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 V zavesti našega naroda ni močnejše-
ga simbola samobitnosti in življenjske volje kot 
je Triglav. V našem zgodovinskem spominu pa 
ni močnejše vsebine, kot je spomin na veličino 
narodnoosvobodilnega boja, ki je odločilno obli-
koval našo zavest o nas kot narodu in postavil 
neuničljive temelje našega domoljubja. Naro-
dnoosvobodilni boj je bil tudi izraz pomembnih 
vrednot našega naroda - njegove privrženosti 
svobodi, njegovega poguma, njegove sposob-
nosti premagati najtežje preizkušnje in njegove 
izjemne navezanosti na kulturo.

Prav Triglav je naš pomemben kulturni simbol in 
simbol naše vere v prihodnost. To vero v priho-
dnost so izkazali udeleženci v partizanskih pa-
trolah, ki so se leta 1944 povzpele na Triglav in 
na njegovem vrhu simbolično razvile slovensko 
zastavo. To vero v prihodnost so ponovno izka-
zali udeleženci tistega zgodovinskega vzpona na 
Triglav, junija 1991, ko je na zasneženem vrhu 
Triglava, na Aljaževem stolpu, ponovno zaplapo-
lala slovenska zastava, zastava nove slovenske 
države, obsijana s sojem plamenic. To simbolno 
sporočilo se vsako leto vsaj enkrat ponovi s spo-
minskim pohodom na Triglav. Zelo vzpodbudno 
je, da se v pripravi in izvedbi pohodov angažira-
jo vse veteranske organizacije in da se pohodov 
udeležujejo ljudje vseh starosti in iz vseh delov 
Slovenije. Prepričan sem, da bo letos, ko pra-
znujemo 20-letnico Manevrske strukture narodne 
zaščite, 20 let sprejema amandmajev k slovenski 
ustavi ter začetek delovanja Republiškega štaba 
za Teritorialno obrambo pod novim vodstvom, ki 
je bilo podrejeno takratnemu predsedstvu Repu-
blike Slovenije, še posebej slovesno.

Zato naj bo Triglav vselej naš veliki simbol. Naj 
nas s svojo mogočnostjo spominja na našo dol-
go zgodovino, pa tudi na to, da se moramo z vso 
našo močjo posvečati naši prihodnosti.

   Vaš Danilo Türk

Spo{tovani udeleženci
tradicionalnih pohodov

na Triglav
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„Slovencev mračna doba je končana,
naloge svoje se Sloven zaveda,
kjer je njegova gora in poljana,
ki bila je lastnina že pradeda,
Sloven zastavo če razviti,
na svojo last opomniti soseda.“
Franc Saleški Finžgar  - 10.avgusta 1896
ob otvoritvi Triglavske koče na Kredarici

Ob 25. obletnici spominskih
pohodov na Triglav 
 Gotovo si pobudniki in organizatorji prvega spominskega pohoda leta 
1986 niso mogli predstavljati, da bo postal le-ta tradicionalen in da bo doživel 
25. obletnico. Skupnost borcev Prešernove brigade in neumorni vodja in or-
ganizator pokojni Franc Šmit z Bleda sta si zadala nalogo, da bodo organizirali 
pet pohodov, nato so se zaobljubili, da bodo vztrajali do desetega. In tako se 
je nadaljevalo.

Njihov namen je bil utrjevati narodno zavest s Triglavom kot simbolom sloven-
stva, obujati  spomin na partizanske patrulje, ki so se na vrh povzpele v času 
NOB, poudarjati pozitivne vrednote NOB in jih prenašati na mlajše. Vsebino 
začetne prireditve so kasneje razširili, dodali so ji kulturni program z zaključno 
javno  prireditvijo in vsakoletnim  triglavskim slikarskim in kiparskim taborom.

 »Prešernovci«  so si po 5. pohodu čedalje bolj želeli, da bi dovolj zgodaj dobili 
naslednike, nove organizatorje. Bilo je nekaj zamisli, kdo bi lahko nadaljeval 
njihovo delo. Končno so ga našli v veteranih vojne za samostojno Slovenijo.
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ampak je  to postajal skozi 
stoletne želje naših pred-
nikov po svobodi in samo-
stojnosti, smo menili, da je 
z vsakoletno triglavsko pri-
reditvijo smiselno obeležiti 
vse zgodovinske dogodke 
in osebnosti, ki so pomemb-
no prispevali k narodovemu 
obstoju, osvoboditvi in sa-
mostojni državi. Tako smo z 
našimi prireditvami  obeležili 
obletnice Primoža Trubar-
ja,. Jakoba Aljaža, generala 
Maistra, osvoboditev izpod  
nacizma in fašizma, pri-
ključitev Primorske matici 
domovini, osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo in druge. 

Naraščajoče zanimanje za 
pohod v vseh združenjih 
kaže, da prireditev pridobi-
va na pomenu.

Dodatno razsežnost ji dajejo 
Primorci  iz Slovenske Istre, 
ki pridejo peš na Triglav iz 
Ankarana, in iz Vipavske 
doline, ki se podajo na pot 
z Nanosa. 

Z našimi pohodi in priredi-
tvami želimo poudariti, da je 
Triglav simbol, ki Slovence 
povezuje.

Vsa zgodovina, ki je ustva-
rila Triglav takšen, kot ga 
čutimo danes, je kot naci-
onalni simbol, to je svetla 
zgodovina vseh Slovencev; 
moramo jo spoštovati in v 
njej iskati svoje korenine.

Petnajstletno skupno organiziranje te prireditve 
vseh veteranskih organizacij in slovenskih častni-
kov potrjuje, da znamo in hočemo sodelovati, da 
ne maramo razprtij in medsebojnih ločevanj. Saj 
je tudi Triglav postal simbol v težnji in želji, da bi 
»Slovenci skup stopili«. Zato ga gojimo tudi kot 
simbol povezovanja, sodelovanja  in sprave. 
 

Organizacijski odbor spominskih
pohodov  na Triglav

Janez Smole 

Tako je prireditev postala skupen projekt vseh 
veteranskih organizacij: Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB, Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo, Zveze policijskih veteranskih društev SE-
VER in Zveze slovenskih častnikov. Oblikovan je 
bil nov organizacijski odbor s predstavniki vseh 
združenj, v njem pa so še naprej aktivno delovali 
predstavniki Prešernove brigade.

