
 
 

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Umetnostne galerije Maribor (v nadaljevanju UGM)  

je direktorica Breda Kolar Sluga s soglasjem sveta UGM dne 10. 2. 2010 sprejela in dne  

25. 2. 2011 dopolnila 

    

Pravilnik o delovanju Kluba UGM (čistopis)Pravilnik o delovanju Kluba UGM (čistopis)Pravilnik o delovanju Kluba UGM (čistopis)Pravilnik o delovanju Kluba UGM (čistopis)    

    

    

Pravilnik ureja in določa delovanje Kluba UGM. Umetnostna galerija Maribor je ustanoviteljica 

Kluba UGM. Njegov namen je, da zainteresirani javnosti približa delovanje UGM in olajša 

dostop do  njenih aktivnosti. Delovanje Kluba UGM povečuje interes javnosti za področje 

kulturne dediščine, sodobne likovne  umetnosti in   vseh segmentov široko razvejanega  

področja vizualne umetnosti nasploh.  Z rednim srečevanjem članstva  Kluba UGM se bodo 

tkale  nove medosebne vezi, omogočeno bo boljše poznavanje delovnih nalog UGM, 

izmenjavale se bodo  izkušnje različnih poklicnih področij in vzpostavljeno bo srečevanje s 

kustosi in umetniki.  

Klub UGM ni pravna oseba, pač pa sestavni del načrtovanih profesionalnih vsebin 

Umetnostne galerije Maribor. Klub UGM svojim članom omogoča vrsto ugodnosti.  

    

    

I. Članstvo Kluba UGMI. Članstvo Kluba UGMI. Članstvo Kluba UGMI. Članstvo Kluba UGM    

 

Član Kluba UGM lahko postane vsaka fizična oseba, ko izpolni pristopno izjavo in poravna 

letno članarino. Član ob vpisu v Klub UGM prejme člansko izkaznico.  

Višina letne članarine je določena s cenikom UGM. Članska izkaznica velja od 1.1. do 31.12. 

v tekočem letu. Vpis ali podaljšanje članstva je mogoče opraviti na blagajni UGM.  

Članstvo UGM je razvrščeno v 4 kategorije, vsaka ima svojo izkaznico oziroma oznako in 

številko. Izkaznica ni prenosljiva. Popusti in ugodnosti, ki jih omogoča določena oblika 

članstva, se uveljavljajo na prodajnih mestih UGM.        

    

    

II.II.II.II.     Članski dokument Članski dokument Članski dokument Članski dokument    

    

Članska izkaznica je dokument, s katerim obiskovalec izkaže svoje članstvo in uveljavlja 

ponujene ugodnosti. 

Članska izkaznica vsebuje naslednje podatke: 

- ime in priimek imetnika članske izkaznice,  

- oznako izkaznice in številko,  

- kontaktne podatke o Umetnostni galeriji Maribor,  

- navedbo ugodnosti, ki jih omogoča vrsta članstva. 

Član prejme izkaznico na blagajni UGM, kjer  v prosti del izkaznice vpišejo podatke imetnika 

izkaznice. Ob vpisu v Klub UGM morajo zaposleni UGM vsakega novega člana seznaniti s 

pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi članstva v Klubu UGM.  

 

    



 

III. Oblike članstva Kluba UGM in ugodnostiIII. Oblike članstva Kluba UGM in ugodnostiIII. Oblike članstva Kluba UGM in ugodnostiIII. Oblike članstva Kluba UGM in ugodnosti    

    

1. Častni član Kluba UGM1. Častni član Kluba UGM1. Častni član Kluba UGM1. Častni član Kluba UGM    

Častno članstvo v Klubu UGM podeljuje direktor/-ica UGM, na podlagi predlogov 

strokovnega kolegija in drugih strokovnih teles UGM. Praviloma se za častne člane imenuje 

posameznike, ki so pomembno vplivali na delovanje in ugled UGM. Častno članstvo je trajno 

in ga ni potrebno obnavljati v vsakem koledarskem letu. Častni član prejme posebno 

izkaznico z ustrezno oznako in častni naziv. 

