Prva seja UO Društva je bila 15. februarja v novih klubskih prostorih na Krekovi
2. Navzoči so bili: dr. Papotnik (PA), dr. Brešar, dr. Golob ter dr. Doleček z VTŠ,
dr. Polanec, dr. Glaser, prof. Kuster, ga. Majda Japelj in blagajničarka Pavla
Bregant. Predsednik dr. Doleček je podal ustno poročilo o delu Društva v 1983.
letu.
V zapisku od 3. marca obstaja osnutek pogodbe, ki sta jo podpisala rektor dr.
Dane Melavc in predsednik Društva dr. Doleček. Osnutek določa obveznosti
skupne ureditve in uporabe klubskih prostorov v zgradbi rektorata na Krekovi ulici
2. Po tej pogodbi se kletni prostori namenijo strokovno-izobraževalnim in
družabnim potrebam učiteljev in znanstvenih delavcev v sestavu UM. Društvo je
prevzelo prostore v začasno upravljanje z obvezo, da bo s prostovoljnimi
aktivnostmi in prispevki svojih članov ter z zbiranjem namenskih sredstev
zagotovilo sredstva za funkcionalno opremo prostorov, vse v skladu z izdelano
projektno dokumentacijo. Konkretni program aktiviranja prostorov sprejme UO
Društva za vsak semester vnaprej in ga predloži v vednost UM. Rektorat si po tej
pogodbi pridržuje pravico, da prostore uporablja tudi za svoje potrebe. Pogodba
se je sklenila za nedoločen čas.
V letu 1984 so bile sprejete naslednje naloge:
- program pedagoško-didaktičnega izobraževanja asistentov in mlajših učiteljev
(v pripravi Papotnika);
- strokovna ekskurzija v pobrateno Sobotišče (Szombathely) v okviru
prijateljskega sodelovanja;
-iz zapisnika ge. Majde Šlajmer-Japelj je razvidno, da je prišlo dne 1. junija do
športnega srečanja z učitelji Univerze v Marburgu v teniškem klubu Branik in na
čolnarni Sidro; zvečer je bil sprejem delegacije Univerze v Marburgu pri
predsedniku skupščine Maribor mag. Soršaku. Takrat je kancler omenjene
Univerze dr. Ewald povabil tudi g. Soršaka na obisk v Marburg;
- skupina gostov je obiskala mariborsko bolnišnico, ki je (po posredovanju Majde
Japelj) prav tako vključena v sporazum o sodelovanju; v tej zvezi naj bi se prek
kanclerja najavila Medicinski fakulteti delegacija Splošne bolnišnice v Mariboru,
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na čelu z direktorjem Kranjcem, z željo, da bi se dogovorili o načelih ter
organizaciji sodelovanja. Konkretno o možnostih opravljanja prakse marburških
študentov medicine v Mariboru in drugem …
Tretji občni zbor ljubljanskega Društva je sklical dr. Ogorelec 31. maja v zbornični
dvorani UL. Na njem so podali tudi poročilo o Zvezi Društev (dr. Doleček), o delu
sekcij in komisij za vprašanja študentov, za klubsko dejavnost (čitalnica), za
izlete, za priznanja in o delu gradbenega odbora počitniškega doma v Portorožu.
Obravnavali so anketo o položaju visokošolskega učitelja ter razpravljali o
kodeksu etike. O vsem tem obstaja 9 strani tipkopisa zapisnika.
Med društveno evidenco sta tudi zapisnika oktobrske in decembrske seje
ljubljanskega Društva.
Akcija za usposobitev zapuščene čolnarne pri Pecu ni bila uresničena, vendar je
dobilo Društvo ponudbo za čolnarno Sidro, kamor bi lahko vključilo aktivnost
svojega članstva.
S pomočjo PA (g. Gerliča in g. Soviča) so priredili 12. decembra računalniški tečaj
za pedagoške namene in za delovne organizacije na mikroračunalnikih.
Po podatkih od 31. decembra je bil finančni saldo Društva 656.848 din, kar je
poročala že nova računovodkinja Jožica Kurnik.
Društvo je izgubilo pisarno na rektoratu, ker so ga potrebovali za novo
računovodkinjo.
Glede ureditve novih društvenih prostorov je bila začeta akcija zbiranja denarja;
uspela je zaradi zagnanosti nekaterih odbornikov.
1985
Dne 25. februarja je bila v prostorih VTŠ 2. seja UO Društva, na kateri so
obravnavali poročilo predsednika dr. Dolečka o delu Društva v 1984. letu, prav
tako tudi sprejeli zaključni račun in program dela za leto 1985.
Za dopolnitev klubske opreme so obiskali dr. Polanec, prof. Kuster, dr. Lah in dr.
Šiftar ABC Pomurko, Prekmursko zbornico, Muro, Tovarno čevljev v Turnišču in
občino Lendavo. Drugi so obljubili pomoč v materialu. Dr. Andrejčič se je uspel
dogovoriti pri Slovenijalesu za opremo gorenjske sobe. To je bilo pri podružnici v
Mariboru. Kolega Kuster se je dogovoril za sredstva pri Stavbarju, dr. Ozim pa pri
Radenski. Projekt opremljanja prostorov je prevzel arhitekt Lazarjevič. Ker prek
podjetij niso uspeli nabrati celotne vsote, so prosili za pomoč Univerzo, konkretno
z dopisi na vse fakultete.
Društvo je preneslo razpravo o sprejetju kodeksa poklicne etike v to leto,
aktiviralo je sekcije upokojenih učiteljev in sekcije asistentov. Predlagali so, da bi
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UM organizirala obravnave multidisciplinarnih tem o varstvu okolja v
severovzhodni Sloveniji. Po predlogu dr. Papotnika bo Društvo organiziralo še
javne tribune o novih vzgojnoizobraževalnih programih in o vlogi pedagoškega
šolstva v okviru UM.
Po sklepu februarske seje je predsednik Društva naslovil na rektorja pismo, v
katerem predlaga ustrezne ukrepe za takojšnji sprejem operativnega programa
za proslavo 40-letnice osvoboditve in normalno delo patronatnega odbora bolnice
Jesen.
Dne 27. avgusta je umrl dolgoletni član Društva dr. Igor Vilfan.
Dne 20. decembra je dr. Doleček predal funkcijo predsednika Zveze društev. Na
tej seji v Ljubljani je dr. Ogorelec ponovno priporočal vključitev mariborskega
društva v t.i. posmrtninski sklad, česar pa Društvo ni sprejelo.
1986
Na 3. seji 13. oktobra je UO pripravil predlog kandidatne liste, po kateri naj na
decembrskem občnem zboru izvolimo z javnim glasovanjem novo vodstvo in
člane izvršilnih odborov.
4. seja UO je bila 3. decembra. Obravnavala je predloge o spremembah in
dopolnitvah društvenih pravil, kar naj bi sprejeli na bližnjem občnem zboru. Na
programu je bila tudi dopolnitev kandidatne liste za novi UO Društva.
Poskusno obratovanje v novih klubskih prostorih naj bi se začelo 9. decembra,
izbere pa se upravnica ga. Traudi Studenčnik. Klubski prostori bodo na voljo
članom vsak torek in četrtek od 16.30 do 21. ure.
Pravico do vstopa imajo člani z društveno izkaznico. Rezervacijo prostorov poleg
dogovorjenega obratovalnega časa odobrava programska komisija, ki jo
sestavljajo predsednik, tajnik in upravnica kluba 8 dni pred prireditvijo.
Podrobnejši način uporabe klubskih prostorov bo urejal posebni pravilnik,
sestavljen najkasneje do 15. marca 1987.
Za odvod članarine, ki znaša 1986 leta 500 din, se strinjajo visokošolski učitelji,
asistenti in znanstveni delavci, da se izvaja prek blagajn fakultet ob plačilu
osebnih dohodkov.
Društvo razpolaga z zapisom, po katerem je bilo na UM v študijskem letu
1985/86 naslednje število zaposlenih: skupaj učiteljev 406 (od tega 80 rednih in
74 izrednih profesorjev, 62 docentov, 174 višjih predavateljev, 12 predavateljev
tujega jezika in 4 učitelji praktičnega pouka. Drugih sodelavcev je bilo skupaj
101, od tega 68 asistentov, 8 lektorjev ter 25 strokovnih sodelavcev. Skupno
torej 507 zaposlenih, od tega redno 317 in pogodbeno 190 zaposlenih.
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Redni letni občni zbor Društva je bil 17. decembra 1986 v veliki predavalnici
Tehniške fakultete z dnevnim redom običajnih poročil. Finančno poročilo za
obdobje od 30. septembra 1982 do 16. decembra 1986 je izkazovalo skupne
prihodke v višini 1,559.504 din, skupne odhodke pa 1,374.443 din, tako da je
znašal saldo 225.061 din.
V razpravi je ljubljanski predsednik dr. Ogorelec čestital Društvu k ureditvi
prostorov, sočasno pa obžaloval, da njihovo Društvo česa takega ne premore.
Spet je predlagal ustanovitev sekcije asistentov, prav tako sekcije upokojenih
profesorjev. Slednjemu predlogu so nasprotovali dr. Ozim, dr. Pauko in mag.
Šetinčeva. Predlog je podpiral samo dr. Polanec. Glede članarine, ki je bila 500
din, je menil Hasl, da se zviša na 2000 din v naslednjem letu. Ker so bili predlogi,
da se občni zbor sklicuje vsaka 4 leta, so sklenili, da je sklic potreben vsako leto,
upravni odbor pa naj šteje 13 članov za dobo štirih let. Nadzorni odbor naj šteje
5 članov, disciplinsko sodišče pa troje učiteljev za enako obdobje.
Na občnem zboru so bili izvoljeni: dr. Ivanjko kot predsednik, dr. Brešar kot
podpredsednik, dr. Majerič, dr. Geč-Koroščeva, dr. Bolta, mag. Kopecky, dr.
Doleček, mag. Čerič, mag. Berčič, dr. Andrejčič, dr. Glaser, mag. Završnik, dr.
Lah. Nadzornemu odboru predseduje dr. Đonlagić, člani pa so še dr. Polanec, dr.
Jurančič, dr. Pregrad in gospa Japljeva. Predsedništvo častnega razsodišča so
zaupali dr. Berčiču, za člana pa izvolili prof. Zavadlava in prof. Kustra. Novi
predsednik je posredoval občnemu zboru pisni predlog programa dela.
Dejavnost Društva je bila v tem času usmerjena v usposobitev klubskih prostorov
v kletni etaži rektorata na Krekovi 2. Dela so vodili predsednik dr. Doleček, tajnik
Kuster, veliko razumevanja pa sta izkazovala tudi rektor dr. Đonlagić in rektor dr.
Melavc. Veliko pomoč smo prejemali od delovnih organizacij, kot so Gozdno
gospodarstvo, Marles, ABC-Pomurka, Slovenijales, KZ Lenart v Slovenskih
goricah, Radenska… K opremi so prispevali naši umetniki, od arhitekta do akad.
slikarja Jeriča ter Bojana Golije. Goljeva soproga, ga. Martina, je poslikala vitraže
kluba.
Predsednik dr. Ivanjko je 11. decembra predložil na šestih tipkanih straneh
program dela Društva za obdobje 1986 do 1990 z navedbo temeljnih izhodišč v 6
točkah in s konkretnimi nalogami v nadaljnjih šestih točkah. Med drugim so
vzniknile ideje, da bi v novem klubu uredili čitalnico za prebiranje domačega in
tujega časopisja, imeli pa na razpolago tudi hladne in tople napitke ter prigrizke
po sorazmerno nizkih cenah. Bila bi možnost družabnih večerov za manjše
skupine, diskusijskih večerov v smislu okroglih miz. V zvezi z normativnimi
organizacijskimi in vsebinskimi spremembami na področju visokošolske
dejavnosti naj se Društvo aktivno vključuje v postopke in obravnava probleme.
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1987
Dr. Ovin in mag. Žižmond sporočata 6. januarja zahvalo predsedniku dr. Ivanjku,
da jim je omogočil prijeten silvestrski večer s sodelavci UM in mariborske
bolnišnice.
1. seja UO je bila 13. januarja s konstituiranjem odbora in izvolitvijo delovnih
teles. Podrobneje so oblikovali delovni program, nakazan na občnem zboru in
določili način uporabe klubskih prostorov.
Tega dne je bil predložen UO pisni pregled opreme vlagateljev v društvene
prostore. Društvo je financiralo lesene klopi v Pomurski, Štajerski in Koroški sobi
v skupni dolžini 43 m. Prav tako je bilo izdelano 40 kvadratnih metrov lesene
stenske obloge v garderobi z obešalniki, nameščeno je bilo 5 lestencev,
postavljena je bila velika vinska stiskalnica, odlagalna miza in dodan sklednik.
Registrirani so 4 okenski okvirji za vitraže, ena polica v shrambi, polička za vazi v
Prekmurski sobi, 4 izolacijska stekla s slikanjem vitraž (Kristal – Jerič), trije
zastekleni okvirji za grafike prof. Golije ter 8 vogalnih ščitnikov. Skupna vrednost
navedenega znaša 1,362.336 din. Pedagoška fakulteta je darovala 30 stolov v
vrednosti 105.600 din.
UM je vložila v klubske prostore naslednje: skupno 16 miz (13 svetlih in 3 temne
mize) ter opremo za kuhinjo (1 korito z bojlerjem, 1 štedilnik, 6 visečih kuhinjskih
elementov in 7 pokončnih kuhinjskih elementov) v skupni vrednosti 449.353 din.
2. seja UO Društva je bila 31. marca 1987. leta v klubskih prostorih na Krekovi 2.
Bile so priprave na skupščino Zveze društev Slovenije, sklicano za 8. april.
Društvo je zastopala delegacija: dr. Ivanjko, dr. Brešar, dr. Doleček in dr. GečKoroščeva. Z namenom aktiviranja klubskih prostorov se je predsednik zavzemal,
da naj se tod sklicujejo seje kateder VEKŠ, temu pa naj sledijo tudi druge šole.
Ugodna je bila ocena, da se v teh prostorih shajajo tudi pravniki v gospodarstvu
in je njihovo Društvo pripravljeno dotirati klubsko blagajno v znesku 50.000 din
za nakup posode in drobnega inventarja, dodeliti je namenjeno tudi brezobrestno
posojilo v višini 150.000 din za dobo enega leta.
Z namenom poživitve klubskih dejavnosti organizira dr. Brešar srečanje
visokošolskih učiteljev z ravnatelji srednjih šol. Prof. Friškovec organizira razgovor
z uredniki Katedre in UK ZSMS o uredniški politiki. V zvezi z razpravami o novem
zakonu o visokem šolstvu se organizirata dva razgovora: z g. Francijem Pivcem o
vzgojno-izobraževalnih problemih ter z g. Cirilom Baškovičem in g. Emilom
Pintarjem glede znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Dr. Glaser organizira
predavanje direktorja bolnišnice Kranjca o položaju visokošolskih učiteljev v
Splošni bolnišnici Maribor. Mag. Završnik pa razgovor na isto temo za učitelje iz
združenega dela. Mag. Čerič skuša pritegniti g. Toneta Partljiča na razgovor o
univerzi in kulturi. Junija ima dr. Glaser predavanje o aidsu.
Ugotavlja se, da potrebuje klubski bife prepotrebni hladilnik.
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Za dne 7. maja so povabili predsednika dr. Ivanjka na sestanek v rektoratu, kjer
naj bi se dogovorili o akciji za vzdrževanje objektov bolnišnice Jesen ter proslavi
dneva mladosti, prav tam.
1988
3. seja UO je bila sklicana za 22. marec 1988 s programom priprave na redno
letno skupščino. Ocenili so dosedanje delo in evidentirali kandidate za nova
izvršilna telesa Društva. Obravnavali so tudi teze kodeksa poklicne etike in
poročila o poslovanju kluba. Sprejeli so finančno poročilo za leto 1987, po
katerem so znašali prihodki 289.961 din, odhodki pa 246.410 din. Tako je bil
saldo 43.551 din.
4. seja UO je potekala 12. aprila s sklepnimi pripravami za redno volilno
skupščino. H kandidatni listi so dodali spremembe, po katerih se namesto dr.
Fištravca evidentira dr. Pernek z VPŠ in dr. Pauko kot 14. član UO. Dr. Đonlagić
predlaga, da se dr. Polancu podeli zlata plaketa UM kot zaslužnemu članu
Društva pri patronatu partizanske bolnišnice Jesen.
Istega dne je bilo tudi predavanje dr. Glaserja o aidsu v društvenih prostorih.
Redna letna skupščina Društva je bila 31. maja v klubskih prostorih.
Predsednik dr. Ivanjko je podal pisno poročilo poslovanja na 7 straneh tipkopisa
za dvoletno obdobje, od 17. 12. 1986 do 31. 5. 1988).
Dr. Bračič je uvodoma pozdravil delegacijo ljubljanskega Društva s predsednikom
dr. Ogorelcem na čelu. Temu so sledila poročila izvršilnih teles Društva. V sklepih
skupščine so povabili profesorje Teološke fakultete, da se včlanijo v Društvo.
Klubska oprema naj se dopolni s pomično tablo (dr. Žižmond). Opozorilo velja
boljšemu obveščanju članstva. Mag. Čerič je predlagal, da se v Večeru uvede
kolumna z znakom Univerze in Društva ter navajajo prireditve. Rektor dr.
Križman ne vidi problema v informiranju, temveč v koordiniranju prireditev. Dr.
Horvat je razmišljal o motivaciji članstva, dr. Pauko pa predlagal redne
diskusijske večere. Kuster se je zavzemal za poživitev društvenih dejavnosti z
družabnimi prireditvami, kot so plesi, martinovanje, izleti, trgatev ipd. Nemudoma
naj se izdajo članske izkaznice po zgledu Ljubljančanov. Dr. Ivanjko je omenil
akcijo časnikov Večer in Kaj v zvezi z objavo skupnih dohodkov Mariborčanov v
preteklem letu, kar bi lahko obravnavalo častno razsodišče GZS.
V nova izvršilna telesa Društva so bili izvoljeni: kot predsednik dr. France Brešar,
