
 

Naziv projekta: ŠENTJERNEJSKA UČNA POT 

Kratica projekta: ŠENTJERNEJSKA UČNA POT 

Trajanje projekta: 06. 2019 - 12. 2021 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESSR)«; https://www.eu-skladi.si/ 
 

Vrednost celotnega projekta: 233.592,88 € (z DDV) 
Upravičeni stroški 182.497,20 € (brez DDV) 
Programsko financiranje ESRR: 145.997,76 € 
 
 

Cerjak Brod Polona s.p. bo kot član v projektu vložila sredstva v obnovo toplarja, ki je zavarovan kot kulturni spomenik, v 

obnovitev vodnjaka, postavitev brajdnika ter zunanjo zasaditev s tipičnimi rastlinami z zavarovanih območij v občini Šentjernej. 

Rezultati: 

- vsebinsko bogata interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, 

- izobraženost ljudi o naravnih in kulturnih danostih v občini Šentjernej, 

- ozaveščenost ljudi o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine za njihovo zdravo in kvalitetno življenje 

ter zdravo in kvalitetno življenje prihodnjih generacij, 

- atraktivno urejena povezovalna pot in prostor v urbanem središču z bogato vsebino, ki ga do sedaj ni bilo, 

namenjen za pedagoške in prostočasne dejavnosti, brez ovir na razpolago več ciljnim skupinam. 

 

Rezultati bodo prispevali: 

- k ohranitvi in izboljšanju stanja vseh, ne samo ogroženih, rastlinskih in živalskih vrst in kulturnih vrednot, 

- glede na lokacijo k izobraženosti in ozaveščanju predšolskih in šolskih otrok, kar bo imelo dolgoročne rezultate, 

- k vnosu nove in bogate vsebine v urbano središče. 

 

Rezultati po zaključku operacije: 

- ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrt ter kulturne dediščine, 

- operacija je trajnostno naravnana, saj bo Šentjernejska učna pot na enak način kot v času trajanja operacije uporabljala 

tudi po njenem zaključku, izobraževalne vsebine bodo predstavljane na način, da jih bo možno zamenjati, prenoviti in 

prilagoditi aktualnim temam s področja varovanja naravne in kulturne dediščine. 

Za namen vzpostavitve Šentjernejske učne poti na lokaciji Pri Jerneju so predvideni naslednji stroški: 

• gradbena dela: pot in obnova vodnjaka, obnova kozolca, brajdnika: 28.655,00 € 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev: 11.388,12 € 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev: 1.220,00 € 

• stroški plač: 300,00 € 

KONČNA CENA: 36.763,12 € 

https://www.eu-skladi.si/

