
 

 
 
 

 
Z  A  P  I  S 

 
 Volilnega zbora članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 

Gornja Radgona, ki je bil 28. marca 2015 s pričetkom ob 17.00 uri 
 v konferenčni dvorani hotela Radin v Radencih 

 
 
 
K točki 1- Otvoritev zbora veteranov in pozdrav 
 
Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona 
Jožef Makovec je  ob 17.17 uri pričel z otvoritvijo volilnega zbora  in pozdravil vse 
prisotne.  Posebej je pozdravil vse vabljene goste, ki so se volilnega zbora udeležili. 
 
Predlaga, da z zborom nadaljujemo po dnevnem redu, ki je bil poslan z vabilom.  
 
 
 
K točki 2 – Izvolitev delovnega predsedstva 
 
Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona  
Jožef Makovec je podal predlog za izvolitev delovnega predsedstva in sicer za 
predsednika  Dušana Zagorca, za člana Silvo Kuzma in Martina Novaka.  
 
 Člani delovnega predsedstva so zasedli svoja delovna mesta. 
 
Predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc se v imenu delovnega 
predsedstva zahvali za zaupano funkcijo.  
 
 
K točki 3 – Izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske  
                   komisije. 
 
Predsedujoči Dušan Zagorc poda naslednje predloge: 
 
Za zapisničarko predlaga Silvo Kuzma. 
 
Za overitelja zapisnika Milana Kuzmiča in Daniela Mauka. 
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Za verifikacijsko komisijo predlaga Branka Trstenjaka za predsednika;  Milana 
Kaučiča in Andreja Rugoleta pa za člana. 
 
 
Pred nadaljevanjem volilnega zbora izvedejo svečano dejanje podpredsednik 
Nikolaj Brus, praporščak Matjaž Perša in namestnik praporščaka Anton 
Pintarič. 
 
 
Izvede se podelitev članskih izkaznic naslednjim novim članom: 
 
Alojz Bauman 

Ivan Berlak 

Robert Eržen 

Jože Druzovič 

Miloš Dumič 

Marjan Gavez 

Marjan Himelrajh 

Dušan Hamler 

Feliks Kurbus 

Pavel Vrhovnik 

Ivan Štumberger 

Vlado Šiško 

Zlatko Trstenjak 

 
 
  
Izvede se podelitev priznanj naslednjim: 
 

- PRIZNANJE OZVVS GORNJA RADGONA 
1. Marjana Škrobar 
2. Dragica Klun 
3. Lojzka Donko 
4. Franc Škrobar 
5. Miroslav Štelcl 
6. Darko Fekonja 
7. Milan Kaučič 
8. Milan Erdela 
9. Franc Slekovec 
 

 
- ZAHVALNA LISTINA OZVVS GORNJA RADGONA 
1. OZVVS Lenart 
2. OZVVS Ljutomer 
3. OZVVS Lendava 
4. OZVVS Murska Sobota 
 

 
- SPOMINSKI TETRAEDER 

           72. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE, poveljnik polkovnik Franc Koračin 



 
 

- SPOMINSKA PLAKETA ZVVS 
1. Radenska d.d. 
2. Zdravilišče Radenci – Sava Turizem 

 
 

- BRONASTA PLAKETA ZVVS 
1. Branko Klun 
2. Franc Koračin 
3. Martin Novak 
4. Matjaž Perša 
5. Andrej Rugole 

 
 
Obrazložitev priznanj za vse prejemnike priznanj je prebral predsedujoči Dušan 
Zagorc.  
 
 
Priznanja so podelili predsednik združenja Jožef Makovec, podpredsednik 
Nikolaj Brus in predsednik komisije za priznanja Andrej Rugole. 
 
 
 
ZLATO PLAKETO ZVVS prejme Zvone Benko, ki mu bo podeljena na glavnem 
zboru 7. aprila v Mežici. 
 
K točki 4 - Poročilo verifikacijske komisije in izvolitev zapisnikarja ter  
                   dveh overiteljev zapisnika 
 
Predsednik verifikacijske komisije Branko Trstenjak poda poročilo o prisotnosti članov 
in sicer: 
Od 734članov je prisotnih 85.. Na zboru je prisotnih več kot 5 procentov članov, tako 
lahko zbor polnoveljavno nadaljuje z delom. 
 