podpredsednica dr. Škerbičeva, tajnik mag. Čerič, kot člani pa mag. Žižmond, dr.
Pernek, dr. Boltova, dr. Mirko Križman, dr. Doleček, mag. Berčič, dr. Andrejčič,
dr. Glaser, mag. Završnik, dr. Nemec, dr. Pauko. Nadzornemu odboru predseduje
dr. Đonlagić, člani pa so dr. Polanec, dr. Pregrad, ge. Kopecky in Japljeva.
Častnemu razsodišču predseduje dr. Bračič, s članoma Zavadlavom in Kustrom.
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Iz finančnega poročila je razvidno, da je bilo v obdobju od 1. decembra 1986 do
31. maja 1988 naslednje stanje: prihodki so bili v višini 802.961 din, odhodki pa
235.590 din, tako da je bil saldo od zadnjega maja 1988 v višini 567.371 v
društveni blagajni.
Občnemu zboru so predlagali članarino za 1988 v znesku 1.000 din po članu.
1. seja UO Društva v novem mandatnem obdobju je bila 23. avgusta v klubskih
prostorih. Ker ni bila sklepčna zaradi počitniškega meseca, so sprejeli skrajšani
program dela za september. Društvo se mora na dan univerze (18. 9.) aktivno
vključiti v organizacijo prireditev, ki potekajo med 12. in 16. dnem z likovno
razstav (Debevec), literarnim večerom (dr. M. Križman, mag. Čerič) in okroglo
mizo (Fištravec s strani Marksističnega centra). Mag. Čerič se zadolži za zbir
ponudb glede izdelave članske izkaznice, ki naj bo enaka ljubljanski, le v modrobeli barvi in z znakom UM. Predsednik in tajnik se naj dogovorita za ugodnosti pri
kupovanju knjig s člansko izkaznico pri založbah in organizacijah, kot Slovensko
Matico, SAZU, Cankarjevo založbo, Mladinsko knjigo, Borcem in Društvom
matematikov in fizikov ter astronomov. Prav tako naj se obnovi pogodba o
uporabi klubskih prostorov na rektoratu ter pogodba o oskrbovanju kluba s
Traudi Studenčnik. Prof. Sruk je pripravil osnutek predloga o etičnem kodeksu, o
katerem je na kratko poročal. Dr. Brešar se bo povezal s pedagoškimi in
znanstvenimi delavci mariborske bolnišnice in Teološke fakultete. Mag. Čerič se je
dogovarjal s člani Odbora za varstvo človekovih pravic in iniciativnim odborom za
ustanovitev tega Sveta pri RK SZDL. Prav tako je poslal tajnik uredništvu Večera
dopis o možnosti objavljanja prireditev na UM.
2. seja UO Društva je bila 4. oktobra z navzočnostjo dr. Brešarja, dr. Škerbičeve,
dr. M. Križmana, mag. Berčiča, dr. Dolečka, dr. Andrejčiča, dr. Glaserja, dr.
Pauka in mag. Čeriča. Navzoči so bili tudi dr. Đonlagić, Kuster, dr. Sruk, ddr.
Ojnik, Gujt, Sever in dr. Ivanjko. Na tej seji je bilo konstituirano novo vodstvo
Društva, oblikovan program glede na smernice občnega zbora, preučene
dejavnosti v septembru, prav tako je bil tudi podan predlog novega imena
Društva. Obravnavi etičnega kodeksa je sledila njegova dostava predsedniku
ljubljanskega Društva dr. Ogorelcu. Dr. Ivanjko je imel sporno zadevo proti
dnevniku Večer v imenu Društva pa se mora dogovoriti z uredništvom, sicer
bomo sprožili tožbo.
Pri Društvu so bile oblikovane tri komisije: za gospodarjenje (dr. Doleček, mag.
Berčič in dr. Žižmond), programsko-študijska komisija (mag. Čerič, dr. Pernek, dr.
M. Križman in dr. Glaser) ter komisija za družabno dejavnost (dr. Pauko, Kuster,
ki bi naj organizirala novembrsko martinovanje, vendar je odpadlo).
Pripravljamo razgovor o spremembah ZUI. Dr. Glaser poroča o prizadevanjih, da
v okviru Mariborske bolnišnice organizirajo univerzitetni inštitut za medicinske
raziskave, prav tako pogovor o nagrajevanju habilitiranih zdravnikov. Društvo je
tudi podprlo prizadevanje za ustanovitev radia »Marš«.
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V novembru je Društvo pripravilo v klubskih prostorih svečan sprejem za delavce
univerzitetne knjižnice in ugledne kulturne delavce Maribora.
3. seja UO je zasedala 22. decembra in obravnavala dejavnosti za mesec januar.
Dr. Škerbičeva je predlagala ponovno oživitev podeljevanja testimonijev novim
doktorjem in magistrom znanosti.
V marcu bi pripravili v hotelu Slavija ples za delavce UM.
Dovoljenje za uporabo klubskih prostorov dajeta dr. Brešar in tajnik UM Sever,
uporabnina pa znaša 50.000 din.
Pri vsaki prireditvi je obvezna prisotnost ge. Studenčnikove. Zaprosili smo tudi
Debevca, če bi postal gospodar kluba. Za klub nabavimo tudi likalnik za likanje
prtov. Sredstva članarin (2.000 din) se vežejo v banki pod najugodnejšimi pogoji.
Članske izkaznice so že izdelane, pa je pripravljeno ustrezno obvestilo članom, ki
ga morajo obvezno izpolnjenega vrniti tajniku. Dr. Nemec je ponudil tečaj za
igranje bridža v klubskih prostorih.
1989
4. seja UO je bila 7. februarja; poročali so o januarskem (7. 1.) pogovoru z
Društvom kmetijskih inženirjev in tehnikov s predstavniki Slovenske kmečke
zveze. Tega meseca se je pogovarjal dr. Brešar tudi o spremembah zakona v
visokem šolstvu v navzočnosti dr. Horvata, dr. Venclja in Žibreta.
G. Debevec je privolil v funkcijo gospodarja kluba; to funkcijo bo začel opravljati
s 1. marcem, ko bi sklicali tudi komisiji za gospodarjenje in družabno dejavnost.
Dr. Škerbičeva je pripravila prijavnice s spiskom sodelavcev VEKŠ in sklep o
nakazilu članarine.
Dr. Nemec bo organiziral tečaj iz bridža v Društvu ekonomistov. Univerzitetni ples
v Slaviji se prestavlja na 1. april, v pripravljalnem odboru pa so dr. Pauko, dr.
Žižmond, dr. Ovin in Debevec.
Dr. Andrejčič je predlagal pogovor s Prešernovim nagrajencem Rudijem Šeligom,
ki bi ga izvedli v predavalnici Univerzitetne knjižnice, pogovor pa bi moderiral dr.
M. Križman.
5. seja UO je bila 11. maja v klubskih prostorih, na kateri so se dogovorili o
dejavnostih v naslednjem obdobju. Dr. Polanec je priskrbel za klubske prostore
lesene plošče z motivi iz slovenskega ljudskega pesništva. Univerzitetni ples je
odpadel zaradi premajhnega števila prodanih vstopnic in najbrž zaradi časovne
neprimernosti. Podan je bil predlog za preložitev na jesenski čas. Pogovor z R.
Šeligom smo organizirali 30. maja v veliki predavalnici Tehniške fakultete.
UM prireja tradicionalno tovariško srečanje ob dnevu mladosti pri bolnici Jesen na
Pohorju.
Predsednik dr. Brešar je organiziral pogovor o slovenski maturi.
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Ob zaključku študijskega leta 1989/90 organiziramo športno srečanje članov
Društva, in sicer: šah (z zadolžitvijo predsednika), namizni tenis (prof. Krejač),
nogomet (mag. Čerič in dr. Žižmond) ter piknik (dr. Pauko).
UO odobri za društvene prostore nakup 30 kozarcev za peneče vino.
V pogovoru o vključevanju v politično življenje ni prišlo do enotnih stališč.
6. seja UO je bila 19. septembra z dogovarjanjem o dejavnostih v novem
študijskem letu. Najprej naj bi organizirali piknik in univerzitetni ples. 20.
septembra je sledil literarni večer v Viteški dvorani umetnostne galerije, kjer so
sodelovali g. France Forstnerič, akad. Ciril Zlobec in g. Milan Dekleva.
Društvo bo sodelovalo v septembru na koncertu, ki ga prireja Kulturna skupnost
ob 70. rojstnem dnevu prvega rektorja UM dr. Bračiča (v sodelovanju dr.
Polanca).
Za 19. oktober je bil napovedan piknik.
7. seja je potekala 21. novembra, kjer so poročali, da je družabno srečanje 19.
oktobra kljub majhni udeležbi uspelo. UO je obravnaval delovni osnutek Zakona o
univerzah, s ponovno razpravo 13. 12. v Ljubljani. Dr. Pauko je bil zadolžen za
pripravo drugega družabnega srečanja 15. 12. v hotelu Orel.
Prešli smo na sistem poverjenikov (tajnic ali drugih administrativnih delavcev), po
katerih bi potekalo razpošiljanje vabil članov in zbiranje prijav ob različnih
priložnostih. Predsednik obvešča o koriščenju društvene izkaznice za razne
ugodnosti (npr. obisk muzejev) tudi drugod po svetu. Tudi s tem naj bi
popularizirali članstvo v Društvu. Dogovor je, da se priredi silvestrovanje v
društvenih prostorih z omejitvijo na 40 gostov.
Kar zadeva uporabo društvenih prostorov izven delovnega časa (v torek in
četrtek), dovoljuje gospodar skupino vsaj 15 ljudi, med katerimi mora biti član
UO, ki prevzame ključe v primeru odsotnosti ge. Studenčnik. Cena uporabnine
znaša skupaj 50.000 din. Kot stroški vzdrževanja so: čistilna sredstva, pralni
praški, sanitarni papir, žarnice…, kar gre na račun Društva. Za čiščenje prostorov
se bomo skušali dogovoriti s tajnikom UM Severjem. Dogovorimo se o ureditvi
lesenega stropa v klubskih prostorih (Debevec).
8. seja je bila 6. februarja, na njej so razpravljali o dejavnostih v prihodnje:
- za delegata v republiški ZZD so predlagali dr. Glaviča;
- razgovor s Kučanom in dr. Pučnikom o položaju univerze in znanosti bodo vodili
dr. Alojz Križman, dr. Sruk in dr. Glavič;
- dr. Žižmond se bo poskušal dogovoriti z dr. Bajtom za pogovor v Mariboru;
- dr. Pauko bo konecm maja predstavil možnosti ustanovitve Mednarodne
fakultete za turizem pri UM;
- dr. Brešar bo pozdravil simpozij Teološke fakultete ob 130. letnici visokega
šolstva v Mariboru;
- dr. Ojnik bo predstavil razvoj šolstva v Mariboru od 13. stoletja do danes;
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- dr. Glaser obvešča UO o simpoziju, posvečenem življenju in delu Andreja
Perlaha (v maju);
- v društvenih prostorih bo organiziran razgovor o možnostih vključitve Teološke
fakultete v UM (dr. Brešar);
- dr. Brešar obvešča o ustanavljanju znanstvenega foruma uglednih
znanstvenikov;
- dr. Žižmond organizira 24. februarja pustovanje v klubskih prostorih;
- skušali bomo omogočiti nabavo izkaznic »Metro« za člane Društva (dr. Glaser in
dr. Brešar).
1990
9. seja UO je bila 24. maja, na njej so obravnavali naslednje dejavnosti:
Organizacijo okrogle mize o znanosti v visokem šolstvu. Udeležili so se je
zastopniki političnih strank s predstavitvijo svojih volilnih programov s področja
znanosti in visokega šolstva; vodstvo okrogle mize je bilo v rokah dr. Brešarja in
dr. Glaviča.
Predsednik Društva se je udeležil otvoritve simpozija o Slomšku ob 130-letnici
visokega šolstva v Mariboru.
V maju je predaval dr. Alojz Paulin na temo »Drugačni pogledi na selišča starih
Slovanov«.
Dr. Pauko je predlagal zasedanje občnega zbora v začetku prihodnjega
študijskega leta, in sicer v septembru.
Vzniknilo je vprašanje za oddajo klubskih prostorov v najem gostincu, vendar je
sklep, da skrbi za to še vnaprej ga. Traudi Studenčnik.
UO je predlagal, da naj ne bi bil dan Univerze v septembru, ker tedaj še ni
študentov v Maribor; kljub temu so potekale prireditve v času od 17. do 22.
septembra. V tem času je organiziral mag. Čerič literarni večer v Viteški dvorani
Umetnostne galerije z gosti: g. Janezom Menartom, g. Ervinom Fritzom in g.
Dragom Jančarjem.
V juniju so organizirali razgovor z dr. Vencljem, predsednikom republiškega
komiteja za vzgojo, izobraževanje ter telesno kulturo, in dr. Petrom Tancigom o
aktualnih vprašanjih visokega šolstva in o raziskovalni dejavnosti (kontaktiral je
dr. Brešar);
Dr. Pauko je predlagal razgovor o visokem šolstvu tudi z Matijo Malešičem,
podpredsednikom vlade.
UO je čestital rektorju dr. Alojzu Križmanu ob 50-letnici rojstva in se udeleži
sprejema.
Dne 15. junija je organiziralo Društvo piknik za vse sodelavce UM, tudi za
županjo go. Magdo Tovornik. Piknik ni najbolje uspel zaradi slabega vremena.
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10. seja UO je bila 11. oktobra s poročili o zadnjem obdobju in o pripravah na
občni zbor. Članarina slabo dospeva, zato predlaga UO za zamudnike povišanje
članarine na 6.000 din, medtem ko je bila za druge 4.000 din. Dr. Brešar je
poročal o udeležbi na občnem zboru ljubljanskega Društva. Kodeks njihovega
Društva naj dopolnimo z našimi pripombami in vrnemo prečiščeno besedilo. V ta
namen smo sestavili skupino za popravke in dopolnitve. Ddr. Ojnik je zbral vse
dopolnitve, pri tem pa so sodelovali še dr. Glaser, mag. Srečko Ogrin iz
Psihiatrične bolnišnice, mag. Bojan Borstner s PF.
Ob preimenovanju Višje v Visoko pravno šolo je Društvo telegramsko čestitalo
vodstvu in organiziralo sprejem za delavce VPŠ, z vabili ljubljanskemu dekanu PF,
predsedniku ljubljanskega Društva, rektorju in prorektorjem ter dekanom UM,
predsedniku Društva pravnikov in g. Malešiču ter dr. Lahu.
Dne 9. novembra je VTO s TF organiziralo martinovanje v klubskih prostorih.
Dne 22. novembra je bila 11. seja UO z zaključnimi pripravami na občni zbor.
UM je odstopila Društvu v uporabo pisalni stroj. Ddr. Ojnik je pripravil čistopis in
poročal o delu na etičnem kodeksu, dr. Mirko Križman pa lektorira besedilo.
UO je družno z UM povabil dne 26. novembra dr. Drnovška na razgovor o
aktualnih političnih v veliko dvorano na Tehniški fakulteti. K temu dogodku so
vabili tudi mariborski protokol in novinarje.
Dne 27. novembra je zasedal redni letni občni zbor v društvenih prostorih po
ustaljenem programu podajanja poročil izvršilnih teles, pod delovnim
predsedstvom Dušana Zavadlava, dr. Đonlagića in mag. Čeriča. S strani
ljubljanskega Društva je bil navzoč prof. Vogelnik.
Na podlagi finančnega poročila so ugotavljali, da izkazuje društvena blagajna
stanje 8.146 din.
Razpravljali so o etičnem kodeksu z dokončno verzijo, ki ga je oblikoval ddr.
Ojnik. Pomisleki so bili samo nominalni, t.j. na naslov / ime kodeksa, ko so
zaključili, da gre le za »akademski kodeks«. Takšnega je občni zbor predložil v
vednost ljubljanskemu Društvu z namenom poenotenja, kar bi veljalo poslej za
vso Slovenijo. Ob tem je občni zbor pooblastil UO, da prične postopek
usklajevanja statuta Društva z novim zakonom o društvih.
Na občnem zboru je veljala še zahvala rektorju dr. Alojzu Križmanu za
razumevanje in podporo pri društvenih akcijah. Prav tako so se javno zahvalili dr.
Polancu za urejanje klubskih prostorov.
Z volitvami na občnem zboru je postal novi predsednik Društva dr. Franc Pauko,
podpredsednica dr. Majda Škerbic in tajnik dr. Žižmond, vsi z Ekonomskoposlovne fakultete. Člani UO so postali še dr. Nemec (EPF); s Tehniške fakultete
pa dr. Doleček, dr. Brešar, mag. Čerič in Jože Debevec (kot gospodar kluba).
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Visoka pravna šola je delegirala dr. Perneka, Pedagoška fakulteta pa dr. M.
Križmana, dr. Kramarja in dr. Papotnika. Zastopnik Višje agronomske šole je
postal mag. Berčič, Univerzitetne knjižnice pa mag. Rajh. S strani Teološke
fakultete sta vstopila v UO ddr. Ojnik in dr. Potočnik, od FOV Kranj pa dr. Jug.
Splošno bolnišnico Maribor zastopa dr. Glaser kot predstavnik zdravnikov, mag.
Završnik pa Henkel-Zlatorog kot predstavnik tehničnih raziskovalcev. Nadzorni
odbor vodi dr. Đonlagić. Kot člani pa so še dr. Polanec, dr. Pregrad, dr. Kopecky
in Majda Japelj. Častnemu razsodišču predseduje dr. Ivanjko z VPŠ, člana pa sta
še mag. Borstner s PA in dr. Bedernjak s TF.
Občni zbor je vzel na znanje pismo Univerze v Prištini, po katerem nas obvešča o
kršenju človekovih pravic in dostojanstva na Kosovu. Zato je sestavil protestno
izjavo dr. Ivanjko za objavo v Delu in Večeru. Sledil je še sklep, da nakaže
Društvo prizadetim ob poplavah 2.000 din na žiro račun. Prof. Vogelnik je
seznanil občni zbor s soglasjem ljubljanskega Društva o plebiscitu republike
Slovenije. Občni zbor je tudi potrdil članarino za 1991 v višini 150 din na člana.
Predsednik nadzornega odbora je predlagal primerni honorar kot enkratno letno
nagrado blagajničarki Štrosovi in zapisničarki Amonovi.
Finančno poročilo od 21. 11. je izkazovalo v preglednici prihodke in odhodke po
letih, s saldi v 000:
leto
1988
1989
1990

