
 
 

Pohod ob Bukovniškem jezeru članov Sekcije pomurske regije 
Jože Magdič 
 
Člani društva Sekcije pomurske regije smo se v soboto, 4. 5. 2019 v lepem vremenu podali na naš vsakoletni 
pohod - letos je bil naš cilj do dobra spoznati okolico Bukovniškega jezera in njegove znamenitosti. Zbrali smo 
se ob 14. uri pri okrepčevalnici Caffi, popili kavo in nato nadaljevali pot.  
 
Ustavljali smo se pri različnih 26. energetskih točkah. Točka 5. je namenjena za tanko in debelo črevo, točka 6. 
težavam z glavoboli in vrtoglavico, točka 15. za revmatska obolenja. Ko smo prispeli na vrh gozda, smo malo 
postali pri vinotoču Urisk, kjer je majhen muzejček in streha s slamo krita. Vračali smo se  nazaj do kapelice v 
neposredni bližini jezera,  kjer se v senci starih, visokih dreves nahaja kapelica Svetega Vida. Postavljena je na 
mestu nekdanje lesene cerkvice, ki je bila zgrajena okoli leta 1828. Kapelica je posvečena svetemu Vidu. Poleg 
kapelice je izvir Sv. Vida. Pravijo, da ima voda iz tega izvira energijsko moč ter zdravilne učinke pri zdravljenju 
vida, sluha, prebavil, živčevja in kože. 
 
Nato smo se sprehodili okoli jezera, kjer se nahaja gozdna učna pot. Pot je dolga približno 1700 m, je 
nezahtevna z vsega 42 m višinske razlike, primerna za posameznike in skupine. Na poti je 6 informativnih tabel 
in različni leseni rekviziti, da razgibamo telo in dušo. Bukovniško jezero je akumulacijsko jezero, ki leži južno od 
naselja Bukovnica. To umetno jezero, ki je povprečne globine 2-3 m in doseže največjo globino  do 8 m, je 
nastalo kot protipoplavni ukrep.  
 
Za najmlajše je na voljo Pravljični park, kjer domujejo pravljični liki in vsak izmed njih je postavljen s točno 
določenem poslanstvom. Vila Rusalka skrbi za dobro ljudi, Vila Orhideja skrbi za rastlinski svet Bukovniškega 
jezera, Škrat Blagodejnik pa za Vidovo kapelico, Žabec Jezernik skrbi za živalski svet. Vse to je povezano v 
pravljici,  ki je na voljo na interaktivni tabli, posluša se lahko v treh jezikih. 
 
Ob koncu smo se podali še v pustolovski park in malo poskusili nižji kratek poligon. Nato smo se vrnili nazaj do 
okrepčevalnice in informativne pisarne, kjer je zaposlena naša članica, ki nam je podala še nekaj zanimivih 
informacij o Bukovniškem jezeru. 
 
In tako se je naš pohod ob 18. uri končal. Škoda da se ga ni udeležilo več članov, saj je bil sprehod v prečudoviti 
naravi in ob dobri družbi članov sekcije čudovit. Imeli smo se zelo lepo. 

 
 


