
 

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991  
1991 - 2021 Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991  

Kardeljeva cesta št. 60, 2000 MARIBOR  30 let 
samostojne Slovenije 

www.zdruzenje91.eu,  zdruzenje91@guest.arnes.si  

+386 (0)2 620 95 72,  +386 (0)40 417 359,  +386 (0)2 620 92 30  

 

V Mariboru, 8. junij 2021 
Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91, 
lepo pozdravljeni! 
 
V Sloveniji se življenje počasi vrača v običajne tirnice. Oživele so terase in vrtovi, otroci bodo 
čez nekaj dni začeli z zasluženimi počitnicami, odpirajo se hoteli, kopališča in zdravilišča. 
Počasi bomo začeli pripravljati torbe za na morje in nahrbtnike za v planine, roštilji bodo 
središča družinskih in prijateljskih druženj.  
Mesec junij in julij sta mesca, ko smo po dolgem lockdownu tudi v Združenju 91 zagnali 
programe in poskušamo naša srečanja vriniti med načrte, ki jih je vsak zase že 
»zacementiral« za prihodnje dni. Tudi letos je tako. Verjamem, da so se naši termini počasi 
že usidrali v vaše urnike in da so sobote  »združenja« že vnaprej rezervirane. 
 

Pred nekaj dnevi, 3. junija 2021, je Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 v 
Grand Hotelu Union v Ljubljani pripravilo slavnostni koncert v počastitev 30. obletnice 
samostojne Slovenije in v spomin na umrle v dogodkih leta 1991. Slavnostna nagovora 
predsednika Združenja 91 in ministra, mag. Mateja Tonina ter fotografije z dogodka so 
objavljeni na spletni strani združenja www.zdruzenje91.eu.  
Čez deset (10) dni, v soboto, 19. junija 2021, vas vabimo na tradicionalni junijski izlet v 
počastitev Dneva državnosti. Vabilo je bilo že pred časom objavljeno na spletni strani, zdaj 
vam ga pošiljamo tudi po e-pošti in za tiste, ki nimajo e-naslova tudi s pisemsko pošto. 
Prijave za izlet je potrebno oddati do 13. junija zvečer. 
V juniju čaka svojce padlih in ranjene v vojni za Slovenijo leta 1991 tudi sprejem pri 
predsedniku Republike Slovenije, g. Borutu Pahorju, v Ljubljani. Predvidoma bo ta dogodek 
25. junija. Želimo, da bi lahko ob tej priložnosti kot spremljevalni program pripravili tudi 
skupno večerjo za člane Združenja 91. O tem boste nekaj dni pred dogodkom obveščeni 
preko spletne strani in na običajen način - po e-pošti in s pisemsko pošto. Ob prijavi vaše 
udeležbe na protokol, prosimo da udeležbo na slavnostno večerjo prijavite tudi na 
Združenje 91. 
Tudi letos se bomo člani združenja udeležili tradicionalnih spominskih dogodkov v 
Rigoncah, Radencih in Cesarskem vrhu, ki jih organizirajo v ZVVS, Združenju Sever in 
Združenju VSO. Dogodki bodo organizirani 3. in 10. julija. 
Letošnji »dan ob/na vodi« bomo preživeli ob jezeru pri Murski Soboti – 24. julija. V srečanje 
bo vključen obisk romskega naselja Pušča, obisk romske skupnosti ob 50 – letnici prvega 
svetovnega romskega kongresa, ogled Ex–pa-no paviljona, športanje na jezeru in 
tradicionalni piknik s svetovno znanim žar-mojstrom. 
Prvo soboto v avgustu se bodo najbolj drzni člani združenja podali še na rafting na Kolpo, 
v naš tabor pri Skenderju v Lazah pod Predgradom. 
V drugi polovici septembra je v programu letovanje v Vili Pacug, Domu paraplegikov 
Slovenije. Program je objavljen na spletni strani združenja, čas za prijave pa je že pri koncu. 
Če ne bo zadostnega števila prijav, bomo začeto obliko sodelovanja z ZPS prekinili. Tako 
kot lani bi tudi letos bilo mogoče vnovčiti turistične vavčerje, v domu pa je mogoče opraviti 
tudi različne oblike fizioterapije.  
Jesenski izlet v Posočje, ki je v jeseni odpadel zaradi zaščitnih ukrepov proti covidu-19, 
bomo izvedli letos v prvih dneh oktobra.  
 

Srečno! 
        Drago Koprčina, predsednik Združenja 91 
 


