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2016-09-08 in kasneje

VEČER FOTO: Arheologi odprli povojno grobišče Košnica Četrtek, 08. september 2016
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Včeraj so arheologi pod vodstvom Draška Josipoviča ter Luke Rozmana odprli zloglasno celjsko
Košnico. Po drugem dnevu izkopavanj je videti, da vsaj v tem grobišču (Košnica 3) niso pokopani
premožni Celjani nemškega rodu, sta pa v Košnici neodprti še dve grobišči.
„Za Košnico smo mislili, da so v njej zasuti celjski meščani nemške narodnosti, ki so bili maja 1945
odpeljani iz Celja in nekje na tem področju v Košnici postreljeni. Ampak grobišče Košnica 3 po dveh
dneh izkopavanj kaže, da tu notri civilistov ni. Ob skeletih smo namreč našli vojaško opremo. Ali gre za
Nemce ali kakšne druge pripadnike vojaških formacij iz tistega časa, morda slovenske domobrance,
hrvaške ali četnike, še ne moremo reči, ker še nimamo oprijemljivih predmetov,“ razlaga arheolog Draško
Josipovič. „Če so nemški, bodo imeli identifikacijske ploščice, ki jih sicer še nismo našli. So pa
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izkopavanja šele v začetku, skeleti se šele kažejo.“
Po pripovedovanju ljudi naj bi bilo v Košnici, v vseh treh grobiščih, pobitih med 200 in 600 ljudi.
„Koliko jih bo tukaj v Košnici 3, ne vemo. Najbrž med 60 in 100. Na vzhodnem delu je ena plast
skeletov, na zahodnem delu so v več plasteh,“ ugiba Josipovič, Rozman meni, da bo žrtev še nekoliko
več. „Gre za dokaj množično grobišče. Nametani so eden čez drugega, zato predvidevam, da jih bo okoli
200. Več bomo vedeli v roku treh ali štirih dni, trenutno pa še bolj ugibamo.“
Jutri se bo ekipi, ki šteje med 10 in 14 ljudi, pridružila še antropologinja, ki bo določila starost in spol
najdenih skeletov. Zaradi specifike terena (tik ob potoku) imajo kar nekaj težav z zamakanjem grobišča,
posledično je tudi identificiranje skeletov toliko slabše. „Potrudili se bomo, da jih bomo dobili ven
posamično, da lahko kasneje določimo, če se kakšen svojec javi, tudi vzorec DNK,“ dodaja Rozman.
„Ker so skeleti med sabo prepleteni, bomo poskušali vsaj vrhnjo plast izkopati od glave do nog, ostalo
bomo pobrali za kostnico, torej, lobanje skupaj, dolge kosti skupaj,“ dodaja Josipovič.
Čeprav je doslej videti, da so v Košnici bili zvezani in postreljeni samo uniformirani posamezniki, je
možno, da bodo med njimi našli tudi kakšnega civilista.
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2016-09-22

SiolNET Četrtek, 22.9.2016 8:57

Na Štajerskem našli več kot 400 trupel (Celje – Košnica)
Izkopavanja v povojnem grobišču Košnica pri Celju, ki so se začela v začetku tega meseca, gredo proti
koncu. Kot je danes povedal arheolog Luka Rozman, bodo izkopavanja končali danes ali najpozneje v
petek. Pri izkopavanjih so naleteli na dva jarka. V prvem so našli ostanke 125 žrtev komunističnih
pobojev, v drugem, kjer kosti še sortirajo, pa naj bi jih bilo okrog 300. Na vprašanje, kdo so žrtve, je
Rozman odgovoril, da gre najverjetneje za ustaše in domobrance, čeprav so sprva mislili, da so žrtve
celjski meščani nemške narodnosti, ki so bili maja 1945 odpeljani iz Celja in nekje na območju v Košnici
postreljeni. Rozman ne izključuje možnosti, da je med žrtvami tudi kakšen civilist. Identiteto žrtev pa so
ugotavljali na podlagi predmetov, ki so jih našli v jarkih. Po pripovedovanju ljudi naj bi bilo v vseh treh
grobiščih v Košnici do 600 ljudi, ki so jih po drugi svetovni vojni pobili komunisti. STA
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