
 

POROČILO    o delu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj 

za leto 2020 
 

V obvestilu članom sem omenil, da nas situacija covid – 19 zelo omejuje pri delovanju, ker prav 

zaradi tega nismo v mesecu marcu 2021 izvedli Glavnega zbora in posredovali članstvu vsa 

poročila. Prav tako se namera o izvedbi GZ v mesecu juniju ni iztekla zaradi obilice dogodkov, ki 

so vsako leto prav ob obletnicah osamosvojitve. Pa vendar, odločitev, da se vsa najvažnejša poročila 

in podatki posredujejo vam, je realna možnost, da se vas ne izpostavlja eventuelnim okužbam in 

ostalim neprilikam ob zagotavljanju PCT pogojev. 

 

Torej, kaj smo delali v lanskem letu? Po sprejetem letnem načrtu dela, smo pri veteranskih 

aktivnostih izvedli vse dejavnosti, razen načrtovane ekskurzije oz. izleta, za katerega smo predvideli 

izvedbo v letošnjem letu, ki tudi ni obetajoča. 

 

1. Glavni zbor za leto 2019 smo izvedli v jedilnici vojašnice Kranj. 

2. Spominska svečanost na Brniku – izpeljana in organizirana. 

3. Svečanost na Jezerskem vrhu – izvedena od PVD Sever Gorenjska, mi smo sodelovali. 

4. Izveden je bil že 6. spominski pohod na Krvavec. 

5. Sodelovali smo na svečanostih sosednjih veteranskih združenjih – Podljubelj, Hrušica. 

6. Bili smo kot sodelujoči na Veteranskih športnih  igrah, kjer smo imeli štiri ekipe in sicer v 

pikadu, šahu, streljanju in metanju ročne bombe. 

7. Izvedli smo spominsko kolesarsko turo po začrtani poti z obiskom  obeležja pokojnemu 

Petru Petriču in položili cvetje na njegovem grobu v Cerkljah. 

8. Naši člani so bili kot udeleženci tudi na pohodih v Dražgoše, po poti spomina in prijateljstva 

v Udinborštu in v Vrbi. 

9. V zimskem času smo s smučarsko ekipo tekmovali v Cerknem v veleslalomu. 

10.  Udeleženci smo bili tudi v tekmovanju v kegljanju v Celju. 

11. V letu 2020 smo sprejeli 15 novih članov. 

 

Poleg naših osnovnih dejavnostih smo sodelovali s praporom in manjšo delegacijo še na prireditvah 

v organizaciji ZB za vrednote NOB po Gorenjski in bili prisotni še na sestankih Pokrajinskega 

odbora veteranov vojne za Slovenijo Gorenjske in z dvema delegatoma tudi na Glavnem zboru 

Zveze. 

 

Poseben pečat je bila predstavitev knjige o Ne oddaji orožja 1990, ki je bila najprej v Ljubljani, nato 

še za Gorenjsko v Radovljici. Sočasno je Zveza izdala spominske kovance v ta namen. Prejeli so 

jih, skupaj s knjigo, akterji takratnih dogodkov -  v Kranju so bili to Bor Balderman, Darjo Čermelj, 

Dušan Moštrokol, Martin Žugelj, Anton Rešek in pokojni Mirko Malavašič. Obeležena je bila tudi 

30-obletnica  Manevrske strukture narodne zaščite. 

 

Kot sem že uvodoma poudaril, je naše delo v preteklem obdobju krojilo stalno spreminjanje in 

dopolnjevanje ukrepov za zajezitev covid-19 in nas pri tem organizacijsko in tudi drugače zelo 

omejevalo, kar se pozna tudi v letu 2021, kjer s težavo in iskanjem ustreznih terminov in zanesljivih 

lokacij izvedbe, iščemo možnosti izpeljave LND. 

 

Želim vsem čim več zdravja in da se v prihodnje srečamo v živo. 

 

 Kranj, 25.09.2021                                                                                   Predsednik 

                                                                                                              Anton  REŠEK  