 
 
K točki 5 – Sprejem Poslovnika o delu zbora veteranov 
 
Predsednik delovnega predsedstva Zagorc Dušan je obrazložil Poslovnik o delu 
zbora  članov OZVVS G. Radgona in ga dal v razpravo. 
 
V razpravo je dal tudi predlog delovnega predsedstva, dnevnega reda in poročilo 
verifikacijske komisije.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
 



S   K   L   E   P    št. 1 
 

1. V delovno predsedstvo volilnega zbora se imenujejo Dušan Zagorc za 
predsednika, za člana pa Silva Kuzma in Martin Novak. 

2. Za zapisničarko se imenuje Silva Kuzma, za overitelja zapisnika pa Milan 
Kuzmič  in Danijel Mauko. 

3. V verifikacijsko komisijo se za predsednika imenuje  Branko Trstenjak, 
za člana pa Milan Kaučič in Andrej Rugole. 

4. Sprejme se dnevni red, ki je bil poslan z vabilom in sicer: 
 
1. Otvoritev zbora veteranov, pozdrav predsednika in sprejem dnevnega reda. 
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva. 
3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije. 

Prihod praporščaka, svečano dejanje in podelitev priznanj 
4. Poročilo verifikacijske komisije. 
5. Sprejem poslovnika o delu volilnega zbora veteranov. 
6. Poročilo predsednika o delu  OZVVS Gornja Radgona za leto 2014. 
7. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2014. 
8. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
9. Razprava po poročilih, sprejem poročil in beseda gostom. 
10. Razrešnica predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču. 
11. Sprememba 19. Člena Pravil OZVVS Gornja Radgona. 
12. Volitve predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
13. Program dela OZVVS Gornja Radgona za leto 2015. 
14. Predlog finančnega načrta za leto 2015. 
15. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2015. 
16. Določitev članarine za leto 2016. 
17. Določitev delegatov za Zbor ZVVS za Slovenijo. 
18. Vprašanja, pobude in predlogi članov združenja ter razno.    
 
 
 

5. Sprejme se poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov na 
volilnem zboru.  

6. Sprejme se poslovnik o delu volilnega  zbora dne 28. marca 2015 v 
predloženi vsebini. 

 
 
Predsedujoči Dušan Zagorc seznani prisotne, da so v času od lanskega zbora 
zapustili naše vrste naslednji člani: 

- Mihael Razlag, pokopan v Lenartu 
- Radoslav Krajnc, pokopan v Gornji Radgoni 
- Karel Svetec, pokopan v Gornji Radgoni 
- Stanislav Korošec, pokopan v Gornji Radgoni 
- Anton Fekonja, pokopan v Gornji Radgoni 
- Ivan Gerlica, pokopan v Gornji Radgoni 
-  

Njihov spomin smo počastili z eno minutnim molkom. Slava jim! 
 



 
 
K točki 6 – Poročilo predsednika o delu OZVVS Gornja Radgona v letu 2014 
 
 
Poročilo  o delu za leto 2010 je izčrpno podal  predsednik združenja Jožef Makovec. 
Povedal je, da so bile vse naloge iz programa dela v letu 2014  realizirane. Ugotavljal 
pa je, da se  na aktivnosti, ki jo združenje izvaja prijavi in udeleži  vsekakor premalo 
število članov.    
 
Za vse zadane naloge se zahvali celotnemu predsedstvu in članom organizacijskih 
odborov.  
 
 
 
K točki 7 – Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2014 
 
 
Realizacijo finančnega poslovanja in poslovno poročilo OZVVS Gornja Radgona za 
leto 2014 obrazloži sekretarka Silva Kuzma. Pove, da je bil program dela, ki je bil 
sprejet na zboru 22. februarja 2014 v celoti realiziran in sicer: zbor veteranov, 5. dan 
združenja,  13.  tradicionalni pohod ob Muri,  izlet v Ormož in Ptuj. Združenje je 
poslovalo z pozitivno razliko med prihodki in odhodki v višini 2.570,05 €. Predlaga, da 
zbor sprejme predloženo poslovno poročilo.  
 
