
Po sledeh borcev
in bork za svobodo

Pot je dolga 181 kilometrov, razdeljena je na 28 etap,

na njej je 29 kontrolnih točk in le šest planinskih koč -
Po osamosvojitvi Slovenije se je pot zarasla, leta 2012

pa se je začela njena popolna obnova
Katja Petrovec

Prihodnje leto bo minilo natanko 80

let, ko je bila ustanovljena XIV. divi-
zija, ena najbolj izkušenih in udar-
nih partizanskih enot v drugi svetov-
ni vojni. Po njenih številnih vojaških

uspehih na Dolenjskem in Notranj-
skem sta se vrhovna štaba NOV in
POJ odločila, da jo pošljeta še na Šta-

jersko, kjer bi pomagala tamkajšnjim
razkropljenim partizanskim enotam

in mobilizirala domače prebivalstvo.
Štirinajsta se je tako odpravila na po-
hod proti Štajerski. Bilo je 6. januar-

ja 1944, ko je 11 12 borcev in bork iz
Suhorja v Beli krajini vstopilo na Hr-
vaško, kajti poskusi prehoda čez Savo
na Slovenskem so bili neuspešni. Po
enem mesecu je diviziji uspelo stopiti

na slovenska tla, to se je zgodilo v no-

či s 6. na 7. februar, ko je prekoračile
Sotlo pri Sedlarjevem. Začel se je me-

sec dni dolg pohod, poln spopadov,

operacij, hudega mraza in snežnih
metežev, pohod, kjer sta premraže-

nost in utrujenost jemala usode ljudi,

vonj po smrti pa se je raztezal po raz-

gibani pokrajini, vse od Kozjanskega

do Ljubnega v Zgornji Savinjski doli-
ni. Pohod je preživelo le 548 borcev.

Temelji na Slemenu
Na okoli 180 kilometrov dolgem po-
hodu po Štajerski so partizani preč-
kali travnike in gozdove, številne
vasi, kmetije in zaselke ter vrhove.
Prek Bohorja, Planine pri Sevnici,
Lisce, Vrha nad Laškim in Svetine
so se odpravili prek vzhodnega dela
Celjske kotline proti severu do Slo-
venskih Konjic, kjer so zavili na Pa-
ški Kozjak in se po obronkih vzhod-

nih Karavank nad Velenjem in Šošta-

njem dvignili na prelaz Sleme, od tam

pa nadaljevali na Smrekovec. Po zlož-
nem grebenu vse do Komna so se na-

to spustili v Ljubenske Rastke.
Pot, ki jo je prehodila XIV. divizija, je
danes povezana v dolgo vezno mar-

kirano pot, ki poteka po sledeh nek-
danjih borcev za svobodo. Osnovala
so jo planinska društva celjske regije

9. novembra 1958 na Slemenu, mar-

kiralo pa jo je Planinsko društvo Ce-
lje Matica prihodnje leto, ko se je na

njen odvil tudi prvi pohod. Vsa tis-
ta leta je bila živa, po osamosvojitvi

Slovenije pa je spomin nanjo zamrl,
pot se je začela zaraščati in je posta-
la ponekod celo neprehodna. Dok-
ler se niso planinska društva savinj-

ske regije odločila, da prevzamejo

skrbništvo nad vso traso in so zače-
la pot obnavljati. Kar osem let je tra-

jala obnova, od leta 2012 do 2020,

letos pa je bila kronana še s planin-

sko-zgodovinskim vodnikom Po po-
teh XIV. divizije.

Pri Andrejevem domu na Slemenu
je danes zaznati le mir in spokoj. Tu,

kjer so nekdaj ugašala življenja, kjer

so imeli Nemci v času NOB močno
utrdbo, ki jo je premagala XIV. divizi-
ja, kjer so se pozneje postavili temelji

za pot po poteh XIV. divizije, je da-
nes priljubljen točka za pohodnike,

take in drugačne kolesarje in izletni-
ke. Nič presenetljivega, da se na mes-

tu Andrejevega doma načrtuje manjši

športni hotel. Okoliški hribi so prere-
zani z vlakami in kolovozi, Uršlja go-
ra je na dlani, Smrekovško pogorje se

riše v daljavi. Od tu pa do Žlebnikove

domačije, kjer je padel partizan in pe-
snik Karel Destovnik - Kajuh, poteka

ena od 28 etap po poti XIV. divizije.