prihodki
3.496.57.590.16.456.-

odhodki
1.016.62.563.8.061.-

saldo
+ 2.480.– 4.973.+ 8.395.-

1991
1. seja UO v novem sestavu je bila sklicana 15. januarja 1991. Na njej so
pregledali izvajanje sklepov z občnega zbora.
G. Kuster in ga. Štrosova sta dokončno uredila društveno dokumentacijo iz
prejšnjih let in jo predala po dr. Pauku v hrambo Pokrajinskemu arhivu v
Mariboru. Sklenili so, da zaradi slabega finančnega stanja ne morejo dovoliti
dopolnjevanja kuhinjske opreme / gostinskega pribora. Pri večjih prireditvah
bomo pač pritegnili zunanje gostince, da posodijo tudi pribor. Nabavili so 15litrski lonec iz naslova 10 % prispevka Društvu ob silvestrskem prometu.
Priporoča se, da plačajo prireditelji družabnosti ge. Studenčnikovi po 50 din na
uro, če ne konzumirajo njenih gostinskih storitev, pa gre denar v njene »dežurne
ure«. Velja najava prireditev pri ge. Štrosovi.
G. Ratner je obljubil pregled in prečiščeno besedilo društvenega statuta.
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Za 9. februarja so organizirali klubsko pustovanje v organizaciji g. Rada Lazarja z
glasbenim programom. 15. februarja je bila predvidena promocija Visoke pravne
šole, ko so predvideli tudi v klubu primerni sprejem.
Konec februarja ali v začetku marca so predvideli obravnavo bodočega zakona o
univerzah v Sloveniji, ki bi jo naj vodila dr. Geč-Koroščeva. K tej razpravi je
potrebno pritegniti tudi dr. Toplaka.
Na 2. seji dne 12. marca so poročali o stekanju članarine za 1991 in pridobivanju
novega članstva. Zahvala je veljala g. Kustru za arhiviranje društvene
dokumentacije in prenos v Pokrajinski arhiv.
Glede sanacije sten v klubu (odstop beleža) so naprosili prof. Jecla za pisno
strokovno mnenje o potrebnih posegih. G. Ratner je prečistil besedilo statuta v
sodobnem izražanju, kar pa je mogoče sprejeti na občnem zboru. Pri tem je
sodeloval tudi dr. Nemec. Končno smo prejeli prečiščeno in usklajeno besedilo
etičnega kodeksa, za kar gre zahvala ddr.Ojniku.
Pustovanju smo se odrekli zaradi premajhnega zanimanja članstva, ker so takrat
potekale zimske/semestralne počitnice. Opazna pa je bila gostinska ponudba
»Interfooda« kot ponudnika.
Promocije Visoke pravne šole se je udeležil predsednik z nagovorom in
čestitkami.
3. seja UO je potekala 4. junija; spet je govorila o hitrejšem pridobivanju
članstva. Kar zadeva okrogle mize, je izostala diskusija o tezah Zakona o
univerzah, ker je predlog zašel na izhodiščno razpravo pri ministrstvu. Teze
zakona o raziskovalni dejavnosti smo obravnavali 14. maja z uvodničarjem dr.
Glavičem.
Dne 20. maja je bila v sejni sobi UM diskusija v obliki okrogle mize na temo
»Potreba in možnosti ponovne vzpostavitve klasične gimnazije kot nujne podlage
za nekatere smeri univerzitetnega študija«. K posvetu je bil povabljen kot
uvodničar dr. Franc Lazarini v funkciji predsednika strokovnega sveta pri
Republiškem zavodu za šolstvo.
Glede bolnice Jesen na Pohorju smo ugotovili, da sta bili že dve akciji urejanja
objektov in okolja, zahvaljujoč se rektoratu in Tehniški fakulteti. Spet smo se
zahvalili dr. Polancu za te aktivnosti.
Kar zadeva ozvočitev klubskih prostorov, je pri tem sodeloval g. Angleitner z
razgrnitvijo načrta, nabavo in montažo opreme. V ta namen so odobrili 10.000
SIT. Prav tako je UO odobril nabavo 102 vinskih kozarcev, ki smo jih po ugodni
ceni dobili v rogaški Steklarni, vplačali pa prek zasebnega gostinca Milana
Frangeža pri EPF v Mariboru.
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Kar zadeva diskusijske večere se je predsednik Društva zavzemal, da sprožimo
debato o »matičnih katedrah« pri UM, o čemer se lažje pogovarjamo v društvenih
prostorih.
Občnega zbora ljubljanskega Društva so se udeležili 21. maja dr. Brešar, dr
Doleček in dr. Pauko. Tedaj so ljubljanski kolegi sprejeli našo verzijo kodeksa
brez pripomb.
Začele so se priprave na jesensko proslavo 30-letnice Društva, vendar naj bi
datum sovpadal z dnevom UM (18. septembrom). Bilo bi naj svečano zasedanje v
Kazinski dvorani s koncertom. Sprejeli naj bi nove člane, menjali naslov Društva,
podelili zahvalne plakete za častnega in zaslužnega člana. Pripravili naj bi
dokumentacijsko-slikovno razstavo v prostorih Pokrajinskega arhiva, prav tako
razstavo likovnikov.
Izredni občni zbor je potekal 29. novembra, poročilo predsednika je bilo na 5
straneh tipkopisa. Pretežno poletno delo je potekalo v pripravah na 30. obletnico
obstoja Društva. Govorili so o sodelovanju z Društvom pravnikov v gospodarstvu,
stikih z javnostjo prek medijev, o kontaktu solidarnosti z zagrebškimi profesorji, o
sanaciji društvenih prostorov. Razmišljali so o novi koncepciji praznovanja dneva
UM, postavljali vprašanja glede matičnih kateder. Zavzemali so se za povečevanje
aktivnosti članstva prek poverjenikov na posameznih fakultetah / šolah.
Tajnik dr. Brešar se je zavzemal za krajši naslov Društva z naslovom »Društvo
univerzitetnih profesorjev v Mariboru« in poslal vsem članom primerno anketo.
Po tej se je s predlogom strinjalo 91 % članstva. Društvo naj poskrbi tudi za
ustrezen emblem, preden gre v tisk pisemski material. Naroči naj se izdelava
novega žiga.
Ekonomsko-poslovna fakulteta ni hotela poravnati stroškov ozvočenja kluba
(10.350 din); to ji je UO predlagal kot podporo ob 30-letnici Društva...
Okroglo mizo na temo nove sindikalne organiziranosti so priredili z uvodničarjem
mag. Lednikom, ki je pripravil ustrezno anketo. Razpravljalci so se zavzemali za
lastni sindikat pri UM.
Podvomili so v primernost tematike na okroglih mizah in način družabnih
prireditev, ugotovili tudi majhno zanimanje za društvena dogajanja. Prirejanje
silvestrovanj in martinovanj še zdaleč ne pomeni polnega društvenega življenja
oz. družabnosti.
Novelirali so statut Društva po pravni plati, tudi s pripombami Oddelka za
notranje zadeve.
Društvo naj gre ponovno v akcijo pridobivanja članstva, saj je vključenih članov
le 360 od skupnih 600 zaposlenih učiteljev na vsej UM. Ena izmed oblik bi bili t.i.
zaupniki po fakultetah. Članarina v 1992. letu naj bi bila 300 SIT, razen za
profesorje Teološke fakultete.
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Sicer pa izkazuje društvena blagajna ob občnem zboru 5.708 SIT v gotovini in
posest obveznic v višini 1.000 DEM.
V novi UO naj bi volili 16 članov, izmed katerih naj bodo 4 člani Tehniške
fakultete, ker sestavljajo 51 % članstva. EPF in PF naj delegirata po dva člana,
vse druge visokošolske ustanove pa po enega člana.
Kandidati za UO ostajajo isti kot v prejšnjem mandatu, s predsedovanjem dr.
Pauka, podpredsednikom dr. Brešarjem in tajnikom dr. Žižmondom. Tudi
nadzorni odbor ostaja v isti sestavi, prav tako častno razsodišče pod vodstvom
dr. Ivanjka, mag. Borstnerja in dr. Bedernjaka.
Na seji 19. decembra so obravnavali sklepe izrednega občnega zbora, izdajo
društvenih pravil za bifejsko poslovanje (dr. Nemec), emblem Društva in tisk
pisemskega materiala (prof. Pečenko) ter organizacijo silvestrovanja brez
posebne propagande.
Obravnavali so popravilo klubske opreme (lepljenje stolov in miz) in opreme
kluba s slikami profesorjev Pedagoške akademije.
Sledilo je poročilo o udeležbi na 70. obletnici ljubljanskega Društva. Obletnice sta
se udeležila predsednik in dr. Brešar s soprogama dne 6. decembra v hotelu
Holiday Inn.
1992
Dne 7. aprila je bila seja UO v društvenih prostorih. Ponovno so ugotovili, da
Društvo emblema še nima, pa so predlagali njegovo zasnovo med študenti
Pedagoške akademije (mag. Kopecky). Spet bi naj poskrbeli za širitev članstva.
Predsednik je osebno povabil prof. dr. Trstenjaka, da sprejme častno članstvo.
Okrogla miza je potekala na dan te seje na temo »naša Univerza pred dvovrstnim
študijam« z uvodničarjem dr. Božidarjem Krajnčičem in asistenci strokovnega
sodelavca rektorata g. Cvetka. Navzoč je bil tudi rektor dr. Toplak.
Na seji so sporočili, da je izdelan nov žig Društva, zato je sledila prijava in
menjava podpisnikov pri banki. Do izdelave emblema ne bodo izdali društvenih
izkaznic.
Najavljena sta bila izlet v Rim in zbiranje prijav nanj s preliminarno kalkulacijo
potovanja.
Društvo je predlagalo novelo zakona o uporabi akademskih naslovov v javnih
listinah iz leta 1966 oz. 1974, kjer bi se dovoljevalo uradno naslavljanje pred
imenom. Predlog naj podpre tudi ljubljansko Društvo v skupni zahtevi pri
pravosodnem ministrstvu oz. ustreznemu skupščinskemu odboru. Dne 16. junija
je bil odposlan pisni predlog za to, z vednostjo rektorja dr. Toplaka. Tega dne je
bila okrogla miza na temo dneva univerze, vendar po vzoru ameriškega »homecoming day«, ki ga je obrazložil dr. F. Pauko. Ne nasprotujemo »dnevu
Univerze«, pač pa se zavzemamo za »dan študentov UM«, tj. za koristno
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srečanje med sedanjimi študenti in diplomanti s sestanki po posameznih
fakultetah na dan predzadnjega petka v maju. Tak predlog so naslovili na
rektorat UM.
Po svojih predstavnikih se je Društvo udeležilo otvoritve razstave A. M. Slomška
ter letnega nastopa študentskega pevskega zbora v Unionski dvorani, prav tako
otvoritve mednarodnega študentskega festivala »Folkart« v Unionu.
Dogovor je bil z g. Majerjem, načelnikom oddelka za notranje zadeve pri SOB
Maribor, da ostaja društveni bife striktno interna gostinska funkcija Društva, tj.
status quo ante.
UO je prejel nekaj predlogov za emblem s strani študentov-likovnikov. Ob tem
smo povabili tudi Društvo likovnikov k sodelovanju. Le-ti naj svetujejo glede
celostne podobe društvenih prostorov. Posamezne fakultete / šole naj razmislijo
o svojih emblemih. To naj bo pobuda rektorata.
UO je nakazal, po predlogu dr. Đonlagića, 16.000 SIT (bančne obresti) na naslov
beguncev, bodisi prek Rdečega križa ali Karitasa.
Naslednja okrogla miza, predvidoma sredi maja, bo na temo »usklajenost
habilitacijskih pogojev med univerzama na Slovenskem«.
Dne 30. junija je sicer odpadla 4. seja UO zaradi premajhne udeležbe (razlog je
bil začetek počitnic), vendar so se navzoči poklonili spominu preminulih kolegov –
prof. Borutu Pečenku in mag. Branku Čeriču.
Dne 14. julija je praznoval dr. Nemec 80-letnico; takrat se mu je UO in NO
zahvaljeval za sodelovanje od same ustanovitve Društva.
5. seja izvršilnih teles Društva je bila 1. decembra. Na rektoratu je prevzel
iniciativo g. Pivec glede projekta »home-coming day«, prav tako se je s tem
strinjala tudi Katedra (g. Dravinec). Ker iniciativa potovanja v Rim ni dovolj
animirala članstva, je bila izvedba prenesena na april naslednjega leta.
Dopolnitev članstva zaradi smrti prof. Pečenka in mag. Čeriča je bila v
proceduralnem postopku. Spet so odprli vprašanje izdelave emblema Društva.
Društvo je organiziralo 5. oktobra strokovni pogovor z uglednim ameriškim
profesorjem dr. Millerjem na EPF. Moderator je bil dr. Pauko.
V novembru je organiziral dr. Brešar na TF okroglo mizo na temo »mature in
zakona o univerzi«. Med gosti z ministrstva je bil tudi dr. Gaber.
Ožje vodstvo se je odločilo za oplesk sten društvenih prostorov zaradi
»cvetenja«. Ob tej priložnosti so predlagali, da naj bi t.i. Koroško sobo opremili s
slikami profesorjev – likovnikov Pedagoške fakultete.
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Dne 17. decembra je bila okrogla miza na temo »ponovna vzpostavitev klasične
gimnazije kot humanističnega programa srednje šole". To je bil drugi krog
pogovorov z iniciativo dr. Pauka v dvorani Univerzitetne knjižnice.
UO se je odločil organizirati silvestrovanje v društvenih prostorih v sestavi
organizatorjev: dr. Pauko, dr. Brešar in dr. Žižmond. Predsednik je tudi predlagal
sredi januarja »družabni večer s plesom« v dvorani Betnavskega gradu, kjer je
ponujala brezplačno prostore plesna šola pod vodstvom ge. Mire. To bi bilo
nadomestilo »akademskega plesa«.
1993
Januarja 1993 je poslal predsednik Društva Ministrstvu za šolstvo in šport
»pobudo za ponovno vzpostavitev klasične gimnazije kot inštitucije
srednješolskega humanističnega izobraževanja v Sloveniji«. Obrazložitev zavzema
6 strani tipkopisa. Na to temo je poslal dne 4. marca Društvu pobudo tudi prof.
Aleš Arih s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. To je sestavek
na treh straneh tipkopisa. V tej zvezi je bil objavljen v Večeru 17. aprila obsežen
članek Janka Svetine pod naslovom »Na vrednotah antične kulture?«.
Redna seja UO je bila 6. aprila; na njej so poročali o društveni inventuri, o
spremembah izleta v Rim, prav tako tudi o otvoritvi društvene mini galerije
umetniških slik profesorjev Pedagoške fakultete.
Na isti seji so nadaljevali okroglo mizo na temo »tez Zakona o strokovnih
naslovih, akademskih stopnjah in znanstvenem nazivu«. V tej zvezi je Društvo že
1992. leta vročilo skupščinskemu odboru zahtevo po pisanju akademskega naziva
v javnih listinah. Tudi predložene teze so imele več tehtnih pripomb. Po sporočilu
Zavoda za šolstvo z dne 15. aprila, naslovljeno strokovnemu svetu Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje, je od tam prišlo mnenje o oživitvi klasične
gimnazije. Pravijo, da pobuda Društva omogoča kontinuiteto »humanističnega
programa« in tudi učenje latinščine.
Dne 6. aprila so gostili na seji UO še vabljence: spec. Anko Krašno, dr. Štefana
Kajzerja, spec. Bojana Golijo, g. Ermina Krambergerja, g. Slavka Koresa, g. Ivana
Rozmana, g. Francija Pivca in dr. Henrika Oblaka. Sejo so povezovali z dvojnim
namenom: počastili so umetnike z otvoritvijo minigalerije in nadaljevali z
razpravo okrogle mize na temo »delovnega besedila tez zakona o strokovnih
naslovih, akademskih stopnjah in znanstvenem nazivu«. G. Pivec je nakazal
problematiko skozi ekskurz razmer na evropskih univerzah.
Dne 22. aprila je dr. Pauko povabil UO na skromno proslavljanje svojih 60
starostnih let v klubske prostore. Tam bo natočena čašica »Pauko-vina«.
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Majska seja je obravnavala zamenjavo društvenih izkaznic, vprašanja obiska
klubskih prostorov za nečlane Društva. Tudi izlet v Rim se je prestavljal iz termina
v termin zaradi tega, ker skupina ni mogla dobiti potrditve nočitev v Sloveniku s
strani g. rektorja dr. Jezernika.
Pri razčiščevanju konfliktov med profesorji oz. fakultetami bi bilo primerneje, da
se mnenja razčiščujejo pri častnem razsodišču, iniciative pa morajo prihajati od
vpletenih kolegov.
Izredna seja UO je bila 8. junija v Razvanju na vikendu predsednika. Tam smo se
sestali na izrecno željo nekaterih članov. Glede izdelave društvenega emblema so
zaprosili prof. Golijo za predloge oz. osnutke. Tudi prof. Pandur je daroval sliko v
klubsko »minigalerijo«. Izlet v Rim se napoveduje za konec septembra.
Razmišljali so o sklicu občnega zbora na jesenski čas.
Ekskurzija na Irsko, Škotsko in Anglijo je potekala med 5. in 18. avgustom z
lepim številom članov.
Manjši je bil interes za avtobusni izlet v Rim 3. oktobra, vendar so napolnili
avtobus s prijatelji in simpatizerji Društva. Kljub temu ostaja občutek, da se
večina članstva ne zanima za kulturna potovanja.
V lepem spominu ostaja srečanje s papežem Janezom Pavlom II. na generalni
avdienci, ko mu je predsednik predal darilo Društva - knjigo slovenskih
vinogradov in steklenico najstarejše trte v Mariboru; o tem je še isti dan poročal
časopis Oservatore Romano.
Društvo je dostojno proslavilo »dneve Univerze« z organiziranjem literarnega
večera dne 15. septembra v svečani dvorani mariborskega Rotovža. Literate je
izbral in prireditev moderiral dr. Mirko Križman. Nastopali so Branko Žužek, Tone
Kuntner in Vladimir Gajšek.
Zadnja seja pred občnim zborom je bila 9. novembra, vsa v znamenju priprav na
plenarno srečanje članstva. Pri tem so kontaktirali prof. Golijo glede oblikovanja
novih društevih izkaznic.
30. novembra je bilo Društvo vabljeno k slovesnemu odprtju Višje zdravstvene
šole v Mariboru. Potekalo je v amfiteatru Pedagoške fakultete.
Sklic rednega letnega občnega zbora je bil določen za datum 7. december v veliki
dvorani Pravne fakultete. Zbor je vodil dr. Lipičnik. Občni zbor je promoviral
akademika prof. dr. Antona Trstenjaka za častnega člana Društva. Vabljen je bil
tudi dr. Gaber, minister za šolstvo in šport, da predstavi novo organiziranost
Univerze. Kot gosta sta bila tudi predsednik ljubljanskega Društva dr. Sunčič in
prof. Blaž Vogelnik.
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Predsednikovo poročilo omenja dogodke, ki so se zvrstili v tem mandatnem
obdobju, tudi željo po tesnejšem sodelovanju z ljubljanskim Društvom. Ker si je
Katedra samovoljno organizirala akademski ples, Društvo pri tem ni hotelo
sodelovati. Pač pa se poraja ideja o povezovanju s profesorji graške Univerze.
Ga. Štrosova je v finančnem poročilu navajala prihodke v višini 425.977 SIT,
odhodke pa v višini 301.388. Tako je bil saldo na dan 30. novembra 124.589 SIT.
Ob tem je bil dostavljen tudi spisek gostinske opreme s 25 postavkami.
V razpravi o poročilih se je novoizvoljeni rektor dr. Toplak zavzel za tesno
sodelovanje rektorata z Društvom, ki naj postane kreativni del UM. Mag. Protner
kot predsednik Sveta UM se zavzema za ustanovitev sindikata UM, prav tako Blaž
Vogelnik za skupni sindikat obeh univerz, specifičen za to problematiko in dovolj
reprezentativen. Omenja tudi, da si limitiranja pedagoškega dela na 65 let mlada
država ne more privoščiti. Dr. Pauko je priporočal, da skupno z Ljubljančani
predlagamo kot kandidata za varuha človekovih pravic ddr. Ojnika predsedniku g.
Kučanu. Dr. Horvat se je zavzel za tesnejše sodelovanje z ljubljanskim Društvom
in za pospeševanje v mednarodnem sodelovanju.
Na predlog tajnika dr. Žižmonda so se odločili za dvig članarine na 1.000 SIT v
letu 1994. Pri tem upokojenci ne plačujejo članarine, tudi ne profesorji Teološke
fakultete.
Novo oblikovana lista izvršilni teles je bila sestavljena takole: nadaljuje se
predsedovanje dr. Pauka, podpredsednika dr. Brešarja in tajnika dr. Žižmonda.
Kot člani pa so: dr. Doleček, dr. Kiker, dr. Bedenik, dr. Pernek, dr. Mirko Križman,
spec. Golija, mag. Berčič, dr. Jug, ddr.Ojnik, mag. Sapačeva, dr. Glaser in mag.
Završnik. Nadzorni odbor vodi dr. Đonlagić, kot člani pa so: mag. I. Kopecky, dr.
Polanec, dr. Škerbičeva in dr. Lipičnik. Častnemu razsodišču bo poslej
predsedoval dr. Nemec, dr. Ivanjko in dr. Borstner pa bosta člana.
Promocijo akademika dr. Trstenjaka so opravili v njegovi odsotnosti zaradi
obolenja. Pri tem je podal utemeljitev ddr.Ojnik.
V diskusiji je navedel dr. Gaber nerodno formuliran člen o omejeni delovni dobi
univerzitetnih profesorjev kot pedagogov, ki so ga v državnem zboru medtem že
korigirali. Minister je govoril o avtonomiji univerze in profesorjev – strokovnjakov.
Ponovno je poudaril sistem dvovrstnega visokošolskega šolanja v dveh vertikalah,
v strokovni in univerzitetni program. Dotaknil se je sistema plač in količnikov, ki
jih bo potrebno razumevati prožneje v razponih, o čemer je potekala živahna
debata. Beseda je tekla tudi o bodoči maturi in drugem. Razpravljali so predvsem
dr. Brešar, rektor dr. Toplak in dr. Horvat.
Občni zbor se zavzema za to, da je tematike prve naslednje okrogle mize (v
januarju?) vprašanje organiziranosti univerzitetnih institutov, po iniciativi novega
zakona o univerzah.
1. redna seja UO in NO po občnem zboru je bila 15. decembra s konstituiranjem
organov Društva. Nato je bil ponovno razgovor o ustanovitvi samostojnega
sindikata univerz. Dr. Bedenik je zastavil vprašanje, če se naj visokošolski
pedagogi sploh organizirajo v sindikat v smislu morebitnih štrajkov?
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V tem daje primer iz angleške prakse, kjer tega združevanja ni.
1994
2. redna seja po občnem zboru je bila 1. marca v društvenih prostorih.
Želeli smo zaključiti razpravo o izdaji društvenih izkaznic s tem, da poizvemo še
za mnenje vodstva posameznih članic UM. Izstopala je ideja o upodobitvi fasade
novega rektorata na Slomškovem trgu.
Za 24. maj so vabili društveno zastopstvo na ljubljanski občni zbor, ki pa se ga
nihče ni udeležil, ker je bil sklican sredi tedna. Pač pa so bili Ljubljančani vabljeni
k skupni jesenski ekskurziji, sočasno s čestitkami predsedniku dr. Ogorelcu k 70letnici.
Člani izvršilnih teles so se strinjali, da se meseca junija napotimo v zidanico g.
Simona Toplaka.
17. junija se je predsednik udeležil 30-letnice KUD Študent v Unionski dvorani.
Sklic seje v Juršincih oz. v Vinšakih pri Ptuju je bil 21. junija; tja smo se napotili z
avtobusom. Ponovili smo predlog rektoratu, da uvedemo dneve univerze po
vzoru ameriškega »home coming day«.
Urgirali so pri Odboru za notranjo politiko in pravosodje pri Državnem zboru
glede predloga o pripisu akademskega naslova.
Pod vodstvom podpredsednika dr. Brešarja so sklicali posvet Katedre za
matematiko v smislu ustanavljanja matičnih kateder.
Naslednja redna seja je bila 2. novembra v klubskih prostorih. Predlagali so
rektoratu pisno koncepcijo praznovanja »home coming day-a« pod naslovom
»Vračanje na matično univerzo«, kar bi naj potekalo vselej 18. maja. Koncept je
bil naslovljen tudi mag. Lučki Lorber, pomočnici glavnega tajnika UM.
Ekskurzija »v stara univerzitetna mesta Evrope ni bila udejanjena zaradi večjega
števila odpovedi zadnji hip. Akontacijo Certusu v višini 90.000 SIT so morali
prijavljenci vrniti oz. vplačati osebno.
Dne 10. oktobra je bil v nekdanji poročni dvorani na Rotovžu ponovno literarni
večer pod moderatorstvom dr. Mirka Križmana in z nastopom književnikov
Zdenka Kodriča in Miroslava Slane – Mirosa.
V okviru »dneva univerze« se je udeležil predsednik z nekaterimi člani UO
svečane proslave v Kazinski dvorani, nato pa internega slavja v prostorih
bodočega rektorata. Ob tej priložnosti je potekal daljši razgovor s projektantom
prof. Podrecco glede ureditve novih klubskih prostorov v kletni etaži Slomškove
15. Nadalje je potekal kontakt z izvajalcem, g. Kožarjem.
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Na predlog študentske organizacije ŠOUM naj bi Društvo navezalo tesnejše stike
in sklicalo okroglo mizo na temo študentske organiziranosti. Za to je soglašal tudi
rektor dr. Toplak.
Letošnje martinovanje so prenesli v bodoči rektorat na Slomškov trg 15, kjer je
bila 11. novembra v nekdanjem klubu prosvetnih delavcev zabava v organizaciji
dr. Brešarja, dr. Kikerja in g. Lazarja.
Društvo se tudi za akademski ples (10. decembra) ni hotelo vključiti po diktatu
Katedre (g. Dravinca).
Spet so v Društvu načeli vprašanje zasedenosti klubskih prostorov s strani drugih
podjetij. Prireditelj naj bi vplačal pri ge. Studenčnikovi 5.000 SIT za njeno
»dežurstvo«.
Dne 5. decembra so organizirali okroglo mizo na temo »Nova šolska zakonodaja z
vplivi na visokošolski študij«. Moderator je bil dr. Brešar. Razgovora se je udeležil
minister dr. Gaber in dr. Zgaga ob širokem avditoriju v veliki dvorani Boruta
Pečenka na Tehniških fakultetah. Gostitelj je bil dr. Trauner, ki je goste povabil
na večerjo v zimski vrt Zamorc.
V dveh številkah Univerzitetne revije je posredoval predsednik Društva nekaj
zamisli o organiziranju t.i. home coming day z namero, da opozori širše članstvo
in študente na društveno iniciativo.
Na povabilo rektorja se je udeležil predsednik s soprogo novoletnega sprejema v
Betnavskem gradu, kjer so istočasno podpisali listino o ustanovitvi
»Trstenjakovega inštituta«, ob navzočnosti samega akademika.
Društvo je organiziralo doslej največje silvestrovanje v klubskih prostorih z
navočnostjo 56 gostov, tudi mariborskega župana dr. A. Križmana in predsednika
SAZU akademika dr. Bernika.
1995
Tako imenovana novoletna seja je bila 11. januarja v klubskih prostorih, po
načelu »dulce cum utile« (prijetnega s koristnim). Med drugim je bilo prebrano
finančno poročilo z določitvijo članarine v novem letu. UO se je seznanil s
projektom rektorata na Slomškovem trgu. Razpravljali so o sodelovanju v
univerzitetni reviji, o akademskem plesu v Betnavskem gradu v mesecu marcu, o
sodelovanju z graškim Društvom. O tem je poročal ddr. Ojnik. Ob izvolitvi novega
mariborskega župana dr. Alojza Križmana mu je UO telegramsko čestital.
Dne 8. marca je bila seja UO in NO, 10. marca pa je poslalo Društvo rektoratu
predlog, da posreduje glede povišanja plač pri pristojnih državnih službah. O tem
so seznanili tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, ki pa ni odgovorilo.
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Zavod za statistiko Republike Slovenije je 3. maja obvestil Društvo o
»identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti« ter določil matično številko 5010250,
kar je potrebno vpisati v pravila Društva.
SAZU je sprejel v svoje izredno članstvo prof. dr. Jožeta Mlinariča, ki mu je UO
pisno čestital.
Akcija za priključitev k »neodvisnemu sindikatu delavcev ljubljanske Univerze« je
očitno zastala, ker se bosta najprej dogovarjala NSDLU in mag. Gorškova z
mariborske strani Sindikalne konference visokega šolstva (SVIZ). Na tej seji so
tudi predlagali, da svetuje Društvo rektoratu sklic strateške konference UM v
odnosu do srednjega šolstva, gospodarstva in javnih služb.
Dr. Glaser je najavil oktobrski simpozij zgodovinske sekcije medicinskega društva
na temo »100 let Rentgena«.
V aprilu je Društvo nameravalo udejaniti okroglo mizo s študenti (ŠOU-Jurišič) na
temo študentskega športa; na to je prof. Ošlak negativno reagiral in ni dovoljeval
tega sklica. Ta projekt je zato Društvo preložilo na kasnejši čas.
Rektorat je pozval Društvo,da sporoči namere dejavnosti v prihodnje, kar bo v
oporo prof. Podrecci pri načrtovanju novega kluba.
Društvo je bilo soorganizator srečanja študentov in profesorjev ter drugih
sodelavcev UM 19. maja ob proslavi 50-letnice konca II. svetovne vojne. Pri tem
se je zelo angažiral dr. Mirko Križman s kulturnim programom. Pri tehničnih
pripravah je sodeloval tudi dr. Lipičnik, urejajoč priprave in kontakte z županom
Slovenske Bistrice. Pri Treh kraljih žal nato ni bila tako velika udeležba (le kakih
60 profesorjev in nastopajočih študentov). Tudi slabo vreme je k temu
pripomoglo.
Gospod Igor Gojkovič je medtem izdelal lično žepno izdajo društvenih »pravil«, ki
so jo prejeli vsi člani, poslej pa je besedilo tudi na disketi.
Dne 31. maja je bila sklicana okrogla miza na temo statuta UM, o čemer je
poročal g. Ratner. Udeležba pa je bila pičla.
Spec. Golija je predlagal, da bi imelo Društvo v prvem tednu junija redno sejo v
zdravilišču Lendava, ob času njegove razstave tam.
Na seji 13. junija so odločili, da posreduje častno razsodišče o dogodkih
neakademskega obnašanja nekaterih članov in drugih motečih dejavnikov UM.
Predsednik je poudaril, da gre za blatenje UM prek časnika Večer, ob čemer naj
rektorat ustrezno ukrepa pri uredništvu. Zdi se, da nekateri člani Društva skrbijo
za osebno publiciteto prek časopisa.
Na seji je obrazložil dr. Bedenik idejno zasnovo ureditve društvenega kluba, kakor
jo je zasnoval prof. Podrecca v začetku junija.