Ob tako široko zasnovani prireditvi je bilo smisel-
no in potrebno razširiti tudi sporočilnost te ma-
nifestacije. Ohranili smo ves prvotni namen. Ker 
pa Triglav ni postal narodov simbol nenadoma, 
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„Triglav ni samo najvišja gora,
ampak je tudi eden od simbolov slovenstva.“

Partizani že med vojno
na Aljažev stolp
postavili slovensko
partizansko trobojnico

 Vsakoletni pohod na Triglav krepi narodno zavest s tem, da spominja 
na veličastne uspehe, ki smo jih s svojo upornostjo dosegli v preteklosti in na 
povezanost slovenstva z veličastjem narave, kjer je naša domovina.

Planinstvo nam omogoča, da gojimo »zdrav duh v zdravem telesu«, istočasno 
pa nas spominja, da pot do uspeha vedno vodi navzgor: vrh pa dosežemo ob 
spoštovanju vrednot – samozavesti, solidarnosti in strpnosti – s katerimi smo 
zmagovali doslej in bomo tudi v prihodnosti.
 

Janez Stanovnik
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Triglav je sveta gora Slovencev,
Triglav je bog,

Triglav je kraljestvo

Druženje veteranov
dveh generacij
na vrhu Triglava

 Človek se vpraša, zakaj ljudje hodimo v gore. Običajen odgovor 
je zato, ker so. Zakaj pa hodimo na Triglav? Na to vprašanje pa že 
dobimo  odgovore, ki imajo globlji človeški odnos prav do te gore.

Triglav je sveta gora Slovencev, Triglav je bog, Triglav je kraljestvo. 
Kot številčno majhen narod smo se skozi vso zgodovino v zavetju 
tega gorskega božanstva počutili varne. Njegovo mogočno ostenje 
in njegova višina sta dajala Slovencem občutek veličasnosti, nepre-
magljivosti in ta občutek je zaznan tudi v slovenskem narodu. Tisoč 
in več stoletij živimo v raju pod Triglavom, obkroženi s številčnejšimi 
narodi, pa vendar smo ohranili svoj jezik, kulturo in skoraj vse etnično 
ozemlje.

Veterani vojne za Slovenijo bomo tudi letos organizirano obiskali na-
šega očaka. To bo že šestnajsti  pohod, ki se običajno prične na 
Pokljuki, zadnja leta pa imamo vedno več pohodnikov, ki prihajajo 
peš od doma. Zgled, ki ga je pred dvanajstimi leti s pohodom An-
karan-Triglav pričela OZVVS Slovenska Istra skupaj z Veteranskim 
društvom  SEVER za Južno Primorsko, je spodbudil tudi druga Ob-
močna združenja,da so sledila podobnemu podvigu.

Tako gredo že šesto leto z vrha Nanosa veterani OZVVS Ajdovšči-
na -Vipava, posnemali pa jih bodo tudi veterani OZVVS Zasavje, ki 
bodo odšli s svojega zasavskega Triglava - Kuma. Druženje vetera-
nov dveh generacij na vrhu Triglava - borcev NOB in veteranov osa-
mosvojitvene vojne - ni samo simbolično dejanje, pač pa ima veliko 
globlji pomen, ki se odraža v spoštovanju do zgodovinskih dejstev 
iz obeh vojn in je obenem jamstvo za negovanje spomina na ti veliki 
dejanji.

Veterani imamo obvezo,da zgodovinski spomin vojnih dogodkov 
negujemo, osveščamo slovenski narod in še posebno našo mladež. 
Spoštovanje zgodovine svojega naroda je temelj za graditev uspešne 
prihodnosti.

Janez Pajer
Predsednik ZVVS

�
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„Vero v prihodnost so ponovno izkazali
udeleženci
tistega zgodovinskega vzpona na Triglav
junija 1991, ko je na zasneženem vrhu
Triglava, na Aljaževem stolpu,
ponovno zaplapolala slovenska zastava,
zastava nove slovenske države,
obsijana s sojem plamenic.”
Predsednik republike Danilo Türk

 

Junija 1991 je zaplapolala
slovenska zastava na Triglavu

 V zavesti našega 
naroda ni močnejšega 
simbola samobitno-
sti in življenjske vo-
lje Slovencev, kot je 
Triglav. Triglav je naš 
pomembni kulturni 
simbol in  simbol naše 
vere v prihodnost. To 
vero v prihodnost so 
izkazali udeleženci v 
partizanskih patrolah, 
ki so se leta 1944 pov-
zpele na Triglav in na 
njegovem vrhu simbo-
lično razvile slovensko 
zastavo. To vero v prihodnost so ponovno izkazali tudi udeleženci vzpona na 
Triglav junija 1991, ko je na zasneženem vrhu Triglava, in še više - na Aljaže-
vem stolpu, ponovno zaplapolala slovenska zastava, zastava nove samostoj-
ne slovenske države, obsijana s sojem plamenic.

Petindvajset let je minilo od časa, ko je v skupnosti borcev Prešernove brigade 
nastala zamisel o spominskem pohodu na Triglav. Mnogi med dosedanjimi 
pohodi so poleg tega obeležili tudi spomin na pomembne dogodke iz naše 
novejše zgodovine. V pripravo in izvedbo pohodov se že nekaj let vključujejo 
tudi člani Policijskega veteranskega društva Sever, pohodov pa se v velikem 
številu udeležujejo ljudje vseh starosti in iz vseh delov Slovenije. Ta tradicional-
ni pohod na Triglav je simbol svobode in zavestnih prizadevanj, da se pozitivne 
vrednote različnih generacij veteranov ohranjajo in prenašajo na mlajše poho-
dnike. Zato gre vsem udeležencem zahvala za ohranjanje tradicije in sporočila, 
ki ju simbolizira pohod na Triglav.

