
 
 
 



 
Na Arehu so se spomnili žrtev povojnih pobojev (krajše) 
11.12.2006 
Hoče, 11. decembra (STA) - Civilna iniciativa za reševanje prikritih grobiš č povojnih pobojev 
na Pohorju je danes na Arehu nad Hočami pripravila žalno slovesnost. Pri spominskem 
obeležju so se poleg članov iniciative in domačinov zbrali tudi študenti zgodovine z 
mariborske Filozofske fakultete. Zbrane je nagovoril tudi predsednik vladne komisije za 
urejanje vprašanj prikritih grobiš č Jože Dežman. Po njegovih besedah območje vzhodno in 
zahodno od vrha Areha ter v smeri proti dolini sodi v t.i. širši mariborski kompleks prikritih 
grobišč. 
 

Dežman se je zavzel, da se areško območje vsaj začasno razglasi za spominski park. "Letošnje 
sondiranje je dalo 22 pozitivnih lokacij, dela pa se bodo nadaljevala spomladi. Pokazalo se je, da so 
pozitivne lokacije tudi na mestih, za katera se to ni predvidevalo," je pojasnil Dežman. Vzporedno 
se zbirajo tudi ustni viri in pričevanja, ki po besedah Dežmana govorijo o tem, da so bile žrtve 
domačini, ljudje, ki so jih obtožili nemštva in tudi ljudje iz ostalih jugoslovanskih republik. Poboji 
so se začeli leta 1945 in trajali do januarja 1946. 
 
"Več kot očitno pa je, da ne gre samo za moške, temveč so bili med žrtvami tudi ženske in otroci," 
je poudaril Dežman. Po njegovih besedah gre pri Arehu za prvi primer, da je raziskava, ki jo vodi 
zgodovinar Mitja Ferenc z ljubljanske Filozofske fakultete, dopolnjena tudi s sondiranjem, kot 
najbolj zanesljivim dokazom o obstoju ali neobstoju prikritih grobišč povojnih pobojev. Kot je 
napovedal Dežman, bo komisija vladi predlagala, naj dovoli izkop vsaj dveh lokacij na areškem 
območju. 
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Poklon žrtvam pobojev na Pohorju 

V Škofji Loki vreme ovira delo  

Slovenija, 11. december 2006 16:38 
Hoče/Škofja Loka - RTV SLO/STA 

Civilna iniciativa za reševanje prikritih grobišč povojnih pobojev na Pohorju je pripravila 
žalno slovesnost na Arehu nad Hočami. 

Poleg članov iniciative in domačinov so se ob spominskem obeležju zbrali tudi študentje zgodovine 
z mariborske univerze. Zbrane je nagovoril predsednik vladne komisije za urejanje vprašanj 
prikritih povojnih grobišč Jože Dežman, ki se je zavzel za to, da bi areško območje vsaj začasno 
razglasili za spominski park. 

Dežman je prepričan, da sodi območje vzhodno in zahodno od vrha Areha ter v smeri proti dolini v 
t. i. širši kompleks prikritih grobišč. Zbiranje dokazov, tudi pričevanj, kaže na to, da so bili med 
žrtvami tudi domačini, ljudje, ki so jih obtožili nemštva, in ljudje iz preostalih jugoslovanskih 
republik. Poboji naj bi se začeli leta 1945 in trajali do januarja 1946. 

V Škofji Loki dela zaustavil dež 
Komisijo za urejanje prikritih grobišč v Škofji Loki, ki je želela konec tedna nadaljevati delo, je 
ustavil dež. Ponovno naj bi začeli delati danes, bodo po morali najprj izčrpati vodo iz omenjenega 
vodnjaka, kjer naj bi bile skrite žrtve povojnih pobojev. 



S komisijo sodelujejo arheologi, geologi in jamarji, saj delo poteka v globini. Po trditvah 
predsednika komisije Janeza Pintarja bodo nadaljevali delo, dokler ne pridejo do dna vodnjaka. 
Morebitni naleti snega naj dela ne bi ovirali, saj bi morali v tem primeru območje le zaščititi s 
streho. 

 

 

 
 
 


