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V soboto, 8. februarja 2020 je nekaj več kot 20 članic in članov PVD Sever Gorenjska počastilo Slovenski 

kulturni praznik - Prešernov dan tako, da so se pridružili številnim pohodnikom letošnjega 18. pohoda 

spomina in prijateljstva v spomin na Janeza Svetino - 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 preko 300 pohodnikov je 
potekal zjutraj pri Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici.  Po prijavah in uvodnih informacijah ter 
pozdravu podpredsednika OZVVS Zgornja Gorenjska Janka Stuška, je kolona, ki se je v dolžino raztegnila 
na več sto metrov, krenila do Bleda, kjer so se vsi pohodniki pri festivalni dvorani najprej okrepčali s 
čajem in krofom. Ob 10.20 uri se je z uvodnim postrojem praporščakov ob Prešernovem spomeniku na 
Bledu pričela krajša spominska slovesnost, kjer je zbrane nagovoril dr. Dušan Keber. Drugi del pohoda se 
je odvil med 11. in 13. uro na trasi Bled–golf igrišče Bled-Vrba, kjer je pri Prešernovem spomeniku v 
rojstni vasi našega največjega pesnika potekala osrednja kulturna prireditev. Po pozdravnem nagovoru 
župana Občine Žirovnice, Leopolda Pogačarja, so nastopili: mešana pevska skupina dr. France Prešeren 
Žirovnica-Breznica, igralka Tina Gorenjak in glasbena skupina Katalena, slavnostna govornica na prireditvi, 
kjer se je zbralo preko 4000 obiskovalcev, pa je bila umetnica Lara Jankovič. 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.  

Kar nekaj članov PVD Sever-Gorenjska pa je obiskalo že tradicionalno prireditev v Kranju - »Prešernov 

smenj«, ki je ob svoji polnoletnosti 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. 

 

Na ta sončen dan v svečanu so vse poti ob prešernem vzdušju 

vodile in vabile v Vrbo in v Kranj! 

 

Več na spodnji povezavi:  

http://www.gorenjskiglas.si/article/20200211/C/200219986/1004/preserno-vzdusje-v-vrbi-in-v-kranju 
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