 
Pod Triglavom se vsako leto spominjamo velikih dejanj iz naše preteklosti in si 
tudi na. ta način krepimo našo moč za soočanje z izzivi našega časa. Triglav 
bo vselej naš veliki simbol. S svojo mogočnostjo nas spominja na našo dolgo 
zgodovino in tudi na to, da se moramo z vso močjo posvečati naši prihodnosti. 
Prizadevali si bomo, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi v prihodnje. 
 

Miha Molan
Predsednik Združenja Sever
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»Visoka domovinska zavest pohodnikov nosi v sebi
polno vedrine, neomajen optimizem in prepričanje
o potrebi krepitve in uveljavljanja dobrih
medsebojnih odnosov ter vzajemnega spoštovanja
med vsemi nami.“
Miha Butara 

Zveza slovenskih ~astnikov in 
pod~astnikov nepogre{ljiv ~len
v strumni vrsti pohodnikov

 Pohod na Triglav je veličasten dogodek, ki že 25. leto zapored nosi v sebi 
izročila mnogih generacij o ljubezni do domovine in našega očaka Triglava, kar 
je v naši pretekli zgodovini neštetokrat potrjeno v boju za obrambo slovenskih 
interesov, v boju za narodov obstanek in v uveljavljanju slovenske poti v samo-
stojnost. 

Sodelovanje borcev, veteranov, častnikov, podčastnikov, pripadnikov Slo-
venske vojske, Slovenske policije in mnogih domoljubov na tem znamenitem 
pohodu, simbolu svobode in slovenstva, nosi v sebi pomembno sporočilo o 
slogi, moči in nedotakljivosti našega ozemlja in naših državljanov, sposobnih 
premagati največje in najhujše zgodovinske ovire v dobro nas vseh in v dobro 
prihajajočih generacij. Visoka domovinska zavest pohodnikov nosi v sebi polno 
vedrine, neomajen optimizem in prepričanje o potrebi krepitve in uveljavljanja 
dobrih medsebojnih odnosov ter vzajemnega spoštovanja med vsemi nami.

Zaradi vseh teh vrednot smo člani Zveze slovenskih častnikov in podčastnikov 
nepogrešljiv člen v strumni vrsti pohodnikov že ves čas kot pomemben dejav-
nik in  kot dobri organizatorji. S ponosom pa lahko poudarimo, da je od leta 
1995 ZSČ eden izmed glavnih soorganizatorjev pohoda na Triglav«.

Predsednik Miha Butara
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Spoštujmo zgodovinske dogodke.
Stopimo skupaj in pojdimo
v prihodnost, ki nas čaka. 

Spominski pohodi na Triglav
od prvega pohoda 1986
do 25. pohoda 2010

Kako se je za~elo
Ko smo prešernovci praznovali 40-letnico ustanovitve Gorenjske brigade, ki 
se je po zmagi na Turjaku preimenovala v VII. slovensko narodnoosvobodilno 
udarno brigado Franceta Prešerna, je bilo na proslavi v Žireh podeljeno borcem 
brigade okoli 900 medalj »Borca Prešernove brigade«.

Organizirani smo bili v Skupnosti borcev z odborom, ki je organiziral različne 
aktivnosti: ponatis monografije brigade, postavljanje obeležij v spomin na boje, 
organizacija srečanja s prebivalstvom v krajih, koder se je brigada zadrževala v 
času bojev na Gorenjskem, Primorskem, Dolenjskem, Notranjskem, posebno 
pa v Gorici, ki smo jo osvobodili 2. maja 1945 in končali bojno pot. V sestavi 
Jugoslovanske armade pa je brigada delovala do razformiranja februarja 
1946.

Z namenom, da bi povečali aktivnosti Skupnosti, je odbor imenoval komisijo za 
šport in rekreacijo. Za predsednika te komisije je imenoval pokojnega Franca 
Šmita, borca Prešernove brigade od ustanovitve 12. julija 1943 do razpustitve 
februarja 1946.

Komisija je organizirala tekmovanja v tekih na smučeh v spomin na boj na 
Pokljuki, kjer je padlo 79 borcev. Tekmovanja Slovenske vojske na Pokljuki so 
v spomin na Dražgoško bitko in na Pokljuki padlih Prešernovcev.

Komisija za rekreacijo je ob pripravi programa  za leto 1986 na zboru Skupnosti 
Prešernovcev 28.09.1985 predlagala, da v letu 1986 organiziramo pohod na 
Triglav pod geslom »100 Prešernovcev na Triglav«.

Prvi spominski pohod je bil 18. in 19. julija 1986 v spomin na vzpon treh 
partizanskih patrol, ki so se v letu 1944 povzpele na Triglav in na Aljaževem 
stolpu razvile slovensko zastavo. 5. avgusta 1942 je krenilo na Triglav 12 
borcev, vendar jim je okupatorjeva vojska preprečila dostop na Triglav.

Prva skupina partizanov iz. 3. SNUB Ivana Gradnika je 30. maja 1944 proslavila 
razbitje nemškega desanta, ki je hotel v Drvarju  zajeti Glavni štab NOV, s 
Titom na čelu.

Drugo odpravo so 2. avgusta 1944 sestavljali člani kulturne skupine IX.  korpusa 
in aktivisti OF, odstranili  mejne kamne in poudarili: »Na tem mestu nikoli več 
meja!«. 

Tretja skupina je 20.10.1944 partizanom in partizankam Jeseniško-Bohinjskega 
odreda razvila zastavo ob osvoboditvi Beograda.

Po sprejetju sklepa o organizaciji pohoda je bilo potrebno opraviti obsežno 
delo in zagotoviti materialne pogoje za izvedbo pohoda. Ustanovljen je bil 20- 
članski organizacijski odbor, ki ga je vodil predsednik komisije Franc Šmit in 
častni odbor, katerega predsednik je bil Rudolf Hribernik-Svarun. 

Organizacijski odbor je uspel zainteresirati za pomoč številne gospodarske 
organizacije in druge. Sredstva je zagotovilo 33 gospodarskih organizacij in 4 
gorenjske občine.



��

Pomembna je bila pomoč JLA in sicer brigade 
iz Kranja, ki je nadaljevala tradicije Prešernove 
brigade. Vključile so se: zdravstvena ekipa, 
gorski reševalci, Ljudska milica, RTV in drugi. 