43

UO se je odločil za prireditev piknika na Meranovem dne 23. junija. Tja bo peljal
avtobus, za gostinsko funkcijo pa bo skrbela Fakulteta za kmetijstvo oz. dr.
Berčič, za glasbeni program g. Lazar.
Stekle so priprave na praznovanje 20. obletnice UM, pri čemer bo Društvo (dr. M.
Križman) pripravilo kakovostni literarni večer. V okviru teh dogodkov naj bi
organizirali tudi akademski ples.
UO in NO sta se odločila, da se vežejo razpoložljiva sredstva v višini 500.000 SIT
za obdobje treh mesecev pri Kreditni banki Maribor.
12. septembra je bila sklicana seja UO in NO s potrditvijo udeležbe na proslavah
20. obletnice UM.
Na seji so dokončno potrdili sklep o izdaji društvenih izkaznic z dovoljenjem
uporabe znaka UM, o čemer se tehnično dogovorita spec. Golija in g. Gojkovič.
Načrtovali so podelitev diplom magistrom in doktorjem v Kazinski dvorani (15. 9.)
ter razstavo »razvoja UM« ter otvoritev obnovljene tehnične knjižnice (18. 9.).
Za 22. september je bil napovedan izlet z vlakom »po Slomškovih sledeh«: izstop
je bil v Šentjurju z obiskom Ipavčeve hiše, nato v Olimje in na Slomškov muzej v
Ponikvo, kar je izredno uspelo.
4. oktobra je bil udejanjen literarni večer v svečani dvorani na Rotovžu v pripravi
dr. Mirka Križmana, ob nastopih g. Vinka Ošlaka, g. Janka Ferka in g. Toneta
Partljiča.
Odpovedana je bila ekskurzija v Lendavo za 10.oktober.
Dne 11. oktobra je objavil Večer sestavek o obnovi rektorata na Slomškovem
trgu.
Dne 16. oktobra so se predstavniki Društva udeležili odkritja spominske plošče
Huga Wolfa in centralne proslave KUD Študent v Unionski dvorani.
Dne 21. oktobra je bil odpovedan akademski ples v hotelu Slavija.
Dne 24. oktobra je bila najavljena okrogla miza s predstavitvijo knjige dr.
Devetaka.
Seja 13. novembra je najavila sklic okrogle mize za isti dan, in sicer na predlog
mag. Gorškove (predsednice sindikalne konference visokih šol) na temo
»povišanje plač visokošolskim pedagogom«. Prav tako je potekala razprava
»osnutka predloga zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih«, ki jo je predložil
rektorat UM.
Dr. Zgagi na Ministrstvo za šolstvo in šport je Društvo poslalo dopis o enotnem
mnenju glede nazivov, po katerem je potrebno razlikovati status »profesorja« na
srednji in visoki šoli, kajti podelitev diplom se daje le s strokovnim nazivom, ne
pa statusom, ki se v teku službenih let lahko spreminja. Društvo je tudi vztrajalo
na pravici do vpisa znanstvenih nazivov v javnih listinah.
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Sklep Društva je bila organizacija »novoletnega« šahovskega turnirja za dan 11.
januarja; izvedbo in nadzor vodita dr. Nemec in dr. Majerič.
Občnega zbora ljubljanskega Društva dne 13. 12. se ni nihče udeležil.
Zadnja seja v tem letu je bila 18. decembra in je najavljala silvestrovanje v klubu
ter sklic občnega zbora. Podelili so tudi nagrade za prizadevno delo blagajničarki
in za pisanje zapisnikov gdč. Bedenikovi. Blagajničarka ga. Štrosova je poročala,
da ima Društvo tega dne na računu 316.000 SIT.
Kot je to v navadi za »silvestersko sejo«, je temu sledila pogostitev članov
izvršilnih teles Društva.
1996
1. redna seja v novem letu je bila 16. januarja, vsa v znamenju priprav na občni
zbor Društva. Obravnavala je morebitne spremembe v pravilniku ter spremembe
v strukturi članstva izvršilnih teles. Obstaja možnost, da kateri izmed dosedanjih
članov ne želi več sodelovati. Za popravek članarine so se zavzemali tako, da bi
se povišala s 1.000 na 1.500 SIT.
Redni letni občni zbor je potekal 27. februarja. Predsednikovo poročilo je bilo
sestavljeno na petih straneh gostega tipkopisa. Iz finančnega poročila izhaja, da
je imelo Društvo v enoletnem poslovanju 654.203 SIT prihodkov in 548.428 SIT
odhodkov, kar pomeni pozitivni saldo v višini 105.776 SIT.
Upravni odbor je štel ta čas 19 članov. Število posameznih delegatov s fakultet je
bilo glede na številčnost oz. velikost posameznih članic UM takšnole: EPF so
zastopali dr. Oblak, dr. Pauko in dr. Žižmond, PEF dr. Šabčeva (namesto spec.
Golije), dr. Križman in akad. dr. Mlinarič, tehniške fakultete pa: dr. Dogša (FERI),
dr. Lipičnik (FG), dr. Doleček (FKKT), dr. Kiker (FS), dr. Jug (FOV Kranj), dr.
Berčič (FK), dr. Pernek (PF), ddr. Ojnik (TEOF), dr. Brumec (VZŠ), mag.
Sapačeva (UKM), mag. Gorškova (zastopstvo asistentov), mag. Završnik
(zastopstvo tehniško-raziskovalnih zavodov), dr. Glaser kot zastopnik Splošne
bolnišnice Maribor in Zdravstvenega doma Maribor. Medtem ko je predsedništvo
UO nadaljeval dr. Pauko, je prevzel podpredsedništvo dr. Mirko Križman. Po
enem letu so zamenjali tajnika dr. Žižmonda z dr. Oblakom. Nadzorni odbor vodi
dr. Đonlagić s članoma dr. Polancem in dr. Škerbičevo, častnemu razsodišču pa
predseduje v naslednji mandatni dobi dr. Lah s članoma dr. Nemcem in dr.
Potočnikom.
Med predlogi intenziviranja društvenih dejavnosti so bili: povečevanje števila
članstva, pospeševanje druženja ob torkih in petkih, ko je klub odprt; prirejanje
okroglih miz ter kulturnih dogodkov: literarnih večerov, slikarskih in fotorazstav).
Sem sodi tudi predstavitev projektov, novih učbenikov in knjig za tržišče…, vse v
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klubskih prostorih ali dvorani Univerzitetne knjižnice. Primerno bi bilo tudi
sodelovanje s kolegicami in kolegi drugih univerz. To bi dosegli z vabili k
obiskom. Društvo naj tesneje sodeluje z rektoratom, in sicer tudi glede sožitja v
stavbi na Slomškovem trgu. Predvsem gre za sodelovanje z mediji v smislu
vplivov na dobro ime UM.
Na občnem zboru so se ponovno zahvalili g. Gojkoviču kot direktorju Studia Linea
za sponzorstvo v smislu brezplačnega razmnoževanja propagandnega materiala
in tiskanje društvenega pravilnika (statuta). Zahvala je veljala tudi rektoratu za
brezplačno ogrevanje in osvetljevanje društvenih prostorov, prav tako za
sodelovanje pri adaptaciji kluba, tudi za dovoljenje, da opravljata blagajniške
posle ga. Štrosova ter administrativno-tehnična dela g. Miha Pauko, sicer oba
zaposlena v rektoratu.
Dne 11. aprila je bila 1. redna seja s konstituiranjem izvršilnih teles Društva; člani
so ostali isti iz preteklega poslovnega leta: s predsedovanjem dr. Pauka, s
podpredsednico dr. Škerbičevo in tajnikom dr. Oblakom.
Napovedali so ustanovitev samostojnega sindikata UM ter izdajo in razdelitev
članskih izkaznic ter pravil Društva. Začeli so s pobiranjem članarin po
posameznih fakultetah. Tajnik je poročal o ugodnostih, ki jih imajo člani z
izkaznicami v univerzitetnih knjižnicah, tudi v obisku muzejev ter galerij. Zlasti je
pomemben popust pri nabavi knjig v univerzitetni knjigarni. Društvo si bo
prizadevalo doseči ugodnosti tudi v sosednjih državah: Avstriji, Madžarski in
Hrvaški. Društvena izkaznica velja za vstop v klub in ob obisku Meranovega.
Dne 7. maja je odprl v prostorih Pedagoške fakultete svojo razstavo prof. Golija.
Rektor in prorektor UM sta pripravljena načeti diskusijo na temo kreditnega
študija. To je bilo izrečeno v okviru okrogle mize, ki je bila 22. maja. Diskusija je
bila zanimiva, vendar nedorečena.
Ob projektu »Lent« se je rektor dogovarjal s predsednikom Društva, da
organizira okroglo mizo o kulturologiji; to bi bilo v sozvočju z ustanavljanjem
humanistične smeri študija.
Določili so zastopstvo profesorjev ob papeževem sprejemu v mariborski Stolnici.
V njem naj bi bili: dr. Pauko, dr. Brešar, dr. Križman, dr. Glaser, mag. Završnik in
mag. Sapačeva.
V klubskih prostorih je potrebno nabaviti mizne prte, pri čemer naj sodelujejo v
izbiri dr. Škerbičeva, spec. Golija in ga. Studenčnik.
Ljubljanskemu Društvu nameravajo poslati primerek nove društvene izkaznice.
Tajnik je moral izpolniti in predati obrazec zahtev za vpis sprememb temeljnega
akta Društva v register društev, to vodi Upravna enota Maribor.
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Društvo je samo posredno sodelovalo v stavki pedagoških delavcev, ko je
pooblastilo dr. Jožeta Nemca, da sodeluje v razgovorih z ljubljanskimi kolegi.
Predsednik se je 1. oktobra udeležil svečanosti sprejema študentske ustave v
Univerzitetni knjižnici.
Dne 3. oktobra je predsednik spregovoril na žalni seji – komemoraciji za umrlim
častnim članom akademikom dr. Trstenjakom in se 4. 10. v spremstvu dr.
Glaserja in ddr. Ojnika udeležil pogreba v Gornji Radgoni.
Dne 6. oktobra je potekal šahovski turnir profesorjev UM; na tem turnirju je
ponovno zmagal dr. Musil. Organizirala sta ga dr. Majerič in dr. Bajc, Društvo pa
je podelilo zmagovalcu pokal.
Dne 15. oktobra je potekal literarni večer v dvorani Rotovža na temo kulturološke
in etnomloške zgodovine severovzhodne Slovenije, s poudarkom na pesmih in
proznih delih. Z moderatorjem dr. M. Križmanom je nastopil pesnik in novinar g.
Ernest Ružič na temo pisane umetniške besede o Muri in Prekmurcih.
Dne 18. oktobra je bila okrogla miza zastopstev obeh univerz v Betnavskem
gradu na temo »Vloga in mesto univerzitetnih profesorjev Maribor pri
povezovanju univerze z njenim okoljem«.
Dne 21. oktobra je naslovil dr. Kiker pisni predlog na častno razsodišče glede
obravnave svojega habilitacijskega postopka.
Dne 11. novembra se je predsednik udeležil odprtja razstave o Svetem pismu v
avli Univerzitetne knjižnice in simpozija v škofijski avli.
Društvo je predvidelo za 15. november izlet in piknik članstva na Meranovem.
Prireditev sta vodila predsednik in dr. Berčič z VAŠ.
Nekateri člani Društva so se udeležili 17. novembra svečanega zaključka
literarnega simpozija v Desterniku.
3. redna seja UO in NO in ČR je bila 26. novembra v društvenih prostorih. Ga.
Sapačeva je seznanila člane UO o možnostih sodelovanja članov z univerzitetnima
knjižnicama v Gradcu in na Dunaju.
21. novembra je društvena pisarna urgirala pri zamudnikih za plačilo članarine.
Dne 4. decembra je bila predstavitev zbornika »Kritika neoliberalizma« v
Univerzitetni knjižnici, nato pa pogostitev petih predstaviteljev v društvenih
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prostorih. Srečanje so organizirali Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor,
Društvo slovenskih učiteljev in revija 2000 z napovedjo prof. Dušana Nendla.
T.i. silvesterska seja izvršilnih teles Društva je bila 10. decembra ob topli večerji.
Med drugim so obravnavali prošnjo pravnikov-advokatov, ki bi želeli imeti enkrat
mesečno sestanek v klubu.
Tedaj so podelili letno nagrado blagajničarki ge. Štrosovi.
Občni zbor Društva je bil 11. decembra po ustaljenem postopku poročanja.
Predsedništvo je ostalo še naprej pri dr. Pauku, pač pa je prevzel
podpredsedniško mesto dr. Mirko Križman s Pedagoške fakultete. V članstvo so
adoptirali še akad. dr. Mlinariča, sicer pa so ostali isti člani drugih izvršilnih teles.
12. decembra je bil božično-novoletni koncert z rektorjevim sprejemom v
Betnavskem gradu. Ob tej priložnosti so promovirali v častno doktorico UM Zoro
Janžekovič. Predsednik Društva ji je prav tako čestital in jo povabil v častno
članstvo. Temu je sledila promocija škofa dr. Šuštarja v častnega doktorja UM. S
strani UO Društva so se svečanosti udeležili predsednik, podpredsednik, dr.
Berčič in dr. Glaser.
Klubsko silvestrovanje je bilo v tradicionalnem vzdušju s 44 gosti.
1997
Dne 6. januarja so priredili v klubu šahovski hitropotezni turnir med študenti in
profesorji. Porodila se je tudi misel na razširjeno meduniverzitetno tekmovanje na
desetih deskah s petimi profesorji in petimi študenti.
Dne 13. januarja je potekala prva seja UO v tem letu. Bila je zelo kratka, ker so
se na njej pogovorili samo o najnujnejših potezah tega meseca in februarja.
Govor je bil o izpeljavi šahovskega turnirja in polemiki, če naj na njem sodelujejo
samo profesorji ali tudi študentje. V tej zvezi so se ustavili ob oceni poravnave
stroškov za ljubljanske udeležence.
Predsednik je poročal o klubskem silvestrovanju, o novoletnih čestitkah članom in
ljubljanskemu Društvu in izplačilih letnih nagrad blagajničarki ge. Štrosovi in Mihi
Pauku za vestno administrativno delo v teku preteklega leta.
Plesna šola Pingi je ponudila organizacijo in izvedbo akademskega plesa v
Narodnem domu, a so na rektoratu menili, da bi bilo to primerno izvesti v marcu.
Sklicane seje za 29. maj ni bilo mogoče udejanjiti, pa so namesto te priredili v
juniju korespondenčno sejo.
Potekali so tudi dogovori glede izvedbe koncerta profesorjev na Pedagoški
fakulteti.
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Na dan dneva UM se je udeležil predsednik z nekaj članov UO v Kazinski dvorani
proglasitve častnega doktorja UM, akademika prof. dr. Emila Constantinescuja,
predsednika Romunije.
Veliko število članov UO se je udeležilo slovesnosti dneva UM dne 15. oktobra na
tehniških fakultetah.
Pripravili so anketno besedilo kot vprašalnik za člane Društva; izšel bo z
novoletnimi čestitkami.
Predsednik je zgladil spor s prorektorjem dr. Radonjičem, ki je bil v postopku
pred častnim razsodiščem.
Obravnava alternativnega izleta v Šri Lanko ali Južno Afriko prek agencije Van
Gogh ni imela dovolj odmevnosti.
7. novembra so izvedli veliko akcijo za silvestrovanje, ki pa so ga morali kasneje
odpovedati zaradi premajhnega števila prijavljenih.
Zastopniki Društva so se udeležili Murkovega simpozija in novoletnega sprejema
na Betnavskem gradu.
1998
Dne 27. februarja je bila redna seja UO Društva. Na njej so sporočili odstop prof.
Golije kot člana UO in predlagali zamenjavo z dr. Nado Šabec kot zastopnico s
Pedagoške fakultete. Namesto dr. Brumca bi z Visoke zdravstvene šole pritegnili
mag. Majdo Pajnkihar.
Dne 19. marca je bil redni letni občni zbor Društva, ki ga je vodil dr. Brešar. Iz
finančnega poročila je bilo razvidno, da je imelo Društvo 10. januarja 1996 saldo
198.503 SIT, dne 11. decembra 1997 saldo 851.771 SIT, dne 19. marca 1998 pa
669.888 SIT.
Pri volitvah je nadaljeval s predsedovanjem UO dr. Pauko, podpredsedniško
mesto pa je prevzel akad. dr. Mlinarič. Tajnica Društva je postala mag. Jožica
Knez-Riedl z EPF. Blagajno pa je vodila še naprej ga. Štrosova. Predsednik
nadzornega odbora je postal dr. Đonlagić, predsednik častnega razsodišča pa dr.
Nemec.
Konstitutivna seja po občnem zboru je bila 26. marca; na njej so imenovali
komisijo glede novih društvenih prostorov pod vodstvom dr. Lipičnika. Le-ta
kontaktira g. Kožarja v vseh tekočih izvedbenih zadevah. V komisijo so pritegnili
tudi glavnega tajnika UM dr. Čuša v zvezi s civilnopravnimi zadevami. Svečano
pisno vabilo za včlanitev v Društvo je pripravil g. Gojkovič iz Studia Linea. Pri
včlanjevanju »kulturnikov« z akademskimi naslovi pa je bil pooblaščen dr. Klasinc
za sestavo spiska kandidatov. Prav tako so se dogovorili, da organizira izdelavo
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članskih izkaznic g. Miha Pauko z izdelovalcem iz Ljubljane. Upravni odbor je še
izjavil, da podpira »opozorilno stavko« profesorjev, najavljeno za 31. marec. Z dr.
Jožetom Nemcem so se dogovorili, da prenesejo naslovnike – člane izvršilnih
teles Društva na računalniški zapis, vključno z izdelavo nalepk za pisma.
Dne 18. maja je razposlal predsednik Društva vabilo za izlet in redno sejo pri
Treh kraljih; do tega pa ni prišlo. Istega dne se je udeležil predsednik
celovečernega koncerta pevcev in študentske folklore v Unionski dvorani.
Pozdravil je nastopajoče v imenu profesorjev UM. Prav tako se je kot zastopnik
Društva istega dne udeležil Gerschwinovega koncerta na Pedagoški fakulteti.
19. maja so izvedli šahovski turnir med profesorji in študenti. Na turnirju je
zmagal študent Rigler s Pedagoške fakultete. Turnir je vodil dr. Majerič.
Dr. Kiker se je dogovoril za sestanek z županom Občine Slovenska Bistrica za 29.
maj; na sestanku naj bi bil govor o vprašanjih bolnice Jesen na Pohorju.
Dne 28. maja je bila problemska konferenca na temo povezovanja UM z
gospodarstvom; aktivno je sodeloval tudi mag. Završnik.
Dne 4. junija je bila seja UO, na kateri so bile že priprave za manifestacije ob
univerzitetnih dneh v oktobru. Ta dan je bila tudi okrogla miza z gostjo dr. Barico
Maretič-Požarnik z ljubljanske Filozofske fakultete na temo odprtih vprašanj
visokošolske pedagogike. Razgovor je vodil dr. Kramar s Pedagoške fakultete.
Junija so sprejeli v članstvo Društva dr. Mitjo Tavčarja z ljubljanske Univerze, ki
deluje v okviru podiplomskega študija na EPF.
G. Feguš s PEF je pripravljen organizirati v imenu Društva instrumentalnoglasbeni večer s sodelujočimi pedagogi (8-10 nastopajočih) v Kazinski ali Viteški
dvorani.
Na seji dne 8. oktobra so najprej čestitali k doktoratu članici UO ge. Jožici KnezRiedl, nato pa obravnavali literarni večer v Slovenski Bistrici.
12. oktobra je bil v Viteški dvorani slovenjebistriškega gradu literarni večer pod
moderatorstvom dr. M. Križmana; nastopila sta pesnik dr. Janko Čar in diplomant
PEF g. Stane Črnčič iz Poljčan.
Več članov UO se je 15. oktobra udeležilo dnevov UM v Dvorani Boruta Pečenka
tehniških fakultet.
Za 15. december je bila sklicana seja UO z obravnavo društvenega vprašalnika;
govorili so tudi o višini članarine v naslednjem letu; le-ta naj ostaja na ravni tega
leta, tj. 2.500 SIT. Sledil je dogovor za običajno letno nagrado računovodkinji ge.
Štros, prav tako Mihi Pauku za računalniško vodenje članske evidence. Potreben
je bil dotisk društvenih pravil z etičnim kodeksom, kajti novim članom podarjamo
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ob vpisu v Društvo obe listini. Društvo je pristopilo tudi k inventarizaciji, posebej
umetniških slik. Pri tem je bil vodja komisije dr. Polanec.
Ob tej »silvestrski« seji s toplo večerjo so čestitali z lončkoma »božične rože«
članicama, ki sta dosegli to leto raven doktorata znanosti. To sta bili dr. Jožica
Knez-Riedl in Irena Sapač.
Silvestrovanje v društvenih prostorih je uspelo pri 40 udeležencih, Društvo pa je
prigospodarilo 128.221 SIT dobička.
1999
Takoj po Novem letu so razposlali korigiran vprašalnik s sočasnimi novoletnimi
voščili. Tem so priložili tudi položnice za plačilo članarine. Vprašalnike je tehnično
obdelal g. Miha Pauko, analizirala pa jih je dr. Jožica Knez-Riedl.
14. januarja je prejelo Društvo od rektorata v presojo osnutek »Društva
diplomantov in prijateljev UM«.
