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Informativna tabla je del operacije - UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU, 
BENEDIKT, ki ga je pripravila Občina Benedikt (vodja projekta: mag. Milan 

Repič) ob sodelovanju partnerjev v projektu. Avtorji besedil: Jernej Lasbaher, 
Janez Ferlinc. Foto: Jernej Lasbaher, Janez Ferlinc, Robert Šiško. Grafično 

oblikovanje: Grafika, grafične komunikacije, Jernej Lasbaher s.p., julij 2020

NAZIV OPERACIJE: UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU,BENEDIKT, UKREP LEADER ( 19.2 )
Vodilni partner: Občina Benedikt. Partnerja: Turistično društvo Atlantida, Benedikt in Gostišče na kmetiji Kaučič Olga Kaučič s. p.

Naravoslovna učna pot 

Naravoslovna pot se prične pri Benediški slatini. 
Položno se vzpenja južno skozi gozd, mimo 
največjega hrasta v ekomuzeju do Piramide. Nato 
poteka po grebenu mimo travniškega sadovnjaka, 
travnikov in polj do gozda. Pot se spusti do ribnika 
in v dolino pritoka potoka Drvanje. Nadaljuje se pod 
tradicionalno kmetijo nazaj do Benediške slatine. 

Veselimo se vašega obiska naravoslovne poti 
in predlagamo vam, da na poti razmišljate 
o varstvu okolja in narave ter spoznavate 
nekatera življenjska okolja rastlin in živali 
ter njihovo biotsko raznovrstnost. 

Ob poti vam predstavljamo prst, vodo, gozd in 
kulturno krajino ter medsebojno povezanost 
življenjskih prostorov rastlin in živali.
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Več informacij na: ekomuzej.benedikt.si

Ste začutili klic narave?
Dobrodošli v Ekomuzeju Dolina pozitivnih energij 
Benedikt. Ekomuzej smo zasnovali s ciljem, da 
pomagamo ljudem razumeti, kako pomembna 
je narava za naše počutje, zdravje, medosebne 

odnose, kulturo in tudi trajnostno ali zeleno 
ekonomijo. Z muzejsko spoštljivostjo do naravnih 
dragocenosti dvigamo zavest o krhkosti naravnih 
sistemov in potrebni zaščiti njegovih najšibkejših 

delov, ki jih boste odkrivali na poteh. 

Vabljeni, da pri osnovni šoli Benedikt in izviru 
slatine poiščete vstopne točke posameznih poti, 

kjer so informacijske table z vsemi podrobnostmi. 

Želimo vam varno pot in naj vas narava nagovori.
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Kmetijska učna pot
Vabljeni na kratki sprehod po Benediktu in bližnji 
okolici, kjer boste ob ogledu permakulturnega 
vrta, vzorčnega sadovnjaka in učnih tabel spoznali 
pridelke ter zgodovino in sedanjost oskrbe s 
hrano v naših krajih. Spodbuditi želimo zavedanje 
o pomeni zdravega prehranjevanja, prednostih 
lokalne samooskrbe in raznolikosti kmetijstva v 
Benediktu. Občudujte številne manjše kmetije, ki se 
ukvarjajo z živinorejo, poljedestvom, sadjarstvom, 
čebelarstvom in gozdarstvom. Sami se prepričajte 
o gostoljubnosti naših turističnih kmetij in kako 
kakovostni in okusni so pridelki naših kmetov.

Kolesarska pot po Ekomuzeju
Enodnevna krožna kolesarska pot po Ekomuzeju 
Benedikt vas bo na 30 kilometrih nagradila 
s številnimi naravnimi znamenitostmi in 
čudovitimi razgledi. Nezahtevna pot poteka po 
manj prometnih cestah naših vasi in zaselkov, 
s poudarkom na opazovanju in doživljanju 
kulturne krajine in naravnih vrednot – izviri, stara 
drevesa, redke rastline, peskokopi, vinogradi, 
sadna drevesa, cvetoči travniki in divje živali.

Kolesarska pot varstva narave
V osrednjih Slovenskih goricah imamo bogato 
naravno dediščino. Ob kolesarski poti varstva 
narave lahko obiščemo 34 naravnih vrednot v 
desetih občinah območja LAS Ovtar in dve ob 
poti v Mestni občini Maribor ter dve v občini 
Trnovska vas. Na območju LAS Ovtar je na površini 
402,99 km2 zavarovanih 55 naravnih vrednot, 11 
zavarovanih območij (krajinski parki in naravni 
spomeniki), 8 ekološko pomembnih območij in 
6 evropsko zavarovanih območij Natura 2000 in 
prvo petdržavno UNESCO biosferno območje na 
svetu. Naše naravne znamenitosti ob poti so stara 
veličastna drevesa, gozdovi, kamnolomi, deli vseh 
zavarovanih območij, reki Drava in Mura, rečici 
Pesnica in Ščavnica, več jezer in redki slatinski izviri. 