V akcijo se je vključil tudi odbor Skupnosti borcev 
XXXI. divizije NOV, ki ga je vodil Ivan Franko-
Iztok. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

• S Planinsko zvezo Slovenije je bila podpisana 
listina o poimenovanju poti od Rudnega polja 
do Kredarice »Triglav – pot borcev Triglavske 
divizije NOV«.

• Na Rudnem polju je bil odkrit spomenik XXXI. 
diviziji »Borba«, delo pokojnega Svetine.

• Postavljeno je bilo obeležje na pročelju 
Triglavskega doma na Kredarici, s tekstom »V 
bojih za našo narodno, socialno in človeško 
osvoboditev 1941 – 1945«. Triglav, pradavni 
simbol slovenstva, je postal tudi simbol OF. 
Po njem je imela ime Triglavska divizija NOV in 
POS ob ustanovitvi 6. oktobra 1943.

• Plošča na Aljaževem stolpu je posvečena 
trem partizanskim patruljam, ki so v letu 1944 
izobesile zastavo na stolpu.

Omenjena plošča je bila na silo odstranjena. S 
Planinsko zvezo Slovenije smo delno spremenili 
tekst na plošči in jo ponovno namestili na stolp.

Ob pohodih je bila zaključna prireditev na Pokljuki, 
proslavljali smo na Kredarici in ob Aljaževem 
stolpu. Udeležba na zaključnih prireditvah je bila 
vedno množična, tudi do 7000 udeležencev na 
zaključni prireditvi. Nastopal je Partizanski pevski 
zbor iz Ljubljane, enkrat tudi Tržaški partizanski 
pevski zbor, Oktet LIP Bled, Policijski orkester, 
razni ansambli, recitatorji in drugi.

Po desetem pohodu so udeleženci, ki so se 
udeležili vseh desetih pohodov, dobili posebna 
priznanja takratnega predsednika države 
Slovenije Milana Kučana pa smo proglasili za 
častnega pohodnika, saj je poleg pohoda obhodil 
vse sosednje vrhove.

Komisija je v času pohodov razpisala udeležbo 
na Triglavskem slikarsko-kiparskem taboru, ki je 
bil nato organiziran ob vseh naslednjih pohodih. 
To nalogo je opravil Janez Ambrožič, borec 
Prešernove brigade, kasneje pa Ciril Kraigher, ki 
je ob ustanovitvi Društva ljubiteljev Triglava postal 
predsednik odbora, ki nadaljuje z organizacijo 
slikarsko-kiparskih taborov.  

Dela udeleženih slikarjev smo razstavljali na 
raznih mestih. Od 26.04 do 16.05.1997 smo v 
počastitev državnega praznika, 27. aprila – dneva 
upora, ob 52. obletnici osvoboditve Gorice in 50-
letnici priključitve Primorska matični domovini 

organizirali razstavo v Novi Gorici, skupaj z 
Občino Nova Gorica. Razstave smo organizirali 
pa tudi na Ministrstvu za obrambo ter na Bledu 
in opremili s slikami nekatere zdravstvene 
ustanove. 

Dne 16.07.1994 smo ob pohodu organizirali 
okroglo mizo na temo »Partizanska glasba 
in pesem danes in njeno mesto v zgodovini 
slovenske glasbene kulture«.

Triglavska pošta je bila dolgoletni spremljevalec 
spominskih pohodov s pošto, ki je delovala na 
Kredarici in na zaključni prireditvi na Pokljuki 
oziroma Rudnem polju.

Sodelovali so taborniki na Pokljuki pri Šport 
hotelu. Postavili so tabor in sodelovali pri 
pripravah za zaključno prireditev, imeli pogovore 
s pohodniki in razne aktivnosti. 

Z zadovoljstvom ugotavljam, kako pravilno 
smo ravnali Prešernovci, da smo začeli s tako 
pomembnim pohodom, ki že 25 let privablja v 
pokljuške gozdove udeležence iz vse Slovenije. 
Vsakoletne prireditve v Dražgošah in že 33 let 
Partizanskih smučin v Cerknem v spomin na 
tekmovanja partizanov januarja 1945 so postali 
pomembni dogodki.

Vsem udeležencem teh naših pomembnih 
prireditev čestitam za vztrajnost in vabim na 
prireditve tudi v bodoče.

V imenu Prešernovcev se zahvaljujem vsem 
organizacijam in posameznikom, ki so prevzeli 
veliko delo in ga uspešno nadaljujejo.

Ivo Miklavčič 
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„Morje in Triglav!
Simbola, združena na slovenski zastavi,
združena v glavah in dušah pohodnikov!“

Pe{ od morja do
Aljaževega stolpa
 Beseda je dala besedo! Zarekel se je Sandi Bečaj. Večkrat je sodeloval 
na spominskem pohodu na Triglav in leta 1998 je naneslo, da so se namesto s 
Pokljuke ali Trente odpravili na Kredarico iz ankaranske vojašnice s helikopter-
jem. Deležni so bili številnih opazk in zasmehovanja.

Veteran in poklicni podčastnik se je izprsil: »Mi bomo krenili prihodnje leto od 
morja do vrha peš!«  Ker je mož beseda, je predlagal predsedniku OZ VVS 
Slovenska Istra Vladu Ličanu, da bi združenje organiziralo pohod. Slednji se je 
strinjal in je naročil: »Zberi ekipo veteranov osamosvojitvene vojne.«  Zbralo se 
jih je devet, sedem iz Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko 

in Notranjsko in onadva iz Območnega združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo »Slovenska Istra«. Za logistiko sta skrbela veterana, pripadnika Slovenske 
vojske. Tako nekako naj bi se zgodilo prvič, čeprav ni popolnega soglasja o 
rojevanju zamisli.