Spominska pot
»Vezna planinska pot je bila zasnova-

na kot spominska pot na pohod XIV.
divizije in ne kot partizanska pot. Kaj-

ti divizija je imela več brigad in enot

in vsaka je imela svoje naloge. Ene so

bile izvidniške, te so hodile naprej in
iskale prosto pot, druge zaščitne, ki
so hodile bočno ali zadaj, tretje os-

krbovalne. Ker je torej vsaka hodila

po svoje, je prišlo do različnih tolma-
čenj, kje je divizija sploh šla, in posle-

dično do različnih poti. Da se nespo-
razumi odpravijo, so se pozneje pla-

ninci in borci divizije dogovorili, da
pot prestavijo tja, kjer je hodila glav-

nina. Tako je bila leta 1984 ta vezna

pot na novo markirana. Umaknila se

je s cest v naravo, kjer je bilo to se-

veda mogoče, izdan pa je bil tudi vo-

dnik po njej,« je pojasnil vodja obno-
ve vezne poti Ivan Šalamon.

Po osamosvojitvi Slovenije je začel
spomin na pohod XIV. divizije ble-
deti, posledično je propadala in se za-

raščala tudi sama pot, ki je postala

na nekaterih mestih celo popolnoma

neprehodna. Toda leta 2007 so se v

Savinjskem meddruštvenem odboru
planinskih društev odločili, da bodo
pot vzeli pod svoje skrbništvo. Začela
se je ponovna, tokrat popolna obnova.
»Naredili smo načrt obnove celot-

ne, 181 kilometrov dolge vezne po-
ti. Leta 2012 se je začela obnova v
Sedlarjevem, postavljene so bile no-

ve smerne table, narisane nove ozna-
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ke in za to je poskrbelo vsako planin-
sko društvo, po območju katerega po-
teka pot. Kar 18 društev skrbi danes
za pot. Planinska zveza je zagotovila

finančna sredstva, markacisti v dru-
štvih pa so opravili veliko prostovolj-

nega dela. Težko je povedati, koliko
dela in truda je bilo vloženega v to,«

je razložila Manja Rajh, predsednica

Savinjskega meddruštvenega odbora
planinskih društev. Osem let po za-

četku je bila obnova Vezne planinske
poti XIV. divizije končana. Označe-

na je s Knafelčevo markacijo, kot vse

planinske poti pri nas, rdečimi smer-

nimi tablami in označbo XIV na ne-

katerih tablah in križiščih. Druge po-
ti se odslej imenujejo partizanske poti

XIV. divizije, ki vodijo večinoma med
obeležji NOB in so po novem ozna-

čene z rdečo peterokrako zvezdo, je
pojasnil Ivan Šalamon.

»Pot je bila sprva že tako zaraščena,

da so nam morali nekatere odseke
pokazati domačini, v veliko pomoč

pa nam je bila satelitska navigacija in
stara zrisana pot. Marsikje, kjer so se

menjali lastniki, tudi ti niso vedeli, da
gre po njihovem zemljišču planinska,

torej javna služnostna pot. Tam smo

morali najti primerno rešitev, kako in
kje speljati novo pot, a vse te zaplete

smo rešili. Na določenih mestih smo

na željo kmetov prestavili pot zaradi
pašne živine, kajti nekoč je bila ta na-

vajena ljudi, zdaj pa je plašna in lah-
ko tudi nevarna. Toda povsod smo se
držali usmeritve, da ostanemo, če je le
mogoče, v naravi in ne speljemo poti

na asfalt,« je dejal Šalamon.
A ne le čiščenje in iskanje poti, dogo-
varjanje z lastniki zemljišč, postaviti
je bilo treba veliko novih smernih ta-

bel in nosilcev zanje, računati časov-
nice hoje, tudi nekaj barve je preteklo

. . . »Ocenili smo, da je bil strošek ure-

ditve poti, brez prostovoljnega dela
markacistov, ki ga je težko ovredno-
titi, 100.000 evrov. En nosilec za ta-

blo res stane sedem evrov, toda poti
je 181 kilometrov, kar seveda nane-

se. Je pa bil odziv markacistov izje-

men. Vsi so rekli, 'ti samo zrihtaj ma-

terial in pridemo delat'. Po tristo ur

na leto je vsak vložil v obnovo,« po-
nosno našteje.
Ivan Šalamon se je že kot osnovno-