Dne 15. januarja je priredil literarni večer dr. Mirko Križman v dvorani Srednje
prometne šole na Studencih. Predstavil je svojo novo pesniško zbirko »Studenci«.
Pri tem je sodelovalo Društvo z Zvezo kulturnih društev in Mariborsko literarno
družbo.
Dne 18. februarja je bila redna seja s poročilom o društveni članarini za 1999,
prav tako tudi obravnava rezultatov ankete, ki jih je opravila dr. Knez-Riedlova.
Anketa je imela 16 vprašanj in je zajemala tematiko glede pomembnosti
delovanja Društva v prihodnje.
Obravnavali so tudi pravila »Društva diplomantov in prijateljev UM« za vse, še
zlasti mlajše visokošolske pedagoge. Za zadnji teden v maju so napovedovali 3dnevni društveni izlet na Madžarsko z natančnim itinerarjem; vse pripravi dr. Jože
Nemec s Fakultete za kmetijstvo.
V prvih dneh februarja je sklical glavni tajnik UM dr. Čuš pripravljalni sestanek za
organizacijo akademskega plesa skupaj s plesno šolo Pingi. Datum prireditve
sredi marca bi bil po mnenju dr. Pauka in dr. Polajnarja problematičen zaradi
drugih podobnih prireditev v Narodnem domu.
Po dogovoru z rektorjem dr. Toplakom je potekala dne 23. februarja okrogla
miza v veliki dvorani Pravne fakultete na temo »Poslanstvo in razvojni program
UM«; to je potekalo pod okriljem Društva.
Do te seje se je prijavilo v Društvo 64 novih članov – magistrov in doktorjev
znanosti.
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Priprave so stekle tudi za občni zbor, predviden konec marca. V tej zvezi je
akademik dr. Mlinarič obvestil predsednika, da ne more več sodelovati kot
podpredsednik Društva zaradi prezaposlenosti.
Dne 18. marca je bila naslednja seja UO v sejni sobi rektorata, predvsem z
namenom priprav na redni letni občni zbor. Dodelan itinerar 3-dnevnega
kulturnega potovanja na Madžarsko so predložili za sejo; izvedba naj bi bila od
28. do 30. maja v aranžmaju Turistagenta.
Dne 13. aprila je bil redni letni občni zbor v veliki dvorani Pravne fakultete.
Iz poslovnih poročil je bilo razvidno finančno stanje Društva; bilanca je prikazala
takšno stanje: 2,506.477 SIT prihodkov in 600.469 SIT odhodkov; tako so beležili
pozitivni saldo v znesku 906.008 SIT. Pri tem je bila izvedena vezava sredstev pri
banki še z dodatnimi 1 milijoni SIT.
Število članov se je zasidralo pri številki 774.
Posebna točka dnevnega reda je bila objava društvene ankete u ustnim
poročanjem dr. Knez-Riedlove. Na občnem zboru so se dogovorili, da bodo
odložili tisk nove društvene izkaznice, ker še ni prišlo do zagotovila, če ta
dokument lahko uporabljajo v Univerzitetni knjižnici.
V prehodnem obdobju je podpredsedniško mesto prevzel spet dr. M. Križman.
Dan po občnem zboru se je predsednik v družbi rektorja dr. Toplaka udeležil
sprejema na mariborski škofiji pri dr. Krambergerju v zvezi s promocijo akad. dr.
Mlinariča. Tega je odlikoval papež z redom sv. Gregorija Velikega za laike v znak
njegovega obsežnega znanstvenega dela na področju zgodovine slovenskih
samostanov.
Dne 6. maja je bila v »Lujevem štiblu« na Fakulteti za kmetijstvo žalna seja za
umrlim, doslej najmarljivejšim funkcionarjem Društva – prof. dr. Lujom
Polancem. Na seji je spregovoril v daljšem nagovoru predsednik dr. Pauko.
Delegacija UO se je udeležila pogreba v Slovenski Bistrici.
Dne 12. maja je bila okrogla miza v društvenih prostorih »o etiki v raziskovalnem
delu« z uvodno besedo gostujočega švedskega profesorja dr. Olofa Gunnarssona
iz Gőteborga.
Dne 15. maja je bil jubilejni koncert APZ v Unionski dvorani, kjer je pevcem
čestital predsednik dr. Pauko. Po koncertu sta se z dirigentom prof. Fűrstom
pogovarjala o sodelovanju članov APZ z UM.
Dne 22. maja je bila v sejni sobi UM na Krekovi razprava na temo izbirnega
študija ali kreditnega sistema z uvodnim govorom dr. Toplaka in podrobnim
pojasnjevanjem prorektorja dr. Ovina. Pri tem je zastopal mnenje študentov g.
Božidar Pučnik iz ŠOU.
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Dne 25. maja smo spet priredili hitropotezni šahovski turnir z udeležbo 12
šahistov. Zmagovalcu g. Gruškovnjaku je podelilo Društvo zmagovalni pokal.
Dne 7. julija je prejel dr. Pernek v preučitev elaborat pod naslovom »Novosti pri
finančnem poslovanju društev«.
Dne 11. maja je bila okrogla miza na temo »Visoko šolstvo na Japonskem« z
uvodničarjem dr. Vladimirjem Kosom iz Tokia.
Dne 31. maja je bila v prostorih prenovljene univerzitetne zgradbe na
Slomškovem trgu okrogla miza na temo »Nadaljnji razvoj humanistike na UM«.
Dne 4. junija je sledila okrogla miza na temo »Odprta vprašanja visokošolske
pedagogike« s predavateljico prof. dr. Barico Marentič-Požarnik.
Dne 10. junija je bila redna seja UO v društvenih prostorih s poročilom o poteku
nedavnega občnega zbora.
Temu je sledila informativna okrogla miza na temo »novelacija zakona o visokem
šolstvu in odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru« z uvodnimi besedami
rektorja dr. Toplaka in poslanca g. Rudolfa Mogeta.
Dne 28. septembra je bila seja UO s poročilom predsednika o delu v počitniškem
času, pripravi literarnega večera v Slovenj Gradcu in pripravah na akademski ples
v Kazinski dvorani.
Dne 8. oktobra je bil literarni večer v knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu z
nastopajočimi: g. Marjanom Pungartnikom, g. Marjanom Kolarjem in g. Antonom
Repnikom (akademskim slikarjem kot ilustratorjem Pungartnikove knjige). Večer
je moderiral zaslužni prof. dr. Mirko Križman. Na prireditev v Slovenj Gradec je
peljal avtobus, ki se je spotoma ustavil v galeriji g. Repnika na Muti.
Dne 23. novembra je bila ponovno seja UO v društvenih prostorih. Govor je bil o
sodelovanju Društva pri decembrski glasbeni prireditvi Pedagoške fakultete v
»Božično-novoletni akademiji«.
Dne 4. decembra je Društvo organiziralo 1. »univerzitetni ples« v Kazinski
dvorani. Na plesu je igral ansambel »Black & White«. Zanj je Društvo razposlalo
850 vabil. V pripravljalnem odboru so bili poleg predsednika še dr. Polajnar,
blagajničarka ga. Štrosova in g. Miha Pauko. Pri tem so bili donatorji: Henkel
Slovenija, Srednja kmetijska šola, Vinag, Florina, Studio Linea, kavarna Zupan,
Emavs, Zdravilišče Rogaška Slatina, rektorat UM, g. Čeček. Prireditev je
vsebinsko sicer sijajno uspela, finančno pa je bil neuspeh v višini 324.820 SIT;
vzrok za to je bil nedoseženo minimalno število udeležencev. Kljub 800 poslanim
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vabilom sta predsednik in dr. Polajnar načrtovala vsaj 100 gostov, vplačanih
vstopnic pa je bilo 76.
Dne 15. decembra je bila v amfiteatru Pedagoške fakultete najavljena »božičnonovoletna akademija študentov glasbe« z vabilom vsem profesorjem, asistentom
in študentom UM. Iniciativo zanje je dalo Društvo, akademijo pa je organiziral
Oddelek za glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti (pedagogi Maksimilijan
Feguš, spec. Jože Fűrst in mag. Ivo Kopecky).
Tiste dni se je ponesrečil naš član dr. Glaser v prometni nezgodi pri Novi Gorici.
Predsednik je izrazil njegovi družini sožalje in zaskrbljenost.
Na »silvestrski seji« 16. decembra sta bila na programu analiza jubilejnega
univerzitetnega plesa in vprašanje društvene članarine v naslednjem letu. Za
januarsko okroglo mizo so predlagali tematiko poimenovanja »univerzitetnega
profesorja«, ker se sedanji naziv enači s srednješolskim profesorjem. Kot
alternativni predlog je bila tudi tema »Kultura Maribora kot univerzitetnega
mesta«, prav tako »Študij na daljavo«. Razmišljali so, če bi kazalo pošiljati
novoletnih čestitk po internetu ali pa še po nekdanjem načinu - po pismih.
UO je podelil letni nagradi za prizadevno delo v teku leta ge. Štrosovi in g. Mihi
Pauku za opravljeno računalniško evidenco članstva. Blagajničarka je sporočila,
da ostaja ob koncu leta v društveni blagajni 247.235 SIT, ob dodatku enega
milijona SIT, ki je vezan na bančnem računu. Po seji je sledila topla večerja.
Silvestrovanje je bilo ponovno v društvenih prostorih s toplo-hladnim bifejem, ki
ga je pripravila ga. Sonja Uršnik.
2000
V januarju je Društvo sporočilo članstvu, da znaša letna članarina 2.500 SIT.
13. marca je bila sklicana seja UO z namenom priprav na občni zbor. Predvsem
je bila v presoji kandidatna lista za nova izvršilna telesa, z določno izjavo
kandidatov o aktivnem sodelovanju. Prav tako so diskutirali o promociji
morebitnega kandidata za častno članstvo. Dotaknili so se tudi vprašanja načina
propagiranja za občni zbor.
Seji je sledila okrogla miza na temo »Novelacije zakona o visokem šolstvu in
odloku o preoblikovanja Univerze v Mariboru«. Uvodničarka je bila dr. Lučka
Lorber, pojasnjeval pa je tudi prof. Moge.
Dne 21. marca je sklicalo Društvo svoj redni letni volilni občni zbor. Po običajnem
programu so bila najprej poročila. Predsednikovo poročilo je zapisano na 4
straneh računalniškega tipkopisa; poročilo nadzornega odbora ni ugotovilo
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nobenih napak poslovanja, častno razsodišče pa ni imelo nobenega primera
razhajanj med profesorji. Finančno poročilo je izkazovalo 2,608.963 SIT
prihodkov in 1,203.465 SIT odhodkov, tako da je bil dne 21. marca saldo
405.498 SIT v nevezanih sredstvih, v vezavi pa še en milijon tolarjev.
Ker je bilo to leto volilno, so izvedli ponovno izbor članov izvršilnih teles. Do
sprememb nasproti prejšnjemu UO prihaja razširjeno število 22 zastopnikov, in
sicer glede na velikost fakultet ter dodatno kulturnih znanstvenikov. V vodstvu
Društva ostaja dr. Pauko kot predsednik, kot podpredsednik dr. M. Križman, kot
tajnik pa dr. Kiker.
V zastopstvu šol so pri Pedagoški fakulteti spremembe: z izstopom akad. dr.
Mlinariča vstopa spec. Anka Krašna, dr. M. Križman, dr. Šabčeva, dr. Rajtmajer. Z
EPF izstopa dr. Oblak, ki ga zamenja dr. Vito Bobek; PF zastopata dr. Pernek in
dr. Rijavčeva, na novo pa vstopa za VZŠ dr. Dušanka Mičetić-Turk. V UO se
sprejme tudi dr. Peter-Pavel Klasinc kot predstavnik kulturnih znanstvenikov.
Ostali člani UO ostajajo isti. Nadzorni odbor prevzema v svoje roke dr. Brešar s
članoma dr. Đonlagićem in dr. Škerbičevo. Častno razsodišče vodi dr. Lah s
članoma dr. Kerinom (namesto dr. Nemca) in dr. Potočnikom.
V razpravi se osredotoča dr. Đonlagić na vprašanje pobiranja zamudnih članarin.
Članarina za naslednje obdobje velja 2.500 SIT, pobirajo pa jo s posamičnim
pošiljanjem položnic na dom. Društvo se je zavzelo, da oblikuje UM kulturne
sekcije APZ, folklore in še katere, ki bi zastopale UM v Mariboru in na tujem.
Potrebno bo nagovoriti članstvo k večjemu druženju, zlasti ko bodo urejeni novi
društveni prostori na Slomškovem trgu 15.
Proglasitev častnega člana Društva velja starosti univerzitetnih profesorjev UM,
zaslužnemu profesorju dr. Janezu Nemcu, sicer prvemu predsedniku Društva izza
40 let obstoja, ob njegovem 88. letu starosti. Utemeljitev za častno članstvo je
podal dr. Požar z omembo, da je bil dr. Nemec utemeljitelj Sekcije v Mariboru.
Promocijo je izvedel predsednik dr. Pauko s predajo listine.
Dne 12. aprila je organiziral tajnik dr. Kiker s Fakultete za strojništvo v društvenih
prostorih omizje z naslovom »Izobraževanje v srednjem in visokem šolstvu s
tehniškega področja mehatronike«.
Dne 13. aprila je bila prva seja po občnem zboru s podrobnejšo obravnavo
pobiranja članarin in glede srečanja z ljubljanskimi kolegi na obisku v Mariboru.
Lista izvoljenih članov je bila predstavljena na domači spletni strani Društva.
Aktualna tematika za sklic okrogle mize v maju ali juniju bi bila npr. pojav
vandalizma in ugled UM. Prav tako bi bila umestna tema razvoja visokega šolstva
v Evropi in Sloveniji. Dr. Đonlagić je predlagal, da se tudi v Mariboru ponovi
aprilski razgovor Slovenske znanstvene fundacije.
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Dne 13. maja je bil najavljen obisk iz Ljubljane. Zastopnike ljubljanskih kolegov,
ki so pripotovali v Maribor z avtobusom, so pričakali v klubskih prostorih, nato so
jim razkazali nove klubske prostore na Slomškovem trgu. Potem so krenili na
Meranovo k ogledu in se pogovarjali o morebitnih skupnih nastopih. Kratek
kulturni program so izvedli: dr. Berčič z obrazložitvijo zgodovine Meranovega, dr.
M. Križman z recitalom nekaterih prigodnih pesmi. Sledila je pogostitev, ki jo je
organiziral dr. Jože Nemec. Predsednik ljubljanskega Društva dr. Baldomir Zajc se
je v spremstvu častnega predsednika dr. Ogorelca ter prejšnjega predsednika dr.
Sunčiča zahvaljeval za nadvse lep sprejem.
Dne 16. maja je bil na rektoratu sestanek z glavno tajnico UM dr. Lučko Lorber
glede vključitve Društva v svečano otvoritev prenovljene stavbe na Slomškovem
trgu. Otvoritev naj bi potekala 16. septembra s primernim družabnim
programom, ki bi ga oblikovalo Društvo.
Na seji 29. maja so razpravljali o pismu, naslovljenem na rektorat UM, glede
novih društvenih prostorov in napovedali otvoritev dne 16. septembra, ko slavi
Društvo 25 let UM.
Dne 31. maja je bila sklicana okrogla miza na aktualno temo »Filozofska fakulteta
– da ali ne«.
Dne 12. oktobra je bila seja UO s poročilom predsednika o finančnem izidu
proslave Društva na novi lokaciji Slomškovega trga, z oceno primernosti in
ustreznimi nadaljnjimi koraki. Predlagali so tudi novembrsko sejo na Meranovem,
po martinovanju. Sledil je pogovor o decembrski družabnosti s plesom v
Trstenjakovi dvorani.
Iz finančnega poročila blagajničarke ge. Štrosove izhaja, da je imelo Društvo s
prireditvijo slavnostne proslave in ob 150 gostih skupno 501.163 SIT izdatkov. Po
stanju 12. oktobra novi klub na Slomškovem trgu 15 še nima vse kuhinjske
opreme, pač pa je nared sejna soba oz. bodoča klubska pisarna. Junijski razpis za
gostinca v klubu ni uspel in ga je potrebno ponoviti, vendar pod drugačnimi
pogoji, ker se Društvo zavzema za interno poslovanje, ne pa za javno gostinstvo.
Dr. Lorberjeva je mnenja, da bo moralo Društvo poravnavati stroške tekočega
vzdrževanja »starega« kluba, ker zahtevajo tako finančniki pri proračunu UM. Za
nove klubske prostore Društvo ne bo z ničimer obremenjeno. Ta čas služi bifejska
kuhinja za pripravo hrane gostujočih gostincev in za banketno strežbo na
sprejemih ter občasnih proslavah.
Dne 16. novembra je bil sklic redne seje v klubu na Krekovi; na seji je poročal
predsednik o razgovoru z dr. Lorberjevo o finančnih predlogih za stari klub, ker
rektorat ne vidi možnosti vzdrževanja stavbe na Krekovi 2. Gre torej za
plačevanje najemnine starega kluba.
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V razgovoru je bila tudi organizacija in izvedba »univerzitetnega silvestrovanja« v
dvoranah rektorata. Razprava se je dotikala tudi morebitne organizacije
božičnega šahovskega turnirja med profesorji in študenti.
Dne 4. decembra je Društvo priredilo literarni večer v počastitev 200-letnice
Prešernovega rojstva, ki ga je pripravil dr. M. Križman in razlagal delo ter pomen
Prešernovega dvojezičnega pesnjenja ter recitiral nekaj njegovih izvirnih
slovenskih in nemških pesmi. Na citrah ga je spremljal g. Rado Lazar.
Dne 18. decembra je bila sklicana »silvestrska seja« za člane izvršilnih odborov.
Predsednik je funkcionarje seznanil s predlogom »sporazuma« med rektoratom in
Društvom glede uporabe univerzitetnih prostorov. Dr. Đonlagić je predlagal, da
skušamo najti najugodnejšo finančno varianto za rešitev problema vzdrževanja
starega kluba. Temu so sledili tudi predlogi za delovanje do semestrskih počitnic.
Predlagali so tudi ustanovitev sekcije asistentov za poživitev društvenih
dejavnosti. Razmišljali so o višini bodoče članarine z dvigom na 3.000 SIT. Spet
se je postavilo vprašanje letne nagrade ge. Štrosovi, Mihu Pauku in Dejanu
Kikerju za delo med letom. K temu so dodali še predlog društvene ekskurzije v
Rim ob prvomajskih praznikih naslednjega leta, kar naj bi bilo v premislek
predsedniku.
2001
Že 3. januarja so razposlali vsemu članstvu čestitke ob novem letu, najavili so
tudi članarino v višini 3.000 SIT in članstvo ponovno animirali za srečanja v
starem klubu.
Dne 5. januarja je predsednik predal vršilcu dolžnosti glavnega tajnika g. Rajku
Vrečarju dopis z navedbo problematike društvenih prostorov in željo, da ohrani
Društvo tudi prostore na Krekovi 2.
Za 30. januar je bila sklicana seja UO, kjer je poročal predsednik o silvestrovanju.
Bilo je prijavljenih 112 udeležencev. V zadnjem trenutku je uspel dogovor z
Mesarstvom Nikl za izvajanje gostinskih storitev. Sklenjena je bila tudi pogodba
za glasbeni program: prof. Janez Svečnik in Kvartet »Big band« z g. Stupanom.
Predsednik je posnel prireditev na videofilm. Kljub visoki udeležbi so kalkulirali
minimalni zaslužek z vstopnino 10.000 SIT, tako da je bil končni pozitivni saldo
30.000 SIT. Pri prireditvi sta veliko pomagala g. Miha Pauko in g. Dejan Kiker.
Ta mesec so se tudi dogovarjali s podjetjem Pohorje tours iz Slovenske Bistrice
za izvedbo izleta v Rim med 27. aprilom in 1. majem.
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26. januarja je rektor dr. Toplak sprejel delegacijo Društva (dr. Brešar, dr. Kiker,
dr. Pauko) v zadevi odprtih vprašanj koriščenja starih klubskih prostorov na
Krekovi. Predlagali so, da bi sprejeli plačevanje najemnine posamezni dekanati s
prispevki 0,6 % od njihovih prihodkov. Po drugi strani bi Društvo dovolilo
razdeljevanje malic v dopoldanskem času v novem klubu, po dogovoru z mag.
Kostanjevcem. Društvo si je izgovorilo pravico zadrževanja starega kluba
predvsem za družabnosti članov UM. Predlagali so, da bi izvedlo Društvo 8.
marca športni turnir v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja.
Z letom 2000 bi adoptirali v UO tudi dr. Lorberjevo, ki prihaja na Pedagoško
fakulteto.
Dogovorjeno je bilo, da se dovoljuje Društvu uporaba Trstenjakove dvorane za
kulturne manifestacije, zlasti še za predstavitev publikacij, ipd. Kot prvo so
predvideli predstavitev knjige akad. dr. Mlinariča.
Ga. Krašna zbere potrebne informacije za razstavo likovnikov v prostorih
univerzitetne galerije.
Društvo predlaga tudi ureditev kluba na Slomškovem trgu, po lastni presoji,
vendar z upoštevanjem načrtov prof. Podrecce. O omenjenem se zapiše
memorandum s podpisom vršilca dolžnosti glavnega tajnika g. Rajka Vrečerja.
Dne 30. januarja je bila seja UO, kjer je predsednik poročal o dogovorih na