RUDNO
POLJE
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Ko so krenili, niso imeli niti prave predstave 
niti natančno začrtane poti. Pomagali so si z 
običajnim zemljevidom in pot od Sežane do 
Štanjela opravili kar po železniških pragovih, 
tako da še dan ali dva niso ujeli pravega ko-
raka. Na »tričetrtinski« železniški korak se 
spomnijo vsako leto,  prav tako na preveli-
ko kilometrov asfalta. Večkrat premočeni, z 
odvečnimi kilometri, ker so tudi zašli in ne 
izbrali najkrajše poti, so se povzpeli na Tri-
glav in oplemenitili tradicionalni pohod. Z 
njimi je v nahrbtniku romala tudi steklenička 
na prvo julijsko sobotno jutro v morju zajete 
vode. Morje in Triglav! Simbola, združena na 
slovenski zastavi, združena v glavah in dušah 
pohodnikov. V poklon domovini Sloveniji. 
Zanju so leta 1991 iz naših vrst padle žrtve 
in pohodniki, veterani slovenske osamosvo-
jitvene vojne, teritorialci in policisti se jim pri-
klanjamo. Priklanjamo se svobodi, samostoj-
nosti, napredku, sožitju in miru.

Letos se na pot odpravljamo dvanajstič. V 
dobrem desetletju nas je pot prehodilo že 39 
in v logistiki je sodelovala že desetina vetera-
nov obeh združenj. Tudi goste smo imeli. In 
med njimi na petem in desetem pohodu tudi 
Janeza Kunstlja,  enega od organizatorjev 
spominskega pohoda na Triglav.
V vseh teh letih je kar nekaj pohodnikov med 
potjo odstopilo zaradi zdravstvenih težav, ki 
so jih povzročili napori. Bila so leta in tudi 
lansko je bilo tako, ko smo bili skoraj vsak 
dan premočeni do kože. Leta 2003 pa  smo 
od Vrtovč čez Vipavsko dolino proti Stomažu 
komaj še dihali. Kar 38 stopinj Celzija je bilo 
na tisti ponedeljek! Prevroče je bilo celo za 
ležanje v senci, mi pa smo kar vztrajali in pred 
večerom prispeli na Predmejo. Tiste tri dni je 
vsak pohodnik od Ankarana do Tolmina popil 
povprečno po osem litrov vode na dan.

Pohod je posebno doživetje in test vzdržlji-
vosti telesa in živcev, prihod  z vrha Triglava 
na Kredarico pa krasna nagrada: srečanje s 
pohodniki iz vse Slovenije in  zamejstva, pe-
sem, harmonika, ples, klepeti in smeh. Velika 
sobotna prireditev na Pokljuki in trenutek, 
ko zadoni naša Primorske himna Vstajenje 
Primorske; hvala maestru Francu Gorniku, 
Partizanskemu pevskemu zboru in Pihalne-
mu orkestru Slovenske vojske. Hvala orga-
nizacijskemu odboru, ki z velikim trudom in 
vztrajnostjo organizira ta veličastni  poklon 
Sloveniji in vsem, ki smo se v prejšnjem sto-
letju borili za njeno neodvisnost, za našo svo-
bodo. 
 

Danijel Božič Foto: Matjaž Mulec
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“Zato bo naš zaščitni znak bojna uniforma.
V partizanskih patruljah sta bili na vrhu
dve dekleti in tudi v naši skupini imamo
dve dekleti.“

Z Nanosa na Triglav
 
 Skupina pohodnikov iz Vipavske doline se že od leta 2005 vsako leto 
poda na Triglav z vrha Nanosa. Skupino sestavljajo člani dveh Območnih ve-
teranskih združenj: veteranov vojne za Slovenijo in borcev za vrednote NOB 
občin Ajdovščina in Vipava.

Zamisel se je porodila udeležencu vojne za Slovenijo, zdaj štabnemu vodniku 
SV, Valterju Likarju. Njegov načrt sta podprli obe veteranski združenji in pred 
petimi leti so se prvič podali na tako dolgo pot. Svoj pohod so poimenovali:

Po poteh spomina in opomina iz obdobij 1941-1945 
in 1990-1991 

Njihova pot jih vsako leto vodi z Nanosa po Vipavski in Tihi dolini v Tolmin, 
preko Bogatinskega sedla v Dolino sedmerih triglavskih jezer, preko  Doliča na 
Triglav, kjer se pridružijo  drugim pohodnikom.

Na pohodih so oblečeni v bojne uniforme. Zakaj? Njihov vodja pravi: » Partizani 
so bili vojska in mi veterani vojne za Slovenijo smo bili tudi vojska. Smo del Slo-
venske vojske, borci za vrednote NOB pa so sinovi in vnuki partizanov. Zato bo 
naš zaščitni znak bojna uniforma. V partizanskih patruljah sta bili na vrhu dve 
dekleti in tudi v naši skupini imamo dve dekleti« 
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S svojimi pohodi izražajo željo, da bi bili Slovenci 
bolj enotni, razumni in bi se medsebojno spo-
štovali. Predvsem pa želijo ohranjati spomine na 
grozote 2. svetovne vojne ter ponos na osamo-
svojitev Slovenije v l.1991. 

Njihovo sporočilo je: Ni prav, da se enačimo po 
različnih dogodkih, vendar tudi ni prav, da se po 
njih ločujemo. Spoštujmo zgodovinske dogod-
ke. Stopimo skupaj in pojdimo v prihodnost, ki 
nas čaka. 

Zapisal Janez Smole
Povzeto po gradivu pohodne skupine
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„Triglavsko slikarsko-kiparski tabori
so ustvarili posebne značilnosti visokogorske
likovne in kiparske ustvarjalnosti
z motivom Triglava.“

Simbolni motivi
iz zgodovine legend
v povezavi s Triglavom

Dru{tvo prijateljev Triglava 1992-2010

 Letos obeležujemo 25. SPOMINSKI POHOD NATRIGLAV 
v spomin na štiri partizanske patrulje, ki so v letu 1944 prišle na 
vrh Triglava in razobesile slovensko zastavo.

V letu 1992 se je porodila zamisel o slikarski koloniji, ki bo ope-
vala naš triglavski simbol. Avtorja te ideje sta bila Franc ŠMIT z 
Bleda in Janez AMBROŽIČ iz Žirovnice. Franc ŠMIT je ob usta-
novitvi TRIGLAVSKE LIKOVNE GALERIJE prevzel mesto pred-
sednika in organizatorja, kar je ostal vse do  smrti l. 2002. Li-
kovna kolonija, ki je nastala, je bila po številu udeležencev med 
vodilnimi na slovenskem.
 
