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Območno združenje vojnih veteranov (OZVVS) Kranj je v petek, dne 18.10.2019 ob 15. uri v gostilni 
Krištof, v Predosljah organiziralo slavnostno akademijo ob 20. obletnici svojega delovanja. Kot 
predstavnik PVD Sever – Gorenjska se je akademije udeležil pisec teh vrstic v vlogi vodje odbora Kranj.  
Med vidnejšimi vabljenimi gosti pa so se akademije udeležili še: upok. generalmajor Ladislav Lipič, 
predsednik ZVVS,  g. Robert Nograšek, podžupan Mestne občine Kranj in Vojko Damjan, predsednik 
Pokrajinskega odbora ZVVS za Gorenjsko in predsednik OZVVS Tržič. 

V uvodnem delu slavnostne akademije je kot prvi s pozdravnim nagovorom nastopil g. Anton Rešek kot 
aktualni predsednik OZVVS Kranj, ki je prisotni publiki predstavil strnjen pregled delovanja OZZVS Kranj 
od njegove ustanovitve v letu 1999 pa vse do danes. Pri tem je poudaril tudi dobro medsebojno 
sodelovanje z večino sorodnih veteranskih organizacij na območju Gorenjske, še posebej pa je 
izpostavil resnično tvorno in odlično dolgoletno sodelovanje s PVD Sever – Gorenjska. V zaključku 
nagovora se je najprej zahvalil vsem ustanovnim članom OZZVS Kranj, ki so v ustanovnem letu 
pripomogli k nastanku združenja. Sledila je tudi zahvala družini Bolka, iz katere izhajata tudi sedanja 
lastnika gostilne »Krištof«, brata Krištof in Tomaž, ki je v letu 1999 brez zadržkov omogočila, da je  
ustanovni sestanek potekal prav v tem gostišču. Ob zaključku nagovora je g. Rešek ustanovnim članom 
OZZVS Kranj podelil spominske kovance, družini Bolka pa je bila podeljena zahvalna plaketa. 

Sledil je še kratek pozdravni nagovor g. Roberta Nograška, podžupana Mestne občine Kranj nato pa je 
kot osrednji slavnostni govornik nastopil upok. generalmajor Ladislav Lipič, aktualni predsednik ZVVS. 
Slednji je po uvodnem pozdravu prisotni publiki opisal zgodovinski presek nastanka in delovanje ZVVS, 
dosežene uspehe pri zagotavljanju pravic vojnih veteranov kot tudi ostale načrte in naloge pri bodočem 
delovanju združenja. V tem delu je govorec še posebej poudaril odlično in tvorno sodelovanje z 
Združenjem Sever na vseh področjih delovanja. Hkrati je poudaril in se tudi zahvalil PVD Sever – 
Gorenjska za odlično sodelovanje z ZVVS na ravni gorenjske regije kot tudi z OZZVS Kranj. Po 
slavnostnem govoru je g. Lipič predsedniku OZZVS Kranj, g. Rešku izročil posebno zahvalno plaketo 
ZVVS ob 20. obletnici delovanja.  

Zaključek slavnostne akademije je izzvenel v zahvali predsednika OZVVS Kranj g. Reška, ki se je 
zahvalil prisotnim za udeležbo na akademiji kot tudi vsem tistim, ki so omogočili izvedbo le-te. 
Akademija se je v nadaljevanju prevesila v pogostitev in prijetno druženje med veteranskimi kolegi in 
gosti, stekla pa je tudi beseda tlakovana s spomini.      
   
 


