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Morišče pod Koželjem v Velenju in Gorica Šoštanj-Poklon žrtvam

Komisija za evidentiranje in označitev prikritih grobišč, ki jo je imenoval svet Občine Šoštanj leta 2002,
predsednik je bil Anton Skornšek, je leta 2007 zaključila z delom. Po podatkih iz uradnega sondiranja,
evidentiranja in označbe prikritih grobišč, je komisija ugotovila, da je na območju občine Šoštanj devet
prikritih morišč in eno v Velenju.

KOMISIJA ZA EVIDENTIRANJE IN OZNAČITEV PRIKRITIH GROBIŠČ JE BILA
USTANOVLJENA NAMREČ TUDI V VELENJU, A DELA NI SPELJALA DO KONCA, ZATO SO
LJUDJE, KI SO JIM V VELENJU PO VOJNI POBILI SVOJCE, ZAPROSILI ŠOŠTANJSKO
KOMISIJO, da se je lotila tudi evidentiranja prikritega grobišča pod hribom Koželj v Velenju. Lokacija
prikritega morišča Koželj z evidenčno številko 093, leži okoli 1 km iz Velenja proti Celju v Gollovi hosti
pod Koželjem, ob potočku, ki se zliva v Trebušnico. Na to lokacijo so 15. junija 1945 iz celjskih zaporov
pripeljali med 50 in 60 domačinov, Velenjčanov in jih postrelili ter zagrebli v gozdu ob potoku.
============================================
Odlomek iz knjige Marjana Marinška »VAŠA GNADA, KAJ BI RADA«

V knjigi Marjana Marinška »Vaša gnada, kaj bi rada«, je bila Velenjčanka Lojzka Gradišnik, ki je živela
pri starših v hiši ob današnji Celjski cesti in prav ta okoliščina je bila kriva, da je bila Lojzka Gradišnik
priča enemu najhujših zločinov med Slovenci: poboju večinoma velenjskih in šoštanjskih civilistov s
strani zmagovite ljudske oblasti.
Konec junija 1945, mesec in pol po končani II. svetovni vojni, so Gradišnikovi opazili, da se v Gollovi
hosti pod Koželjem ves dan zadržuje partizanska vojska. Pojma niso imeli, kaj se dogaja. Proti večeru so
sedeli na klopci pred hišo in se hladili. Takrat sta od nekod pripeljala dva tovornjaka, menda iz celjskih
zaporov. Eden je vzratno zapeljal proti mostu čez Trebušnico, drugi pa je ostal na cesti. V mraku so
videli, da se okoli premikajo človeške silhuete. Živi so prenašali mrtve. Naenkrat se je zaslišalo streljanje
in tudi živih ni bilo več. Most je bil zastražen in nihče ni smel blizu, niti tisti, ki so tam vsak večer
napajali živino. Veliko kasneje, ko so vojaki odšli in so domačini prišli bližje, so lahko zaznali močan
smrad in prebrali opozorilni napis: »Prepovedano napajanje živine. Voda zastrupljena« Tisto poletje je
bilo potem zelo vroče in smrdelo je kot kuga, tako da so pri Gradišnikovih imeli vse poletje okna zaprta.
Takrat so pobili domnevno veliko Velenjčanov in Šoštanjčanov. Med drugim povsem po nedolžnem
gospo Ivanko Žižek, soprogo priljubljenega šahtenskega zdravnika dr. Branka Žižka. Med pobitimi so bili
tudi inženir Karl Kupka, Čeh po rodu, obratovodja v termoelektrarni; Franc Kuranda iz Šoštanja, jamski
nadzornik (njegovega očeta sta že decembra 1944 ubila dva v Velenju znana »partizana«); Anton Hudales
iz Velenja, nadzornik zunanjega obrata na šahtu; Ivan Zajc, kopač in delavski zaupnik na šahtu; Jelen
Baltazar iz Šentilja pri Velenju, elektrostrojni nadzornik na šahtu; Henrik Sitar iz Stare vasi pri Velenju,
inštruktor jamskih učencev na šahtu; Karl Dobovičnik, lesni manipulant pri Gollu; Franc Skaza, podjetnik
s sela pri Velenju; pa Franc Rogovnik, nek Krevzel iz Pesja, Vertačnik, Rednak in še mnogo drugih
Velenjčanov in Šoštanjčanov…
Nihče ne ve natančno, koliko so jih tisti večer pobili, saj se o tem ni nikoli govorilo ali raziskovalo. Edini
dokument je seznam zaprtih, ki ga je izdelal ravnatelj premogovnika ing. Kenda, dne 25. junija 1945, kjer
pa so vpisani samo tisti, ki so bili nameščenci na takratnem Državnem rudniku Velenje.
Pobitim niti po nastopu demokracije 1991 v Velenju ni bila priznana pravica do grobišča ali spominskega
obeležja. Nihče jih ni nikoli pokopal, čeprav so VELENJSKI POLITIKI NA GLAS GOBEZDALI, DA
IMA VSAK PRAVICO DO GROBA.
=====================================================
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Kraj te grozote - morišče lahko obiščete, če greste preko Trebušnice nasproti Trgovskega centra
"Velenjka", kjer je brv in na drugi strani zaviješ desno, boš kmalu naletel na potoček, ki se izliva v
Trebušnico. Greš samo ob potočku navzgor, dokler ne prideš v ozek graben obdan z visokimi bregi, po
sredi katerega se zvija potoček in izgublja v močvirju. Edino znamenje je železen križ, ki ga je ob vstopu
v graben na lastno pest postavil Ivan Skaza (ustanovitelj podjetja PLASTIKA SKAZA d.o.o.), ki za vse
svete prinese košarico krizantem svojemu stricu Francu Skaza in drugim pobitim. Kakšen kraj! Samo
domačin je lahko vedel za tak skrit in »primeren« kraj za morišče, le nekaj sto metrov stran od središča
Velenja.
To je naša zamolčana zgodovina, zgodovina, ki opredeljuje našo sedanjost in našo prihodnost. Moramo jo
spoznati, ker ne želimo več živeti v laži. Ker resnica očiščuje, jo moramo sprejeti, in takrat Slovenci ne
bomo več v krču duha, temveč se bomo duhovno osvobodili, zacelili rane in svobodno zaživeli kot narod,
eden in edinstven, enoten za sedanjost in prihodnost.

