
 
 
NADSTREŠNICA IN UREDITEV OKOLICE VODNJAKA ŠTAJNGROVA 
- Ukrep LEADER (19.2) 
 

Akronim operacije: VODNJAK ŠTAJNGROVA 
Celotna vrednost operacije: 22.020,53 EUR  
Predviden znesek sofinanciranja: 15.256,50 (EKSRP) 
 
Nosilec operacije: OBČINA BENEDIKT 
 
Partnerja v operaciji:  
Avtoprevozništvo in storitve, Janko Peklar, s. p., 
Kulturno društvo "Mol" Lenart. 
 
Cilji operacije: varovati okolje, ohraniti naravno vrednoto in kulturno dediščino - vodnjak. Izgradnja 
nadstrešnice ob brežini, ki se vzpenja nad vodnjakom Štajngrova bo prispevala k ureditvi območja, ki 
se sedaj že rahlo kruši. Nadstrešnica bo zgrajena tako, da bo dala možnost ugotavljanja geološke 
sestave zemljine, ki tvori hrib za vodnjakom. Lokacija bo z novo podobo dobila možnost izvajanja 
kulturnih prireditev, kot so koncerti, recitali in podobno. Lokacija bo nudila tudi možnost izobraževanja 
raznim skupinam. Na kraju bo moč spoznati kamnito gradnjo nadstrešnice in vodnjaka, geološko 
sestavo zemljine, spoznati naravni vir pitne vode. 
 
Glavne aktivnosti: 

• izgradnja nadstrešnice in utrditev brežine, ki se vzpenja nad vodnjakom. Nadstrešnica bo 
zgrajena iz kamna. Vmesni prostor bo zgrajen iz lesenih pregrad, ki bodo nudile možnost 
vpogleda v geološko sestavo zemljine brežine, ki je sestavljena iz različnih plasti; laporja, 
peska in zemlje. Pri vznožju bo zgrajena klopca, ki bo nudila možnost počitka mimoidočim. 

• Izvedba kamnitega vodnjaka; spodnji del vodnjaka bo kamnit, nad njim bo postavljena streha 
na leseni konstrukciji. 

• Uredila se bo celotna okolica. Na tla bodo položeni tlakovci. Ob robovih pa bo zasajeno 
zeleno grmičevje. 

• Izvedel se bo koncert pihalne godbe, kar bo svojevrsten kulturni dogodek na prostem. 

• Izvedena bo učna ura v naravi za učence, kjer se bodo učenci seznanili s pomenom 
naravnega izvira pitne vode in geološko sestavo zemlje. 

 
Pričakovani učinki: 

• Zgrajena nadstrešnica, kamnit vodnjak in urejena okolica na izredno razgledni lokaciji nad 
Benediktom, bo kot celota predstavljala zelo zanimivo točko za: 

• dvig turistične ponudbe v kraju, 

• dodatno možnost izvajanja kulturnih prireditev na prostem, 

• učni kotiček za šolarje o pomenu vodnih virov in geološke sestave zemlje. 
 
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

