POROČILO
PREDSEDNIKA DU MO, SEKCIJA SEVERNA PRIMORSKA
O DELU SEKCIJE
V OBDOBJU DEC2016 – DEC2017
Spoštovani
V poročilu bi izpostavil naslednje naloge, ki smo jih opravili v letu 2017
1. Sodelovanje naše sekcije pri delu DU MO
Sodelovali smo na vseh sejah upravnega odbora DU MO. S svojimi stališči smo sooblikovali
sklepe oziroma stališča tudi na vseh dopisnih sejah predsedstva DU MO.
V obdobju za katerega poročam smo sodelovali na 2 sejah upravnega odbora DU MO; 21.
12. 2016 v Ljubljani in 8. 11. 2017 v Domžalah. Na obeh sestankih sem poročal poročale o
delu naše sekcije. Na prvem sestanku je bilo govora o novi spletni strani našega društva, ki je
začela delovati 15. 11. 2016. Bili smo pozvani, da na spletno stran uvrščamo naše prispevke v
večji meri kot smo delali to do sedaj. Predstavljeni so bili podatki s področja financ. Na
drugem sestanku je bilo predstavljeno poročilo o srečanju članstva DU MO v Črenšovcih.
Srečanja se je udeležilo 450 ljudi. Skupni stroški srečanja so bili 6316 EUR. Leto 2017 bo DU
MO zaključilo s cca 7000 EUR. Mesto srečanja članstva DU MO ki naj bi bilo v letu 2019 še
nismo določili. Odločili smo se, da se v letu 2018 organizira že tradicionalni izlet v tujino
(Nizozemska ali Bolgarija). Cena 5 dnevnega izleta bo cca 300 EUR. Du MO je sodelovalo na
festivalu za 3. življensko obdobje. Sodelovanje je bilo ocenjeno kot zelo dobro.
V preteklem letu je bilo tudi več dopisovanj med člani upravnega odbora. Tudi pri teh
aktivnostih smo bili aktivni udeleženci.
Kolikor mi je poznano, člani komisij DU MO iz naše sekcije v preteklem obdobju niso
sodelovali na načrtovanih aktivnostih.
V predvidenem roku smo DU MO posredovali statistično poročilo o delu naše sekcije.
V DU MO smo redno pošiljali podatke o številčnem stanju članstva naše sekcije.
Povdaril bi, da je v preteklem obdobju obstajala stalna komunikacija med našo sekcijo in DU
MOS in da nam je bila z njihove strani nudena vsa potrebna pomoč.
2. Sodelovanje na raznih srečanjih, sestankih in usposabljanjih
V letu 2017 smo sodelovali na naslenjih dogodkih:
‐ 21. 12. 2016 se je nekaj članov naše sekcije udeležilo sprejema upokojencev MORS v
Ljubljani, ki sta ga organizirala minister za obrambo in načelnik GŠSV
‐ 24. 3. 2017 sem se po povabilu 1. TERP udeležil proslave ob obletnici vaje »Premik 91« na
Vogrskem.
‐ MAJ2017 smo se udeležili Dneva odprtih vrat v vojašnici Vipava (ekipa za kuhanje golaža)
‐ Po povabilu Veščinskega centra Vipava sem se udeležil primopredaje dolžnosti veščinskega
centra
‐ naša sekcija ni pripravila organiziranega obiska Festivala za III. življensko obdobje v Ljubljani
v SEP2017.

