
SKUPŠČINA DRUŠTVA 2020 

 

V sejni sobi Roberta Hvalca na Marčičevi ulic1 1, v  Mariboru, je dne 4.3.2020 potekala letna 

skupščina društva, ki jo je pričel predsednik društva Darko Šorli. V uvodu je pozdravil vse prisotne, še  

posebej pa dobitnike priznanj, predsednika ZS dr. Tomaža Časa, direktorja PU Maribor mag. 

Aleksandra Thalerja in predsednike veteranskih in domoljubnih društev. V nadaljevanju je  vodenje 

skupščine prevzel predsednik delovnega predsedstva Marjan Vrbnjak.  

Direktor PU Maribor mag. Aleksander Thaler je v pozdravnem govoru poudaril, da PU Maribor zelo 

dobro sodeluje z društvom, da je delovanje našega društva zelo pomembno za mlajše rodove, 

predvsem pa se je pohvalno izrazil o publikacijah, ki smo jih izdali v preteklosti. 

Sledila so  poročila o delu društva, predsednikov komisij, predsednice nadzornega odbora in 

blagajnika. Predsednik društva je povedal,  da bo poročilo  podal v skrajšani obliki saj je le to že bilo 

poslano predsednikom odborov, kateri so se lahko z njim seznanili. Poudaril je, da so se v lanskem 

letu izvajala različna predavanja tako za notranjo kot zunanjo javnost. Izpostavil je predavanja v OE in 

NOE PU Maribor na temo vloge milice v sistemu vojaške obrambe in prehod ONZ v republiško 

pristojnost. V različnih osnovnih šolah, pa so tekla predavanja na temo vloge ONZ v osamosvojitvenih 

procesih v Sloveniji. Organizirane so bile tudi razstave v osnovnih šolah o osamosvojitveni vojni in 

manevrski strukturi NZ. Omenil je tudi poimenovanje stavbe na Trubarjevi 19 po padlem rezervnem 

miličniku Robertu Hvalcu. V nadaljevanju je izpostavil zelo dobro sodelovanje v koordinacijah 

veteranskih in domoljubnih društev. Ocenil je, da je delo v preteklem letu potekalo dobro, da so bile 

planirane naloge opravljene, za kar se je zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali. 

Poročilo so podali tudi predsednica nadzornega odbora Olga Dvoršak, blagajnik Stanko Bezjak,  

poročilo o delu častnega razsodišča in  komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska 

vprašanja pa je zaradi odsotnosti predsednikov podal predsednik društva. 

Program dela za leto 2020 in predlog finančnega načrta je predstavil tajnik društva Zoran Mušič.  

V razpravi, ki je sledila je predsednik ZS dr. Tomaž Čas, pohvalil delo društva in v obširnem govoru 

predstavil delovanje združenja sever v preteklem obdobju. 

Na skupščini so bila podeljena priznanja društva in združenja sever.  

 

Zapisal: Darko Šorli 