šolec, star sedem let, udeležil prve-
ga pohoda, ki je potekal od Pake pri
Velenju pa vse do Žlebnikove doma-

čije. To je bilo doživetje za otroke, se

spominja tistega dne. »Hodili smo po
temnih gozdovih, razgledi so bili le-
pi, povsod, kjer smo počivali, so nam

nekaj pripravili. Ali je kakšen borec
pripovedoval o svojih doživetjih ali so

nam zaigrali na harmoniko, najbolj-
še pa je bilo, ko so pripravili scenarij
napada Nemcev na kolono, torej nas

in kurirčke, ter je vsepovsod pokalo.
Pravi doživljajski izlet je bil s prosla-

vo na Žlebniku.«

Kot vsaka planinska pot, katere na-

men je predvsem rekreacijski, pa oh-
ranja Vezna planinska pot XIV. divi-
zije tudi zgodovinski spomin. »Štajer-

ska je v tistem času ječala pod Nem-
ci, Dolenjska je bila že osvobojena.

V Podčetrtku in vse do Save so bili
Slovenci že izseljeni, tam so se nase-
lili Kočevarji, gradile so se nemške to-

varne. Štirinajsta je tako dobesedno
spodbudila partizanski boj v Sloveniji.
Njihov največji uspeh pa je bil osvo-

boditev rudnika Senovo in Slemena,
s čimer so preprečili umik Nemcev
prek Slemena,« je še povedal.
Njegov najljubši del poti je od Lisce
do Vrha nad Laškim. Zaradi narave
in ljudi, ker so še neokrnjeni, je de-
jal. »Tisti, ki se bodo odpravili na to

pot, naj kar povprašajo domačine za
kakšno partizansko zgodbo. Presene-
čeni bodo, kaj vse imajo ljudje pove-
dati. Zdaj je še čas, saj so ljudje, ki so
doživeli tisti čas, še živi.«
Novi planinsko-zgodovinski
vodnik

Vezna planinska pot XIV. divizije je
takoj za Slovensko planinsko potjo
druga najstarejša obhodnica pri nas.

Ima 28 etap in 29 kontrolnih točk,
planinsko društvo Atomske toplice
Podčetrtek pa je izdalo tudi dnevnik,
v katerem lahko pohodniki zbirajo
žige. Razgibano pot, ki ves čas pote-

ka gor in dol po hribčkih, je mogo-
če prehoditi v šestih do sedmih dneh,
etape pa poljubno združevati glede

na lastne sposobnosti. Pot je lahka in
dosegljiva najširšemu krogu pohodni-
kov, toda na njej je le šest koč, kar je
treba upoštevati in se temu primer-

no pripraviti, še zlasti če bi želeli pot

opraviti v enem kosu. Do prenočišč

v večjih krajih ali na turističnih kme-
tijah je tako treba narediti tudi kak-
šen daljši obvoz. Vse to in še več zbra-
no v novem zgodovinsko-planinskem

vodniku, ki je izšel ob koncu obno-
ve poti. Za njegovega avtorja Franci-

ja Horvata je to že četrto knjižno de-
lo, fotograf, alpinist in vsestranski hri-
bolazec pa že dolgo razveseljuje tudi
bralce Nedeljskega dnevnika z opisi

in fotografijami izletov.
»Pokazalo se je, da stopam v kar ve-

like čevlje, to je bil namreč moj naj-
zahtevnejši knjižni projekt do zdaj.
Prejšnji vodnik iz leta 1984, ki ga je
napisal Božo Jordan, je bil res perfek-
cionistično napisan, in če sem hotel
zadostiti merilom in ga preseči, se je
bilo treba res potruditi. Podal sem se

