
 
Društvo za ohranjanje spomina Po poteh XIV. divizije Laško in 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Laško  
 

 V a b i t a,  
 

da se  udeležite  36. tradicionalnega spominskega pohoda  
 Po poteh XIV. divizije. 

Pohod poteka vsako leto med 5. in 7. februarjem od Sedlarjevega do doline Gračnice pri 
Rimskih Toplicah, v spomin na borce XIV. divizije. Na ta dan leta 1944 so prestopili Sotlo 
in tako prečkali zdajšnjo hrvaško-slovensko mejo. Med nenehnimi spopadi ssovražnikom 
in v težkih zimskih razmerah so se namreč odpravili do Graške gore. Vsakoletnega 
pohoda se udeleži približno 150 pohodnikov, med njimi predstavniki lokalnega 
prebivalstva, veteranov vojne za Slovenijo, veteranov Sever,  Policije in Slovenske 
vojske. Pohoda se udeležijo tudi nekdanji še živeči borci XIV. divizije. 
 
Pohodniki  se iz Sedlarjevega odpravijo po krajšem kulturnem programu. Med približno 
100 kilometrov dolgo potjo,  domačini in otroci tamkajšnjih osnovnih šol na petnajstih 
spominskih znamenjih pripravijo  krajše kulturne programe, ter položijo  cvetje in 
prižigajo sveče.  

Odhodi avtobusov do Sedlarjevega, kjer je zborno mesto pohodnikov dne 05.02.2010:  

- iz Laškega ob 07.00 uri (avtob. postaja Laško)  
- iz Celja ob 07.20 uri  (nova avtob. post. Celje) 
- iz Šentjurja ob 07.45 uri  (avtobus.post.Šentjur) 
- s Prevorja ob 08.45 uri (izpred samopostrežne). 

Prijave za pohod zbiramo  do  30. januara 2010. Prijavite se s priloženo prijavnico 
na naslov, naveden na prijavnici, kateri priložite tudi kopijo plačila startnine. 
 

Startnina za udeležbo na pohodu znaša: 
- za člane s plačano članarino za leto 2008                       - 40,00 € 
- za ostale in tiste z neplačano članarino za leto 2008     -  60,00 €, 
- startnina se plačuje na TRR društva: 
   Banka Celje, št.: 06000-0939498261 s sklicem OO in št. članske izkaznice. 
 

Prej prispele prijave bodo imele prednost pri popolnitvi kvote pohodnikov. Glede na 
trajanje pohoda in vremenske razmere pohodnikom svetujemo, da imajo sabo  primerno 
obleko, obutev ter  spalno vrečo in spalno podlogo (Slovenska vojska jih letos ne 
zagotavlja). 
 
Dodatne informacije lahko prejmete na tel. številkah: 041-885-237, 031-328-629 in 
040-916-461, oziroma v pisarni društva na Trubarjevi 3 v Laškem ob sredah med 
16.00 in 18.00 uro. 
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