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Ob slovenskem kulturnem prazniku se je na Gorenjskem zvrstilo veliko prireditev, največji pa 

so tradicionalno pripravili v Kranju in Vrbi. Čeprav se je Gorenjska zbudila v mrzlo jutro, so 

sončni žarki čez dan lepo pogreli lica in srca množice ljudi, ki so se v Kranju in Vrbi prišli 

poklonit našemu največjemu pesniku dr. Francetu Prešernu. 

Že tradicionalni, tokrat  21. pohod v spomin na Janeza Svetino na slovenski kulturni praznik 

se je pričel 8. 2. 2023 ob 7.30 uri s startom na parkirišču STGŠ v Radovljici. Zbranih 210 

pohodnikov pretežno iz vrst OZVVS Zgornja Gorenjska ter sorodnih veteranskih društev, sta 

najprej pozdravila predsednik OZVVS Janez Koselj in podpredsednik OZVVS Janko Stušek. 

Po pozdravnih govorih je kolona na čelu 13-tih praporščakov krenila proti Bledu do Festivalne 

dvorane, kjer so se pohodniki lahko okrepčali. Ob 10.25 uri je kolona na čelu s praporščaki 

izpred Festivalne dvorane krenila do Prešernovega spomenika, kjer je potekal kulturni program 

v spomin na Janeza Svetino in seveda na našega pesnika dr. Franceta Prešerna.  

V uvodnem delu kulturnega programa, ki ga je povezovala Branka Smole, je Veteranski zbor 

Mete Rutar Piber zapel slovensko himno, nato pa je zbrane pozdravil župan Bleda, Toni 

Mežan. Pod mentorstvom Mete Pazlar, so nastopili še učenci OŠ Josipa Plemlja z Bleda, ki 

so z recitali Prešernovih pesmi obogatili kulturni program. Ob koncu spominske slovesnosti sta 

zbrane pozdravila tudi Ladislav Lipič in slavnostni govornik, domačin Jože Osterman, kateri je 

svojo mladost preživljal na Bledu. Slednji je v pozdravnem govoru predstavil lik Janeza Svetine 

in poudaril, da ni bil le slovenski mislec, prevajalec in poznavalec svetovne književnosti, ampak 

predvsem človek narodne zavesti. Žal se je njegovo plodno življenje končalo dne 28. 6. 1991 

v centru Zgornje Radgone pod streli pripadnikov JLA. Bil je prva civilna žrtev vojne za 

Slovenijo. Kulturni program je končala povezovalka programa ter vsem zaželela ponovno 

snidenje naslednje leto, pohodnikom pa še srečno pot v Vrbo. 

Kolona 243 pohodnikov, ki so se ji pod vodstvom vodnika Iva Reinharta pridružili tudi člani 

PVD Sever-Gorenjska in KMP Bled, je ob 11.05 uri krenila z Bleda proti Vrbi. Pot, prehojena v 

uri in pol, je potekala mimo Zasipa v Piškovce in naprej do Vrbe, kjer je pred Prešernovim 

spomenikov in njegovo rojstno hišo potekal kulturni program. Nastopili so mešani pevski zbor 

dr. France Prešeren in drugi »kulturni umetniki«, vse zbrane pa je v začetku v obširnem govoru 

pozdravil župan občine Žirovnica, Leopold Pogačar. Po končani osrednji prireditvi se je večina 

pohodnikov z avtobusi odpeljala na zbirno mesto STGŠ v Radovljico na toplo malico. 

Poleg 8 članov Policijsko veteranskega društva Sever-Gorenjska pa je še nekaj članov PVD 

Sever-Gorenjska obiskalo tradicionalno prireditev v Kranju - »Prešernov smenj«, ki je 

obiskovalcem pričaral nostalgični utrip časa, ko je živel naš veliki pesnik. V ta sklop je sodil 

tudi bogat kulturni program, na preko 100 stojnicah pa so razstavljalci ponudili butične izdelke 

domače in umetnostne obrti. 



 

 

 

 

 