v številne arhive, kjer je bilo veliko
preverjanja informacij, spraševanja

in raziskovanja,« je povedal Horvat.
Velikokrat se mu je zgodilo, da se po-

datki preprosto niso skladali, še pose-
bej so bili vprašljivi podatki s spleta.
Poleg zgodovinskega orisa in števil-
nih dejstev, ki jih najdemo v knjigi,
glavnino predstavljajo opisi etap. Na

terenu je Franci Horvat doma. Ko se

kje na poti odpre čistina, že pokaže s
pohodno palico, kateri vrh se dvigu-
je v ozadju ali katera cerkvica boho-
ti na vzpetini. »Greben Smrekovca,«
pokaže. Po njem poteka tudi njegova

najljubša etapa, nekaj zaradi lepega in
zanimivega slemena do Komna, ne-

kaj zaradi razgledov na Alpe.

Na pot se je odpravil z Ivanom Ša-
lamonom, s katerim sta skupaj pre-
živela deset snemalnih dni. »Te po-

ti prej nisem poznal, zato jo je bilo z
njegovo pomočjo precej lažje opravi-
ti in prehoditi,« je odvrnil Horvat, ki
je za vodnik napravil 10.950 posnet-
kov in se pozneje še vrnil na kakšen
odsek, da je dobil fotografijo, s kate-
ro je bil nato zadovoljen. Na Graški
gori je bil desetkrat in šele nato nare-

dil kljukico pod fotografijo.
Vrednost vodnika pa ni le v opisih
poti in zgodovinskih podatkih, pov-
sod je njegov avtor navedel še števil-
ne naravne in kulturne znamenitosti
ob poti ter s tem namige za izlete tu-

di za tiste, ki ne morejo na pot. »Pot
XIV. divizije sem želel približati vsem,

četudi se ne bodo podali nanjo. Kajti
tudi na tak način ostaja pomnik parti-
zanstva in spomin na zahtevno pot, ki
so jo opravili v zelo težkem obdobju

in hudi zimi, ko so številni celo zmr-

znili na poti. Prav je, da ohranimo ta

spomin,« je dejal.

Tako bo tudi letos, zadnjo majsko so-

boto, že 38. pohod po poteh XIV. di-
vizije, ki ga organizira Savinjski med-
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društveni odbor. Letos bo potekal od
Andrejevega doma na Slemenu do
Smrekovca. Kot je ob tem povedala

Manja Rajh, se bodo planinci odpra-

vili na pot tudi v slabem vremeni. »Ta-
ko kot partizani, ki se niso mogli ozi-
rati na vreme,« je dodala. ■

»Ocenili smo, da je bil

strošek ureditve poti,

brez prostovoljnega

dela markacistov, ki

ga je težko ovrednotiti,

100.000 evrov.

En nosilec za tablo res

stane sedem evrov,

toda poti je

181 kilometrov, kar

seveda nanese. Je pa

bil odziv markacistov

izjemen. Vsi so rekli,

'ti samo zrihtaj material

in pridemo delat'. Po

tristo ur na leto je vsak

vložil v obnovo.«

Knafelčeva markacija in označba za pot XIV. divizije na deblu pri Žlebnikovi

domačiji / Foto: Katja Petrovec

Pogled s Straže na Gori proti sveti Uršuli nad Dramljami / Foto Franci Horvat
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Franci Horvat, avtor vodnika Po poteh XIV. divizije / Foto Katja Petrovec I

Spomenik, posvečen XIV. diviziji, pri

* ■.’'■*■' -,ijiu. .--.-v . '*".?*• <JM prehodu Sotle v Sedlarjevem. / Foto

Pohodniki se približujejo Žlebnikovi domačiji, kjer je padel pesnik Karel Destovnik - Kajuh. / Foto. Katja Petrovec Frana Horvat

Manja Rajh, predsednica Savinjskega meddruštvenega odbora planinskih društev Ivan Šalamon, vodja obnove Vezne planinske poti XIV. divizije, razlaga pomen markacij.

(SMDO PD) na Slemenu / Foto Katja Petrovec Rumena z rdečim kolobarjem predstavlja evropsko pešpot E6. / Foto: Katja Petrovec
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