 
K točki 8 – Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča 
 
 
Poročilo nadzornega odbora poda Ida Pintarič. Predsednica NO, pove, da je odbor 
ugotovil, da se je s finančnimi sredstvi ravnalo v smislu dobrega gospodarja in 
predlaga, da se realizacija finančnega načrta sprejme. 
 
 
Ker je bil predsednik častnega razsodišča Marjan Neuvirt odsoten, je predsednik 
delovnega predsedstva Dušan Zagorc povedal, da častno razsodišče v letu 2014 ni 
imelo nobenega dela.   
 
K točki 9 – Razprava po poročilih, sprejem poročil in beseda gostom 
 
 

- Janko Rihtarič, župan Občine Radenci: pozdravi vse prisotne člane in 
goste. Vesel je, da smo si za volilni zbor izbrali Radence. Pove, da je 
dosedanje vodstvo res odlično delalo, prav tako pohvali finančno poslovanje, 
saj je združenje  v teh težkih časih z malo denarja ogromno naredilo in še 
prihranilo. Čestita vsem dobitnikom priznanj. Upa, da bo sedanja vlaga 
spoznala vrednote veteranov in pravice, ki so jim bile odvzete vrnila. Želi 
uspešno delo še naprej in vse dobro tudi novemu vodstvu. 

 
 



- Drago Ribaš, predsednik združenja Sever za Pomurje: zahvali se za vabilo 
in pove, da je vesel, da je med nami. Zahvali se za dosedanje sodelovanje. 
Pove, da se je na pomurskem nivoju glede zgodovine vojne 1991 začelo 
premikati na bolje. Veterani še vedno nismo dovolj prepoznavni. Obe 
veteranski zvezi, tako Sever kot ZVVS se še vedno borimo za pravice, ki smo 
jih nekoč že imeli. Preveč se v to meša politika. Glede domoljubja v osnovnih 
šolah, pa bomo morali vsekakor narediti več.  Zahvali se za dosedanje 
sodelovanje in upa, da bomo v bodoče prav tako dobro sodelovali kot do 
sedaj.  

 
V tem času se je zbora udeležil tudi predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer, 
predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc ga prav lepo pozdravi. 
 

- Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart: Čestita dosedanjemu 
predsedniku in se zahvali za odlično sodelovanje. Pove, da se veterani 
srečujemo po celi Sloveniji in skupaj bijemo bitko proti tistim, ki delujejo proti 
nam. Želi, da bi z novim vodstvom sodelovanje še naprej potekalo tako dobro. 
Povabi prisotne, da se udeležijo pohoda 6. junija v čim večjem številu, ki ga 
organizira njihovo združenje. 

 
- Branko Bratkovič, predsednik združenja veteranov za Pomurje: najprej 

opraviči predsednika zveze Ladislava Lipiča. Pokrajinski odbor dobro sodeluje 
z vsemi območnimi združenji. Zahvali se za sodelovanje in čestita 
dosedanjemu vodstvu za ogromno opravljenega dela. Čestita tudi vsem 
prejemnikom priznanj. Še naprej si želi tako dobrega sodelovanja, tudi z novim 
vodstvom.  V mesecu juniju se organizirajo veteranske športne igre v Murski 
Soboti, upa da se jih bomo udeležili v čim večjem številu.  
 

- Vladimir Miloševič, predsednik OZVVS Murska Sobota: Vesel je, da nas 
lahko danes prvič pozdravi v imenu OZVVS M. Sobota. Občutek ima, da smo 
se mi premalo izpostavili glede vojne 1991 napram drugim pokrajinam. Z 
zbornikom, ki ga pripravljamo bomo te stvari popravili. Sedaj je za izdelavo le-
tega zadolžen dr. Alojz Šteiner.  Želi si, da bi zbornik naročilo čim večje število 
članov, da se seznanimo kaj se je dejansko na območju Pomurja dogajalo. 
Vsepovsod se govori in piše o 10 dnevni vojni, mi pa vemo, da  se je priprava 
na vojno pričela že leta   1990.  Letos praznujemo 25. Letnico priprav na 
osamosvojitveno vojno. Zelo dosti dela ste opravili, želi nam uspešno delo, 
tako kot je bilo lansko.   
 

