
Z akcijo so obeležili 75. obletnico konca druge svetovne vojne, izpostavili 

vrednote partizanskega boja in sporočili javnosti, da je prav graditi na njih. 

Skoraj 130 kilometrov dolg pohod, ki so ga poimenovali Od upora do svobode, 

so začeli pri spomeniku vstaje v Šmartnu pri Tacnu, na kraju, kjer je bil 22. julija 

1941 sprožen prvi strel na okupatorja na slovenskih tleh in ga danes ob 11. uri 

končali pri spomeniku svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah, kjer je 14. in 15. 

maja 1945 potekala zadnja bitka. "Hvaležen sem vsem, ki so sodelovali. Niti 

približno si nismo predstavljali, da se bo na Poljani zbralo toliko ljudi iz cele 

Slovenije," je bil po premagani poti zadovoljen generalni sekretar zveze Aljaž 

Verhovnik. Dejal je, da pot ni bila lahka in da jim tudi vreme ni bilo naklonjeno 

ter poudaril, da okoliščine in vremenske razmere niso bile naklonjene niti 

borcem v vojni, a so vseeno zmogli.  

Pohod Od upora do svobode je vključeval vojaške mejnike (75. obletnico 

znamenitega preboja partizanov na Menini planini in lani posnetem filmu 

Preboj), spomin na znameniti prihod XIV. divizije na "Goro jurišev". Poklon 

talcem, internirancem ter vsem civilnim žrtvam vojne ter vlogi žensk med NOB. 

Z obiskom partizanske bolnice "Triglav" in spominom na prihod ranjencev iz 

pohorskih Paučkovih bolnic v dolino so se spomnili na pomen partizanske 

sanitete. Pohod je zajemal tudi spomin na sodelovanje z zavezniki (Češnjice pri 

Tuhinju), saj je bila partizanska vojska edina mednarodno priznana vojska na 

ozemlju današnje Slovenije. Z obiskom Belih vod in spominom na partizanskega 

pesnika Karla Destovnika Kajuha ter Prežihove bajte, kjer je bival znani 

slovenski pisatelj in aktivist Prežihov Voranc, so se pohodniki priklonili pomenu 

partizanske kulture. Pot je vsebovala tudi ključne mejnike konca vojne v 

Topolšici, kjer je bila podpisana kapitulacija nemške vojske, končala pa se je na 

Poljani pri Prevaljah, kjer se je 15. maja 1945 končala 2. svetovna vojna na 

slovenskih tleh. 

 


