
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVESNOST OB 15. OBLETNICI 
ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV  

IN SVOJCEV PADLIH 1991 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                 
 

Slavnostni govornik: 
Dr. Damir Črnčec, državni sekretar MORS 

*********** 
Kulturni program: 

Kulturno društvo Ženski pevski zbor  
Glasbena matica Maribor 

Zborovodkinja: Zsuzsa Budavari - Novak 
 

********* 
Podelitev spominskih medalj  

»30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije« 
Rok Janez Šteblaj, 

direktor Uprave za vojaško dediščino RS pri MORS 
 

************* 
Podelitev zahvalnih listin Združenja 91 

Drago Koprčina 
 

*********** 
Povezovalka  
Anja Urek 

 

******** 
 

Vabilo velja za dve osebi. 
Vstop na prireditveni prostor bo mogoč s tem vabilom. 

Prosimo, da prisotnost potrdite najkasneje  
do nedelje, 12. junija 2022,  

na telefonsko številko 040 417 359  
ali na e-pošto: zdruzenje91@guest.arnes.si 

 
 
 
 

 
 

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV  
IN SVOJCEV PADLIH 1991 

 
Predsednik Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, 

Drago Koprčina 
 

Vas vljudno vabi na slovesnost 
 

ob praznovanju 15. obletnice   
Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 

 
 

v četrtek, 16. junija 2022, ob 19.00 uri, 
v Sodnem stolpu, Pristan 8, (pri ladjici na Dravi), 

2000 Maribor 
 
 
 

častni pokrovitelj dogodka je župan Mestne občine Maribor, 
Aleksander Saša Arsenovič 

 

 
 

 
 

 



  
Spremljevalni program: 

 

1. 
Zbor in druženje udeležencev slovesnosti bo potekalo dne 16. junija 2022,  

od 18. do 19. ure na zelenici pred barom Fani in Rozi  
ob Sodnem stolpu, pri ladjici na Dravi,  

kjer bo poskrbljeno za osvežitev s pijačo. 
 

2. 
Na prireditvenem prostoru si bo mogoče ogledati skromno  predstavitev zgodovine 

mostov čez reko Dravo v Mariboru, ki so jo pripravili člani Združenja 91. 
 

3. 
Od 18:00 – 18:30 ure bo organiziran krajši voden sprehod skozi historični del Lenta.  
Pot bo vodila od Sodnega stolpa do najstarejše vinske trte na svetu in čez obnovljeni 

Vojašniški trg do stare Minoritske cerkve ter novega Lutkovnega gledališča.  
Pot se bo zaključila ob ostankih mariborskega obzidja in Sodnem stolpu. 

(Udeležbo na vodenem ogledu je potrebno prijaviti ob potrditvi udeležbe na slovesnosti). 
 

4. 
Po slovesnosti , ob 20:30 uri, bo na prostem, na prireditvenem prostoru pri  

Fani in Rozi, pogostitev in priložnost za srečanje s starimi znanci  
in prijatelji ter priložnost za oblikovanje novih idej in prijateljstev. 

V primeru slabega vremena bo pogostitev v Sodnem stolpu. 
 

5. 
Sodni stolp, prireditveni prostor srečanja, se nahaja na Lentu,  

na levem bregu Drave, pri ladjici Dravski vili.  
Do  prireditvenega prostora, na Pristan 8, boste prispeli 

 ali po Usnjarski ulici z vzhoda,  
ali po ulici Ob bregu z zahoda.  

Parkiranje na zunanjih parkirnih prostorih je plačljivo do 19. ure.  
Druga možnost za parkiranje je v garažni hiši Tržnica, na Vodnikovem trgu 5. 

 