rektoratu, o pobiranju članarine in o pripravah za izlet v Rim dne 27. aprila.
Iniciativni odbor za sekcijo asistentov bo vodila mag. Gorškova. Športni turnir
učiteljev in asistentov je bil predviden za 8. marec v Univerzitetnem športnem
centru Leona Štuklja. Pomerili se bodo v košarki, odbojki, malem nogometu,
badmintonu in namiznem tenisu. Prijave za turnir je sprejemal dr. Rajtmajer, na
rektoratu pa bo turnir koordiniral g. Miha Pauko.
Dne 31. januarja je predsednik pisno zaprosil akademika dr. Krašovca za
predstavitev njegove zadnje knjige – Prevod Svetega pisma.
Dne 22. februarja je bila seja UO s pripravami na občni zbor.
Dne 15. marca so ob rednem letnem občnem zboru, ki je bil v Trstenjakovi
dvorani UM, ugotovili: po finančni bilanci je bilo v blagajni zapisanih 747.500 SIT
prihodkov, odhodkov pa 121.366 SIT. Tako je bil saldo 1,754.593 SIT , vključno z
vezavo sredstev pri Novi kreditni banki Maribor.
Na občnem zboru so promovirali prof. dr. Sergeja Vrišerja v častnega člana
Društva za njegovo neutrudno pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na
področju umetnostne zgodovine in muzeologije. Pri tem je bil promotor dr. Lah.
Predsednik je predstavil nekaj aktivnosti v zvezi z opremljanjem novih društvenih
prostorov po vitrinah in pozval člane, da darujejo kake fotografske zapiske za
stalno razstavo. Mag. Gorškova je poročala o majhni pripravljenosti asistentov za
društvene dejavnosti. Dr. Klasinc je navedel, da obstaja kakih 30 kandidatov, ki
izpolnjujejo pogoje za članstvo.
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Dne 5. aprila je bila 1. seja po občnem zboru z napovedjo otvoritve likovne
razstave zdravnikov v galerijski dvorani, in sicer v počastitev mednarodnega
dneva zdravja.
Dne 19. aprila je prejel predsednik zahvalno pismo s strani Kluba koroških
Slovencev, da smejo uporabljati občasno klubske prostore za svoja srečanja.
Dne 20. aprila je organiziralo Društvo športno srečanje – tekmovanje za
visokošolske pedagoge in zaposlene na UM.
Dne 15. maja je dostavil predsednik pismo dr. Toplaku v zvezi z željami o
namembnosti društvenih prostorov v stavbi rektorata na Slomškovem trgu. Tam
bi si uredili društveno pisarno s hrambo dosedanje dokumentacije, prav tako
rekvizitov za prireditve… Vse to v sobici gornje etaže kletnih prostorov kluba.
Stenske vitrine naj rabijo trajni fotorazstavi iz preteklega klubskega življenja.
Društvo naj bi tudi uporabljalo Veliko dvorano UM za svečane prireditve.
Dne 17. maja je bil v starem klubu diskusijski večer na temo »Mediji in
mariborska univerza«.
Junija meseca sta predsednik in podpredsednik Društva naslovila na članstvo
nujno prošnjo, da se vzdržijo javnega polemiziranja o zadevah, ki so akademske
narave in lahko škodujejo tako študijskim programom kot pedagoškemu delu in
raziskavam ter vpisu študentov na posamezne študijske smeri. Velja priporočilo
za pogostejše sestajanje v klubskih prostorih, kamor sodijo take razprave.
Dne 16. septembra je bila svečana otvoritev društvenih prostorov v Veliki dvorani
UM v okviru 25-letnice UM s svečanim nagovorom predsednika. Pel je pevski zbor
»Canticum«, sledili pa so nastopi pesnikov dr. Janka Čara, g. Marjana
Pungartnika in dr. M. Križmana. Vrvico na vratih je prerezal dr. Danilo Požar kot
prvi predsednik Društva ob asistenci sedanjega predsednika.
Dne 26. septembra je bila seja v starih društvenih prostorih na Krekovi 2.
Predsednik je poročal o dejavnostih Društva v počitniškem času. Zavrnili so
pritožbo dr. Glaviča na častno razsodišče glede nepravilnosti na rektoratu.
Dne 26. oktobra je v Trstenjakovi dvorani predstavil dr. Mirko Križman svojo
knjigo o Goetheju pod naslovom »Faustovi krogi – silnice komponent v
Goethejevem Faustu«. Na promociji so sodelovali Marjan Pungartnik, akademik
dr. France Bernik in akademik dr. Jože Pogačnik.
Dne 9. novembra je bilo športno tekmovanje UM v Univerzitetnem športnem
centru Leona Štuklja. Udeležilo se ga je 120 tekmovalcev.
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Dne 12. decembra je bila v Trstenjakovi dvorani predstavitev nove izdaje Biblije s
komentarjem avtorja - akademika dr. Kraševca v okviru literarnega večera z
naslovom »Lepota prevoda svetega pisma v zvestobi izvirniku«. Moderacijo je
opravil dr. M. Križman.
Dne 20. decembra je bila otvoritev razstave profesorjev in asistentov-umetnikov
Pedagoške fakultete. Tega dne je bila nato tudi »silvestrska seja« s pogostitvijo
(toplo večerjo) članom izvršilnih odborov. Potekale so priprave na silvestrovanje v
dvoranah rektorata. Sklenili so, da ostane članarina v letu 2002 na isti ravni –
3.000 SIT. Predlagali so tudi »novoletno nagrado« ge. Štrosovi in g. Mihi Pauku.
Obisk k ljubljanskim kolegom je bil preložen za nedoločen čas. Sklep je bil, da se
ne organizira razstava pred novim letom, pač pa v letu 2002.
Člani Društva so se udeležili slavnostnega novoletnega koncerta v veliki dvorani
UM pod dirigentstvom prof. Fűrsta.
2002
V januarju je društvo razposlalo novoletno poslanico predsednika vsem članom, s
priloženo položnico za članarino. To sta pripravila ga. Štrosova in g. M. Pauko.
Dogovarjali so se z g. Gojkovičem za ureditev podnaslovov v dokumentaciji po
vitrinah novega kluba. Dogovor je bil tudi z gospo Tovšakovo iz Pokrajinskega
muzeja Maribor za prevzem društvene dokumentacije v šestih fasciklih.
Dr. Sapačeva in predsednik sta se udeležila sprejema pri županu Mestne občine
Maribor v nekdanji rotovški poročni dvorani ob priložnosti 80-letnice dr. Edvarda
Glaserja.
Dne 21. februarja je bila seja izvršilnih odborov, na katerem je poročal
predsednik o silvestrovanju, ki se ga je udeležilo samo 65 gostov, polovico manj
kot v letu 2000 (116 gostov). Čisti prihodek je bil 96.200 SIT.
V članstvo so sprejeli kulturnike z znanstvenimi nazivi: mag. Zdenko Petermanec
iz knjižnice EPF, mag. Slavico Tovšak iz Pokrajinskega arhiva Maribor, mag.
Marjana Toša iz Pokrajinskega muzeja Maribor, dr. Milka Mikolo iz Zgodovinskega
arhiva Celje ter mag.Tomaža Teropšiča iz Posavskega muzeja Brežice.
Dne 21. marca je bil redni letni volilni občni zbor, na katerem je podal predsednik
dr. Pauko poročilo za dvoletno obdobje 2000-2002 na štirih straneh tipkopisa.
Obravnaval je vodenje in strukturo društvenih izvršilnih teles, obseg članstva in
društveno članarino ter društvene dejavnosti. Prav tako je bilo predstavljeno
poročilo dr. Brešarja za nadzorni odbor. Poslovanje je bilo v redu. Podano je bilo
poročilo dr. Laha za častno razsodišče. Prebral ga je dr. Kiker namesto obolelega
predsednika. Blagajničarka je poročala o finančnem stanju Društva z navedbo
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prihodkov v letu 2001 v višini 1,618.943 SIT in odhodkov 212.227 SIT. Tako je
bil pozitivni saldo na dan 20. marca 1,406.716 SIT, vključno z vezavo sredstev pri
Novi kreditni banki Maribor.
Z volitvami v nova izvršilna telesa je po 12 letih oddal predsedovanje dr. Pauko
novemu predsedniku dr. Franciju Čušu. Podpredsednik društva je postal dr. Kiker,
tajništvo pa prevzel dr. Pauko. Računovodkinja je še naprej ostala ga. Štrosova.
Kot predsednik nadzornega odbora je ostal dr. Brešar, predsednica častnega
razsodišča pa dr. Geč- Koroščeva.
V UO so na novo vstopili vstopil z EPF dr. Borut Bratina, s Fakultete za
gradbeništvo pa dr. Metka Sitar. Pedagoška fakulteta je delegirala v UO dr. Lučko
Lorber, dr. Amanda Papotnika ter mag. Tomaža Sveteta. Pravno fakulteto
zastopata poslej dr. Franci Pernek in dr. Verica Trstenjak. Dr. Zmago Turk je
vstopil kot zastopnik Visoke zdravstvene šole. Po novem zastopa sekcijo
asistentov dr. Vanja Kokol, zastopnik Splošne bolnišnice Maribor pa je dr. Marjan
Skalicky.
V nadzorni odbor so pritegnili kot člana dr. Toneta Ploja ob dr. Edvardu Glaserju,
v častno razsodišče pa predsednico dr. Geč-Koroščevo ob članih dr. Danimiru
Kerinu in dr. Vinku Potočniku.
Ob soglasni izvolitvi je novi predsednik dr. Čuš prebral svojo vizijo vodenja
društva in potrebe po določenih dejavnostih v prihodnje:
- aktiviranje starih društvenih prostorov, potrebno je ugotoviti, kdo so in bodo
uporabniki kluba; z gospo Studenčnikovo bo potrebno skleniti pisni dogovor;
ponovno je potrebno pregledati pravni status klubskih prostorov na Krekovi 2 in
na Slomškovem trgu 15;
- potrebno je poskrbeti za izdajo novih članskih izkaznic tistim, ki so jih nedavno
sprejeli v članstvo;
- potrebno je oživiti sekcijo asistentov (dr. Kokolova);
- organizira naj se majski piknik za članstvo na Meranovem;
- razmisliti je o predlogu jesenskega potovanja v Rim in Apulijo;
- v razmisleku naj bo organizacija literarnega večera (dr. M. Križman);
- jesensko športno tekmovanje (dr. Kiker);
- v času »akademskih dni« ali v začetku študijskega leta 2002/03 bi bilo primerno
organizirati koncert za profesorje in študente (prof. Svete);
- proučiti je termin povratnega obiska ljubljanskemu Društvu (predsednik);
- redne seje naj bodo vsaj vsaka dva meseca;
- potrebna je revizija članstva z ugotovitvijo plačevanja članarin (dr. Pauko, dr.
Kiker);
- vključitev asistentov v članstvo, ki izpolnjujejo pogoje (vsaj z magistraturo).
Sledile so promocije v zaslužnega člana društva prof. Bojanu Goliji in dr. Mirku
Križmanu ob njunih 70-letnicah. Promotor je bil dosedanji predsednik dr. Pauko.
Dne 7. aprila je bila 1. redna seja izvršilnih odborov v novem mandatnem
obdobju v starih društvenih prostorih na Krekovi 2. Spet je bil govor o aktivizaciji
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članstva: zastavitev kratko- in dolgoročnega načrtovanja dejavnosti, urejanje
novih društvenih prostorov, razstava slik prof. Golije … Izkristalizirala se je ideja
o veslaški regati na Dravi, o majskem pikniku na Meranovem, o jesenskem
potovanju v Rim in Apulijo v povezavi z odhodom dr. Toplaka na veleposlaniško
mesto v Rim. Govorili so o literarnem večeru v okviru »univerzitetnih dni«, o
koncertu profesorjev in študentov UM, o športnem tekmovanju v Univerzitetnem
športnem centru Leona Štuklja, tudi o silvestrovanju v stavbi rektorata in o
povratnem obisku Društva v Ljubljano.
Dne 9. aprila je bila otvoritev razstave zdravnikov v univerzitetni galeriji, ki se je
je udeležila vrsta članov UO, vključno z dr. Skalickyjem.
Dne 10. aprila je bil delovni sestanek ožjega odbora na rektoratu z ogledom in
ocenitvijo društvenih prostorov. Na njem so sodelovali predsednik dr. Čuš, dr.
Kiker, dr. Pauko, Vlasta Tomišič (odgovorna za investicije pri UM), Simona Babič,
glavna tajnica dr. Manica Ulčnik-Krump in dr. Metka Sitar. Z ugotovitvijo dodatnih
vlaganj, zlasti v društveno pisarno (1. etaža), bo sestavila strokovna služba
sporazum med rektoratom in društvom. Tajnik dr. Pauko začenja zbirati
umetniške slike za stalno razstavo.
2. redna seja UO je bila sklicana za 24. april, kjer je poročal predsednik dr. Čuš o
odločitvi rektorata, da ostajajo stari društveni prostori na Krekovi 2 v upravljanju
Društva, tajnik dr. Pauko pa je pojasnjeval, da moramo prevzeti vzdrževanje v
svoje roke. Inventar ostaja v lasti Društva, pa je potrebno pripraviti ustrezen
»sporazum o trajnem najemu« s strokovno službo rektorata. Prav tako je
potrebno opraviti registracijo Društva na novi naslov - Slomškov trg 15. Po 6.
maju prevzema klub svojo funkcijo.
Društvo je prejelo poziv rektorata za sestavo besedila v »zborniku predavanj«, ki
ga pripravi tajnik.
Sklic 2. seje je bil dne 24. aprila; na njej so pregledali izvajanje zadolžitev članov
UO po občnem zboru. Dr. Kokolova je pripravila seznam zastopnikov sekcije
asistentov s posameznih članic UM. Mag. Sveteta so zaprosili, da izvede koncert
kvarteta iz Gradca ob »dnevu Univerze«, vendar brez finančne podpore Društva.
V povezavi z ustanavljanjem Medicinske fakultete je poverilo Društvo skrb za
organizacijo javnih tribun članoma UO dr. Turku in dr. Skalickyju. UO je predlagal
oblikovanje spletnih strani Društva, pri čemer bo pripravil dr. Jože Nemec
koncept navedbe vodstva, prav tako tudi objavo sklepov UO.
Podpredsednik in tajnik naj ažurirata bazo podatkov članskih izkaznic, prav tako
pa pridobita tudi vse elektronske naslove članov. Predsednik bo predlagal kolegiju
dekanov, da dovolijo odtegljaj od plač za poravnavo članarine.
Društvo se je odločilo, da daruje Botaničnemu vrtu v Pivoli drevesce, ki ga izbere
dr. Krajnčič kot darilo temu parku v imenu visokošolskih učiteljev UM.
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Dne 21. maja je bila otvoritev razstave zasl. prof. Bojana Golije, ki jo je strokovno
komentirala dr. Ciglenečkijeva.
V načrtu je bil majski piknik za članstvo na Meranovem. Idejo naj bi izpeljala dr.
Nemec in dr. Ploj.
V mesecu maju je sestavil g. Miha Pauko prečiščeni seznam aktivnih in
upokojenih profesorjev UM, ki ga hrani arhiv Društva.
Sklic 3. redne seje UO je bil dne 20. junija, s predvidevanjem dejavnosti Društva
v poletnih mesecih.
Načrtovali so aktivnosti ob »dnevu univerze«, športni turnir za 30. novembra in
univerzitetni ples za 7. decembra. Prav tako naj bi priredili v univerzitetnih
dvoranah ponovno silvestrovanje v organizaciji dr. Pauka, dr. Lorberjeve in dr.
Polajnarja.
Ta čas je bila društvena administracija dokončno preseljena v novo pisarno v
klubu na Slomškovem trgu. Ob tej priložnosti so naprosili prof. Goljo za odstop
slik / upodobitev naših znanih članov, kar bo razporejeno po stenah in vitrinah
kluba. Malo je verjetno, da bi izpolnili zamisel o dežurstvu v tej pisarni. Dogovorili
so se tudi za podpisnike Društva pri banki (dr. Čuš, dr. Pauko in blagajničarka ga.
Štrosova). G. Tomaža Klojčnika so zaprosili za ponudbo izdelave plastičnih
računalniških članskih izkaznic.
Dne 3. oktobra je bila 4. seja UO s pregledom in načrtovanjem dejavnosti
društva. Informirali so člane o pripravi spletne strani. Pripravo ima g. Borut
Gorenjak (IZUM). Koncertne prireditve prof. Svete ni mogel pripraviti zaradi
finančnih problemov. Dr. M. Križman je predlagal literarni večer v Ljutomeru.
Podvomili smo v prireditev silvestrovanja, pač pa naj bi bilo namesto tega
»miklavževanje« za mlajše člane in njihove otroke.
V pripravi je športna prireditev v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja
dne 29. novembra, s pritegnitvijo mag. Pike Radmilovič kot upravnice centra.
Proučujemo možnosti tri- do štiridnevnega izleta v Milano za mesec marec 2003.
Člani UO so predlagali izvedbo okrogle mize, na kateri bi kandidati za bodočega
rektorja predstavili svoje programe vodenja Univerze v Mariboru. Tajnica
rektorata dr. Ulčnik-Krumpova bo obvestila članice UM o možnosti gledališkega
abonmaja. Potreben je sklep, da se zahteva za obisk v starem klubu pristojbina
1.000 SIT na uro za honoriranje ge. Studenčnikove, prav tako naj se odvaja
določen odstotek prometa društveni blagajni.
Dr. M. Križman je predlagal preložitev literarnega večera na naslednje leto. Dr.
Skalicky je rezerviral dvorano UM za izvedbo simpozija zdravnikov za dne 21.
novembra.
Dne 3. novembra je bila podpisana pogodba v zvezi s silvestrovanjem z
izvajalcema glasbenega programa – prof. Svečnikom in g. Dragom Sodjo ter s
podjetjem Mesarstvo Nikl za gostinsko servisiranje (ga. Marica Čižič).
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5. redna seja UO je bila 5. novembra v klubu na Slomškovem trgu 15. Prisotni so
prejeli rokovnik razpisa volitev rektorja UM. Podjetje Florina je obljubilo nabavo
dveh dreves »pinus quadrifolium«.
Dne 12. novembra je priredil »martinovanje« Klub lions Maribor, ki gostuje v
društvenih prostorih na Krekovi 2 s sejami vsakih 14 dni.
Dne 13. novembra je podpredsednik dr. Kiker obvestil dekane članic UM, da bodo
29. novembra v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja športne igre v
odbojki, nogometu, košarki, badmintonu, namiznem tenisu in skvošu. Športni
učitelji naj bi animirali kolege in kolegice za ta tekmovanja.
V začetku decembra so izšla pisna vabila za silvestrovanje v dvoranah rektorata stalnim udeležencem kot tudi vsemu članstvu prek plakatov v prostorih
posameznih članic UM.
Dne 13. decembra je prejelo Društvo sezname rednih in zaslužnih profesorjev ter
častnih doktorjev in senatorjev UM v evidenco.
Dne 19. decembra je bila tradicionalna »silvestrska seja« (6. seja UO), na katero
so povabili k topli večerji v stari klub ob članih izvršilnih teles tudi častne in
zaslužne člane Društva. Na tej seji so tudi določili, da ostaja članarina za leto
2003 na isti ravni kot za leto 2002. Sledila je podelitev letnih nagrad gospe Jožici
Štros, gospe Tatjani Zabavnik in gospodu Mihu Pauku, vsem za prizadevno delo v
teku leta. Prav tako so čestitali ddr. Ojniku k njegovi 70-letnici s steklenico
penine. Silvestrsko večerjo sta pripravili gospa Uršnikova in gospa Studenčnikova.
2003
V začetku januarja je poslal predsednik Društva vsem članicam in članom
obsežno pismo s čestitkami in dobrimi željami v letu 2003.
Dne 16. januarja je bila 7. redna seja UO v novih društvenih prostorih z okvirnim
programom dela za prvo polletje. UO se je odločil, da pristopi k »blindiranju«
oken in ureditvi vitrin. Omenili so obveznosti do Botaničnega vrta na Pivoli. Tudi
okrogla miza na temo etike v visokem šolstvu bo na januarskem programu.
Omenjeni sta bili pripravi pustovanja 1. marca ter rednega letnega občni zbora,
prav tako v marcu. Razmišljali so o sodelovanju pri »akademskem plesu« v
Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja. Ta ples ga pripravlja mag.
Radmilovičeva s predlogom, da stopi Društvo v soorganizacijo z rektoratom.
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V februarju je Društvo povabilo članstvo k prireditvi pustnega torka.
Dne 19. marca je bilo v Veliki dvorani UM predavanje prof. dr. Franceta Bučarja
na temo »Vključitev Slovenije v evropsko skupnost in NATO kot zgodovinska
priložnost«.
Dne 1. aprila je bila seja UO v klubu nekdanjega rektorata. Obravnavali so
vprašanje evidentiranja nadomestnih članov UO na bližnjem občnem zboru. V
mislih je bil dr. Mirko Križman, ki bi vstopil v častno razsodišče na mesto
preminule dr. Geč-Koroščeve. Dr. Križman je napovedal literarni večer šele za
jesen tega leta. Vznikla je pobuda za sklic okrogle mize v podporo ustanovitve
Medicinske fakultete.
