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ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA DELA V LETU 2020 
ZVEZA: Letno poročilo o realizaciji Letnega načrta sodelovanja v letu 2020, številka 8012-2/2021-16 z 
dne 13.1.2021 in LNS za leto 2020 številka 8012-31/2019-28 z dne 29.11.2019 

Spoštovane članice in člani ljubljanske sekcije DU MO. 

V nadaljevanju podajam poročilo o realizaciji Letnega načrta dela in sodelovanja (LNS) v letu 2020 za 
ljubljansko sekcijo DU MO. Poročilo o realizaciji (LNS) in o izvrševanju medsebojnih pogodbenih 
obveznosti smo na podlagi dopisa številka 8012-2/2021-16 z dne 13.1.2021 podali tudi na Poveljstvo sil 
SV (PSSV). V prejšnjih letih smo zaradi premišljenega načrtovanja, realizirali vse načtrovane aktivnosti 
iz LNS, zelo visoka pa je bila tudi stopnja recipročnosti s strani DU MO. 
Žal moramo ugotoviti, da v letu 2020 v nasprotju s prejšnjimi leti nismo uspeli realizirati našega načrta 
aktivnosti. Epidemiološka situacija povezana z virusom Sars Cov-2, ki povzroča »nesrečno« in 
»zahrbtno« korona virusno boleznen COVID-19, letos od meseca marca naprej ni dopustila, da bi kakor 
prejšnja leta izvajali aktivnosti in realizirali načrt aktivnosti in LNS. 
Vse načrtovane aktivnosti iz LNS za leto 2020 so bile zaradi korona virusne bolezni COVID-19, 
razglašene epidemije, prepovedi gibanja med občinami in regijami in vseh ostalih zaščitnih ter 
preventivnih ukrepov, ODPOVEDANE. Zavedamo se, da je bila odpoved načrtovanih aktivnosti od 
marca 2020 naprej nujna, zato smo z razumevanjem sprejeli tudi vse nadaljnje zaščitne ukrepe. 
V DU MO ocenjujemo, da smo v letu 2020 dosegli zelo visoko stopnjo recipročnosti, saj smo večino 
nalog realizirali preko prispevkov o Slovenski vojski (SV) in Ministrstvu za obrambo republike Slovenije 
(MORS) na naši spletni strani. Recipročnost pri sodelovanju s SV in MORS v DU MO smo in bomo tudi v 
bodoče izvajali predvsem na področju promocije SV in MORS, vojaških vaj, podpirali bomo SV in MORS 
v prizadevanju modernizacije SV in zagotavljanja ustreznih pogojev za živjenje in delo pripadnikov SV. 
SV se zahvaljujemo se za uspešno realizacijo LNS do konca februarja 2020. Tudi v bodoče si želimo 
korektnega sodelovanja. Kaj od načrtovanega smo realizirali v letu 2020? 

> 23.1.2020: Volilni zbor ljubljanske sekcije in volitve novega vodstva za obdobje 2020-2024; 
http://vvww.du-mors.siisliclu-mo-ljublianska-sekcija/volilni-zbor-liublianske-sekcije-du-moi;

> 8.2.2020: Kultumi dan: Prešernov dan in pohod: Bled — Vrba; 
http://fflvw.du-mors.si/slidu-mo-ljublianska-sekcija/presernov-dan-slovenski-kulturni-praznik-2/;

> 16.3.2020: Spremljanje stanja v zvezi s koronavirusom in navodila članstvu; 
http://www.du-mors.si/s1/splosne/koronavirusi;

> 9.6.2020: Ogled in predstavitev dela aktivnosti na vaji »PRESKOK 2020«; 
http://www.du-mors.si/slidu-mo-ljubljanska-sekciia/na-vaji-preskok-2020/;

> 27. in 28. 8. 2020: Vzpon na Triglav članov ljublajnske sekcije DU MO; 
http://www.du-mors.si/slidu-mo-ljubljanska-sekclia/vzpon-na-triglav-2/;

> 9.10.2020: Izvedba načrtovanja LNS za leto 2021; 
> 8.12.2020: Sprejem pri ministru za obrambo mag. Mateju Toninu in podpis Pogodbe o sodelovanju 

med MORS in DU MO; 
http://wwvv.du-mors.si/s1/splosne/spreiem-pri-ministru-za-obrambo/;

Žal so bile vse ostale aktivnosti odpovedane. Skušali jih bomo realizirati v letu 2021. Kljub vsemu 
pozivamo svoje članstvo, da se tudi v letu 2021 držimo vseh ukrepov in na ta način prispevamo k 
omejitvi širjenja zahrbtne bolezni. Začetek leta 2021 nam jasno kaže, da bomo v podobnih razmerah kot 
prejšnje, morali preživeti tudi leto 2021. 
Na žalost je bolezen COVID-19 tudi zaradi neustreznega postopanja pristojnih po nepotrebnem vzela 
prenekatero življenje naših svojcev, prijateljev in znancev, še posebej varovancev v DSO-jih. V letu 2020 
so nas zaradi drugih zahrbtnih bolezni za vedno zapustili naši trije člani Breda Bizilj, Iztok Trček in Jožef 
Kadunc. Vedno bodo ostali v naših mislih. Slava jim! Ljubljanska sekcija DU MO v leto 2021 vstopa s 
377 članicami in člani. Neizprosno dejstvo je, da smo se vsi postarali za eno leto. 



