
Poslanstvo

ohranja sloves največje organiziranje 

literarnih piscev v Republiki Sloveniji 

(ljubiteljev) z več kod 30 letno tradicijo

pisanja. Združuje ljudsko besedo 

takšno kot je v prozi in pesmih. 

Izražena je ljubezen, veselje, žalost, 

bolečina, grenki in vedri spomini na 

življenje ljudi, dogodke, ki so se 

zgodili, spomini na čase, ki jih nikoli 

več ne bo. Z veliko mero solidarnosti 

in sočutnosti omogoča ustvarjanje zbirke vsem, ki to želijo in izražajo s 

pisanem v izvirni obliki, tako kot jo je nekdo doživel in čutil. Umetniška 

vrednost je manj pomembna od vsebine in ravno zato je ta dokument časa širši.

Pisanje ni omejeno na peščico piscev ampak, je omogočena objava vsebin, ki 

je sicer nebi bilo.

skupaj 540 avtorjev, 2900 zapisov, več kot 16 000 strani, 67 knjig zbirke,

več kod 200 izdanih knjig naših članov.

Kot krovna organizacija literarnih piscev (LIKUS in SLPS), kot nevladna 

organizacija v javnem interesu na področju kulture, ne izločevalno povezuje vse

pisce, v digitalni in tiskani obliki ter ohranja največji dokument zbranih del in 

suvereno zaokrožuje svoj prispevek k literarni dejavnosti v Republiki Sloveniji 

in zamejstvu.



V zbirko ki osmišlja LIKUS in je postala dokument časa so se podpisali:

– akademkinja dr. Zinka Zorko, Selnica ob Dravi, 46 strani,

– Berta Čobal Javornik, Pernica, 140 strani,

– Zmago Rafolt, Maribor, 137 strani,

– Janko Potočnik, Sl.Bistrica, 58 strani,

– Ančka Šumenjak, Jarenina, 194 strani,

– dr. Marija Kalan Bocak, Ljubljana, 12 strani,

– Marinka Čebulj, Mojstrana, 133 strani,

– Franc Hudomalj, Šoptanj, 96 strani,

– dr. Tilka Kren Obran, Maribor, 60 strani,

– Anica Zidar, Mokronog, 118 strani,

– Franc Branko Maršič, Nancy Francija, 118 strani

– …

     L I K U S
Maribor, 25.3.2021             Dejan Čegovnik, mag.posl.ved

predsednik           



AKTUALNI RAZPISI 2021
TEMA RAZPISA: OSAMLJENOST
od 1.3.2021 do 30.6.2021 –
BREZPLAČNO
v sodelovanju z Slovensko filantropijo
https://www.filantropija.org/danzaspremembe/

TEMA RAZPISA: ODNOS DO (največ 3 strani,)
narave, hrane, ljudi, virusa, živali, česarkoli

od 1.1.2021 do 15.06.2021 – BREZPLAČNO

SODELOVANJE V 32. ZBORNIKU LIKUS-ovih PISCEV
od 1.1.2021 do 15.06.2021, 5 EUR/objavljeno stran
OBJAVA ZA STAREJŠE OD 90 LET IN MLADOLETNE JE BREZPLAČNA

TEMA RAZPISA: Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga 
šolsko leto 2020/2021 za šolsko mladino - zaključen
v sodelovanju z ZPMS in DPM Maribor namenjen osnovni in srednji šoli za 
medgeneracijsko sodelovanje, https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/

Dodatne inf: www.likus.si, likus@likus.si, GSM: 041 634 736

mailto:likus@likus.si
http://www.likus.si/


PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

______________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

______________________

(poštna številka, ime pošte)

______________

(davčna številka)

___________________________

(pristojni finančni urad, izpostava)

___________________________

(pristojni finančni urad, naslov)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

     vpišete željen %

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) (0,1 - 1%)

Literarni klub upokojencev Slovenije – LIKUS 23769238

V/Na _______________ , dne __________________                          ______________________
   (podpis zavezanca/ke)

IZPOLNJEN IN PODPISAN OBRAZEC POŠLJITE NA (dajte v priloženo koverto):
LIKUS, Loška ulica 10, 2000 Maribor ali el. pošto: likus@likus.si

Vsak oddan obrazec bomo uvrstili v nagradno igro (5 točk).
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