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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 9. in 10. julijem s strani ZB NOB Radovljica v sodelovanju z drugimi 
veteranskimi organizacijami in stanovskimi združenji (ZVVS, ZSČ in ZPVDS) organiziran že 35. 
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. 

Letošnji spominski pohod in sklepna prireditev sta bila jubilejna, saj so organizatorji lani zaradi 

vladnih varstvenih ukrepov v zvezi pandemije Covid - 19 namesto spominskega pohoda izpeljali le 
pohod manjše patrulje, ki je bila sestavljena iz vseh štirih veteranskih organizacij. Tako so tudi lani 
zaznamovali spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne in slovenske osamosvojitve. Na pohod se je v 
letošnjem letu prijavilo nekaj več kot 400 udeležencev, na goro se jih je povzpelo 270. 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 jo vsako leto pripravijo na samem vrhu in 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 preko 1000 obiskovalcev, pričela pa se je s povorko praporščakov ter množico pohodnikov. 
Dogodek so skupaj pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje Sever, Združenje borcev 

za vrednote NOB Radovljica, Zveza slovenskih častnikov in Občina Bohinj. Na slovesnosti se je 
zbralo tudi približno 100 praporščakov, slavnostni govornik pa je bil predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Marijan Križman. Kot je na novinarski konferenci v Gorjah povedala 

predsednica organizacijskega odbora veteranskega spominskega pohoda Danijela Mandeljc, je 
namen prenašanje zgodovinskega vedenja in vrednot narodnoosvobodilnega boja, ki je postavil 
temelje poznejši osamosvojitvi, na mlajše generacije. »Z našo prireditvijo želimo obdržati vse to, kar 
smo si priborili med vojno in v kar smo verjeli leta 1991,« je poudarila.  

V kulturnem programu, ki ga je povezovala Romana Purkart, so nastopili: Partizanski pevski zbor, 
Orkester slovenske vojske, raper Darko Nikolovski in recitator Lojze Ropret. Pri organizaciji so 

spoštovali epidemiološke ukrepe in omejitve, ki jih nalagata Nacionalni inštitut za javno zdravje in 
vlada. Tako udeleženci pohoda kot udeleženci proslave smo morali izpolnjevati pogoj PCT. Na 
sklepni prireditvi ni bilo šotora in miz, kot je bilo običajno. Prostor s pohodniki je bil ograjen, 

preostali udeleženci pa so se lahko prosto gibali po širšem prireditvenem prostoru. 

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 2022. Posebna zahvala velja tudi Iztoku Varlu ter Ivu 
Ponjaviću, ki sta v imenu PVD Sever - Gorenjska s svojim prostovoljnim delom pomagala pri pripravi 
prireditvenega prostora na Pokljuki. 



Spominskega pohoda na Triglav smo se letos iz vrst PVD Sever - Gorenjska udeležili štirje pohodniki 
in sicer Jože Ajdišek ter Robert Jakopič, ki imata za seboj že lepo število veteranskih spominskih 

pohodov na najvišji vrh naše domovine, prvič pa sva se jima pridružila še Emil Oblak in Aneta 
Lavtar. Na zaključni slovesnosti na Rudnem polju so se nam pridružili še praporščak Milan Černoga 
ter trije člani društva: Franc Savšek, Zdenko Renko in Marjan Grčar. 

Zaključujem z izbranimi mislimi »štiriperesne pohodniške deteljice«, ki zgovorno kažejo na enovitost 
ekipe, v kateri smo se prav vsi počutili motivirano, delovali pa v duhu spodbude in pomoči: 
 

»Iskreno sem vesel in zadovoljen, da smo lahko v eni skupini tako složni, kompaktni in korektni en 
do drugega in da smo dosegli prav vse, kar smo se odločili, da bo naš cilj. Vsakega od nas je to na 
nek način moralno krepilo, saj smo vse težavice premagovali skupaj in drug drugega tudi 
spodbujali. V taki ekipi sem se pripravljen že sedaj prijaviti za naslednje leto«. 
 
»Ja, res smo se fajn imeli, kljub moji letos slabši fizični pripravljenosti, sem zmogel vse napore. Fajn 
družba, predvsem pa timski duh. Tudi sam se še z veseljem udeležim. Hvala vsem, se vidimo«. 
 
»Čudovit dogodek, še boljša družba, drugo leto se spet vidimo!« 
 
»Triglav« – zame tokrat kar trojni ponos hkrati! Biti v ekipi treh srčnih »severnih fantov«, na katere 
sem več kot upravičeno ponosna, saj je bilo ravno kolektivno vzdušje in zaupanje v ekipo tisto, ki 
me je opogumilo in navdihnilo, da sem ob skrbnemu varovanju veteranov tudi sama po dolgem 
času zopet osvojila vrh gore. In ja, ponosna sem tudi nase, ker je bil z vzponom premagan vsaj 
košček mojega višinskega strahu. In tisti veličastni občutek, ko lahko v živo spremljaš slovesnost na 
Kredarici in zaključek na Rudnem polju - enkratno doživetje, vredno ponovitve!« 
 
Več na spodnjih spletnih povezavah:  
 

1. OGLED INTERAKTIVNE POTI NA TRIGLAV 2021 VKLJUČNO S FOTOGRAFIJAMI EKIPE PVD 
SEVER – GORENJSKA: https://www.relive.cc/view/vQvxBPDB4B6 
 

2. VIDEO ZAPIS – ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA POKLJUKI 35. spominski pohod na Triglav: 
 https://www.youtube.com/watch?v=-mt2OU04LqY 

 
3. ČLANKI:  
 https://www.sta.si/2921592/na-pokljuki-zakljucna-prireditev-35-spominskega-pohoda-

veteranov-na-triglav 
 

 https://www.rtvslo.si/slovenija/pocastitev-spomina-na-patrulje-ki-so-izobesile-slovensko-

zastavo-na-vrhu-triglava/587276 
 

 https://www.posavskiobzornik.si/panorama/35-spominski-pohod-veteranov-na-triglav-94004 
 

 https://pvdseverkp-po.com/aktivnosti/2021/07/13/spominski-pohod-koper-cerje-triglav/ 
 

 https://www.sever-zasavje.si/sl/news/pvd-sever-zasavje/35-veteranski-pohod-na-triglav-in-
kredarico.html 

 

 https://www.sever-zasavje.si/sl/news/pvd-sever-zasavje/start-12-pohoda-iz-kuma-na-

triglav.html 
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