
TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA 

 

30. jubilejnega spominskega pohoda združenja borcev 

za vrednote NOB, veteranov vojne 1991 (ZVVS in SEVER) 

in slovenskih častnikov na Triglav 

sta se udeležila naša člana Roman Tancer, zastavonoša, in Mitja Marič, z našim 

praporom, kot predstavnika naše Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB 

Prežihov Voranc. Sodelovala sta v programu pri Aljaževem stolpu (2864 m), na 

spominski proslavi na Kredarici – Triglavski dom (2541 m) in na osrednji proslavi 

na Rudnem polju (1335 m). 

Spominski pohod posvečamo Triglavu – simbolu slovenstva in partizanskim 

patruljam, ki so se v boju za svobodo povzpele na vrh v letu 1944 ter 70. 

obletnici osvoboditve. 

Kaj pomeni Triglav – opišejo besede Franca Ankersta: »Le kdo orjak je ta, ki 

glave tri ima, iz kamna trup in noge in naroda srce.« 

Triglav je simbol, ki nam daje moč, nas povezuje. 

Vrh Triglava je bil prvič osvojen 25. avgusta 1778. 

Jakob Aljaž je pred 120 leti, 17. julija 1865, za en goldinar kupil vrh Triglava in 

tam stoji Aljažev stolp, ki nam je danes v ponos in simbolizira našo Slovenijo. 

Med letošnjim 10. in 11. julijem je potekal že jubilejni 30. spominski pohod na vrh 

Triglava. Ta poteka že vse od leta 1985 v spomin na leto 1944, ko so se na vrh 

Triglava v različnih časovnih obdobjih povzpele tri partizanske patrulje: konec 

maja patrulja Gradnikove brigade, 2. avgusta skupina kulturnikov IX. korpusa in 

v drugi polovici oktobra patrulja Jeseniško-bohinjskega odreda, v kateri sta bili 

tudi dve mladinski aktivistki iz Bohinja. Zadnja patrulja je v oktobru 1944 tudi 

izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva. 

Zastava samostojne Slovenije je na vrhu Triglava prvič zaplapolala junija 1991. 

Spominskega pohoda se je udeležilo veliko ljudi. Prapore združenj je poneslo na 

vrh Triglava 461 domoljubov, ki znajo ceniti našo zgodovino. 

Vsi udeleženci so ob 30-tem pohodu prejeli lično brošuro s čestitko predsednika 

Republike Slovenije, Boruta Pahorja: 



»Dovolite mi, da vam ob 30-letnici spominskih pohodov na Triglav čestitam. 

Čestitam za vztrajnost obeleževanja vzpona partizanskih patrulj na naš vršac 

leta 1944, čestitam za pripravljenost vzdrževati spomin na dogodke in ljudi 

obdobja, ki je temeljito prispeval k izgradnji naše nacionalne samozavesti in 

čestitam za vašo pripravljenost prihodnjim rodovom širiti vedenje o prelomnih 

časih in pomembnih trenutkih naše zgodovine. 

Letos obeležujemo 70 let zmage nad nacizmom in fašizmom. Vendar tu ne gre 

samo za datum formalne kapitulacije in predaje nasprotnika v Sloveniji. Gre za 

datum in dan,ki zajema več kot štiri leta boja proti okupatorju, štiri leta vojne, ki 

je med slovenskim prebivalstvom povzročila skoraj sto tisoč žrtev in še večje 

število ljudi, katerih telo ali duša sta bila za vedno zaznamovana ter za seboj 

pustila neverjetno uničenje. A kakšen bi bil šele davek, če do odpora 

okupatorja ne bi prišlo. Razkosanje domovine na tri dele, ponemčenje, 

italijanizacija in madžarizacija, nasilno izseljevanje, zapiranje v koncentracijska 

taborišča, izguba nacionalne identitete in dostojanstva. Upor in odpor sta to 

preprečila. 

Z odporom smo postali sestavni del velike koalicije sil, ki je porazila nacizem in 

fašizem in Evropi zagotovila možnost poti v prihodnost. Priznanje za nedvomen 

prispevek slovenskega narodno-osvobodilnega boja k zmagi je bilo tudi 

povabilo slovenskim veteranom druge svetovne vojne na obeležitev 70. 

obletnice izkrcanja zavezniških sil v Normandiji. 

Naš odpor in osvobodilni boj je temeljil na ljudeh. Na ljudeh, ki so bili pripravljeni 

na žrtve, ki so bili privrženi svobodi in ki so se zavedali, da le z bojem lahko 

ohranimo svoj obstoj. Takšni so bili tudi ljudje, ki so maja, avgusta in oktobra 1944 

stopili na vrh Triglava. 

