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VABILO 

 

 

Območno združenje slovenskih častnikov Laško ima v programu dela za leto 2014 

predvideno tudi udeležbo na spominskem pohodu Po poteh osvoboditeljev 

zapornikov »Starega piskra« od le-tega do Šmarnega v Rožni dolini. 

Na spodaj opisani dogodek bo letošnji pohod izveden 

 

v soboto, 13. decembra 2014 

s pričetkom ob 09.00 uri s celjske tržnice. 

 

 

          »Nemška ofenziva pozimi 1944/45 je sprožila nov val aretacij, zapiranj in streljanj talcev. 
Ponovno se je povečalo število zapornikov v Starem piskru, pri čemer je zlasti ujetim borcem 
in terenskim delavcem osvobodilnega gibanja grozila neposredna smrtna nevarnost. V noči iz 
14. na 15. december 1944 se je skupina šestih, v nemške uniforme preoblečenih partizanskih 
aktivistov okrajnega komiteja KPS in OF za Celje-mesto mimo močnih nemških postojank 
prikradla v sam center mesta ter ob pomoči zaporniškega paznika razorožila stražarsko 
posadko zapora. Brez enega izstreljenega naboja jim je uspelo osvoboditi večje število 
zapornikov (nemško poročilo jih navaja 129) ter se po isti poti uspešno vrniti. Del osvobojenih 
zapornikov so Nemci kasneje sicer ujeli, večini pa je vendarle uspelo uiti zasledovalcem, priti 
na varno ali pa se pridružiti partizanom. Osvoboditev zapornikov iz celjskega Starega piskra 
zato nedvomno pomeni največjo, pa čeprav v veliki meri spontano in improvizirano, akcijo 
odporniškega gibanja, izpeljano v obdobju okupacije in nemške zasedbe Celja.« (Vir: ZB NOB 
Celje) 
 

Pot ni zahtevna, traja okoli tri ure, potrebno pa se je vremenu primerno opremiti, 

za s seboj pa vzeti kakšen napitek. Po svečanosti v Šmartnem v Rožni dolini 

pohodniki običajno dobe topel obrok, sledi družabno srečanje, povratek v Celje pa 

je organiziran z avtobusnimi prevozi. Na manifestacijo so vabljeni tudi mlajši člani 

družin. 

 

Priporočamo prevoz z vlakom do Celja (odhod iz Radeč ob 06.44, Zidan. mosta ob 

07.00, Rimskih Toplic ob 07.08 in Laškega ob 07.15, povratek iz Celja je možen ob 

15.23 ali 16.23 uri). Pohoda se udeležite v  terenskih (bojnih) uniformah. 

 

Dodatne informacije so dostopne po tel.: 041-405-113 ali 070-394-150. 
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