
VABILO NA ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA 91 

DNE 25. MARCA 2023 OB 9:45 URI V GOSTILNI PRI MICKI V LJUBLJANI. 

 

Spoštovani članice in člani Združenja 91, pozdravljeni! 
 

Letošnji Zbor članov Združenja 91, bo pomemben dogodek v delovanju našega združenja. Zaključili bomo preteklo 
štiriletno obdobje in zakoličili novo – do leta 2027. Uradni del zbora se bo končal z izvolitvijo novih organov združenja 
in potrditvijo programa dela in finančnega načrta za leto 2023 ter podelitvijo spominskih medalj vojnim veteranom 
iz vrst Združenja 91, ki teh niso mogli sprejeti na slovesnosti ob praznovanju 15. obletnice v Mariboru. 
Letošnje srečanje bo v Ljubljani. Žal smo morali del načrtovanega programa spremeniti, saj nam v Vojašnici Edvarda 
Peperka zaradi velikih gradbenih posegov niso mogli zagotoviti obiska. 
Srečali se bomo v eni od priznanih gostiln na obrobju Ljubljane (v Dobrunjah), ki je znana po domači slovenski kuhinji 
in gostoljubnosti. Zaradi časovno natančno določenih dogodkov tekom dne, se bodo dogodki odvijali v okviru 
objavljene časovnice. 
Dnevni red zbora članov z gradivi bodo prijavljeni na zbor sprejeli po pošti sedem dni pred zborom.  

 

Po kosilu se bomo odpravili do centra Ljubljane. Od 
Dobrunj do Zmajskega mostu v centru Ljubljane se bomo 
peljali z mestnim avtobusom  št. 13. Pot traja 12 minut. Po 
nekaj minutah hoje do Mestne hiše bomo posedli v 
električni vlakec Urban. Za starejše udeležence in tiste, ki 
težko hodijo, bo na razpolago električni avto kavalir. 
Glavno mesto Slovenije bomo na našem prvem letošnjem 
srečanju začeli spoznavati od same Mestne hiše. S 
turističnim vlakcem Urbanom se bomo zapeljali na 
Ljubljanski grad, pot nadaljevali ob nabrežjih Ljubljanice, 
preko Trnovskega pristana in mimo Opere do Narodne 
galerije.  

  

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za 
predstavitev starejše slovenske umetnosti v Sloveniji. 
Pred petimi leti je praznovala 100. obletnico. V njej se 
hrani največja zbirka likovnih del na slovenskem ozemlju, 
od visokega srednjega veka do konca 20. stoletja. Namen 
našega obiska galerije, ki bo trajal eno uro  je, pod 
strokovnim vodstvom spoznati pomen te kulturne 
ustanove tako, da bi kdaj kasneje vsak zase načrtoval 
obisk za bolj poglobljen ogled. 



ČASOVNICA ZBORA ČLANOV IN SREČANJA  

DNE 25.MARCA 2023 V LJUBLJANI. 
Lokacija Gostilne pri Micki 

 

PROMETNE POVEZAVE DO 
GOSTILNE PRI MICKI: 

 

Gostilna pri Micki 

Novo naselje 1 

Ljubljana – Dobrunje 

 
Dostop 1: 
Ljubljana – mestni avtobus št. 13 

v smeri Sostro/Dobrunje – po 

Litijski cesti. 
 

Dostop 2: 
Po vzhodni avtocestni obvoznici 

A1, izvoz 30 – Ljubljana – Bizovik 

– s severa zadnji izvoz pred 
predori in razcepom Malence, 

0,34 km po Litijski proti vzhodu.  

- z juga prvi izvoz za tuneli nad 

razcepom Malence – 0,25 km po 

Litijski proti vzhodu.  
 

Garmin: 

46° 02’ 34,82" S,   

14° 34’ 50,81" V 

 
 

 
9:45                   Prihod in pijača dobrodošlice 13:46      Prevoz z mestnim avtobusom v mesto. Končni datum za prijavo na 

Zbor članov je 15. marec 2023. 

Pogoj za udeležbo na zboru je plačana članarina za leto 2023. 
Pisne prijave se opravijo na naslova: 
Združenje91, Kardeljeva c. 60, 2000 Maribor 
ali zdruzenje91@guest.arnes.si 

Mobilni telefon: 040 417 359 – Drago Koprčina 
Pri prijavi je potrebno poimensko  sporočiti število oseb, ki 
jih član prijavlja ter izbiro kosila za vsakega prijavljenega 
posebej: običajno slovensko, vegetarijansko ali vegansko kosilo.  

10:00                 Začetek Zbora članov 14:05      Ogled mesta z vlakcem Urbanom 
10:15–12:00      Zbor članov 15:05      Vodeni ogled Narodne galerije 
12:00–12:15      Odmor 16:35      Nadaljevanje vožnje z Urbanom do 

Krekovega trga. 12:15–13:30      Kosilo 
13:30–13:46  Odhod na mestni avtobus. 

Postajališče je v neposredni 
bližini gostilne. 

17:03   Vstop na mestni avtobus in vožnja do 

Dobrunj, do Gostilne pri Micki in odhod 
proti domu. 

 

mailto:zdruzenje91@guest.arnes.si