‐ 18. 12. 2017 se je nekaj članov naše sekcije po povabilu ministrice za obrambo Andreje
Katič udeležilo vsakoletnega sprejema upokojencev MO in SV.
‐ Usposabljanj v letu 2017 ni bilo.
3. Enodnevni izlet članov naše sekcije
28. 9. 2017 smo izvedli enodnevni izlet članov naše sekcije. Obiskali smo Deželo kozolcev v
Šentrupertu, grad v Sevnici in vojaško letališče v Cerkljah ob Krki. Cena izleta je bila 23 EUR
za člane in 33 EUR za nečlane. Izleta se je udeležilo 49 udeležencev (38 članov in 11
nečlanov). Prevoz z avtobusom je opravilo podjetje Avrigo. Finančno poročilo izleta bo
vidljivo iz finančnega poročila za leto 2017.
4. Srečanje članstva DU MO
Srečanje članstva DU MO je bilo 07.06.2017 v Črenšovcih (Prekmurje). Srečanje je
organizirala sekcija Pomurje. Iz naše sekcije se je srečanja udeležilo 50 udeležencev (39
članov in 11 nečlanov). Vsak udeleženc srečanja je prispeval 7 EUR. Ostale stroške je pokrilo
DU MO.
5. Pohodi in izleti
Z letnim načrtom dela sekcije smo načrtovali 1 izlet, 4 pohode in 1 lahek planinski izlet.
Izlet smo izvedli 1. 3. 2017 na Kras. Z vlakom in z osebnimi avtomobili smo se odpravili do žel.
Postaje v Krepljah, nato pa peš do Tomaja, kjer smo si ogledali hišo Kosovelovih in obiskali
grob Srečka Kosovela. Po malici pri znancu našega člana Anderliča smo se odpravili nazaj do
Krepelj, kjer smo v veselju pričakali vlak, kateri nas je odpeljal domov. Izleta se je udeležilo
13 članov in članic. Mimo finačnega načrta smo za vstopnino v Kosovelovo hišo porabili
20,50 EUR. Upam da mi bo to oproščeno.
1. pohod (5. 4. 2017) smo izvedli na Ajdovskem‐Vipavskem. Pohod smo izvedli na trasi:
Vipava‐ Lože‐Slap‐Vipava. Pohoda se je udeležilo 20 ljudi (18 članov in 2 nečlana).
2. pohod (10. 5. 2017) smo izvedli na Idrijskem. Pohod smo izvedli na smeri: Kanomlja‐
Kanomeljske klavže‐Kanomlja. Pohoda se je udeležilo 12 članov sekcije in 1 nečlan.
3. pohod (21. 6. 2017) smo izvedli pohod na Tolminskem. Pohod smo izvedli na Šentviški
gori. Pohoda se je udeležilo 11 članov in 1 nečlan. Pohod smo zaključili na domu našega
člana Orač Majana.
4. pohod (4. 10. 2017) smo izvedli na Goriškem. Pohod smo izvedli na smeri: Sveta gora‐
Vodice – Sveta gora. Pohoda se je udeležilo 15 članov in 1 nečlan. Zaključek z malico smo
imeli na vikendu našega člana Mokorel Rafka.
Vse pohode smo zaključili s prijetnim druženjem ob hrani in pijači.
Hvala vsem udeležencem pohodov. Še posebej hvala vsem tistim članom, ki so na kakršen
koli način prispevali k pripravi in izvedbi druženj ob zaključkih pohodov.
Na lahek planinski izlet smo se odpravili na Nanos (od lovske koče na vrh Nanosa in nazaj).
Pohoda se je udeležilo 15 ljudi (13 članov in 2 nečlana). Pri sv. Hieronumu smo še pomalicali
in zapeli.
Ne bojte se. Udeležujte se pohodov in izletov. Povečajmo število udeležencev na pohodih in
izletih. Vabljeni vsi, ki imate čas, voljo in zdravje.
5. Delavnica in predavanje

25. 1. 2017 smo izvedli potopisno predavanje »Po Skandinaviji« v prostorih MIDS Ajdovščina.
Predavanje je izvedel Pangerc Franc. Predavanja se je udeležilo 13 ljudi, 7 članov in 6
nečlanov.
Delavnic v letu 2016 nismo organizirali.
6. Spomin na naše bivše člane
V letu 2017 smo se odločili, da ne bomo na grobovih naših preminulih članov prižgali sveče
ob 1. novembru.
Denar, ki bi ga porabili za nakup sveč smo nakazali Rdečemu križu v Novi Gorici (30 EUR).
Kot vselej do sedaj smo se tudi v preteklem obdobju od vseh naših preminulih članov
poslovili s praporjem naše sekcije in s cvetličnim aranžmajem.
7. Sodelovanje s Slovensko vojsko
S Slovensko vojsko smo podobno kot leta prej sodelovali v skladu z veljavnim načrtom
sodelovanja med DU MOS in SV, v katerega so bile vključene tudi potrebe naše sekcije.
Manjše število članov naše sekcije je obiskalo vojašnico Vipava ko je ta odprla vrata za
obiskovalce.
8. Sodelovanje z drugimi organizacijami
Nekateri naši člani so bili aktivno udeleženi pri delu Medgeneracijske skupine (MIDS) in pri
delu skupine za samopomoč »Nanos« in skupini »Vrtnica«. Ocenjujemo, da bi se lahko večje
število članov naše sekcije vključevalo v delo teh skupin.
Nekateri člani naše sekcije so aktivni v organizaciji ZSČ in ZVVS kjer imajo pomembne vloge in
s tem odgovornost za delo teh organizacij. Oni naj bodo spodbuda drugim, da se vključijo v
delo teh in drugih organizacij in društev.
Verjamemo, da so nekateri naši člani aktivni tudi v drugih društvih in organizacijah za katere
pa nimamo podatkov.
Nekaj besed bi namenil še nekaterim drugim vprašanjem vezanim za naše preteklo delo.
a) Komunikacija je med člani naše sekcije še vedno vezana predvsem na pisno
komuniciranje preko pošte. Tako smo v preteklem letu vsem članom naše sekcije poslali
3 pisma v katerih smo članstvo seznanili z vsemi potrebnimi informacijami. Komunicirali
smo tudi preko elektronske pošte, kar je ceneje, hitreje in predvsem ažurno. Kot že nekaj
let do sedaj, vas tudi sedaj pozivamo, da si zaupamo elektronske naslove do katerih
imate dostop. Obljubljamo, da vas ne bomo vznemirjali brez potrebe.
Kot ste lahko opazili, smo vam preko elektronske pošte pošiljali nekatere informacije, ki
bi vam po našem mnenju lahko koristile (zdravje, dopust, informacije o delu sekcije, ...).
b) Točnih podatkov o vplačani članarini za leto 2017 nimamo zato ker nimamo podatkov,
koliko članarine je bilo vplačano preko TRR.
S plačilom članarine (v gotovini), smo v letu 2017 zbrali 580 EUR. V to vsoto je zajeta tako
članarina za leto 2017 kakor tudi za leto 2016. Članarino je vplačalo 56 članic in članov.
Podatkov, koliko članarine je v letu 2017 vplačano preko TRR nimamo.
c) O porabi finančnih sredstev bo govora v finančnem poročilu. V tem poročilu bi se omejil
samo na obrazložitev nekaterih izdatkov nastalih v preteklem obdobju.

