
Organizacijski odbor

36. Pohoda na Komelj

Zveza Koro kihš

partizanov

Slovensko prosvetno

društvo“ “Edinost

v Pliberku

Spoštovani/-e prijatelji/-ce!

Spoštovani pohodniki!

Kot vsako leto, vedno tretjo nedeljo julija, vabimo na spominski pohod

na Komelj in na svečanost v spomin dogodkov , ko je tam vpri Apovniku

boju proti nacistom padlo 12 borcev Domnove čete. 12. oktobra 1944

okoli opoldneva so nemški žandarji in deželna straža po izdaji domačina

obkolili Apovnikov dom. Iz smrtnonosnega obroča so se uspeli rešiti le

trije.

Leta 1972 je Zveza koroških partizanov v spomin na komeljsko tragedijo

pri Cimprcu odkrila naj bil most miru inspominski kamen, kateri bi

sožitja, zbliževal ljudi in utrjeval zavest za človečanske pravice in pravice,

ki so zapisane v državni pogodbi.

Da bi se poklonili padlim borcem in idealom, za katere so dali življenje,

Zveza koroških partizanov v sodelovanju s Slovenskim prosvetnim

društvom "Edinost" iz Pliberka organizira spominski pohod na Komelj.

Tako bo letošnji že 3 . po vrsti. Med vsebinskimi poudarki svečanosti bo6

letos govor ,dr. Katje Gasser urednice kulturnega sporeda pri avstrijski

televiziji ORF.

Zbirališče spominskega pohoda na Komelj, hkrati tudi spominske

svečanosti za Lipeja Kolenika-Stanka, ki je bil pobudnik pohodov na

Komelj, je v nedeljo . 201 o, 19 julija 5 d 08.30 ure naprej. L jeetos

zbirališče zopet pred Kulturnim domom v Pliberku. Odhod za peš e jec

ob 09.30 uri. Pot vodi preko Pliberka in pliberškega gradu po novo

izbrani poti do spomenika pri Cimprcu.

Zaključna slovesnost se bo začela z mašo ob 12.30 uri. Po sveti maši sledi

spominska svečanost s kultunim programom, nato družabno srečanje

pri Cimprcu. Prireditev bo ob vsakem vremenu.

Za pripravljalni odbor

Kontaktni naslov:

Mojca Koletnik

Blato / Moos 60

9150 Pliberk / Bleiburg

T .el : 0043 (0)650 8788409

M @ail: maria.koletnik gmx.at

Kuežnik Franz

Tel. 0043 (0)650 4343500

3 . Spominski pohod na Komelj6

09:30 Odhod pohodnikov izpred Kulturnega doma Pliberk

12:30 Spominska maša nato spominska svečanost pri spomeniku

Franz Picej l.r.Marija Koletnik l.r. Boris Sturm l.r.Franc žnik  l.r.Kue

Pliberk, 201junija 5

n 19. j 5edelja: ulija 201


