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Škofjeloška deklaracija o povojnih pobojih ter (dez)informacije
o nedeljski proslavi
29.12.2015., Napisal G. B.

Nedeljska spominska slovesnost pri Matjaževi jami. Foto: Ivan Likar

Včeraj smo objavili poročilo o tem, da je v nedeljo pri Matjaževi jami v bližini Škofje Loke
potekala maša za pobite nedolžne otroke. V Matjaževi jami v bližini vasi Pevno (in nedaleč od
Crngroba) so še vedno posmrtni ostanki okoli 250 otrok (večinoma hrvaške narodnosti), ki so jih
pobili komunisti leta 1945. Njihove starše so pobili pri Crngrobu, nedaleč od romarske cerkve.
Kot trdijo naši viri, naj bi bil pobudnik maše vnuk enega od krvavih odločevalcev iz leta 1945. Ker pa
informacija ni povsem zanesljiva, na pomoč vabimo tudi bralke in bralce s tega območja, ki bi kaj vedeli
o dogodkih iz leta 1945. Informacije zbiramo na naslov uredništva Demokracije (Mivka 25, Ljubljana) ali
na email info@demokracija.si.

Častni član kulturno-zgodovinskega društva Lonka iz Stare Loke Pavel Florjančič je pripovedoval, da ko
se je razvedelo o maši, ga je nagovoril eden njegovih informatorjev in mu še bolj podrobno in resnično
opisal nekatere krvave dogodke. Prav Florjančič je v času, ko je vodil sorodno Muzejsko društvo Škofja
Loka, začel zbirati pričevanja in iskati v arhivih. Med udeleženci maše je bil tudi sam, prav tako tudi
predsednik društva Lonka Klemen Karlin, med udeleženci pa je bilo mogoče opaziti tudi Romana
Leljaka, Slavka Kmetiča in Alenko Jeraj.

V Škofji Loki so se sicer v letošnjem letu z več odmevnimi dogodki spomnili na obletnico konca druge
svetovne vojne, s tem pa tudi na revolucionarno nasilje, ki tudi Škofji Loki ni prizaneslo. Številni dogodki
so bili sicer organizirani v sklopu civilno-družbene pobude Resnica in sočutje. Ob tem pa so ustvarjalci
dogodkov v spomin oblikovali tudi besedilo Škofjeloške deklaracije ob 70-letnici konca svetovne vojne,
ki naj bi ga danes prejeli predsedniki države, vlade, Državnega zbora, Državnega sveta, vsi poslanci,
pristojni ministri in ustanove, ki jih to zadeva, pa tudi škofjeloški župan in občinski svetniki.
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Naj ob tem še spomnimo, da je bil pobudnik te spominske slovesnosti Janez Pintar, sicer
predsednik komisije za odkrivanje in evidentiranje grobišč medvojnih in povojnih pobojev na območju
Škofje Loke, ki je objavil tudi prispevek v zborniku župnije Stara Loka. Po navedbah naših virov naj bi
omenjeni članek močno motil Jožeta Dežmana. Članek je v zborniku vseeno izšel.
Prilagamo pa tudi kopijo članka o truplih žrtev v Crngrobu.

Škofjeloško deklaracijo objavljamo v celoti:
70 let od konca druge svetovne vojne in časa neposredno po njej, na Slovenskem zaznamovanega z
množičnimi izvensodnimi poboji, ko vsem mrtvim še vedno ni priznana pravica do groba in spomina, od
predstavnikov države pričakujemo, da se jasno in odločno zavzamejo za:
1. dokončno raziskavo prikritih grobišč, izkop žrtev, njihovo evidentiranje in pokop v skladu s
civilizacijskimi normami,
2. vrnitev temeljnega človeškega dostojanstva vsem žrtvam revolucionarnega nasilja s simbolno izjavo
Državnega zbora Republike Slovenije kot najvišjega predstavniškega in zakonodajnega organa v
Republiki Sloveniji, v duhu opravičila in obžalovanja Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja
dne 29. oktobra 2015 na gradu Strmol,
3. osnovanje Slovenskega muzeja spomina in sprave, ki bo v duhu strpnosti in medsebojnega spoštovanja
skrbel za ohranjanje narodovega kolektivnega spomina na prestano trpljenje med drugo svetovno vojno
in po njej.
V skladu z navedenim župana in občinske svetnike Občine Škofja Loka pozivamo, da zastavijo vso svojo
politično, človeško in moralno avtoriteto in se zavzamejo za:
1. ponovno oblikovanje komisije za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč, sestavljene iz področnih
strokovnjakov,
2. dokončno ureditev prikritih grobišč na območju občine Škofja Loka in pietetno ureditev kostnice na
pokopališču Lipica pri Škofji Loki,
3. predstavitev vseh razsežnosti medvojnih in povojnih pobojev na Škofjeloškem in Loškega gradu kot
nekdanjega koncentracijskega taborišča v stalni zbirki Loškega muzeja Škofja Loka in Slovenskega
muzeja spomina in sprave.
Dajemo pobudo, da se Slovenski muzej spomina in sprave, kot živ spomin in opomin na slovenski pasijon
20. stoletja, umesti v prostore nekdanjega Nunskega samostana v Škofji Loki, mestu Škofjeloškega
pasijona, in da se Nunsko cerkev v Škofji Loki razglasi za cerkev sprave.
Sprejeto z aklamacijo na pogovornem večeru Povojni poboji na Škofjeloškem 70 let kasneje,
v Stari Loki, 9. decembra 2015.