Pokrili smo del stroškov izleta za člane naše sekcije (8 EUR po članu). Ker nismo dobili avtobusa
od SV smo morali poravnati stroške avtobusnega prevoza (360 EUR). Poravnali smo prevozne
stroške udeležencev izleta iz Tolmina in Idrije in še nekatere manjše stroške izleta.

Poravnali smo stroške današnjega letnega zbora. Za umrle smo nabavili cvetlične
aranžmaje.
Plačali smo nekatere stroške delovanja MIDS‐a in skupin za samopomoč v skladu s
finančnim načrtom.
S pomočjo g. Stane Zorn smo v letu 2016 uspešno vodili finančno poslovanje naše sekcije.
Lepa hvala g Stani.
d) Številčno stanje članstva naše sekcije na današnji dan: 115 članov, moških 85, žensk 30.
V obdobju DEC2015 – DEC2016 so naše vrste za vedno zapustili 2 člani, 1 član pa je
izstopil.
Pridobili smo 1 novega člana.
O razlogih zakaj nismo uspešnejši pri pridobivanju novih članov smo govorili na
lanskoletnem zboru. Odgovorov nismo našli.
Upajmo, da bomo v prihajajočem letu uspešnejši.
Pozivam vas, da povabite v naše vrste vse tiste, ki se nam v skladu s statutom našega
društva lahko pridružijo.
e) Slabosti v delu sekcije
‐ Številčno stanje sekcije se je v letu 2017 zmanjšalo.
‐ Ugotavljamo, da se majhno število članstva udeležuje posameznih aktivnosti.
Ugotavljamo tudi, da se eni in isti člani udeležujejo aktivnosti v organizaciji sekcije.
‐ Kot vsa leta do sedaj ugotavljamo, da precejšnje število naših članov ne plačuje članarine.
Razumemo, da nekateri ne plačujejo članarine, ker ne sodelujejo v delu sekcije, toda če
ne želijo biti člani naj napišejo izstopno izjavo. Sekcija bo sigurno preživela tudi brez
zmanjšanih dotacij, ki se delijo glede na številčno stanje.
‐ Da bi sekcija bolje delovala je potrebno vsakih nekaj let prevetriti tudi njeno vodstvo zato
vas resno opozarjem, da je potrebno osvežiti oziroma pomladiti vodstvo naše sekcije.
‐ Sekcija ni nič naredila na socialnem področju ( na primer: obiski starejših in bolanih,
pomoč starejšim in bolanim če je ta potrebna)
Verjetno imamo še kakšne druge slabosti vendar smo jih za danes našteli dovolj.
Poročilo bi sklenil z mojo oceno, da smo izvršili vse naloge načrtovane s sprejetim
programom dela.
Vodstvo se je trudilo, da bi vse naloge izvedli na zadovoljstvo članov, ki so se udeležili teh
dogodkov.
Hvala vsem članom sekcije, ki so na kakršenkoli način prispevali, k delu sekcije v preteklem
letu. Hvala vsem, ki ste se udeležili vsaj enega dogodka.
Posebna zahvala ostalim članom vodstva sekcije g. Zornovi, g. Šušmeljevi, g. Kogejevi , g.
Rodmanu in g. Gerliču za njihov trud in vloženo delo.
Hvala tudi vodstvu DU MOS, za vso pomoč, ki so jo nudili naši sekciji.
Hvala, ker ste me zbrano poslušali.
Vabim vas, da se vključite v razpravo po poročilu.

Ajševica, 15. 12. 2017

Predsednik sekcije severne Primorske
Viljem Ušaj