Tudi v občini Šoštanj so številna morišča nad Šoštanjem, na Goricah, kjer jih je šest (6). Eno je v soteski
proti Penku, tam, kjer je danes žaga Mazej, dve grobišči pa sta v Belih Vodih, eno od drugega oddaljeni
okoli 200 metrov. Na osnovi pričevanj je bilo največ pobitih, okoli osemsto (800), na Goricah, kjer bi jih
lahko bilo preko sedemsto (700), v Belih Vodah jih je dvanajst (12), pri Pirmanšku zunaj Šoštanja je eden
(1). Največ pomorjenih na Goricah naj bi bilo vojnih ujetnikov, Nemcev, ustašev, Ukrajincev, pa tudi
nekaj Slovencev. Postrelila naj bi jih Slavonska brigada, stacionirana v bližini Poštajnerjeve domačije v
Šoštanju. Postrelili so jih v desetih dneh. Domači likvidatorji pa naj bi pobijali v glavnem otroke, ženske
in starce, ki so bili zaprti v Šoštanju, v stari Biba Roeck šoli, v starem sodišču, kjer je bil včasih arest, v
Mravljakovi hiši in v občinski hiši. Po pričevanju mnogih so jih v kolonah vsak večer in to štirinajst (14)
dni, vodili na pobočje Goric nad Šoštanjem na pobijanje. Del streljanj se je izvajal tudi pod Pustim
gradom, za staro graščino, od koder so mrtve potem Šoštanjčani deset dni z vozovi vozili na Gorice v
skupno grobišče.

Tudi člani stranke SDS iz Velenja so lani in letos obiskali ta žalosten kraj (velenjsko in šoštanjsko
sramoto) lokacijo prikritega morišča Koželj z evidenčno številko 093 in Gorica nad Šoštanjem z
evidenčno številko 094 in prižgali svečke ter položili cvetje pobitim na tem morišču….
Le kdaj bodo dobili dostojen grob...

priloga dragutin:

ŠOŠTANJ – Gorica
http://mapio.net/pic/p-38619038/
http://mapio.net/pic/p-17633041/

Koželj
http://mapio.net/pic/p-38618626/

Koželj
https://www.google.si/maps/@46.3533488,15.1250035,3a,83y,179.06h,90.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3Q
KEB8k9XjlIxEpyqIOebQ!2e0!7i13312!8i6656