Ugotovitev je, da se članarina steka prepočasi.
4. aprila je bila v zeleni dvorani Pedagoške fakultete predstavitev jubilejnega
zbornika ob 70-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana, ki se je je
udeležil tajnik dr. Pauko. Vabila je predstojnica dr. Karmen Teržan-Kopeckyjeva.
Na pobudo društva je bila 8. aprila javna predstavitev programov dela kandidatov
za rektorja Univerze v Mariboru. Kandidati za rektorja so bili prof. dr. Željko Knez
iz FKKT, prof. dr. Alojz Križman iz FS, prof. dr. Ivan Rozman iz FERI, prof. dr.
Bruno Cvikl iz FG, prof. dr. Andrej Umek iz FG, prof. dr. Joso Vukman iz PeF in
prof. dr. Valter Doleček iz FKKT.
Za 8. aprila je bil sklican redni letni občni zbor. Enoletno poslovno poročilo je
podal predsednik dr. Čuš na treh straneh tipkopisa. V njem omenja dokončno
preselitev društvene administracije ter ustrezno pogodbo z rektoratom. Bila je
tudi ugotovitev, da se sej udeležuje sorazmerno manj članov UO. Potrebno bo
povečati število zastopnikov in razmisliti o sklicu sej na različnih lokacijah.
Na zboru so proglasili dr. Mirka Križmana za častnega člana Društva, pri čemer je
podal pisni predlog tajnik dr. Pauko.
Dne 20. maja je organiziralo Društvo piknik na Meranovem za vse članstvo.
Prva redna seja UO po počitnicah je bila 4.septembra. V poročilu je predsednik
omenil uspel piknik na Meranovem. Medtem so se dogovarjali tudi glede izdaje
novih izkaznic z g. Matejem Germekom, ki je posredoval ponudbo podjetja Ceris
(centra za razvoj izkaznic in sistemov) iz Ljubljane. Izkaznice naj bi naj stale 320
SIT. Tiskali jih bodo v Švici, imena in priimke pa vstavili v Ljubljani. To
kontaktiranje je prevzel g. Miha Pauko.
Dne 12. septembra je predavala dr. Zorkova v Veliki dvorani na Slomškovem trgu
»o slovenskih narečjih ob severni meji«.
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Dne 30. septembra je tajnik naslovil na dr. Zinko Zorko pismo, da prevzame
organizacijo literarnega večera namesto prezaposlenega dr. Križmana. Dr.
Zorkova naj izbere udeležence po svoji presoji.
Dogovorili so se, da bo dr. Kiker spet prevzel organizacijo športnega srečanja, dr.
Pauko pa silvestrovanje. Na predlog skupine profesorjev je potrebno sprožiti pri
rektoratu (dr. Radonjiču) vprašanje arhiviranja diplomskih del, da se ta
dokumentacija sčasoma ne zavrže.
Dogovorili so se, da bodo ob novoletnih čestitkah poslali članicam in članom z
namenom, da dopolnijo bazo podatkov, vprašalnik in tiskano izjavo za plačevanje
članarine. Dostavili bodo tudi tiskana pravila z etičnim kodeksom in navedli
okvirni program dejavnosti za december in vse do junija 2004.
Na seji UO dne 16. oktobra so urgirali glede dospelosti novih članskih izkaznic pri
g. Mateju Germeku. Poslali so tudi dopis vsem dekanom in učiteljem športa z
napovedjo športnega srečanja v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja.
Dr. Pauko se je medtem že dogovarjal za silvestrski glasbeni program s prof.
Svečnikom in go. Čižičevo za gostinske storitve. V društvo smo sprejeli obe
novonastali fakulteti naše univerze, Medicinsko fakulteto in Fakulteto za
policijsko-varnostne vede. Rektorju Univerze v Mariboru smo dali pobudo za
sprejem vseh podiplomcev iz gospodarstva na rektoratu univerze.
Dne 5. novembra je bila izvedena javna predstavitev in obravnava novega načina
financiranja univerze. Novo uredbo je predstavila doc. dr. Lučka Lorber, državna
sekretarka na MŠZŠ.
Dne 14. novembra je bilo športno srečanje v UŠC ob navzočnosti kakih 100
tekmovalcev.
Dne 27. novembra je bila seja UO v starem klubu na Krekovi 2., ko so sporočili
dospelost novih članskih izkaznic. Vsa dela okoli prečiščenih seznamov članstva in
napisov na izkaznice ter njihovo razpošiljanje je prevzel g. Miha Pauko. Za
upokojene profesorje je sestavil spisek tajnik Društva.
V sklepanju pisnih pogodb za izvajalce silvestrskega programa so vgradili
varovalno klavzulo možne pravočasne odpovedi, če bi se izkazalo premajhno
število. Le-to naj bi znašalo vsaj 100 prijavljenih gostov.
Na tej seji so se dogovorili, da bo sklenjen pisni sporazum z Lions Clubom
Maribor za uporabo starih klubskih prostorov na Krekovi 2, ker so izgubili svoj
domicil na Glavnem trgu. V tej zvezi je bil tudi dogovor za plačilo »dežurnih ur«
ge. Studenčnikovi v višini 1.000 SIT. Za gostovanje z Lionsi v klubskih prostorih
je UO tudi zato, ker so med njihovim članstvom tudi naši profesorji: akad. dr.
Mlinarič, dr. Pauko in dr. Polajnar ter mag. Završnik iz UO.
Za 16. december je bila napovedana »silvestrska seja« UO, na katero so vabili
poleg članov izvršilnih odborov še g. rektorja, državno sekretarko za visoko
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šolstvo dr. Lorberjevo, prav tako vodstvo nove Medicinske fakultete (dr. Krajnca,
dr. Pivca in dr. Flisa) in poslanca g. Mogeta. Na tej seji so ponovno nagradili
gospo Štrosovo, gospo Zabavnikovo in gospoda Miha Pauka z enkratno letno
denarno nagrado, vse za nadvse prizadevno administrativno delo v Društvu.
2004
Dne 22. januarja je Društvo skupaj z rektoratom organiziralo v Veliki dvorani
predavanje »Cilji bolonjskih procesov«, ki jih je pojasnjeval dr. Pavel Zgaga iz
Ljubljane.
Po decembrski seji ni bila izpolnjena zaveza ddr. Ojnika, da kontaktira graške
profesorje v smislu tesnejšega sodelovanja z Društvom.
Prva redna seja v letu je bila 29. januarja v klubu starega rektorata. Kot prvo je
bilo poročilo dr. Pauka o vsebinsko sicer uspelem, finančno pa neuspelem
silvestrovanju. Bil je negativni saldo 98.000 SIT, ker je bilo navzočih samo 53
gostov. Največje finančno breme je bila glasba »New Swing kvarteta«.
Še vedno so težave z vplačevanjem članarine.
Povezovanje z graškimi profesorji si predstavljajo člani UO z individualnim
kontaktiranjem. Kolege povabijo na srečanje na Meranovo. V tej zvezi bo
predsednik kontaktiral oba rektorja univerz.
Dne 10. februarja so poslali tajnicam fakultet urgenco za oddajo »pristopnih
izjav« z namenom, da dopolnijo člansko evidenco.
Dne 24. februarja je priredilo Društvo pustovanje v starem klubu. Ker je bila
pričakovana udeležba s strani članstva premajhna, so organizirali prireditev
skupaj z Lionsi Maribor in Piramido. Za primerno vzdušje je poskrbel s harmoniko
prof. Svečnik.
Dne 26. februarja je bila seja UO, na kateri so vzeli na znanje obvestilo o davčni
številki 94040117, ki jo je za Društvo izdal Davčni urad Maribor. Prav tako so se
spomnili na željo kranjskih kolegov, da bi imeli v tem letu športno srečanje v
Kranju. UO je sklenil, na pobudo podpredsednika dr. Kikerja, da priredijo v jeseni
univerzitetno regato v Izoli. Projekt bo treba doreči v podrobnostih.
Na seji so pripravljali volilno listo za bližajoči se občni zbor. Prihaja do sprememb
zastopnikov po nekaterih fakultetah: na EPF ne želita več sodelovati v UO dr.
Knez-Riedlova in dr. Bratina, zato predlaga dr. Pauko zamenjavo z mag. Sonjo
Sibilo Lebe in dr. Duškom Uršičem. S PEF se izbriše mag. Svete, s PF pa dr.
Trstenjakova.
Dr. Klasinc je obvestil Društvo o zadevah povezovanja z graškimi profesorji in o
potrebi programiranja dejavnosti v nemščini. Spet je obljubil predsednik kontakt z
graškim rektorjem.
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Na sejo so povabili akademkinjo dr. Zorkovo in ji čestitali k osebnemu prazniku.
Ob tej priložnosti je odpovedala literarni večer, pač pa je povabila letošnjega
Prešernovega nagrajenca g. Florijana Lipuša iz avstrijske Koroške k predavanju
na UM.
Tajnik je spet predlagal zastopnikom fakultet, da urgirajo glede članarine pri
članstvu. Podobno urgenco naslavlja glede kontakta graških profesorjev za
srečanje sredi maja.
Društvo bo na naslov Upravnega odbora UM posredovalo vlogo za finančno
dotacijo pri pokrivanju stroškov jadralne regate.
Dne 17. marca je Društvo povabilo k predavanju v Veliko dvorano na Slomškov
trg dr. Zorana Stančiča, državnega sekretarja za znanost. Podpredsednik dr.
Kiker je napovedal jadralno regato za čas od 24. do 26. septembra prek
jadralnega kluba »Skiper« v povezanosti s Cleanport, d.o.o. Izola. Društvo je
prejelo od dr. Florjančiča iz Kranja gradivo za častno razsodišče proti obtožbam
dr. Černetiča.
Dne 23. marca je bil redni letni volilni občni zbor društva na Krekovi 2, ki ga je
vodil dr. Brešar. Predsednik dr. Čuš je predložil poročilo na 4 straneh tipkopisa.
Po finančnem poročilu ge. Štrosove so bili v letu 2003 prihodki Društva 2,123.938
SIT, odhodki pa 1,602.146 SIT, tako je bil saldo 521.792 SIT.
Volitve so potekale ob nespremenjenem ožjem vodstvu Društva, prišlo pa je do
sprememb v strukturi zastopnikov članic UM: za zastopnika EPF sta bila sprejeta
mag. Sonja Sibila Lebe in dr. Duško Uršič; prav tako so sprejeli dr. Zmaga Turka
kot zastopnika novoustanovljene Medicinske fakultete. Namesto mag. Sveteta s
Pedagoške fakultete so sprejeli v UO kot zastopnika dr. Sama Fošnariča. Kasneje
bo sporočen zastopnik Fakultete za policijsko-varnostne vede. Za predsednika
častnega razsodišča je bil izvoljen ddr. Ojnik ob članih dr. M. Križmanu in dr.
Potočniku.
Na občnem zboru so proglasili zasl. prof. dr. Danimira Kerina za častnega člana
društva.
Dne 15. aprila je bila seja UO, kamor je predsednik povabil dekana FERI-ja dr.
Igorja Tičarja, da je govoril o aktualnih mejnikih tako srednjega kot visokega
šolstva. Govorili so o članarinah, pristopnih izjavah, naročilu popravil v klubu na
Krekovi 2, predaji dokumentacije dr. Florjančiča Častnemu razsodišču. Tajnik je
predlagal, da predsednik Društva razpošlje po elektronski pošti vsemu članstvu
predlog, da se v prihodnje distancira od »pranja perila na UM« po časopisju,
ampak sprejema častno razsodišče kot primeren naslov občutljivih pogovorov, ki
bi sicer blatili UM. V tej zvezi so pozvali vse članstvo k spoštovanju pravil Društva
in etičnega kodeksa.
Dr. Kiker je poročal o podrobnem programu jadralne regate.
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Dne 13. maja je bila seja UO v klubu na Slomškovem trgu 15, kjer so obravnavali
dejavnosti Društva v maju in juniju. Seznanili so UO s primerom dr. Metoda
Černetiča in z odgovorom predsednika na zapis častnega razsodišča.
Dne 3. junija je tajnik izrekel pisno sožalje družini preminulega dr. Sergeja
Vrišerja, častnega člana Društva. Na sožalje je Društvo prejelo pisno zahvalo dne
10. junija.
Dne 17. junija je bila seja UO in obravnavala tekoče zadeve. Tajnik je poročal o
sanaciji vodovoda v starih klubskih prostorih, o »odkritju« dveh rednikov
dokumentacije Društva iz t.i. štibla na Fakulteti za kmetijstvo. Govorili so tudi o
športnem srečanju v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja ter jesenski
jadralni regati.
Dne 9. septembra je bila seja UO z ugotovitvami glede plačevanja članarin.
Tajnik je poročal o udeležbi na fotografski razstavi dr. Krajnčiča o Botaničnem
vrtu. Ob tej priložnosti se je nekdanji dekan FK strinjal z zasaditvijo druge vrste
drevesc v vrednosti od 50.000 do 100.000 SIT v oktobru. Društvo je dalo pobudo
preko dr. Nemca, da kontaktira dr. Vršiča glede udeležbe na trgatvi na
Meranovem. Potrdili so tudi odločitev, da bo silvestrovanje v starem klubu na
Krekovi 2. Razmislili naj bi o enodnevnem društvenem kulturnem izletu na
Madžarsko.
V organizacijo za obisk jadralne regate se vključi dr. Kokolova. Dr. Sapačeva s
pisno utemeljitvijo predlaga za častno članstvo dr. Bruna Hartmana, ki naj bi ga
proglasili naslednje leto na občnem zboru. Na programu je bil tudi predlog
predsednika glede aktivnosti Društva v študijskem letu 2004/05.
Dne 15. septembra so predali v tisk vizitke za predsednika, podpredsednika in
tajnika v slovenskem in angleškem jeziku.
Dne 16. septembra sta organizirala rektorat in Društvo javno obravnavo osnutka
Sprememb in dopolnitev Statuta UM z gostom – rektorjem dr. Rozmanom.
Dne 29. septembra sta se tajnik in dr. M. Križman udeležila počastitve 80-letnice
dr. Hartmana v Univerziteni knjižnici Maribor, kjer je dr. Pauko tudi napovedal
njegovo promocijo v častno članstvo.
Dne 12. oktobra je bila seja UO, na kateri je dr. Kiker poročal o poteku jadralne
regate, ki je sicer v slabem vremenu vendarle dobro uspela. Edini udeleženci iz
tujine so prišli iz Bratislave. Razpravljali so o predlogu načrta aktivnosti Društva
za akademsko leto 2004 / 05. Na seji je bil navzoč tudi rektor dr. Rozman, ki je
pojasnjeval vizijo vodenja in razvoja UM.
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Naposled je tajnik sporočil, da smo uspeli najti primerno drevesce za vsaditev v
Botanični vrt. Dr. Krajnčič je v drevesnici Florine izbral okrasno drevo, po imenu
tulipanovec (»liriodendron tulipisera«).
Odločiti bi se bilo za primeren stalni dan v tednu, ko bomo imeli seje, ker
upoštevamo, da imajo Lionski vsak prvi in zadnji torek v mesecu svojo sejo in da
se Društvene seje ne prekrivajo z Lionsovimi. Potrebno je tudi razmisliti o
kvartačih, ki igrajo sočasno ob torkih v klubu in motijo zasedanje, ker so precej
glasni. Tajnik je predlagal, da se jim dodeli četrtkov termin. Klub Lions želi
spremeniti naslavljanje pošte na Krekovo 2. Dr. Klasinc je poročal o programu
mednarodnega arhivskega dneva 15. oktobra.
Da bi dokončno uredili evidenco članstva, je Društvo zaprosilo Računalniški
center UM za sestavo ustreznega programa.
Dne 19. oktobra je povabilo Društvo akademika dr. Franceta Bernika k
predstavitvi njegove knjige »Spektrum ustvarjalnosti« v Veliki predavalnici UM.
Dne 25. oktobra je tajnik podpisal pogodbo o silvestrskem glasbenem
sodelovanju s prof. Svečnikom za igranje v Krekovi 2.
30. oktobra je sledil podpis druge pogodbe z g. Dragom Sodjem, ki bi igral v
novih društvenih prostorih na Slomškovem trgu. Za slednje se je zavzemal
podpredsednik dr. Kiker, ker so predvidevali, da bodo stari klubski prostori
pretesni za večje število gostov.
Dne 9. novembra je bila seja UO, na kateri so najprej obravnavali aktivnosti
članov UO na posameznih fakultetah, nato pa prešli k zadnjim pripravam
športnega srečanja v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja. Tudi
priprave za silvestrovanje so bile tema pogovorov. Prav tako je bila debata o
perspektivnih razgovorih okroglih miz. Po seji je bilo skromno praznovanje
Martinovega.
Dne 16. in 29. novembra so bila razposlana vabila za silvestrovanje naslovnikom tradicionalnim udeležencem, sočasno pa še vabila drugim po elektronski pošti.
Dne 19. novembra so izvedli v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja
športno srečanje s pogostitvijo v okrepčevalnici Pedagoške fakultete.
Dne 30. novembra so v vremensko neprijaznem popoldnevu svečano posadili
kakih 5 m visoki tulipanovec (ki zraste do 30 m) ob navzočnosti nekaj članov UO,
harmonikarja prof. Svečnika in novinarjev. Drevo sta simbolično posadila dr.
Krajnčič in dr. Pauko ob asistenci predsednika dr. Čuša in župana Občine HočeSlivnica. Končno so po dveh letih prizadevanja izvedbe tega projekta izpolnili
obljubo simboličnega daru UM. Drevo so s tovornjakom pripeljali iz drevesnice
delavci Florine. Temu je sledila pogostitev v bližnji okrepčevalnici Roth.
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Dne 1. decembra je Društvo pripravilo okroglo mizo na temo »Preoblikovanje
Pedagoške fakultete« v njenem amfiteatru. Navzoča je bila tudi dr. Lučka Lorber
sredi širokega avditorija profesorjev in študentov.
Dne 16. decembra so priredili »silvestrsko sejo« za UO s pogostitvijo članov in
podelitvijo letnih nagrad ge. Štrosovi, ge. Zabavnikovi in g. Mihi Pauku. Za
klubske prostore v Krekovi so nabavili nekaj nujne posode (skodelic) in dopolnili
silvestrsko okrasje. Članarino v 2005 bodo določili ob občnem zboru. Dr. Jože
Nemec se je z dekanom Fakultete za kmetijstvo dogovoril, da smemo kupovati
vino z Meranovega na način konsignacije in občasnega obračuna.
2005
Ob novem letu je predsednik razposlal vsemu članstvu lično odtisnjen kodeks
etike univerzitetnih profesorjev Slovenije.
Na redni seji 2. februarja je tajnik poročal o silvestrovanju, ki je potekalo samo v
starih klubskih prostorih ob pičli udeležbi 28 gostov, s pripravo toplo-hladnega
bifeja ge. Uršnikove in glasbenim programom prof. Svečnika.
Tajnik je poročal tudi o bolezni ge. Studenčnik, ki bo očitno opustile bifejsko
dejavnost, tako da razmišlja UO o ukinitvi rednega odpiralnega časa na Krekovi.
Poslej se zavzemajo za delovanje tega kluba le »ad hoc«, po naročilu
zainteresiranih.
UO je predlagal rektorju UM, dekanom, GZS-Območni zbornici Maribor in županu
mesta Maribor, da združijo vsa prizadevanja za določitev sedeža Agencije za
tehnološki razvoj v Mariboru. Na ta način se bi naj potenciali raziskovalne
dejavnosti in tehnološkega razvoja uspešneje vključevali v slovenski in
mednarodni gospodarski prostor. V RS pa bi lahko na ta način uspešno
uresničevali koncept regionalnega in celostnega razvoja slovenske družbe.
Prof. dr. Amand Papotnik je izčrpno poročal o intenzivnih pripravah na
ustanovitev Filozofske fakultete v Mariboru.
Dne 22. marca je bilo na predlog UO društva izvedeno predavanje red. prof. dr.
Davorina Kračuna z naslovom "Ameriški pogledi na svet".
Zaključuje se tudi delo na »kroniki Društva«, ki jo je prevzel tajnik dr. Pauko.
Seveda je želja, da bi bila »kronika« zaključena do aprilskega občnega zbora, kar
je odvisno od lekture in oblike izdaje, dostopne brošure vsemu članstvu.
Za občni zbor bo pripravil dr. Pauko utemeljitev proglasitve dr. Bruna Hartmana
za častnega člana Društva.
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OKROGLE MIZE
na temo izobraževanja, raziskovanja in druge aktualne teme
Gost(-je)
Marijan Papež
Dr. Franci Demšar
Izr. prof. dr. Dejan Dinevski
Vili Ravnjak
Prof. dr. Borut Holcman
Prof. dr. Milan Ojsteršek
Prof. dr. Basem Alzahabi
Izr. prof. dr. Borut Rončević
Prof. dr. Harald Kainz, rektor
Člani DUPM
Prof. dr. Danijel Rebolj, prof.
dr. Mirko Pšunder, prof. dr.
Zdravko Kačič, prof. dr. Karin
Stana Kleinschek
Prof. dr. Danijel Rebolj, doc.
dr. Lučka Lorber, zasl. prof.
ddr. Matjaž Mulej, red. prof.
ddr. Ana Vovk Korže
Prof. dr. Danijel Rebolj, prof.
dr. Karin Stana Kleinschek,
prof. dr. Dean Korošak
Dr. Franci Demšar
Prof. dr. Danijel Rebolj, prof.
dr. Dejan Škorjanc, prof. dr.
Zdravko Kačič
Dr. Stojan Sorčan

