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SPOŠTOVANI AVTORJI

Najprej bi se vam rad iskreno zahvalil za sodelovanje, pisanje in podporo. Zahvale
vam ne morem izreči osebno, saj nam je koronavirus preprečil letošnje srečanje v
Dobrni. Zahvali je namenjen ta dopis.

Pred vami je nov prenovljen zbornik, ki je napovedano prinesel kar nekaj novosti.
Sledili smo želji, da je naš zbornik čim lepši, moderno oblikovan in hkrati opravlja več
funkcij.  V njem lahko med drugim preberete: najnovejša dela naših avtorjev, dela
naših korenin in tudi naše 100 letnice Francke Leskovar, najpomembnejši dogodki v
društvu LIKUS, vsebine iz  natečajev,  kdo nas je  zapustil  in  še marsikaj.  Zbornik
postaja  medgeneracijski  in  poleg  informiranja  omogoča tudi  nekaj  tekmovalnosti.
Upam, da vam bodo spremembe všeč.

Do sedaj je bilo zelo pomembno število objavljenih strani, saj je temu sledil strošek in
število  knjig.  Odslej  pa  dajemo  več  pozornosti  obliki  zbornika,  zato  bomo  pri
obračunu skleniti  kompromis. Ceno še naprej oblikujemo po št.  strani, vendar ne
dosledno. Vsak avtor ima parno št. strani a če se je grafično tako izšlo, strani niso v
celoti popisane. V takšnih primerih bomo skušali upoštevati koliko strani bi bilo po
starem načinu obračunavanja. Takšno obračunavanje je zahtevnejše in poveča se
možnost napak. Obračuni bodo tokrat šli v škodo LIKUS-a saj ne bomo zaračunali
vseh strani.

Vljudno prosim, da mi pišete ali me pokličete v kolikor se vam zdi obračun nepravilen
ali pa je prišlo pri izstavitvi računov do kakršne koli napake. Ne želim, da bi kdorkoli
imel občutek, da je plačal preveč.



Obračun vam razširjen še enkrat pojasnjujem na naslednji strani.

Cena zbornika 20 EUR,
za člane LIKUS-a 15 EUR,
za avtorje 10 EUR (le ob izidu do konca novembra 2020)

1. če imate 4 strani vam bomo poslali 4 knjige (15 EUR/stran=skupaj 60 EUR)
2. če imate večje število strani od 4 strani imate možnost:
- primer 1: plačate 5 EUR/stran za dodatno stran brez knjige
- primer 2: vzamete knjigo za 15 EUR (knjiga le 10 EUR/stran),

PRIPOROČAM, kdor je poslal svojo željo je bila ta upoštevana:
(večje število knjig, večje plačilo ali manjše število knjig manjše plačilo)

V kolikor ne boste sporočili nič, bomo:
- do 6 strani obračunali 15 EUR/stran in boste prejeli toliko knjig kolikor imate strani,
- nad 6 strani bomo obračunali 5 EUR/stran in ne prejmete dodatne knjige.
OBRAČUN ne velja za starejše od 90 let, otroke in natečaje: (brezplačna objava).

Za dodatne informacije je na voljo:
mobilni telefon: 041 634 736
elektronska pošta: likus@likus.si

                                                                                                 L I K U S

Dejan Čegovnik, mag.posl.ved

predsednik