- Štefan Žalodec, predsednik združenja slovenskih častnikov Gornja 
Radgona  in član OZVVS Gornja Radgona: najprej se   zahvali 
dosedanjemu vodstvu, predvsem predsedniku Jožetu Makovcu, Dušanu 
Zagorcu,  Martinu Novaku in Daniju Mauku. Upa, da bomo še naprej tako 
dobro delali in sodelovali, saj smo več ali manj isti v obeh združenjih.  
 

- Ljubo Dražnik, predsednik OZVVS Lendava: Pozdravi vse prisotne, posebej 
pa nekdanje soborce, ki jih je tukaj srečal.  Pomembno je, da ohranimo 
tovarištvo, kot smo ga imeli leta 1991, ko smo vedeli, da je domovino potrebno 
obraniti. Zahvali se staremu vodstvu za dobro sodelovanje, ki je lahko za 



vzgled. Novemu vodstvu želi, da to sodelovanje ohranimo in da bi bili pri 
svojem delu tudi uspešni. 
 

- Alojz Filipič, predsednik OZVVS Ljutomer: Iz poročila je bilo slišati kaj vse 
je bilo storjeno, zato nam iskreno čestita, predsedniku Jožetu izreka zahvalo 
za dobro sodelovanje in upa, da bo z novim vodstvom dobro sodeloval.  
 

- Miran Fišer, predsednik OZVVS Ormož: Zahvali se, da je lahko danes med 
nami, med prijatelji. V minulih časih smo izredno dobro sodelovali. To je 
najboljša pot, ki jo tlakujemo v domoljubje, da smo povezani v domovini. Upa, 
da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali z vsemi prijatelji.  
 

- Milan Tišlar, član OZVVS Gornja Radgona: prihaja iz občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici. V finančnem poročilu vidi, da občina ni dala dotacije. Zanima ga ali 
to samo v lanskem letu ali nasploh. Če je temu tako se bo osebno zavzel pri 
sedanjem županu, da združenje dobi dotacijo.  
 

- Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov: Čestita za uspešno 
delo. Zbornik z 21 prispevki je napisan. Vsi vsekakor ne bodo zadovoljni z 
vsebino, ker bodo smatrali, da je njihova vloga bila večja. Takšnega zbornika v 
Sloveniji še ni. Ponosni moramo biti na to, da nam je v Radgoni uspelo.  

 
 
Po razpravi, da predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc Poročilo  
predsednika o delu združenja in finančno poročilo  na glasovanje. 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  2 
 

1. Sprejme se poročilo predsednika o delu OZVVS Gornja Radgona v letu 
2014 v podani vsebini.  

2. Sprejme se poslovno in finančno poročilo Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona  s skupnimi prihodki v 
višini 13.295.47 EUR in skupnimi odhodki, v višini 10.725,42 EUR in 
presežkom prihodkov nad odhodki  za leto 2014, ki znaša 2.570,05 € in se 
prenese v naslednje leto, namenjen je za delovanje društva v letu 2015.  

3. Sprejme se poročilo Nadzornega odbora za leto 2014 in poročilo 
častnega razsodišča za leto 2014 v podani vsebini.  

4. Poročila so priloga k zapisu zbora.  
 
 
 
K točki 10 – Razrešnica predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu 

razsodišču  
 
Predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc da razrešnico predsedstva, 
nadzornega odbora in častnega razsodišča  v razpravo. 
 
Razprave ni bilo.  



 
Razrešnico da na glasovanje. 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  3 
 
Sprejme se razrešnica predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu 
razsodišču OZ VVS Gornja Radgona. 
 
 
 
 
1. K točki 11 - Sprememba 19. Člena Pravil OZVVS Gornja Radgona. 
 
Predsedujoči Dušan Zagorc pove, da je do sedaj bilo v predsedstvu poleg 
predsednika, podpredsednika in sekretarja še 8 članov, nov predlog pa je da bi bilo v 
predsedstvu 13 članov.  
 
