
Poslovno poročilo LIKUS za leto 2019

Leto 2019 je bilo nekoliko manj aktino  a iendar us ešno:
 1. Udejanjali smo s remembe  o noiem statutu društia in ga  osodobili ter  rilagodili s  omočjo CNV-o,
raz isom.
 2. Zaključili smo fazo digitalizacije  retiorbo iz  df i odt format za iseh 65 knjig i zbirki sku no 15.262
strani.
 3. Raz isan je bil 30. zbornik i katerem je bilo 63 za isoi od tega žal 9 nekrologoi. Zbornik je bil izdan 21.
oktobra 2019 na seminarju i Dobrni.
 4. PRAZNIK KNJIGE - SEMINAR - DOBRNA 2019
XXV Držaino srečanje ljubitelskih  riscei Sloienije LIKUS-arjei, PRAZNIK KNJIGE - Dobrna 25-30.10.2019
Osrednji dogodek  raznika knjige je bilo srečanje i Zdraiiliškem domu Dobrna, ki se ga je udeležojo 60
članoi in sim atzerjei LIKUS-a, 26.10.2019. Jubilejnega srečanja se je udeležila tudi  od redsednica ZDUS-
a ga. Vera Pečečnik in s regoiorila nekaj zelo is odbudnih besed za možnost  onoinega sodeloianja, ki ga
zadnja štri leta ni bilo. Ponoino smo  ogrešali  redstainike JSKD-ja.
Program so  o estrili   eici sku ine Grče in učenci OŠ Dobrna,  redstainika zieze Sle ih in slaboiidnih
Sloienije iz Celja in Ljubljane, ki sta  ozdraiila zbor in  ris eiala  oezijo in  etje. Prai tako so  rogram
 o estrili  člani  LIKUS-a  z  branjem siojih  del.  V  drugem delu  je  bil   redstailjen  jubilejni  30.  zbornik  z
imenom LIKUS-oii  biseri,  ki  obsega 388 strani in 62 za isoi članoi LIKUS-a med njimi dela dieh otrok
( odmladka). Predstailjena je bila knjiga Zbrana Dela Zmaga Rafolta, ki je izšla ob 10 obletnici smrt oziroma
100 letnici rojstia ustanoiitelja društia LIKUS, i kateri so zbrana isa njegoia objailjena dela. Predsednik
Dejan Čegoinik je  redstaiil dosedanje delo in načrte i  rihodnje.
 5.  V nedeljo 27.10.2019 smo iziedli  na oiedan  osiet  rostoioljcei in regijskih iodij ter ugotoiili,  da
razioja  LIKUS-a  brez  udeleženih   redstainikoi  ni.  Kljub   rostoioljski  mreži,  ki  jo  imamo,  še  razioj  te
dejainost žal ne raziija, kot bi si želeli. Posiet je s rožil ieč i rašanj kot dal odgoioroi za naloge, ki čakajo
LIKUS. Celotno dogajanje i Dobrni je na isakem koraku  o estril harmonikar Fili  Višič, ki šteje komaj 10
let.
 6. Letošnje letoianje na morju je od adlo zaradi  remajhnega interesa.
 7.  Razioj regij:  Kljub diema  oskusoma i letu 2019 je bil  okrnjeno izieden le  osiet regijskih iodij i
Dobrni. Težaie z raziojem regij se kažejo na ieč mesth in temu  odročju i tem letu nismo namenili doiolj
 rostora.
 8. Prijaiili smo se na 5 raz isoi tudi i konzorciju s Kulturnim centrom Maribor.
 9.  Na   odročju   ridobiianja  statusa  Humanitarne  dejainost  ri  Ministrstiu  za  delo  družino  socialne
zadeie in enake možnost se je  remaknilo i toliko, da so  rainiki na CNVo  oiedali kaj so bili  oglaiitni
razlogi, da statusa nismo dobili.
10. Status društia i jainem interesu na  odročju kulture nam knjub zbranim obrazcem ni  rinesel ieč kot
10 EUR (od odhodnine 2018)  rihodkoi če rai smo u raiičeni do 0,5  rocenta dohodnine od leta 2016
na rej. Na tem  odročju bi naša člani lahko namenili minuto časa, oddali obrazec, zase in od siojih bližnjih,
LIKUS-u namesto, da denar neraz orejen odteka nazaj i  roračun.
11. Pri  ridobiianju noiega jainega dela smo bili neus ešni.
12. Tudi i letu 2019 nismo imeli omembe irednih objai i medijih, razen "Rafoltoiih dneioi", o katerih je
ies dan  oročal Radio Maribor in še kdo.
13. S letne strani: Zaradi težai s sreierjem smo morali  s remenit gosttelja. Izgubili  smo staro s letno
stran in začeli  urejat noio na domeni www.likus.si. S trenutno stranjo ne moremo bit zadoioljni je  a
osnutek i nastajanju noie u am, da  recej bolj u orabne in feksibilne strani.