Umetniški vodja srečanj je  postal priljubljeni slikar - v času NOB partizan na 
Pokljuki -  Janez AMBROŽIČ, ki to funkcijo opravlja še danes kljub letom in 
bolezni, s katero se bori zadnja leta.

Po smrti Franca ŠMITA je delo predsednika prevzel Ciril KRAIGHER, ki je ude-
leženec vseh dosedanjih srečanj kot slikar, zadnjih  osem let pa tudi kot orga-
nizator.

Triglavsko slikarsko-kiparski tabori so ustvarili posebne značilnosti visokogor-
ske likovne in kiparske ustvarjalnosti z motivom Triglava. Mnogi avtorji  izražajo 
simbolne motive iz zgodovine legend v povezavi s Triglavom.

Srečanja slikarjev in kiparjev, ki prihajajo iz vse Slovenije in širše, imajo tudi 
značaj družabnih srečanj. Vsako leto se jih udeleži od 50–70 avtorjev. V letih, 
ko so tabori trajali 3-4 dni, pa se jih je udeleževalo celo  preko 130 avtorjev. Za-
radi slabih bivalnih  pogojev na  Pokljuki, ko so se  obnavljali Šport hotel in vo-
jaški objekti na Rudnem polju, smo se odločili za enodnevna srečanja. Razmi-
šljamo, da bi slikarsko-kiparski tabori na Pokljuki trajali zopet 3-4 dni. Likovna 
in kiparska dela se po organiziranih razstavah vrnejo avtorjem. Ustvarjena dela 
iz preteklih let, ko je vsak avtor moral pustiti eno delo v društvu, so deponirana 
v DOMU KRAJANOV V ZASIPU. Mnoga dela so razstavljena po zdravstvenih 
domovih na Bledu, v Bohinju, Radovljici, v bolnici Begunje in drugje. Slike so 
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bile podarjene orga-
nizatorjem pohodov 
na Triglav, poklonje-
ne mnogim gostom 
srečanj, poklonjene 
ob različnih dobro-
delnih akcijah in 
koncertih.
Avtorji ustvarje-
nih del so v večini 
iz vrst ljubiteljskih 
ustvarjalcev, ki se 
radi vračajo na vsa-
koletna srečanja na 
Pokljuki.

Strokovne ocene ustvarjenih del so bile zaupane 
umetnostnim kritikom: dr. Zoranu KRŽIŠNIKU, 
dr. Cenetu AVGUŠTINU, dr. Damirju GLOBOČ-
NIKU, dr. Francetu ZUPANU in prof. Andreju PA-
VLOVCU. Vsako leto so izbrali 3 dela za nagrado 
in 7 del  za »JOCOVA« priznanja in plakete.

V 18-tih slikarsko-kiparskih srečanjih na Pokljuki 
v okviru pohodov na Triglav  je sodelovalo 357 
slikarjev in 36 kiparjev iz Slovenije, Hrvaške, Ita-
lije, Avstrije, Rusije, Poljske, Nemčije, Avstralije, 
Kitajske in Srbije. Vsi dosedanji tabori so bili iz-
vedeni z mednarodno udeležbo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem organi-
zatorjem triglavskih pohodov za odlično sodelo-
vanje.
 

Predsednik TLG: Ciril Kraigher
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„Zadovoljna sem, da tradicija še traja.“
Angelca Vidic Vlasta

Na Triglavu
s partizansko patruljo
Jeseni{ko-Bohinjskega odreda 

 Med nami sta še dva udeleženca partizanskih patrulj iz časa NOB. To sta 
Angelca Vidic - Vlasta in Bogo Tavčar. Oba sta bila na Triglavu s partizansko 
patruljo Jeseniško - Bohinjskega odreda v oktobru 1944. Njihov vzpon je lepo 
popisan v biltenu 10. pohoda. Angelca Vidic se je pohodov redno udeleževa-
la.
Spominskih pohodov na Triglav se je udeleževala vse do leta. 2000. Vedno 
znova pa pride na zaključno prireditev na Pokljuko.

Še vedno čila 85-letna babica in prababica nam je pred 25. pohodom pove-
dala: 
»Zadovoljna sem, da  tradicija še traja. Lepo je, da se še vedno spominjamo 
partizanskih patrulj in da s pohodi negujemo pozitivne vrednote NOB. Vedno 
več je pohodnikov iz mlajše generacije. To daje upanje, da se bo tradicija po-
hodov nadaljevala.«
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„Z orkestrom smo imeli vsako leto v počastitev
pohoda promenadni koncert na Kredarici.
Seveda je, kot se spodobi za godbenika,
vsak sam prinesel svoj instrument
na Kredarico in ga  tudi odnesel v dolino,
kjer je bila naslednji dan osrednja proslava.
Tako je še danes.“
prof. Franc Gornik

Stalni gost na Triglavu -
Orkester Slovenske vojske 
 Orkester je bil ustanovljen leta 1996 in redno nastopa na zaključnih pri-
reditvah triglavskih pohodov. Skoraj si ne moremo predstavljati kakovostne 
prireditve brez njega. Skupaj s partizanskim pevskim zborom vedno pripravi 
glavni glasbeni program prireditve. Verjetno na nobenem drugem kraju ni imel 
toliko nastopov  kot na naši Pokljuki in vedno je bil toplo sprejet.

Ob njegovi desetletnici  smo se udeleženci  triglavskih prireditev orkestru za to 
zvestobo zahvalili z umetniško sliko iz Triglavske likovne kolonije.
 
V vseh letih obstoja in delovanja je prerasel v kakovosten,  doma in v tujini 
prepoznaven orkester.

Orkester se lahko pohvali z vrsto radijskih in televizijskih posnetkov. Skupaj z 
RTV Slovenija je posnel štiri zgoščenke in DVD.

Orkester izvaja državne in protokolarne naloge, državne in vojaške ceremonia-
le ter koncertno in snemalno dejavnost.

