
 

POROČILO O DELU UO DRUŠTVA LIRA 

 

V letu 2013 je društvo delovalo pretežno na način, kot v preteklosti. Kljub 
ustaljenemu načinu dela smo vendarle uvedli nekaj novosti.  

Članstvo: 

Članstvo delimo na tisto s plačano članarino (268) in tiste, ki članarine niso plačali 
(evidentirani 500) Opažamo, da število plačnikov članarine postopoma upada, 
podobno kot v drugih društvih. Ocenjujemo, da je to posledica splošne družbene 
krize. Kljub vsemu pa beležimo porast obiska naših prireditev. Zlasti velja to za 
prireditve za otroke, za obiske na okroglih mizah in različnih predavanjih in 
predstavitvah knjig, fotografskih razstav. Dober je obisk številnih izletov, doma in v 
tujino, ter pohodov. Za nekatere izlete je celo več interesa, kot ga zmoremo uresničiti 
in zato poiščemo izhod v »dodatnem avtobusu«...Beležimo pozitivni trend aktivnosti 
in obiska našega članstva. 

Način dela: 

Društvo deluje v skladu s Statutom in programom dela. Delo vodijo predsednik, UO, 
urednik in zadolženi za posamično aktivnost. Lani se nam je pridružila Lara 
Grušovnik kot zaposlena v projektu javnih del. Delovala je zlasti na področju priprave 
gradiv za našo založniško dejavnost, na področju urejanja arhiva (različni 
seznami…), priprave, organizacije in izvedbe OM in predavanj. Tudi sama je izvajala 
predavanja. 

Društveni funkcionarji so se udeleževali sestankov UO (5 x) in neformalnih sestankov 
delovnih skupin, ki so pripravljale posamične projekte. Prav tako so opravljali 
dežurstvo v društveni pisarni (približno 2x mesečno) in pridobivali donatorje ter 
sponzorje in druge sodelavce. Pogosto pa fizične sestanke nadomesti tudi 
elektronsko komuniciranje in usklajevanje, neformalne »korespondenčne seje«. 

Informiranje ter promocija: 

Tajniško, pisarniško delo, način informiranja so nekoliko spremenjeni. Veliki stroški 
informiranja (znamke, kuverte, fotokopiranje vabil…) so nas prisilili, da sežemo po 
cenejšem načinu obveščanja. Večino članov, razen tistih, ki nimajo internetnih 
povezav in nekaterih, ki ne komunicirajo z gsm sporočili, obveščamo po el.pošti in 
gsm. Javnost informiramo tudi z objavami v medijih in s plakati. V mesecu februarju 
računamo na izboljšanje komunikacij, saj bo vzpostavljena nova društvena spletna 
stran. Doslej na tem področju nismo bili uspešni ne v tehničnem smislu ne v smislu 
pisanja obvestil…, zato tudi obiska strani ni bilo. Nov način informiranja seveda 
razbremenjuje »ekipo za informiranje« fizičnega dela, lepljenja znamk itd. 



Nekoliko slabše je z drugim promocijskim materialom (majice, kape…), saj nam za to 
zmanjkuje sredstev. Dobrodošla bi bila pomoč slehernega člana, ki bi pridobil 
kakšnega donatorja, tudi če lahko prispeva le manjši znesek. 

Sodelovanje z drugimi: 

Sodelovanje z drugimi smo ohranili na ustreznem nivoju. To velja za domača kot za 
društva izven občine, za sodelovanje s strokovnimi institucijami, zavodi, posamezniki 
in sponzorji, drugimi podporniki našega dela, medobčinskimi organizacijami... Očitno 
slabše je le sodelovanje s CEZAMOM in Občino Ruše, čeprav nam je Ministrstvo za 
kulturo priznalo status društva v javnem interesu. 

S strani občine grozi poslabšanje pogojev za delo večini društev, saj napoveduje 
zmanjšanje sredstev, zaračunavanje obratovalnih stroškov za uporabo prostorov, 
najemnin in koncentriranje sredstev na zavodih, subjektih pod direktnim nadzorom 
občine. 

 

 

p.s. Poročilo je pripravljeno na osnovi knjige pošte in drugih evidenc, ki jih hranimo v 
društvenem arhivu. 


