
 
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO L E N A R T 
Nikova ulica 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah   

Datum: 09. 05. 2013 
 

Spoštovani bojni tovariši, veteranke in veterani, člani Maistrovih in drugih domoljubnih 
društev, 

VABIMO 

vas na 14 tradicionalni, vseslovenski Pohod Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
 

» Po poti generala Maistra -  Sveta Trojica  2013« 

v soboto 25. maja 2013,  

ob 9. 00 uri pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah 

Prijazno vas pričakujemo med  8.30 in 9.00 uro  v centru Svete Trojice. Avtobuse in osebna vozila 
lahko parkirate na urejenih parkiriščih. Parkirišča bodo označena, prav tako dovozi iz vseh smeri.  

Po jutranjem okrepčilu, krajšem kulturnem programu ter nagovoru župana občine Sv. Trojica  v 
Slovenskih goricah g.Darka Frasa, predstavnika ZVVS, predsednika OZVVS g. Darka Škergeta, 
bomo okrog 9.30. ure krenili na 9 kilometerski pohod v smeri Sveta Trojica – Verjane –  Sp.Porčič – 
Sveta Trojica. Pohod bo vodil g. Marjan Rebernik s sodelavci iz PD Hakl . Pot nas bo vodila po 
slikoviti rahlo valoviti slovenjegoriški pokrajini med travniki, polji, sadovnjaki in vinogradi brez 
večjih ali težjih vzponov. Ob poti boste lahko občudovali tudi še nekaj ohranjene vaške arhitekture, 
naravne znamenitosti in idiličen razgled. Med potjo bomo poskrbeli za predstavitev posameznih 
znamenitosti in za osvežilne napitke. Proti Sveti Trojici  se bomo vračali po nabrežju trojiškega 
jezera in zaključili po znamenitih stopnicah ki vodijo proti romarski cerkvi Sv. Trojica  ob cca.13.30 
uri. Pohod bomo zaključili s pogostitvijo. Na voljo bo tudi domača kapljica rujnega vina iz 
slovenjegoriških vinogradov.  

Po končanem pohodu bodo na prizorišču potekale tudi razne prireditve, ki jih prireja Občina 
Sv.Trojica ob občinskem prazniku na katere ste vljudno vabljeni .   Več na  www.sv-trojica.si 

Pripravili pa smo vam tudi vodene oglede enkratne in ene najlepših kleti na Slovenskem Razstavno 
protokolarni center Sv. Martina, ki leži ob evropski istoimenski poti. Voden ogled z degustacijo 
bo stal 3 eur po osebi . V kolikor si želite objekt ogledati, prosim , da to navedete ob prijavi.  

Rok za prijavo je 20. maj 2013 sekretarju g. Iztoku Rozinu na tel. Št. 041-318-901 ali na 
info@lenart.zvvs.si. 

Pokroviteljica pohoda je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, gostiteljica pa Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. 

Priporočamo, da se za pohod primerno oblečete in obujete ter upoštevate navodila organizatorjev. 
Vsak udeleženec krene na pot na lastno odgovornost. Pridite torej med nas in bodite naši gostje. 
Veseli bomo vašega obiska in udeležbe na pohodu.  

                                                                                        Darko Škerget    
                                                                           Predsednik OZVVS Lenart                                            