Za svoje delo je bil odlikovan z zlato in bronasto plaketo Slovenske vojske.
Vsi si želimo, da bi ga na Pokljuki poslušali tudi v naslednjih letih.
    

S J
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„Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen
leta 1944 v Planini pri Črnomlju.
Nastal je iz okrevajočih ranjence in partizanov
kot edinstveni zbor v takratni vojskujoči se
Evropi.“

Partizanski pevski zbor
tudi leta 2010 na Triglavu
 Jubilejnega pohoda na Triglav, ki ga organizirajo člani Združenja borcev 
za vrednote NOB, veterani vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Zveze slo-
venskih častnikov pod vodstvom neutrudnega predsednika organizacijskega 
odbora Janeza SMOLETA, se od leta 1993 redno udeležuje tudi Partizanski 
pevski zbor. Do takrat pa sem na teh poteh pohoda sodeloval s takratnim 
orkestrom Slovenske milice – današnjim Orkestrom slovenske policije. Iz tistih 
časov mi je ostala v spominu nerodnost, ki se nam je pripetila. Z orkestrom 
smo vsako leto imeli v počastitev pohoda promenadni koncert na Kredarici. 
Seveda je, kot se spodobi za godbenika,  vsak svoj instrument sam prinesel na 

Kredarico in ga tudi odnesel v dolino, kjer je bila naslednji dan osrednja prosla-
va. Ta praksa je ostala do današnjih dni. Na enem od teh pohodov pa nas je 
organizator presenetil in naročil helikopter za prevoz instrumentov v dolino. Ko 
pa smo prišli naslednji dan na prireditveni prostor, smo dobili sporočilo, da za-
radi slabega vremena helikopter ne more vzleteti. Proslava je bila prestavljena 
za eno uro, ker smo čakali rezervne instrumente iz Ljubljane.
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Leta 1992 sem postal dirigent Partizanskega pev-
skega zbora in od naslednjega leta se zbor redno 
udeležuje vsakoletnega pohoda na Triglav. Par-
tizanski pevski zbor je bil ustanovljen leta 1944 v 

Planini pri Črnomlju. Nastal je iz 
okrevajočih ranjencev in partiza-
nov  kot edinstven zbor v takra-
tni vojskujoči se Evropi. Sprva 
kot Invalidski pevski zbor je več 
kot v 65 letih prepevanja ostal 
trdno na naši in tuji glasbeni 
sceni vse od prvega zborovod-
ja, ustanovitelja in slovenskega 
skladatelja Karla PAHORJA, ki 
je zbor zapustil že leta 1945. 
Potem so se za njim zvrstili še 
Pavel ŠIVIC, Radovan GOBEC, 
Milivoj ŠURBEK, Ciril CVETKO, 
Peter ŠKRJANC, Franc GOR-
NIK (vse od leta1992 dalje). Od 
vseh naštetih dirigentov je zbor 
najdalje vodil partizanski skla-
datelj in dirigent Radovan GO-
BEC, ki je zbor popeljal izven 
naših meja. Tako so pevci pod 
njegovim vodstvom gostovali v 
Italiji, na Nizozemskem, v Bol-
gariji, na Koroškem, v Gruziji, na 

Češkem, na Poljskem, v Nemčiji, kjer je kritik za-
pisal: Ljudstvo, ki je sposobno med bojem peti in 
s pesmijo zmagati, nikoli ne more biti poraženo.
 
Zbor je posnel in izdal veliko število plošč in 
kaset, sprva ob spremljavi harmonike, nato pa 
s takratnim orkestrom Godbe milice. Z dolgole-
tnim dirigentom Francem GORNIKOM pa je ob 
50-letnici izdal dvojno kaseto in zgoščenko, nato 
pa še kaseti s  PAHORJEVIMI in GOBČEVIMI 
pesmimi. Ob šestdeseti obletnici delovanja so 
izdali zgoščenko pod naslovom »LJUBLJANI«. 
Zbor ob partizanski, borbeni in revolucionarni 
pesmi in novitetah slovenskih skladateljev  poje 
tudi »železni« repertoar moških zborov. Udeleže-
val se je tudi tekmovanj, za vse delovanje pa je 
doslej prejel številne najvišje strokovne in držav-
ne nagrade, med drugimi tudi Prešernovo nagra-
do, nagrado AVNOJ-a, nagrado mesta Ljubljane. 
Svojo 65-letnico delovanja in 100-letnico rojstva 
Radovana GOBCA je zbor v lanskem letu obele-
žil s koncertom v Gallusovi dvoran Cankarjevega 
doma 19. maja skupaj z Orkestrom Slovenske 
vojske. Tudi na letošnji jubilejni proslavi pohoda 
na Triglav bo zbor spremljal Orkester Slovenske 
vojske, ki je zadnja leta redni gost te vsesloven-
ske proslave.

Dirigent
Partizanskega pevskega zbora 

prof. Franc GORNIK
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„Toliko planincev na gori, na katero ne vodi nobena cesta
in na katero ni speljana nobena žičnica
še nikoli nisva videla.“
udeleženca iz Fuessen-a Wilfried Moritz in
Helmut Gerhardinger.

Tuji gostje na Triglavu
dobrodo{li
 
 Vedno, kadar so se nam pridružili gostje iz tujine, so bili dobrodošli. Or-
ganizacijski odbor je priporočal posameznim združenjem, naj povabijo na po-
hod predstavnike tistih organizacij iz tujine, s katerimi tudi sicer sodelujejo. 

Najbolj zvesti pohodniki so naši zamejski rojaki iz Gorice. Vsako leto so z nami 
na gori. Občina Bled sodeluje z Doberdobom. Njihova delegacijo se vedno 
udeleži svečanosti na Pokljuki. Med našimi gosti so bili tudi nekateri vojaški 
atašeji ali drugi vojaški predstavniki  v Sloveniji.

Na 15. pohodu leta 2000 sta bila z nami prva gosta iz Mednarodnega zdru-
ženja vojaških gornikov, takratni generalni sekretar dr. Hans Peter Walker iz 
Švice in Karl Griesinger iz ZRN.

