
POSVET V ČAST ZVONKU MEŠKU - POKOJNEMU 
HRANITELJU OROŽJA 
 
 
V soboto, 6. septembra 2014 je v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Ormož 
organiziralo posvet v čast pokojnemu Zvonku Mešku. Vabilu se je odzvalo 
tudi Policijsko veteransko društvo (PVD)Sever Maribor, odbor Ormož. 
 
Minilo je namreč 5 let od kar smo se poslovili od Zvonka Meška, obrtnika, 
športnika, planinca in velikega domoljuba. V dogovoru z gospo Marto 
Meško, županom Mirkom Cvetkom in sodelavci se je OZVVS Ormož 
odločilo pripraviti posvet o življenju in delu Zvonka Meška. Posvet so 
podkrepiti z razstavo fotografij in dokumentarnega gradiva.  
 
Zvonko Meško je bil velik domoljub. V času osamosvojitvene vojne, v letu 
1991, je bil zelo aktiven, saj je deloval v Narodni zaščiti, bil pa je tudi 
hranitelj orožja takratne Postaje milice (PM) Ormož.  
 
Posveta so se udeležili tudi trije člani PVD Sever Maribor, odbor Ormož. Na 
posvetu je Janko Zadravec predstavil sodelovanje Zvonka Meška v času 
osamosvojitvene vojne s pripadniki takratne milice oziroma s PM Ormož, 
saj je kot domoljub hranil na svoji domačiji orožje in s tem izpostavil svoje 
življenje in življenje svoje družine. 
 
Cilj posveta je bil osvetliti delo Zvonka Meška in oceniti njegov prispevek k 
dosežkom v nekdanji krajevni skupnosti Tomaž, ormoškem planinstvu, 
pripravah na vojno za Slovenijo 91, delovanju OZVVS Ormož in 
vzpostavitvi občine Sv. Tomaž.  
 
Na posvetu so s svojimi prispevki sodelovali: 
 
Župan Mirko Cvetko: Zvonko Meško v prizadevanjih za ustanovitev občine   
                                   Sv. Tomaž; 
Miran Fišer : Zvonko Meško domoljub in nosilec obrambnih dejavnosti; 
Janko Zadravec : Sodelovanje Zvonka Meška s policijo v pripravah na  
                             vojno; 
Jože Borak: Zvonko in planinstvo v takratni občini Ormož; 
Herman Prejac: Zvonko Meško – vsestranski športni delavec in 
Boris Vukan : Sodelovanje Zvonka Meška pri vzpostavitvi veteranskega  
                       kluba v Ormožu.  
 
 



Udeleženci posvetu so si lahko v prostorih občine Sveti Tomaž ogledali tudi 
razstava fotografij in dokumentarnega gradiva o družini Meško.  
 
Vsebina tekstov posameznih razprav je bila vezana v poseben zbornik, 
katerega je izdalo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Ormož. 
 
 
Zapisal: Janko Zadravec 
 
 
 
 
 
 
 


