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Z biciklom do okusa globin
Oj, Slovenske ve gorice,
solnca božjega bogate,
ve ste kakor bajke zlate,
kakor pesmi v himno zlite.

Tako je opeval čudoviti svet Slovenskih goric naš prvi slo-
venski general Rudolf Maister, ki je zlasti med vikendom  
bival na Zavrhu. Naš turistični podmladek je z raziskavo 
ugotovil, da so osrednje Slovenske gorice bogate z izvirsko 
vodo, še ohranjenimi vodnjaki, naravnimi in umetnimi je-
zeri in nenazadnje tudi s termalnimi ter mineralnimi vrelci. 
Osrednji lik  turističnega proizvoda je vila Globovnica, ki 
predstavlja kapljico čiste pitne izvirske vode.

 Krožna kolesarska pot Z biciklom do okusa globin

Dvodnevni program smo sestavili skupaj z župani občin: 
Sv. Jurija v Slovenskih goricah, Lenarta, Svete Trojice in 
Benedikta, saj te občine v letu 2023 načrtujejo novo kole-
sarsko stezo, ki bo potekala prav ob vodnih virih. Naša cilj-

na skupina so kolesarji, ki bodo ob 
sami kolesarski stezi doživeli vodne 
in obvodne aktivnosti. Ob krožni 
poti se bodo kolesarji srečali z za-
nimivimi zgodovinskimi povestmi, 

kot so Črni križ pri Hrastovcu, in se v mestnem parku v 
Lenartu preizkušali v kvizu Evropa, ali te poznam. Osvežili 
se bodo s čisto pitno vodo iz slovenjegoriških vodnjakov in 
izvirov  ter nenazadnje poskusili tudi benediško termalno 
vodo. Zaužili bodo tradicionalne slovenjegoriške jedi  in se 
ob jezeru Pristava sproščali  na ribjem pikniku.  

Program
1. Dan
 8.30 Prijava kolesarjev na trgu ob vaškem vodnjaku
 9.00 Otvoritev prireditve 

 nagovor župana 
 mažoretke Lenart
 predstavitev Kolesarskega kluba TBP Lenart

 11.00 Trški vodnjak in navodila za uporabo
 10.00 Vožnja s kolesom do izvira Globovnice in stekleni-

čenje izvirske vode
 12.00 Vožnja po kolesarski stezi  do Jezera Pristava in 

piknik
 14.00 Jezero Komarnik

 ogled gradu Hrastovec z igro vlog Črni križ pri 
Hrastovcu

in zdravilni 
turizem



 po Franckovi poti in učna pot okrog jezera Komarnik
 tekmovanje v športnem ribolovu

 19.00 Dom Agata – prenočitev z večerjo
2. dan
 7.00 Zajtrk
 9.00 Vožnja do centra Lenarta,  prepoznavanje zastav 

Evropske unije in kviz o EU
 11.00 Čolnarjenje, sprehod okrog jezera, ogled cen-

tra  Sv.Trojice in ponudba trojiških tradicionalnih 
dobrot

 14.00 Benediški slatinski vrelci, ogled vrelcev, pokušina 
mineralne vode, seznanitev s kulturno dediščino 
Benedikta

 16.00 Zaključek 

Spominek namenjen turistu je vaški vodnjak, ki je pos-
tavljen ob trgu v Jurovskem Dolu. Vodnjak so v preteklo-
sti uporabljali  vaščani, danes pa bi bil namenjen za turiste 
in popotnike, ki bi se ob obisku našega trga lahko odže-
jali. Spominek je izdelan v obliki magneta in je  na leseni 
podlagi.

Trojiško jezero

V osrednjem delu Slovenskih goric nad Pesniško dolino je 
zahodno od razpotegnjenega gručastega naselja Sv. Trojica 
nastalo umetno Trojiško jezero. Jezero je dolgo 1260 m in 
široko 280 m. Namenjeno je ribogojništvu, čolnarjenju in 
sprehodu. Ob ugodnem vetru je na jezeru možno deskanje, 
pozimi pa tudi drsanje. V neposredni okolici jezera stoji tu-
ristična hišica, namenjena zlasti za piknike in kampiranje. 
Okoli jezera je speljana 3 kilometre dolga sprehajalna pot, 
ob katerih se nahaja okoli 20 označenih energijskih točk. 
Poseben čar jezeru daje romarska cerkev Svete Trojice, ki 
stoji na griču tik nad jezerom. S svojimi tremi zvonovi že 
od daleč pozdravlja domačine in ostale popotnike. 
Trojiško jezero postaja vse bolj priljubljeno za številne obi-
skovalce Sv. Trojice, predvsem pa odlično okolje za sprehod 
in rekreacijo. Že nekaj let Trojiško jezero gosti številne po-
nudnike »Street food« prehrane, zato se ob vikendih zbira 
veliko  obiskovalcev.
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