
JUNIJSKO SREČANJE NA GORENJSKEM 

 

 
ZDRUŽENJE  

VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV 
PADLIH 1991 

PRIREJA SREČANJE OB  
DNEVU DRŽAVNOSTI 

V SOBOTO, 15. JUNIJA 2019. 
 

 

Program izleta: 
 

6:30  Zbor na izhodiščnih točkah. 
8:30 – 9:15 Zbor članov v Radovljici, zajtrk iz prtljažnika. 
9:30 – 11:30  Vodeni ogled »stare« Radovljice in Čebelarskega muzeja MMR. 
11:30 – 13:00 Vožnja do blejskega gradu, panoramski razgled, fotografiranje in vožnja do 

pristanišča za pletne Mlino. 
13:00 – 14:00 Prosti čas za posladek z znamenito blejsko » kremšnito« in sprehod ob jezeru. 
14:00 – 16:00 Vožnja na otok, vodeni ogled znamenitosti in povratek. 
16:00 – 16:30  Okrepčilo iz prtljažnika in vožnja do Begunj. 
16:30 – 17:00 Obisk pokopališča v Begunjah in položitev cvetja na grob Slavka Avsenika. 
17:00 – 18:00 Vodeni ogled družinskega muzeja Avsenik.  
18:00 – 20:00  Večerja pri Avseniku (tradicionalni slovenski menu). 
20.00  Konec programa, povratek proti domu z vmesnimi postanki.  
 (Po dogovoru v okviru prevoznih ekip (kombija) se lahko v izlet ob povratku proti 

domu vključi tudi ogled rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi. Od Begunj do 
uvoza na avtocesto v Žirovnici, z vmesnim postankom v Vrbi je 7 km vožnje / 10 
minut). 

 

• Prispevek za člane Združenja 91 znaša 12,00 €. Udeleženci poravnajo prispevek 
pri organizatorju srečanja na zbornem mestu v Radovljici.  

• Za člane z neplačano članarino za leto 2019 in druge, ki bi se želeli udeležiti 
junijskega srečanja znaša cena 73,00 €. V ceno so vključeni stroški prevoza, 
ogledov, vstopnine v muzeje in večerja.   

 

Prijave za srečanje: 
Na srečanje se je potrebno prijaviti najpozneje do 5. junija 2019 na naslov: 

1. Z e-pošto na naslov zdruzenje91@guest.arnes.si. 
2. S pisemsko pošto na naslov Združenje 91, Kardeljeva c. 60, 2000 Maribor. 
3. S podpisanim sms sporočilom na mobilni telefon 040 417 359.  
4. Člani z neplačano članarino in drugi, ki bi se srečanja želeli udeležiti morajo do 5. junija 

skupaj s prijavo poslati tudi potrdilo o vplačilu na TRR Združenja 91, Kardeljeva c. 60, 
Maribor – štev. računa: SI56 0510 0801 2409 493.     

 

Dodatna pojasnila: 
• Po 5. 6. 2019 bomo sestavili prevozne skupnosti in o podrobnostih obvestili udeležence srečanja 

s telefonskim klicem, sms sporočilom ali e-pošto. 
• Zaradi določene časovnice srečanja se morajo vsi udeleženci držati programa in navodil.  
• Otroci do 15. leta so oproščeni plačila. 
• Srečanja se vsi udeleženci udeležijo na lastno odgovornost in s prijavo soglašajo, da se v okviru 

informacijske dejavnosti Združenja 91 (spletni strani, glasilu) uporabijo tudi njihove fotografije 
in s posebnim soglasjem morebitno objavo imena. 

 
ČLANI ZDRUŽENJA, KI POTREBUJEJO VMESNE OBROKE IN DODATNE KOLIČINE PIJAČE, TO 

PRISKRBIJO SAMI IN JO PRENAŠAJO S SABO V OSEBNI TORBICI ALI NAHRBTNIKU. 

mailto:zdruzenje91@guest.arnes.si