    

Ugodnosti za častne člane Kluba UGM: 

- častni naziv, 

- prost vstop v galerijo, 

- prejemanje programa prireditev v UGM, 

- prejemanje vabil na odprtja razstav v UGM, 

- brezplačne izvode publikacij / izdelkov UGM,  

- 100 % popust pri izobraževalnih programih UGM, 

- 100 % popust na strokovnih ekskurzijah v organizaciji UGM,  

- prost vstop na strokovna predavanja in vodstva. 

 

2. Permanentni član Kluba UGM2. Permanentni član Kluba UGM2. Permanentni član Kluba UGM2. Permanentni član Kluba UGM    

Permanentno članstvo Kluba UGM podeljuje direktor/-ica UGM, na podlagi predloga 

strokovnega kolegija in drugih strokovnih teles UGM. Za Permanentne člane so izbrani 

posamezniki, ki so tesno povezani z delovanjem UGM in s svojim delovanjem prispevajo k 

boljšemu delu in ugledu UGM. To so umetniki, ustvarjalci na področju vizualne umetnosti, 

univerzitetni profesorji sorodnih področij (likovna umetnost, likovna pedagogika, 

umetnostna zgodovina, tekstilno oblikovanje, medijska komunikacija, arhitektura ...).    

Članstvo se praviloma podaljšuje ves čas funkcije. Permanentni član prejme izkaznico z 

ustrezno oznako. 

    

3. Redni član Kluba UGM3. Redni član Kluba UGM3. Redni član Kluba UGM3. Redni član Kluba UGM    

Redni član Kluba UGM lahko postane vsak posameznik, ki plača letno članarino. Članarina 

velja za tekoče leto, od 1. 1. do 31. 12.. Redne izkaznice so lahko izdane po redni ceni ali 

ceni s popustom.    Popuste določa cenik UGM. Redni član prejme izkaznico z ustrezno 

oznako. 

 

4. Študentski član Kluba UGM4. Študentski član Kluba UGM4. Študentski član Kluba UGM4. Študentski član Kluba UGM    

Status Študentskega člana Kluba UGM podeljuje direktor na predlog strokovnega kolegija 

študentom študijskih smeri: likovna pedagogika, umetnostna zgodovina, oblikovanje 

tekstilij, medijske komunikacije in arhitekture mariborskih univerz oziroma tistim skupinam 

dijakov in študentov, kjer se študijski program vsebinsko navezujejo na program UGM in je 

predviden pogost obisk in tesno sodelovanje z UGM.    Praviloma se izkaznica podeljuje 1. 

letnikom, članstvo se ob priloženem indeksu podaljšuje ves čas študija. Študentski član 

prejme izkaznico z ustrezno  oznako. 

 



 

Ugodnosti za Permanentne, Redne in Študentske člane Kluba UGM: 

− prost vstop v galerijo, 

− prejemanje programa prireditev v UGM, 

− prejemanje vabil na odprtja razstav v UGM, 

− do 30 % popust za publikacije/izdelke UGM, 

− do 30 % popust za posebne izobraževalne programe, ki jih UGM posebej objavi, 

− do 30 % popust na strokovnih ekskurzijah v organizaciji UGM. 

 

 

    

IV. Prenehanje članstvaIV. Prenehanje članstvaIV. Prenehanje članstvaIV. Prenehanje članstva    

 

Ob koncu koledarskega leta članstvo za Permanentne, Redne in Študentske člane Kluba UGM 

preneha. Član lahko podaljša članstvo na blagajni UGM s plačilom članarine ali z dokazilom, 

da je status študenta oziroma funkcije še veljaven.  

Članstvo v Klubu UGM lahko preneha tudi zaradi neprimernega odnosa ali vedenja do 

Umetnostne galerije Maribor, razstavnih predmetov in druge lastnine UGM. O izključitvi 

odloča direktor/-ica UGM, na podlagi predlogov in obrazložitve strokovnega kolegija in 

drugih strokovnih teles UGM. 

 

                    

                V. Veljavnost pravilnikaV. Veljavnost pravilnikaV. Veljavnost pravilnikaV. Veljavnost pravilnika    

 

Spremenjen oziroma dopolnjen pravilnik prične veljati 1. 3. 2011. 

  

 

Direktorica 

Breda Kolar Sluga 