Patrulje Gradnikove brigade, igralske skupine IX. korpusa ter Jeseniško-

bohinjskega odreda so na vrhu pokazale in dokazale, da je ta prostor slovenski. 

Triglav je bil simbol slovenstva in naše zemlje skozi zgodovino. A nikdar do tedaj 

ni bilo toliko simbolike v treh vrhovih, ki opisujejo našo domovino. Triglav je bil 

simbol odpora in to je slovenska zastava na vrhu tudi potrdila. Tega so se naši 

partizani dobro zavedali. 

Iz zapisov je razvidno, da so tudi pred letom 1944 poskušali z osvojitvijo vrha 

pokazati upornost in vztrajnost boja. Leta 1942 je patrulji Gorenjskega odreda 

pot na vrh preprečila velika sovražnikova ofenziva. A seme je bilo zasejano. 

Pomena Triglava so se zavedali tudi udeleženci pohoda na Triglav junija 1941. 

Tudi tedaj je slovenska zastava na vrhu očaka pokazala, dokazovala in 



zagotavljala, da je tu Slovenija in da smo pripravljeni sposobni našo državo 

braniti. 

Prihodnje leto bomo praznovali 25-letnico naše samostojnosti. Praznujmo jo 

ponosno z enotnim glasom ter pod simbolom našega naroda in države, 

Triglavom. 

Želim vam še veliko organizacij pohodov na Triglav in srečno naši domovini 

Sloveniji.« 

Na pot smo krenili v petek, 10. julija, ob 6. uri z Rudnega polja. Iz Rudnega polja 

nas je pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma, preko Planike, 

na vrh Triglava, kjer je bila ob 13.30 krajša kulturna slovesnost pri Aljaževem 

stolpu. Pohodnike, kar 518 nas je bilo, je spremljalo lepo vreme, tako da se nas 

je večina (420) povzpela na vrh našega očaka. 

V popoldanskih urah je bila pri planinski koči na Kredarici krajša slovesnost, 

program so pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu (določi 

praporščak ZVVS). Nato so zbrane pohodnike nagovorili koordinator slovesnosti 

na Triglavu Marjan Bohinc, generalni direktor policije Marjan Fank, predstavniki 

pohodniških skupin iz Ankarana, Kuma, Radovljice in Cerja, osrednji govornik 

pa je bil dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever. V kulturnem programu so 

sodelovali kvartet Slovenske vojske, pohodniki pevci Partizanskega pevskega 

zbora in drugi udeleženci pohoda. 

Tudi za letošnji pohod je bilo značilno, da so prišli posamični pohodniki in 

organizirane skupine z območja celotne Slovenije in tudi iz zamejstva. 

Za varnost pohodnikov so skrbeli pripadniki Gorske policijske enote in vojaški 

gorniki. 

Odhod iz Kredarice nazaj na Rudno polje bo 11. julija, ob 7. uri. 

Ob 13. uri je bila na biatlonskem stadionu zaključna javna prireditev. Pričela se 

je s prihodom Gardne enote SV, 106 praporščakov borčevskih, veteranskih in 

domoljubnih organizacij in društev ter številnimi pohodniki. 

Zaključne slovesnosti so se med ostalimi vabljenimi gosti udeležili tudi trije še 

živeči člani patrulje, ki je leta 1944 na vrhu Triglava razvila slovensko zastavo, 

publika jih je pozdravila z burnim vzklikanjem in močnim aplavzom. Proslave se 

je udeležilo okoli 5000 ljudi. 

V kulturnem delu programa, povezovala ga je Katja Stušek, so nastopili: 

Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, solist Darko Peterman in 



učenke in učenci OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica-podružnice 

Koprivnik. 

Udeležence slovesnosti so nagovorili: Danijela Mandeljc, predsednica 

organizacijskega odbora in podžupanja občine Gorje, Franc Kramar, župan 

občine Bohinj, Marjan Fank, generalni direktor policije, predstavniki 

pohodnikov. 

Osrednji govornik je bil generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik GŠSV. Med 

ostalim je dejal: »S spominskimi pohodi na Triglav ohranjamo spomin na 

dogodke, ki krepijo našo slovensko samozavest.« Zato je pozval, naj bomo 

ponosni na svojo zgodovino ter s spoštljivim odnosom do preteklosti zagotovimo 

prihodnost sedanjim in prihodnjim generacijam. 

Zaključek slovesnosti je zaokrožil PPZ s himno Primorske »Vstala Primorska«, ki jo 

je zbrana publika zapela skupaj s pevci zbora. 
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