Naslov okrogle mize
»Ali lahko mladi sploh upamo, da
bomo kdaj prejemali pokojnine?«
»Transparentnost in skrb za denar
davkoplačevalcev«
»Meditacija samoanalize – učinkovita
tehnika za raziskovanje zavesti«
»Za reševanje problemov vsakdanjega
življenja potrebujemo meditacijo in
ustvarjalnost«
»Kaj odlikuje odličnega visokošolskega
učitelja?«
»Ali je nekaj plagiat ali ne, je stvar
presoje«
»Universities of the United States: A
Brief Analytical Look«
»Zagotavljanje
načrtovanja,
usmerjanja in financiranja dejavnosti
visokega šolstva«
»Avtonomne univerze v Avstriji:
kritična razmišljanja, temelječa na
razvoju Tehniške univerze v Gracu«
Ogled botaničnega vrta UM v Pivoli
»Kako
izvajati
izobraževanje
in
raziskovanje na UM v pogojih krčenja
financiranja?«

Datum
12. 12. 2013

»Trajnostna in družbeno odgovorna
univerza«

24. 4. 2012

»Razumeti RAZ:UM«

13. 3. 2012

»Raziskovalna
dejavnost
v
RS,
programske skupine, projekti, mladi
raziskovalci«
»Nacionalni program visokega šolstva
RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje
binarnosti«
»Zagotavljanje
načrtovanja,
usmerjanja in financiranja dejavnosti
visokega šolstva«
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3. 12. 2013
16. 10. 2013
16. 4. 2013
26. 3. 2013
6. 3. 2013
27.2.2013
28. 11. 2012
23. 11. 2012
21. 6. 2012
31. 5. 2012

6. 3. 2012
18. 1. 2012
22. 6. 2011

Člani DUPM
Prof. dr. Aleksandra Lobnik
Prof. dr. József Györkös
Prof. dr. Thomas Bauer

Prof. dr. Danijel Rebolj
Prof. dr. Marko Robnik
Mag. Franci Pivec
Prof. dr. Riko Šafarič
Kandidati
Dr. Franci Demšar
Člani DUPM
Člani DUPM
V sodelovanju s Slovenskim
znanstvenim inštitutom
Dunaj
Vili Ravnjak
Prof. dr. Dejan Dinevski
Dr. Ashley Deans
Dr. Franci Demšar
Prof. dr. Lučka Kajfež
Bogataj
Arhitekt univ. prof. mag.
arch. Boris Podrecca
Prof. dr. Ivan Rozman
Branimir Štrukelj
Prof. dr. József Györkös
Dr. Valentin Inzko

Ogled botaničnega vrta UM v Pivoli
»Nanosenzorji za ljubezen – utvara ali
resničnost?«
»Novosti in trendi v visokem šolstvu«
»Media Society and Knowledge.
Towards
the
Construction
of
Knowledge in Context of Social
Change«
»Univerza v Mariboru v obdobju 20112015
»Kaos in revolucije v znanosti 20.
stoletja« (v okviru seminarja idej izven
škatle)
»Novi nacionalni program visokega
šolstva 2011-2020«
Izzivi nanorobotike
Javna predstavitev kandidatov za
rektorja UM
»Programske skupine, projekti, mladi
raziskovalci«
Jesensko družabno srečanje, Meranovo
Ogled Botaničnega vrta UM v Pivoli
Srečanje profesorjev in visokošolskih
učiteljev Univerz v Gradcu s profesorji
Univerze v Mariboru
»Meditacija in kreativnost«
»Osem stopenjska pot duhovnega
razvoja in jogijska meditacija«
»Rast
akademskih
dosežkov,
ustvarjalnosti in inteligence študentov
z razvojem zavesti«
»Programske skupine, projekti, mladi
raziskovalci«
»Podnebne spremembe in prihodnost
Slovenije«
Javno predavanje
(v organizaciji
Fakultete za gradbeništvo, Društva
univerzitetnih profesorjev in Društva
arhitektov Mariboru)
»Razvoj izobraževanja in raziskovanja
na UM v novem študijskem letu
2009/2010«
»Razvoj izobraževanja in raziskovanja
v pogojih nove konkurence«
»Razvoj izobraževanja in raziskovanja
v pogojih nove konkurence«
90 let zatona habsburške monarhije –
čas za stare zamere ali za nove
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8. 6. 2011
25. 5. 2011
24. 5. 2011
30. 3. 2011

23. 3. 2011
23. 2. 2011
22. 2. 2011
26. 1. 1011
24. 11. 2010
12. 10. 2010
30. 9. 2010
26. 5. 2010
7. 5. 2010
22. 4. 2010
8. 4. 2010
22. 3. 2010
8. 12. 2009
1. 12. 2009
26. 11. 2009

15. 10. 2009
31. 3. 2009
14. 1. 2009
26. 22. 2008

Člani DUPM
Dr. Franci Demšar
Prof. dr. Dušan Petrač
Dr. Peter Jambrek
Prof. dr. Jure Zupan,

Akad. prof .dr. Jože Toporišič
Prof. dr. Danilo Türk
Prof. dr. Janez Možina,
prof. dr. Jože Flašker
Prof. dr. Ivan Rozman in
dekan Pedagoške fakultete
Akad. prof. dr. France Bernik
Prof. dr. Ivan Rozman s
sodelavci
Slovensko društvo za
visokošolsko didaktiko
Dr. Zoran Stančič
Doc. dr. Lučka Lorber,
prof. dr. Pavle Zgaga
Akad. red. prof. dr. Zinka
Zorko
Kandidati

priložnosti
Kostanjevo družabno srečanje na
Meranovem
»Programske skupine, projekti, mladi
raziskovalci«
»Kaj
pomeni
izvoz
ameriške
demokracije? Ni vse zlato, kar se sveti.
»Pri nas konkurenco še vedno
poskušajo zatreti v kali«
»Usklajevanje visokega šolstva z
bolonjskimi smernicami in opredelitev
strateških
in
razvojnih
ciljev
raziskovalne in razvojne dejavnosti v
Sloveniji«
Javna predstavitev 44. knjige iz zbirke
Zora – Jezikovna predanost
»Mednarodni trendi ustvarjanja miru in
varnosti v Evropi in svetu«
»Izobraževalno
in
raziskovalno
poslanstvo univerze do leta 2010«
»Preoblikovanje Pedagoške fakultete«
Javna predstavitev knjige Spektrum
ustvarjalnosti
»Javna obravnava osnutka Sprememb
in dopolnitev Statuta UM«
»Študentje kot partnerji na poti do
kakovostnejšega
visokošolskega
pedagoškega procesa«
»Raziskovalno poslanstvo univerze«
»Cilji bolonjskih procesov«
Slovenska narečja ob severni meji
Javna
predstavitev
kandidatov

74

rektorskih

9. 10. 2008
13. 12. 2007
2. 10. 2007
17. 5. 2006
17. 10. 2006

11. 10. 2006
8. 12. 2005
24. 10. 2005
1. 12. 2004
19. 10. 2004
16. 9. 2004
17. 5. 2004
17. 3. 2004
22. 1. 2004
12. 9. 2003
8. 4. 2003

PREDSEDNIKI IN TAJNIKI
DRUŠTVA UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR
V OBDOBJU 1961 – 2005
DRUŠTVO VISOKOŠOLSKIH PROFESORJEV IN ZNANSTVENIH
DELAVCEV
LR SLOVENIJE – SEKCIJA MARIBOR (oktober 1961 – 25. 1. 1965)
predsedniki:

mandatno obdobje:

tajniki:

prof. dr. Danilo POŽAR, predsednik Iniciativnega odbora za ustanovitev mariborske sekcije
od oktobra 1961 – 10. 11. 1962
prof. dr. Janez NEMEC

od 10. 11. 1962 do 25. 1. 1965

prof. Janko PLEMENITAŠ

DRUŠTVO VISOKOŠOLSKIH PROFESORJEV IN DRUGIH
ZNANSTVENIH DELAVCEV
SRS – PODODBOR MARIBOR 25. 1. 1965 – 25. 12. 1975
 prof. dr. Igor VILFAN

od 25. 1. 1965 do 20. 1. 1967

dr. Janez ROTAR

 prof. dr. Janez ROTAR

od 20. 1. 1967 do 22. 1. 1969

pred. Nada ZORKO

 prof. dr. Danimir KERIN

od 22. 1. 1969 do 8. 6. 1969

Nena HOHNJEC

 prof. dr. Lujo POLANEC

od 8. 6. 1969 do 23. 1. 1971

Nena HOHNJEC

 prof. dr. Milan KAC

od 23. 1. 1971 do 4. 10. 1974

dr. Lujo POLANEC

 prof. dr. Boris PREGRAD

od 4. 10. 1974 do 25. 12. 1975

prof. Janko KUSTER

DRUŠTVO UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR 25. 12. 1975
DO DANES
 prof. dr. Boris PREGRAD

od 25. 12. 1975 do 14. 3. 1978

prof. Janko KUSTER

 prof. dr. Bogdan VOLAVŠEK od 14. 3. 1978 do 21. 5. 1980

prof. Janko KUSTER

 prof. dr. Vladimir BRAČIČ

prof. Janko KUSTER

od 21. 5. 1980 do 26. 10. 1982
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 prof. dr. Valter DOLEČEK

od 26. 10. 1982 do 17. 12. 1986

prof. Janko KUSTER

 prof. dr. Šime IVANJKO

od 17. 12. 1986 do 31. 5. 1988

mag. Branko ČERIČ

 prof. dr. France BREŠAR

od 31. 5. 1988 do 27. 11. 1990

mag. Branko ČERIČ

 prof. dr. Franc PAUKO

od 27. 11. 1990 do 21. 3. 2002

prof. dr. France BREŠAR
prof. dr. Egon ŽIŽMOND
prof. dr. Henrik OBLAK
doc. dr. Jožica KNEZ-RIEDL
prof. dr. Edvard KIKER

 prof. dr. Franci ČUŠ

od 21. 3. 2002 –

prof. dr. Franc PAUKO

ČASTNI ČLANI
DRUŠTVA UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR
 akad. prof. dr. Anton Trstenjak

7. 12. 1993

 prof. dr. Zora Janžekovič

11. 12. 1997

 dr. Heribert Zaveršnik

11. 12. 1997

 prof. dr. Sergej Vrišer

15. 3. 2001

 prof. dr. Mirko Križman

8. 4. 2003

 prof. dr. Danimir Kerin

23. 3. 2004

 prof. dr. Bruno Hartman

2005

 prof. dr. Edvard Glaser

2005

 zasl. prof. dr. France Brešar

3. 4. 2007

 prof. dr. Franc Pauko

27. 3. 2008

 prof. dr. Edvard Kiker

27. 3. 2013

 Jožica Štros

27. 3. 2013

ZASLUŽNI ČLANI
DRUŠTVA UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR
 prof. dr. Ilija Jurančič

23. 3. 1979

 prof. dr. Lujo Polanec

31. 5. 1988
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 prof. Janko Kuster

20. 9. 1991

 prof. dr. Janez Nemec

21. 4. 2000

 prof. spec. Bojan Golija

21. 3. 2002

 prof. dr. Franc Pauko

8. 4. 2003

 doc. dr. Irena Sapač

27. 3. 2014
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