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V petek, dne 8. februarja je 25 članic in članov PVD Sever Gorenjska počastilo Slovenski kulturni 
praznik - Prešernov dan tako, da so se pridružili 312 pohodnikom letošnjega 17. pohoda spomina in 
prijateljstva v spomin na slovenskega misleca, prevajalca, poznavalca indijske duhovnosti in 
svetovne književnosti, ki je dne 28.6.1991 v centru Gornje Radgone padel pod streli pripadnika JLA, 
kot prva civilna žrtev vojne za Slovenijo. Pohod je tudi letos organiziralo OZVVS Zgornja Gorenjska. 

Zbor prve skupine pohodnikov je potekal na zbirnem mestu pri Srednji gostinski in turistični šoli v 
Radovljici je med 6.30 in 7.50 uro potekal vpis pohodnikov pred startom pohoda. Slednje sta nato 
nagovorila predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska in predsednik organizacijskega odbora pohoda, 
Janez Koselj in vodja pohoda Janez Bohinjc. Pohodnikom je bila tudi predstavljena trasa približno 14 
km dolgega pohoda, ki poteka več ali manj po ravninskih predelih. Po startu ob 8. uri se je pohodna 
kolona s praporščaki na čelu in obsijana s sončnimi žarki napotila po pohodni trasi: »Kravja dolina« - 
Lancovo – Bled do Prešernovega spomenika na Veslaški promenadi, kjer so se lahko okrepčali s 
toplim čajem in krofi. Tu se je zbrala tudi druga skupina pohodnikov. Ob 10.30 uri se je pričela 
krajša spominska slovesnost, ki jo je povezovala Branka Smole. V kulturnem delu programa so 
nastopili: Mešani veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska, pod vodstvom zborovodje Franca 
Podjeda in učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja - Bled. Uvod v slovesnost je izvedel svečani postroj 21-
ih praporščakov. Prisotne pohodnike in obiskovalce je s pozdravnim nagovorom nagovorila občinska 
svetnica Mihaela Pesrl, kot slavnostna govornica pa je nastopila evroposlanka Mag. Tanja Fajon. 
Pred zaključkom slovesnosti je predsednik organizacijskega odbora pohoda Janez KOSELJ 
pohodnikom, ki so se tega pohoda udeležili že desetič podelil spominske značke. 

Drugi del pohoda se je odvil med 11. in 13. uro na pohodni trasi Bled - Zasip - Vrba, kjer je  pri 
Prešernovem spomeniku od 13. ure potekala osrednja kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku. V kulturnem delu programa so nastopili: člani KD Dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica, 
recitatorka Lara Jankovič in pevec Adi Smolar. Zbrano publiko je s pozdravnim nagovorom nagovoril 
župan občine Žirovnica Leopold Pogačar, kot slavnostni govornik pa je nastopil dr. Janez Bogataj.  

Po zaključku osrednje prireditve so se pohodniki lahko z avtobusi odpeljali na izhodišče pohoda pri 
Srednji gostinski šoli v Radovljici, kjer je organizator poskrbel za pogostitev in druženje.  

Nekateri pohodniki iz vrst PVD Sever Gorenjska so se tudi letos odpeljali še do Kranja, kjer je Zavod 
za turizem in kulturo Kranj ob državnem prazniku – Prešernovem dnevu, z organizacijo vsakoletnega 
sklopa prireditev »Prešernov semenj« obiskovalcem pričaral nostalgični utrip časa, ko je živel naš 
veliki pesnik France Prešeren. V ta sklop je sodil tudi bogat kulturni program, festival lajnarjev, 
predstavitev oblačil iz 19. stoletja, vožnja s kočijo za obiskovalce ter bogata ponudba na stojnicah, 
kjer je tudi letos več kot 100 razstavljavcev na stojnicah predstavljalo butične izdelke domače in 
umetnostne obrti. 

 


