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V spomin na leto 1944, ko so se na vrh Triglava v različnih časovnih obdobjih povzpele tri partizanske 
patrulje, zadnja od teh je v oktobru 1944 tudi izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva, je 
bil letos med 12. in 13. julijem s strani Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica v sodelovanju z 
drugimi veteranskimi združenji (ZVVS, ZSČ in ZDS), organiziran že 34. spominski pohod na Triglav. 
Pohod poteka tudi v spomin na razvitje slovenske trobojnice na vrhu Triglava leta 1991, ko so jo 
izobesili in razvili domoljubi, gorski reševalci, policisti, novinarji in drugi. 

Pohodniki so se na Triglav podali minulo soboto iz Ankarana, v nedeljo z Nanosa, v ponedeljek s 
Kuma, iz Radovljice in Cerja, v petek, 12.7.2019 pa še s Pokljuke. Letos se je v primerjavi z lani število 
pohodnikov precej povečalo, in sicer se jih je od skupaj prijavljenih 558, na vrh Triglava podalo 381. 
Pohod v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, je v 
okviru 34. spominskega pohoda veteranov na Triglav, svoj deseti pohod organizirala po trasi: 
Radovljica – Ratitovec – Črna prst – Komna – Triglav, udeležilo se ga je 6 pohodnikov, med katerimi 
je bil že sedmo leto zapored tudi član PVD Sever-Gorenjska, Andrej Zupan. S pohodom so pričeli 8. 
julija 2019 izpred Doma veteranov v Radovljici ter pot nadaljevali do Lipniške planine, Ratitovca, 
Soriške planine, Črne prsti, bohinjskih gora do Komne, po dolini Sedmerih triglavskih jezer do koče 
na Doliču in se v petek, 12.7.2019 julija z drugimi pohodniki povzpeli na vrh Triglava. Spominskega 
pohoda na Triglav sta se letos iz vrst PVD Sever-Gorenjska udeležila še pohodnika Jože Ajdišek in 
Robert Jakopič, ki sta v petek na pot krenila s Pokljuke. Krajšo slovesnost so prvi dan pohoda izvedli 
že na vrhu očaka ob Aljaževem stolpu, ob 13. uri in kasneje še na Kredarici, ob 16. uri, kjer je bil 
osrednji govornik predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas. Program na 
Kredarici je eden najbolj čustvenih delov pohoda, saj kulturni program oblikujejo pohodniki, 
praporščaki, kvintet Pihalnega Orkestra slovenske vojske in pevci Veteranskega pevskega zbora pod 
vodstvom dirigenta Franca Podjeda, zato je toliko bolj izviren in prisrčen ter predstavlja uvod v  
popoldansko-večerno druženje.   

Spominski pohod na Triglav je ena od osrednjih vseslovenskih športno rekreativnih in družabnih 
prireditev, ki se je zaključila s sklepno slovesnostjo na stadionu biatlonskega centra na Rudnem polju 
na Pokljuki. Zaključno prireditev, ki združuje veteranska združenja v Sloveniji, se je udeležilo preko 
2000 obiskovalcev, pričela pa se je s povorko množice praporščakov ter pohodnikov. V kulturnem 
delu programa, ki ga je povezovala ga. Romana Purkart, so nastopili: Partizanski pevski zbor, vojaški 
pihalni orkester in recitator Lojze Ropret. Tudi letošnja zaključna slovesnost ob 34. spominskem 
pohodu je bila posvečena Triglavu kot simbolu slovenstva in partizanskim patruljam, pa tudi 78. 
obletnici ustanovitve OF, 28. obletnici osamosvojitve Slovenije in jubilejni 51. obletnici ustanovitve 
predhodnice Slovenske vojske, t.j. teritorialne obrambe ter 26. obletnici delovanja ZSČ. Udeležence 
slovesnosti je pozdravila predsednica organizacijskega odbora in predsednica Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica, ga. Danijela Mandeljc, v nadaljevanju pa še župan Občine Bohinj, g. Jože 
Sodja. Imenovana občina je bila tudi gostiteljica zaključne prireditve. Slavnostni govornik na letošnji 
zaključni prireditvi je bil predsednik sekcij Vsedržavnega združenja partizanov Italije v Doberdobu 
Patrik Zulian. »Našo prireditev namreč že vsa leta obiskujejo tudi zamejski Slovenci,« je pojasnila 
predsednica in dodala, da so, čeprav živijo na drugi strani meje, pogosto bolj ponosni na Slovenijo 
kot tisti, ki v njej živimo. »Triglav je slovenski ponos, zato ima naš pohod še dodatno težo,« je še 
poudarila in dodala, da želijo tudi s tem pohodom ohraniti spomin na to, kaj se je dogajalo v naši 
polpretekli zgodovini, ki jo ceni in spoštuje ves svet, le del politike si jo po njenih besedah lasti in 
popravlja po svoje. »Te zgodovine ne morejo izbrisati, k čemur pripomorejo tudi tovrstne aktivnosti, 



s katerimi mladim prenašamo dogodke iz preteklosti in jim privzgajamo vrednote, ki so nam prinesle 
domovino ter ohranile jezik in kulturo.«  
 
Zaključne slovesnosti se je s strani slovenske politične elite udeležil le poslanec DZ Franc Kramar, kar 
je dovolj povedno sporočilo volilnemu telesu o stanju domovinske zavesti. Se je pa med ostalimi gosti 
slovesnosti udeležila še živeča članica patrulje, ki je leta 1944 na vrhu Triglava razvila slovensko 
zastavo, ga. Angelca Vidic–Vlasta, ki jo je publika pozdravila z burnim vzklikanjem in aplavzom.  

Ob zaključku se je povezovalka programa zahvalila sponzorjem in donatorjem ter vsem 
soorganizatorjem za pomoč pri izpeljavi svečanosti in na tem mestu velja omeniti ter hkrati pohvaliti 
dva člana našega društva, Alojza Mesojedca in Stojana Mateliča ter seveda našega praporščaka Milana 
Černogo, ki se že vrsto let z društvenim praporom udeležuje slovesnosti na Pokljuki. Zahvalo so prejeli 
tudi vsi nastopajoči za vloženi trud, vsi prisotni pa so prejeli prijazno povabilo k ponovnemu snidenju 
v letu 2020, ko bo potekal že jubilejni 35. spominski veteranski pohod na Triglav, naš slovenski ponos. 
Z odra zaključne prireditve se je slišala tudi Pavčkova pesem »Na svetu si, da gledaš sonce«:  

 
Na svetu si, da gledaš sonce.  

Na svetu si, da greš za soncem. 

 Na svetu si, da sam si sonce 

 in da s sveta odganjaš – sence. 

 Tone Pavček 

 
 
 
 
 
 
 
Več na spodnjih povezavah: 
 

1. Združenje Sever:  

 članek: 34. spominski pohod vojnih veteranov in slovenskih častnikov na Triglav,  

 govor predsednika ZPVD Sever dr. Tomaža Časa na Kredarici,  

 video posnetek z zaključne slovesnosti na Rudnem polju, 

 foto galerija 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/34-spominski-pohod-vojnih-veteranov-in-
slovenskih-castnikov-na-triglav.html 
 
 
2. Članek, objavljen v Gorenjskem glasu 12.7.2019 
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190712/C/190719941/1003/pohod-na--slovenski-ponos- 
 
 
3. Članek, objavljen v Gorenjskem glasu 18.7.2019 
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190718/C/190719809/1003/veterani-znova-na-pohodu-na-
triglav 
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