✓ letu 2021 bomo imeli 35 članic in članov strejših od 80 let. Naša Jelena je izdelala preko 220 čestitk za 
naše članice za dan žena in čestitk za jubilante. Hvala! Vsem nam kličem še na mnoga, zdrava in 
zadovoljna leta. Od vseh dobrin tega sveta potrebujemo le zdravje in mir. Upam, da ga bodo naši 
zanamci uspeli uspešno zagotoviti tudi v bodoče. 

✓ letu 2020 smo bili na finančnem področju skromni kot vedno. Edini večji strošek, ki smo ga imeli, je 
bilo plačilo računa za izvedbo Volilnega zbora v znesku 1.190,00 EUR. Nekaj manjših stroškov smo imeli 
tudi za sožalne telegrame, vsa ostala sredstva pa so na TRR. Povem naj, da je DU MO v letu 2020 
zamenjalo banko, tako da imamo sedaj nov račun pri Deželni banki Slovenije in sicer, TRR: SI56 1914 
0501 4383 703. Prejšnja banka je bila precej dražja, zato je bila odločitev po zamenjavi banke sprejeta z 
lahkoto. Tako racionalno bomo poslovali tudi v bodoče. Tudi v letu 2021 ostane višina članarine enaka in 
sicer: 10,00 EUR. Podatki za plačilo članarine so naslednji: 

IBAN plačnika: 
Referenca plačnika: 
Ime, ulica in kraj plačnika: 
Znesek: 
Datum plačila: 
Koda namena: 

TRR plačnika 

Naslov plačnika 
10,00 EUR 
Datum plačila 
OTHR 

Namen / rok plačila: ČLANARINA 2021 - IME in PRIIMEK 
IBAN prejemnika: SI56 1914 0501 4383 703 
Referenca prejemnika: S100 2021 
Ime, ulica in kraj prejemnika: DU MO; Ulica Bratov Komel 51;1210 Ljubljana — Šentvid 

Kar se tiče načrtovanja za leto 2021 smo sodelovali s PSSV na Vrhniki ter »dopisno« in po telefonu 
uskladili aktivnosti za leto 2021. Načrtovanje je bilo izvedeno ob dejstvu, da bo tudi v letu 2021 
realizacija zelo okrnjena zaradi omejitev SV. Največja omejitev v prvi polovici 2021 bodo še vedno 
epidemiološki ukrepi zaradi COVID-19, v drugi polovici 2021, pa bo predsedovanje EU predstavljalo 
drugo omejitev. Kljub temu bomo skušali v omejenem obsegu izvesti tiste aktivnosti, ki jih bo moč varno 
in korektno načrtovati in realizirati. Upravni odbor (UO) naše sekcije se v letu 2020 fizično ni sestajal, 
kjub temu, pa smo bistvene zadeve uskladili dopisno. Tako smo sprejeli naslednje sklepe: 

1. Sprejem Poročila o izvedbi aktivnosti v letu 2020; Rok: 31.1.2021; 
2. Sprejem Finančnega poročila za leto 2020; Rok: 31.1.2021; 
3. Izdelava LNS in Koledarja aktivnosti za leto 2021;Rok: 31.1.2021; 
4. Srečanje poverjenikov s starejšimi članicami in člani DU MO; Takoj ko bo to mogoče! 
5. Letni zbor ljubljanske sekcije DU MO; Takoj ko bo to mogoče! 
6. 10. srečanje članov in članic DU MO iz leta 2021 prestavi na leto 2022; Odločitev DU MO! 
7. Realizacija načrtovanih aktivnosti iz LNS in Koledarja aktivnosti; Takoj ko bo to mogoče! 
8. Obvestiti članstvo z objavo na spletnih straneh DU MO in z redno pošto; Rok: 28.2.2021; 

Zaključek je, da so omejitve NIJZ pri organizaciji različnih dogodkov zelo rigorozne, otežano je 
načrtovanje dogodkov, ogledov muzejev, prevozov, prehajanje občin in regij, zaprti so gostinski lokali in 
zdravilišča. Omejitve so preprosto preveč nepredvidljive, da bi lahko suvereno izvajali naše načrtovane 
aktivnosti in se družili »po starem«. Žal tudi mi spadamo v rizično skupino prebivalstva, zato moramo biti 
toliko bolj previdni in razumni, da po nepotrebnem ne izzivamo usode. Odločitev je, da počakamo toliko 
časa, da se bodo zdravstvene in epidemiološke razmere povsem normalizirale. Takrat pa bomo pričeli z 
izvedbo načrtovanih aktivnosti tam, kjer smo ostali. Zavedam se, da nam manjka druženja, ampak dragi 
moji, s potrpljenjem bomo premagali tudi to stanje. Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti in 
zadovoljstva. Čuvajte sebe in svoje najdaržje, 

S spoštovanjem in prav lep pozdrav vsem skupaj, 

Janez Gomz 
Predsednik Ljubljanske se 

V Ljubljani, 25.1.2021 

DU MO 