Zveza častnikov Slovenije  je v letu 2007 ob pohodu na Triglav pripravila sre-
čanje članov te mednarodne organizacije. Tako so se 22. pohoda, najbolj med-
narodnega doslej,  udeležili gosti iz  Francije, Italije, Nemčije, Španije in Švice. 
Takrat nas je na  Kredarici pozdravil divisionär švicarske vojske Christian Josi.

V njihovih časnikih smo 
lahko prebrali zanimive 

članke, kako so doživljali 
pohod. Eno najbolj zani-

mivih misli sta v časopisu 
nemškega združenja 

napisala gosta-gornika 
iz Füessna. Napisala 

sta, da. še nikoli in nikjer 
na tako visoki gori, na 

katero ne pelje nobena 
žičnica, nista videla toliko 

ljudi. Doživela sta, kaj 
nam Slovencem pome-
ni Triglav, in posredno 

povedala, da na to goro 
hočemo hoditi peš in 

nočemo nobene žičnice. 

Janez Smole
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Udeleženci na pohodih

Zap.  Št.
Št.  leto  prijav. sprem. skupaj  pojasnilo udelež.

 1. 1986 194 80 274   
 2. 1987    81 15   96
 3.  1988  123 20 143                 
 4. 1989 141 75 216  
 5. 1990 155  60 215
 6. 1991 145 92 237  prvič sodel. TO RS- SV
 7. 1992 174     137 311
 8. 1993 193 28 221 
 9. 1994 184     132 316
10. 1995 236 73  312 prvič skup. poh.vet. zdr.
11.  1996 317 23 340  na goro 310-skr. poh. 
      Velo polje
12. 1997 297  23  320  na goro 190- vreme
13. 1998 349 28 377  na goro 290
14. 1999 375 27 402  na goro  315          
15.  2000    401 33  434  na goro  365
16   2001 375  29 404 na goro 320
17. 2002 462 29 481 na goro  400
18. 2003 530 32 562 na goro 480
19. 2004 510  26 536 na goro 460
20.  2005 537 62 599 na goro o  230  -vreme
21. 2006 588 24 612 na goro   426
22. 2007 618 24 642 na goro 560;
      mednarodni-IFMS
23. 2008 617 24 641 na goro   560 
24. 2009 668 24 692 na goro  šlo 420-vreme
         
SKUPAJ  8254 9383 na goro šlo 7452
      
L.1995 postane pohod skupna prireditev vseh 
treh veteranskih združenj in ZSČ. Oblikovan je 
tudi skupen organizacijski odbor.

Realno lahko ocenimo, da je v spominskih poho-
dih šlo na goro doslej blizu 7500 pohodnikov  in 
da je v tej manifestaciji sodelovalo že preko 9000 
borcev, veteranov in častnikov.
 
pregled pohodnikov
po združenjih

zap. leto ZZB NOB  ZVVS SEVER    ZSČ
št.             
poh.                                                                              
                                                                  
10. 1995  196   43       
11.  1996 166   95       20         36
12. 1997 152   89      18         38
13. 1998 161 110      31         47
14. 1999 177 116      26         46
15. 2000 160 141      50         46
16. 2001 164 134      42         35 

17. 2002 168 165      66         45
18. 2003 177 239      62         44
19. 2004 167 236      62         37
20. 2005  158 267      57         45 
21. 2006 143 241      67         32
22. 2007 164 351      84         32  11 iz IFMS
23. 2008 169 289      99         42
24.  2009 183 324    101         50                     
                                                                            
                                                                  

          zbral:
Janez Smole

Pregled dosedanjih govornikov 
na zaklju~ni javni prireditvi
spominskih pohodov na Triglav
 
• 1986 Ivan Franko-Iztok
• 1989 Jožef Školjč
• 1990 akadamik Ciril Zlobec
• 1991 prof. dr. Matjaž  Kmecelj
• 1992 Milan Kučan,
  predsednik predsedstva RS
• 1993 Bohanec  
• 1994 Jelko Kacin , minister za obrambo
• 1995 Rina Klinar , ministrica za delo
• 1996 Ivan Dolničar,
  predsednik ZZB NOB
• 1997 Tit Turnšek,
  minister za obrambo
• 1998 Alojz Krapež, minister za obrambo
• 1999 Marija Stare
• 2000 prof. dr. Anton Bebler
• 2001 minister za obrambo
  dr. Anton Grizold
• 2002  načelnik GŠSV gen.
  maj. Ladislav Lipič
• 2003  Član GO ZZB NOV Jože Božič
• 2004  nekdanji predsednik P  RS in
  predsednik ZZB NOV
  Janez Stanovnik
• 2005  minister za obrambo Karel Erjavec
• 2006  akademik prof. dr. Matjaž Kmecl,  
  nekdanji član P RS
• 2007  podpredsednik državnega zbora
  dr. Vasja Klavora
• 2008  predsednik ZVVS Janez Pajer
• 2009  predsednik Republike
  dr. Danilo Türk
 
*vir: zapisniki in poročila organizacijskih
odborov   
                                                                  
                                      zbral:                     

                                      Janez Smole
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Spominske pohode na Triglav in 
prireditve na Pokljuki pripravlja
 
Organizacijski
odbor: 
Smole Janez predsednik
Kunstelj Janez vodja pohoda
Bohinc Marjan pomočnik vodje pohoda
Pušavec Tadej vodja varnostno-
 reševalne službe
Kolbl Rafael namestnik vodje
Kunstelj Štefan vodja priprave
 prireditvenega prostora
Grmek Dominik vodja praporščakov

in člani:
Cerkovnik Ivan
Rozman Drago
Ficko Stane
Ljubič Janko
Miklavčič Ivo
Koselj Janez
Pozvek Anton
Kraigher Ciril
Korošec Janez
Golc Vinko
Korbar Lučka
Rainhart Andrejka
Noč Ivica
Vidmajer Adi 

Veliko let so  v organizacijskem odboru
delali tudi :
Pančur Božo
Poličar Iva
Zupanc Anton
Rešek Anton 
in pokojna          Šmit Franc
                           Žerovnik Pavel

Prireditev so finančno podprli:





Le kdo orjak je ta,
ki glave tri ima,

iz kamna trup in noge
in naroda srce.

Franc Ankerst