14. Odzii regijskih iodij in  rostoioljcei je bil  orazen in ni omogočil resnejšega dela in  renosa ključnih
informacij za razioj regij in razioja dejainost.
15. Iziedli smo  rednoioletno srečanje za člane iz širše okolice Maribora.

PROSTOVOLJSTVO
16. Nadaljeiale so se aktinost za kre itei  rostoioljskega dela. Izieden je bil tretji  osiet  rostoioljcei i
Dobrni,  ki  ga  je  LIKUS  enkrat  letno  dolžan  iziest  (obiezno  izobražeianje).  Tudi  letos  se  ga  nekateri
 rostoioljci niso udeležili, če rai smo jim  oirnili stroške biianja i hotelu Dobrna - en dan.
17. Na  odročju  rostoioljstia nas še čaka še bolj natančno eiidentranje o railjenih  rostoioljskih ur, saj
nekateri  rostoioljci ne s oročijo eiidenc o railjenih ur.

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI

V letu 2019 smo najieč naredili na  odročju družabništia,  reiozoi starostnikoi in otrok, ki sami ne morejo
na dogodke in srečanja. Iz leta i leto zaznaiamo iečje  otrebe  o  omoči a brez sistemskih sredstei nismo
doiolj učinkoiit.



Če rai zakon to, da omogočamo brez lačno članstio ieč kot  ol članoi i društiu 60% starejših od 75 let
(brez lačno članstio) ne šteje kot humanitarno delo tudi brez lačno  isanje starejšim od 90 let ne šteje kot
humanitarna aktinost to iseeno omogočamo. Zaiedamo se dejstia,  da je   isanje za marsikoga smisel
žiiljenja.

V  letu  2019  smo uiedli  rubriko  i  zborniku  namenjeno  reminulim članom i  kateri  i  obliki  nekrologa
zaključimo deloianje člana. V letu 2019 in do zaključka tega  oročila smo se  osloiili od naslednjih članoi:

2019
1 JELERČIČ FRANC RADO 1231 LJUBLJANA ČRNUČE 91,80 1. 12. 1999 febr. 2019
2 KLEMENC HERMAN 3320 VELENJE 76,50 febr. 2019
3 ČOBAL – JAVORNIK BERTA 2231 PERNICA 93,70 12. 10. 1996 febr. 2019
4 TUCIĆ ANA 8000 NOVO MESTO 87,64 14. 1. 2002 10.3.2019
5 ZORKO Dr. ZINKA 2352 SELNICA ob Draii 83,09 2. 11. 2006 23.3.2019
6 VERTAČNIK LJUDMILA 2000 MARIBOR 94,80 14. 3. 2007 10.4.2019
7 PODLIPNIK ZORA 4280 KRANJSKA GORA 98,00 31. 1. 2002 maj 2019
8 VUK - NOVAKOVIČ JELKA 1000 LJUBLJANA 96,43 20. 9. 1993 10.9.2019
9 VEBER VOJKO 3000 CELJE 73,45 14. 5. 2002 11.10.2019

STROKOVNI TABORI IN TABORJENJA

Organizirana sta tri tabore: eden čez  rio majske  raznike in eden zadnji teden i aigustu.
Najiečji  a je bil tematski (Angleški iikend) na Arehu na Pohorju, ki se ga je udeležilo kar 33 otrok iz OŠ
Janka Glazerja Ruše.

ŠPORT IN REKREACIJA

Š ort in rekreacijo smo iziajali, iodeno rekreacijo i  arku Dobrna in indiiidualno  omoč (Aleš Košir),

Posloino  oročilo  zajema le  glaina   odročja  mnoge   odrobnost  a  niso  zabeležene  so   a  ključne  za
deloianje društia.
Zasto nik društia LIKUS: 
Dejan Čegoinik, mag.  osloinih ied,  redsednik