 
Predlog da v razpravo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  4 
 
 

Sprejmejo se spremembe 19 člena Pravil OZVVS Gornja Radgona, ki po novem 
glasi: 
Predsedstvo območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja 
Radgona šteje trinajst članov in sicer trije člani po funkciji (predsednik, 
podpredsednik in sekretar) ter deset članov, ki jih izvoli zbor veteranov izmed 
članov OZVVS Gornja Radgona. 
 
 
 
 
K točki 12 – Volitve predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov 
predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča 
 
Kandidatno listo za predsednika, podpredsednika, sekretarja in člane predsedstva, ki 
je bila predlagana na  32. seji predsedstva dne 18. marca 2014 da v razpravo 
predsedujoči Dušan Zagorc. 
 
Kandidatno listo da v razpravo in predlaga, da prisotni podajo svoje predloge. 
 
Razprave  in dodatnih predlogov ni bilo. 
 



Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  5 
 

1. Za predsednika se imenuje Nikolaj Brus, 
2.  za podpredsednika Milan Kuzmič,  
3. za sekretarko Silva Kuzma,  
4. za člane iz občine Gornja Radgona:  Dušan Zagorc, Jože Makovec, Zvone 

Benko, Martin Novak in Matjaž Perša,  
5. za člane iz občine Radenci: Daniel Mauko, Branko Trstenjak, Milan 

Kaučič 
6. za člana iz občine Apače: Andrej Rugole, 
7. za člana iz občine Sveti Jurij: Anton Kocbek  

 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 
 

S   K   L   E   P   št.  6 
 

Za člane nadzornega odbora se izvolijo: 
1. Ida Pintarič 
2. Vincenc Bratuša 
3. Milan Erdela 

 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  7 
 

Za člane častnega razsodišča se izvolijo: 
1. Marjan Neuvirt 
2. Marija Kuzma 
3. Hinko Režonja 

 
Soglasno je sprejet naslednji 
 

S   K   L   E   P   št.  8 
 

Za praporščaka se imenuje Matjaž Perša,  
za  namestnika pa Anton Pintarič in Franc Krajnc. 
 
 
 
 
 
 
Predsedujoči  Dušan Zagorc prosi dosedanjega  predsednika Jožeta Makovca, 
da preda  predsedniški pas novo izvoljenemu predsedniku Nikolaju Brusu. 
 



Novo izvoljeni predsednik Nikolaj Brus  se zahvali za zaupanje in pove, da z 
velikim  ponosom prevzema to nalogo. V svojem in v imenu predsedstva se 
zahvali za izvolitev.  
 
 
 
K točki 13 –  Program dela OZVVS Gornja Radgona za leto 2015 
 
Predsednik  OZVVS G. Radgona Nikolaj Brus pove, da so glavne naloge opredeljene 
že v programu, ki smo ga prejeli skupaj z vabilom za današnji zbor, zato je na kratko 
podal še ostale aktivnosti.  
 
 
K točki 14  –Predlog finančnega načrta za leto 2015. 
 
    Sekretarka Silva Kuzma   poda predlog finančnega načrta za leto 2015, ki je 
izdelan na podlagi programa dela združenja za leto 2015, s skupnimi prihodki in 
odhodki v višini 14.650 €. 
 
 
K točki 15 – Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2015 
                 
Predsednik predsedstva, da program dela in finančni načrt za leto 2015 v razpravo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 
 
 

 
S   K   L   E   P   št.  9 

 
1. Sprejme se program dela OZVVS Gornja Radgona za leto 2015 v 

predloženi vsebini.  
2. Sprejme se finančni načrt OZVVS Gornja Radgona za leto 2015 v 

predloženi vsebini. 
3. Poročilo in finančni načrt sta priložena k zapisu.  

 
 
K točki 16 – Določitev članarine za leto 2016 
 
 Predsedujoči Dušan Zagorc predlaga, da za leto 2016 ostane višina članarine ista, 
kot v letu 2015, v višini 14.00 EUR. 
 
