
 
 
Doživljajsko učna pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino - Ukrep LEADER (19.2) 

 

Akronim operacije: DOŽIVLJAJSKA POT 
Celotna vrednost operacije: 96.463,62 EUR  
Predviden znesek sofinanciranja: 39.766,55 (EKSRP) 
 
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana 
 
Ostali partnerji v operaciji:  
Lovska družina Sveta Ana 
Gostilna Eder, Natalija Monika Eder Kramberger s. p. 
 
 
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave 
Strateški cilj: D1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednost in kulturne dediščine 
Ukrep U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih 
oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih 
dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, v smislu izvedbe novih 
produktov, ki prispevajo k razvoju turizma, športa in društvenih dejavnosti.  
 
Trajanje operacije: 21 mesecev 
Predviden zaključek operacije: September 2022 
 
NAMEN OPERACIJE:  
Občina Sveta Ana skuša, skupaj s partnerji v projektu, razviti osnovna sredstva oz. infrastrukturo, ki bo 
zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter 
nove vsebine in metode učenja (razgibano učenje) za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in 
aktivnosti v vrtcu. Z ureditvijo učno doživljajske poti spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog 
vseh starostnih skupin občanov in obiskovalcev od drugod.  
Z operacijo zasledujemo cilj izgradnje nove javne športne infrastrukture, izboljšanje pogojev za 
športno aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva, izgradnjo infrastrukture za nove pedagoške programe šole, vrtca, društev in 
posameznikov, izboljšanje turističnih potencialov območja, boljši estetski videz in dvig življenjske ravni 
prebivalstva. V želji po povečanju kakovosti življenja, aktivnega staranja, podpori zdravega načina 
življenja in medgeneracijskega sodelovanja ter novih in privlačnejših vsebin in načinov učenja, 
pričakujemo pozitivne rezultate na vseh omenjenih področjih.  
Pot se začne pri OŠ Sveta Ana in se nadaljuje v smeri Kremberka, proti Zgornji Ščavnici. Na začetku 
prečka regionalno cesto in zavije v smeri lokalne ceste. Kmalu nato zavije na makadamsko javno pot, 
ki bo deloma asfaltirana, deloma pa utrjena v gramozu. Po tej poti se nadaljuje v gozd, v smeri proti 
lovskemu domu v Zg. Ščavnici. Od tu dalje se doživljajsko učna pot nadaljuje po javni poti do regionalne 
ceste in ob njej vse do konca (cilja) pri OŠ Sveta Ana. 
 
 CILJI OPERACIJE: 

• Oblikovanje novega produkta: doživljajske poti - zeleno učno okolje, ki prispeva k razvoju 
turizma, športa in inovativnih metod učenja na prostem, 



• Razvoj vsebin okoljskega značaja za vzpodbujanje vsestranskega intelektualnega, 
domišljijskega, čustvenega in socialnega razvoja, 

• Implementacija novih izobraževalnih metod, ki pozitivno vplivajo na splošno razgledanost in 
spodbujajo gibanje in zdrav odnos do narave, 

• Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju, 

• Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter celotnih Slovenskih goric, 

• Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo (pohodništvo, družinski turizem, 
aktivno preživljanje prostega časa, …). 

 
GLAVNE AKTIVNOSTI: 

• Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000m, 

• Postavitev kažipotov (označitev poti), 

• Ureditev JP 704-381 Kremberk – Zgornja Ščavnica – Zver (deloma v asfaltni, deloma v 
makadamski obliki), 

• Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja 
naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje, tek…) in orientacijo v naravi s spoznavanjem 
življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric, 

• Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel in zloženka) z maskoto poti: štrkom Jožkom 

• Tisk in oblikovanje promocijske zloženke, 

• Nabava in sajenje dreves (5 kom), 

• Otvoritveno – promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja. 
 
PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE  
bodo vidni kot povečanje kakovosti življenja, razvoj turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih 
dejavnosti, vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga, novi programi namenjeni učenju, osveščanju, 
novi dogodki in delavnice v kraju. 
 
CILJNE SKUPINE: so vsi občani Občine Sveta Ana in prebivalstvo z območja LAS, Slovenskih goric, regije 
ter širša javnost (domači in tuji turisti). Doživljajsko učna pot je namenjena vsem oblikam druženja in 
učenja (medgeneracijsko, ranljive skupine, otroci, starejši…). 
 
KAZALNIKI: 

• Nov produkt: urejena doživljajsko učna pot z bogatimi vsebinami za razgibano učenje  
• Zgodba o štrku Jožku – program namenjen učenju (5 razlagalnih tabel) 
• Zasaditev avtohtonih dreves (5 kom) 
• promocijska zloženka (200 kom) 
• Otvoritveno – promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja 

 
 
Dodatne informacije: 

Program razvoja podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

