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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
ZB NOB Radovljica v sodelovanju z drugimi veteranskimi organizacijami in stanovskimi združenji
(ZVVS, ZSČ in ZPVDS) med 8. in 9. julijem organiziralo že 36. veteranski 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.
Na pohod se je v letošnjem letu prijavilo okoli 450 udeležencev, na vrh Triglava se jih je povzpelo ca.
250. Glavnina pohodnikov se je na pot podala v petek s Pokljuke, nekateri iz bolj oddaljenih krajev,
kot sta Ankaran in Koper, pa so od doma krenili že prejšnji konec tedna. Po petkovem vzponu na
Triglav in krajši slovesnosti, ki je zaradi vremenskih razmer letos potekala le na Kredarici, je dan
kasneje ob povratku na Pokljuko izvedena še sklepna slovesnost. Program na Kredarici je eden najbolj
čustvenih delov pohoda, saj kulturni program oblikujejo pohodniki, praporščaki in člani orkestra
slovenske vojske, 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 letos udeležilo
okoli 1000 obiskovalcev, pričela pa se je s povorko praporščakov ter množico pohodnikov. Dogodek
so družno pripravili: Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Zveza veteranov vojne za
Slovenijo, Združenje Sever, Zveza slovenskih častnikov in Občina Bohinj. Na slovesnosti se je zbralo
tudi približno 100 praporščakov, slavnostni govornik pa je bil prvi predsednik samostojne Slovenije,
g. Milan Kučan. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Romana Purkart, so nastopili: Orkester
Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor in recitatorji.
Ob zaključku se je povezovalka programa zahvalila soorganizatorjem za vso pomoč pri izpeljavi
svečanosti. Zahvalo so prejeli tudi vsi nastopajoči za vloženi trud, vsi prisotni pa smo prejeli prijazno
povabilo k ponovnemu snidenju v letu 2023. Posebna zahvala velja tudi vsem prostovoljcem, ki so v
imenu PVD Sever-Gorenjska s svojim prostovoljnim delom pomagali pri pripravi prireditvenega
prostora za slovesnost na Pokljuki.
Spominskega pohoda na Triglav se je letos iz vrst PVD Sever - Gorenjska žal udeležil le Robert Jakopič,
ki ima za seboj že impozantno število veteranskih spominskih pohodov na najvišji vrh naše domovine.
Zaključne slovesnosti na Rudnem polju se nas je poleg praporščaka udeležilo še pet članov PVD SeverGorenjska.

Več na spodnjih spletni povezavi:
https://www.delo.si/novice/slovenija/na-pokljuki-zakljucek-36-spominskega-pohoda-veteranskih-organizacij/

(vključujoč tudi govor slavnostnega govornika, g. Milana Kučana)