Predlog višine članarine da v razpravo. 
 
Razprave ni bilo. 



 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
 

S   K   L   E   P   št.  10 
 
 
Za leto 2016 se določi višina članarine za člane OZVVS Gornja Radgona v višini 
14.00 €. 
 
 

 
 
K točki 17 –  Določitev  delegatov za Zbor ZVVS za Slovenijo 
 
Predsedujoči poda predlog delegatov za zbor veteranov ZVVS in sicer: Nikolaj Brus, 
Milan  Kuzmič in Jožef Makovec.  
 
Predlog da v razpravo.  
 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je sprejet naslednji 
 
 

S   K   L   E   P   št. 11 
 

Na zboru veteranov ZVVS, ki bo 7. aprila 2015  v Mežici nas bodo zastopali 
delegati v sestavi: Nikolaj Brus, Jožef Makovec in  Milan Kuzmič. 

 
 
K točki 18 – Vprašanja, pobude in predlogi članov združenja ter razno 
 

- Dušan Zagorc, kot dolgoletni član združenja in kot delovni predsednik daje 
pobudo, da se Jožeta Makovca predlaga za častnega predsednika OZVVS.  

 
 
Predlog da v razpravo. 
 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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Dosedanjemu predsedniku OZVVS Gornja Radgona se podeli naziv častnega 
predsednika OZVVS Gornja Radgona.  
 
 

- Zdravko Stolnik daje tri pobude; 
 
1. Pobuda: pred 17. leti smo v G. Radgoni začeli delati kronologijo dogodkov iz 

osamosvojitvene vojne 91. Dve zimski sezoni smo delali skupaj in prišli do 
datuma 1.7. 91 do 24.00 ure.  Potem je vse zastalo. Dajem pobudo novemu 
predsedstvu, da to nalogo damo v program dela,  nadaljujemo in dokončamo. 

2. Pobuda: Da končno opravimo celoten projekt dodelave našega spomenika 
»Solza« 

3. Pobuda: Imamo udeležence vojne, ki še do danes iz različnih razlogov nimajo 
urejenega statusa vojnega veterana.  Imamo dva nova naša člana, ki sta 
prejemnika medalje za hrabrost, statusa pa si zaradi zakona ne moreta urediti. 
Apeliram na vse, da skupaj z Zvezo dosežemo, da se za take kategorije 
veteranov spremeni določba zakona, da si bodo status lahko uredili.  

 
 
 Soglasno je sprejet naslednji 
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Pobude se vzamejo na znanje. 
 
 

- Milan Mulec: pove, da je bil 20 let član predsedstva, sedaj pa se ga je iz 
predsedstva izključilo, ne da bi on to vedel. Zaradi tega je zelo prizadet, ker se 
poveličuje tiste, ki v osamosvojitveni vojni niso bili tisto, za kar se imajo. Želi, 
da se končno opravi analiza dogodkov »Elrad«, zato ima tudi dokaze. 

 
Predsedujoči prosi Milana, da stvari opiše in jih da na častno razsodišče. 
 
 

- Jože Makovec: vsem se zahvali za naziv častnega predsednika in obljublja, 
da bo tudi v naprej aktivno sodeloval pri delu OZVVS Gornja Radgona.  

 
 
Predsedujoči volilnega zbora Dušan Zagorc se vsem prisotnim zahvali za razpravo in 
sodelovanje na zboru.  
 
Predsednik Nikolaj Brus se zahvali za sodelovanje in povabi vse prisotne na 
družabno srečanje, ki sledi v restavraciji hotela Radin. . 
 
 
Po izčrpanem dnevnem redu je  predsednik delovnega predsedstva zaključil volilni  
zbor veteranov ob 19.37 uri. 
 
 
 



 
Zapisnikar:                                                      Predsednik delovnega predsedstva:  
Silva Kuzma l.r.                                                                  Dušan Zagorc l.r. 
 
 
 
                                        Overitelja zapisnika: 
 
 
                                             Milan Kuzmič l.r. 
 
 
 
                                             Daniel Mauko l.r. 
 

 
 
 


