DU MOS
Sekcija Severnoprimorska
10. 1. 2018

Spoštovano člani in članice
DU MOS, sekcija severna Primorska!
Da bo bolj držalo vam še enkrat želimo vse najboljše v letu, v katerega smo ravnokar vstopili.
To je čas, ko se zazremo tako v preteklost kot v bodočnost. Spominjamo se kaj je bilo dobrega in slabega. Istočasno
so naše misli usmerjene v bodočnost v kateri želimo postoriti kar nam že ni uspelo v preteklosti. Najpomembneje pa
je, da nekaj naredimo ZASE. Dovolite, naj vam čisto malo pri tem pomaga tudi DU MOS, sekcija severna Primorska,
zato vas vabimo, da se udeležite naslednjih aktivnosti:
PREDAVANJE
Sreda 24. 1. 2018 ob 17.00 v MIDS Ajdovščina
Potopisno predavanje: Romunija.
Predaval bo g. Pangerc
POHODI
Sreda 7. 3. 2018 pohod na Ajdovsko‐Vipavskem.
Zbor udeležencev pohoda je ob 09.00 v Dobravljah. Odpravili se bomo do Vipavskega križa in še malo naokoli.
Sreda 4. 4. 2018 pohod na Idrijsko Cerkljanskem
Zbor udeležencev pohoda je ob 08.30 v Godoviču (na križišču). Nato se bomo odpravili v smeri Golega brda in še
malo naokrog.
Sreda 6. 6. 2018 pohod na Tolminskem
Zbor udeležencev pohoda je ob 09.00 na parkirišču Kulturnega doma v Kobaridu. Trasa pohoda bo določena
naknadno.
Na vse pohode gremo z osebnimi vozili, kot posamezniki in na lastno odgovornost.
IZLET
Sreda 9. 5. 2018 izlet: Blejski Vintgar
Na izlet se bomo odpravili z vlakom, kateri iz Nove gorice odpelje ob 07.35 in iz Mosta na Soči ob 08.13.
Iz Podhoma bomo šli peš do in nato skozi Blejski Vintgar. Povrtek bo po poti za Podhom ali Bled ali skozi Vintgar nazaj
na žel. postajo Podhom (odvisno od volje za hojo). Če kdo ne želi v Blejski Vintgar gre lahko z nami do Bleda se tam
sprehaja in se nato z nami vrne domov.
Zbor udeležencv izleta na želežniški postaji v Novi Gorici ob 07.15 in Mostu na Soči ob 08.00.
Povratek z vlakom, ki odpelje iz Podhoma ob 14.44 ali 17.02 na Bledu je ob 14.47 oziroma 17.05. Prihod na Most na
Soči je ob 15.53 oziroma 18.01 in v Novo Gorico ob 16.32 oziroma 18.38.
Plačilo stroškov: iz lastnega žepa (vstopnina 5 EUR, povratna karta 7 EUR oziroma 6 EUR)
Na izlet gremo kot posamezniki in na lastno odgovornost. Na izlet se bomo odpravili če bo vreme primerno za
izvedbo izleta. Po potrebi dodatne informacije dobite po mailu, na mob. 040 321 546 ali tel 05 30 27460.
ČLANARINA
Članice in člane, ki še niso poravnali članarine za leto 2017 in 2018 pozivamo, da to naredijo v najkrajšem možnem
času. Enoletna članarina je 10 EUR. Članarino poravnajte preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN).
Podatki za izpolnitev UPN so naslednji: TRR: SI56 0214 0025 4434 878 , BIC LJBASI2X, namen: članarina 2017 ali 2018,
SevP. Ime in naslov prejemnika: DU MO, ul. Bratov Komel 51, 1210 Ljubljana Šentvid. Pričakujemo, da članarino
poravnate do konca meseca maja 2018.
Če kdo zaradi svojega finančnega stanja ne more poravnati članarine, prosimo da se obrne na predsednika sekcije
Viljema Ušaja (tel. 05 30 27460 ali mob. 040 321 546).
LETNI NAČRT DELA
V prilogi tega pisma je letni načrt dela naše sekcije za leto 2018, kateri je bil sprejet na letnem srečanju naše sekcije.
O spremembah načrta vas bomo obveščali po mail‐u ali spletni strani našega društva.
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
Fotokopija potrdila o vplačilu zbranih prostovoljnih prispevkov na našem letnem srečanju 15. 12. 2017, na račun
Rdečega križa Nova Gorica je v prilogi tega pisma (145,66 EUR).

POROČILO O DELU SEKCIJE V LETU 2017
Poročilo o delu sekcije v letu 2017 lahko preberete na spletni strani našega društva‐sekcije (DU MORS).
NOVI ČLANI
Če mislite da je pametno in da bodo imeli kakšno korist, vas prosimo, da povabite v naše društvo vaše nekdanje
sodelavke in sodelavce, ki so se upokojili v zadnjih letih.
SPLETNA STRAN
Bilo bi lepo, če bi občasno obiskali spletno stran našega društva (vtipkajte DU MORS).
Naslednje pismo boste prejeli v prvi polovici junija, ker se moramo pripraviti na piknik (če bodo prrijave).
Za vse informacije v zvezi z delovanjem sekcije se vedno lahko obrnete na Ušaj Viljema, tel 05 30 27 460, mob 040
321 546, Rodman Hieronima, 031 624 424, Gerlič Martina 041 804 029 in Kogej Marjeto, 041 821 491

Še enkrat lepo vabljeni na načrtovane dogodke
Ostanite nam zdravi.

Pozdrav!
za
DU MOS, sekcija severna Primorska
Viljem Ušaj

Priloge:
‐ Fotokopija vplačila
‐ Letni načrt dela

