
Govor na Žalni seji: 

Spoštovani žalni zbor! 

Ob smrti našega Častnega predsednika,Frančeka Zemljiča izrekam iskreno sožalje  ženi 

Anici,hčeram,vnukom in ostalemu sorodstvu. 

Nepričakovano nas je pretresla vest,da nas  je 11.novembra 2017 zjutraj-na Martinovo po 

neozdravljivi bolezni zapustil veteran Franček Zemljič.Smrt je iz naših vrst iztrgala dobrega 

tovariša,prijatelja,domoljuba in kritika. 

Franček se je rodil 27.septembra 1938 v družini z 4.sestrami in 3.brati.Z ženo Anico sta imela 

5.hčera-Nevo,Danico,Alenko,Jasno in Zdenko.Najbolj vesel pa je bil 7.vnukov,ki so ga z 

veseljem obiskovali.9.septembra pa je dobil prvega pravnuka Jakoba,pa mu bolezen ni 

dopustila,da bi ga vzel v naročje. 

Po končani OŠ je leta 1953 odšel v šolo za podčastnike JLA v Bilečo.Po končanem šolanju je 

služboval v Peči in Bitoli . 

Leta 1960 je zapustil delo v vojski in se zaposlil na Oddelku za Obrambo v Gornji Radgoni. 

Za nekaj časa je prekinil delo na obrambnem področju in se zaposlil v podjetju ELRAD v 

Gornji Radgoni. 

V času partizanskih enot,v šestdesetih in začetku sedemdesetih,ki so delovale pod Oddelkom 

za ljudsko obrambo in začetku drugega razvojnega obdobja se je ponovno zaposlil na 

obrambnem področju.V začetku sta bila v G.Radgoni dva-Milkovič Danilo in naš Franček. 

Leta 1976 se ustanovi OŠTO Gornja Radgona,kakor tudi drugi. 

Na OŠTO je bil zaposlen do 31.maja 1991,ko se zgodi reorganizacija TO RS in Franček skupaj z 

Marko Francem nadaljuje delo na 73.OŠTO Ljutomer,kjer se je leta 1996 upokojil. 

V času MSNZ in kasneje v Osamosvojitveni vojni 1991 je bil aktivni udeleženec,za kar je prejel 

zaslužena visoka priznanja. 

Je soustanovitelj in prvi predsednik OZ VVS Gornja Radgona v treh mandatih od leta 1995 do 

leta 2007.Z veliko pomočjo sekretarke združenja Silve Kuzma je gonilna sila pri izgradnji 

združenja,za katero delo sta oba prejela tudi Spominske plakete ob 20.letnici združenja v letu 

2015.Posebej je Franček z Silvo zaslužen,da je združenje v tistem času imelo čez 850 članic in 

članov.Dejaven je tudi na PO Pomurja. 

Užival je in se veselil s svojimi iskrenimi ,žal pokojnimi prijatelji- Marjanom 

Merdausom,Martinom Bičekom in Jankotom Kuzmičem,ko so se udeleževali različnih 

slovesnosti širom naše domovine,vedno je bil zraven  tudi Vinko Bratuša,ki  je danes med 

nami.Govorili so nam,kaj  vse so doživeli in tudi kakšno ušpičili. 



 

Za svoje dolgoletno in vestno delovanje v OZ VVS je prejel najvišja priznanja: 

-RED  ZVVS  III. Stopnje 

-bronasto,srebrno in zlato plaketo ZVVS 

-srebrni znak MSNZ 

-za delovanje v Osamosvojitveni vojni pa priznanja MORS-a 

-Obranili domovino 

-bojni znak G.Radgona in Radenci 

-bronasti znak General Maister z meči 

In še mnogo spominskih in jubilejnih znakov. 

 

 

Dragi Franček,naj ti bo lahka Slovenska gruda in počivaj v miru-tvoji veteranski kolegi in 

soborci iz OZVVS Gornja Radgona in širom iz domovine,od koder prihajajo izrečena sožalja. 

 

Naj ne bo nikoli pozabljeno! 

 

 

Niko Brus,predsednik OZ VVS Gornja Radgona 

 

 

  V PGD-Gornja Radgona,14,novembra 2017 ob 18.uri. 

 

 


