
 

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991 
Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991 

Kardeljeva cesta št. 60, 2000 MARIBOR 
www.zdruzenje91.eu,  zdruzenje91@guest.arnes.si,  
+386 (0)2 620 95 72,  +386 (0)40 417 359,  +386 (0)2 620 92 30 

 

LETNI TABOR ZDRUŽENJA 91  
PRI SKENDERJU V LAZAH OB KOLPI 

V SOBOTO IN NEDELJO - 20. IN 21 JULIJA 2019. 
 

Program srečanja: 
 

SOBOTA: 
6:00 – 10:00  Vožnja v Laze ob Kolpi z vmesnim postankom v Pregradu v Poljanski dolini. 
10:00 – 10:30 Zbor pri gasilskem domu na Pregradu, malica. 
10:30 – 11:30 Kratek ogled znamenitosti kraja in gasilskega muzeja v Pregradu.   
11:30 – 12:00 Vožnja do Kolparaft centra Skender v Lazah ob Kolpi - 

https://www.kolparaft.com/kakodonas.html 
12:00 - 12:30   Nastanitev na skupnih ležiščih »pod streho«, »v čebelnjaku« in v šotorih (otroci). 
13:00 – 17:00  Predstavitev športa in rekreacije v okviru Z91 - prof. Herman Novak, vodja 

športnega programa, razdelitev udeležencev po dejavnostih, spust po reki Kolpi 
(opcija vožnja v velikem raftu s skiperjem, samostojna vožnja z minirafti), 
raftarska malica ob reki, kopanje, pohodništvo. 

17:00 – 22:00 Priprava na večerjo, roštiljiada in druženje. 
22:00 Počitek – skupna ležišča »pod streho«, »čebelnjak«, šotori, za starejše in 

premožnejše apartma v Bilbi, v bližini Skender centra. 
NEDELJA: 
8:00 – 9:00 Zajtrk 
9:00 – 10:00 Predavanje na temo »Medgeneracijska solidarnost in sožitje« – mag. Lidija 

Breznik, dipl. geron. (strokovni vodja PSP Združenja 91). 
10:00 – 15:00 Življenje ob in na Kolpi po lastni izbiri: spust z mini rafti, kopanje (nad jezom v 

topli in mirni plitvi Kolpi), kolesarjenje, sprehodi, druženje itn. Udeleženci dobijo 
malico in vodo pri zajtrku. 

15:00 – 17:00 Kosilo 
17:00 – 21:00 Odhod in vožnja do doma. 
   
 

• Prispevek za člane Združenja 91 znaša 10,00 €. Udeleženci poravnajo prispevek pri 
organizatorju srečanja na zbornem mestu v Lazah.  

• Za člane z neplačano članarino za leto 2019 in druge, ki bi se želeli udeležiti 
poletnega tabora Združenja 91 znaša cena 110,00 €. V ceno so vključeni stroški 
prevoza, prehrane, prenočišča, in sobotnega raftinga.   

 

Prijave za srečanje: 
Na srečanje se je potrebno prijaviti najpozneje do 5. julija 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. julija 

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: 
• Na podlagi prijav na srečanje bomo 5. 7. 2019 sestavili prevozne skupnosti in o podrobnostih 

obvestili udeležence srečanja s telefonskim klicem, sms sporočilom ali e-pošto. 
• Za nemoten potek in izvajanja programa tabora se morajo udeleženci držati časovnice programa.  
• 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) lahko uporabljajo tudi njihove 
fotografije in s posebnim soglasjem objavijo imena. 

ČLANI ZDRUŽENJA, KI ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV POTREBUJEJO DODATNE OBROKE HRANE 
IN PIJAČE, TO PRISKRBIJO SAMI IN JO PRENAŠAJO S SABO V OSEBNI TORBICI ALI NAHRBTNIKU. 
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