
Kolesarska pot Kolesarska pot 
po naravnih po naravnih 

znamenitostih v znamenitostih v 
Ekomuzeju BenediktEkomuzeju Benedikt

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Podatki o kolesarski poti poti

Dolžina poti: 30 km
Potreben čas: približno 2 do 3 ure, 

z ogledi točk od 6 do 8 ur
Primerna oprema: pohodna oprema, daljnogled

Vreme: primerno v suhem vremenu

Več informacij na: ekomuzej.benedikt.si

Zloženka 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: Janez Ferlinc. Foto: Janez Ferlinc, Robert Šiško (17). Zasnova in 

oblikovanje: Grafika, grafične komunikacije, Jernej Lasbaher s.p., Benedikt, junij 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.
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Natura 2000 - Evropsko 
zavarovano območje Osrednje 
Slovenske gorice (SI3000302) 
Ohraniti želimo življenjski prostor ali habitat rastlin in 
živali v nižinsko ekstenzivno gojenih travnikih. Območje 
se razprostira v vzhodnem delu osrednjih Slovenskih 
goric. Obsega več vzhodnih pritokov reke Pesnice. 
Značilen je razgiban relief z nizkimi slemeni in griči, med 
katerimi so povirne grape in doline potokov. V dolinah so 
ohranjeni fragmenti ekstenzivno gospodarjenih vlažnih 
travnikov, kjer je pogosta zdravilna strašnica, nekaj je tudi 
močvirnih travnikov, ki se zaraščajo z visokimi steblikami. 
Tovrstni habitati so življenjski prostor ogroženih metuljev 
močvirskega cekinčka ter strašničinega in temnega 
mravljiščarja. Z vrstno pestro zeliščno vegetacijo 
zaraščeni gozdni robovi pa so življenjski prostor 
črtastega medvedka. (Vir: Naravovarstveni atlas - Natura 2000)

Na Naturo 2000 smo ponosni, ker obsega 278,10 
ha ali 11,52 % Ekomuzeja in leži v katastrskih 
občinah Trotkova, Benedikt in Trije Kralj.

↑ Močvirski cekinček
← Črtasti medvedek
(Foto: Wikipedia)



S kolesom po hribih in 
dolinah občine Benedikt
Kolesarska pot po Ekomuzeju je namenjena 
rekreaciji kolesarjev po manj prometnih lokalnih 
cestah s poudarkom na opazovanju in doživljanju 
kulturne krajine in okolja (voda, prst, gozdovi, 
sadna drevesa in trte, cvetoči travniki …). Drevesa 
so naše najpogostejše naravne znamenitosti. 

Tudi vera v skrivnostno moč lesa in v svetost nekaterih 
dreves je stoletja stara dediščina naše dežele. Moč 
lesene rogovile v obliki bajalice še danes najde vodo 
tam, kjer moderna znanost ostane brez moči. 

Čeprav so po hribih okoli vasi rasle cerkvice, so v gozdu ob 
robu vasi še dolga stoletja živeli divji možje, vile, žalke, 
krivopete, gozdni možje, škratje in druga bitja poganske 
davnine in se vtikali v življenja vaščanov. Določali so mejo 
med tistim, kar je dovoljeno, in tistim, kar je prepovedano.

Tako je naš človek sprejemal nauke iz ljudskega 
izročila o poštenosti, gostoljubnosti, pravičnosti in 
svarila pred ošabnostjo, požrešnostjo, pijančevanjem 
od bitij, ki so živela v duplu starega hrasta, v votlini 
sredi gozda in se plaho skrivala pred človekovim 
pogledom (več v knjigi Dušica Kunaver, Čar lesa v 
slovenskem ljudskem izročilu, Ljubljana 1996).

Krožna kolesarska pot po Ekomuzeju 
poteka po grebenih in dolinah v 

dolžino meri 30 km. Povezuje naselja 
in njihove naravne znamenitosti. 

Kolesarska pot po Ekomuzeju poteka 
po naslednji trasi: Benedikt – Spodnja 

Ročica – Drvanja – Spodnja Bačkova 
– Ihova – Trstenik – Štajngrova – 

Negovski vrh – Trotkova – Ločki Vrh 
– Stara gora – Obrat – Benedikt.
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Termomineralna voda 
iz vrtine v Benediktu

Najdebelejša smreka 
(obseg debla 3,60 m)

Gramoznica v 
Spodnji Ročici

Drevo divje češnje

Samorodnica Jurka 
stara okoli 100 let

Peskokop na 
Ločkem Vrhu

Vinograd samorodnice 
šmarnice na Drvanji

Nekdanji kamnolom

Lep travniški Sadovnjak Najdišče osjelikega 
mačjega ušesa

Vinograd šmarnice 
na kolih

Domači kostanj (obseg 
debla 4,64 m)

Hrast v Ekomuzeju 
(obseg debla 4,12 m)

Drevo hruške tepke 
(obseg debla 3,60 m)

Stara sliva (obseg 
debla 2,14 m)

Najdišče navadne 
kukavice

Ihovska slatina Mlaskov vodnjak

Peskokop na 
Benediškem Vrhu

Beli gaber (obseg 
debla 3,54 m)

Povirje potoka Drvanja Potomka najstarejše 
trte na svetu

Vinograd šmarnice 
na Negovskem Vrhu

Travniški sadovnjak 

Slatinski vrelci 
v Benediktu

Peskokop na 
Ločkem Vrhu

Stara sliva Špingl 
(obseg debla 1,85 m)

Drevo stare jablane 
(obseg debla 2 m) 

Bukev na Trsteniku 
(obseg debla 4,30 m).

Najdišče navadne 
kukavice

Ohranimo stara drevesa. Odraslo drevo v sončnem dnevu proizvede dovolj kisika za dnevno potrebo desetih ljudi.


