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Destinacija Sveta Ana stopa po poti trajnostnega razvoja, vse odkar smo  leta 
2018 pridobili znaka Slovenia Green Destination - silver. S tem smo se  zave-
zali k trajnostnemu delovanju na različnih področjih. V zadnjih letih je bilo iz-
peljanih kar nekaj ukrepov v smeri okolju prijaznega delovanja. Z zavedanjem 
kako pomemben je strateški razvoj turistične destinacije, je bila pripravljena 
Strategija razvoja trajnostnega turizma v Občini Sveta Ana 2021-2025. Velik 
poudarek dajemo tudi ozaveščanju različnih deležnikov. 
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V obdobju od 2018 do 2021 je destinacija Sveta Ana posebno skrb 
posvečala skrbi za okolje. 

Izdelana je bila izdelana Hidrološko hidravlična študija, karte poplavne nevar-
nosti in razredov ter predlog omilitvenih ukrepov v Občini Sveta Ana. Centralna 
čistilna naprava Sveta Ana je prejela uporabno dovoljenje (650 x 2 PE, 10.000 km 
novega fekalnega cevodova) priključevanje uporabnikov poteka, sofinancira se 
tudi izgradnja individualnih malih ČN, trenutno je teh 52.

Izdelan je bil elaborat Javne razsvetljave. 12 novi LED svetilk.

V zvezi z odpadki podjetje Saubermacher na mesečni ravni objavlja v časopisu 
Ovtar (prejmejo ga vsa gospodinjstva) gradivo z namenom zmanjšanja in pravil-
nega ravnanja z odpadki.

Namestitev netopirnic. 
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Izdana strokovna knjižica Različni načini pridelave grozdja v odnosu do okolja. 

Pripravila se je projektna dokumentacija za ureditev avtobusnih postajališč ob 
državni cesti R2-430 in R3-730.

KALKULATOR EKOLOŠKEGA ODTISA

Na spletni strani destinacije je bil objavljen Kalkulator ekološkega odtisa. 
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V  čezmejnem projektu - Interreg Slovenija – Hrvaška,  Detox (SI-HR) sta bili 
obnovljeni  Grafonževa in Kaplova domačija.  Glavni cilj projekta je ohraniti 
etnološko dediščino ruralnega področja ter jo vključiti v čezmejni turistični 
paket. 

Na Kaplovi domačiji je bil urejena muzejska zbirka starih domačih obrti  - če-
vljarstvo, …
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V okviru projekta je bila na 
Grafonževi domačiji  urejena 

etnološka zbirka.

V  čezmejnem projektu - Interreg Slovenija 
– Madžarska,  Escape (SI-HU)  

je bilo obnovljeno evangeličansko 
pokopališče v Zg. Ščavnici.  

Pot strpnosti.

   

Pomemben prispevek k 
ohranjanju prehranske 

dediščine je projekt Anin 
pretl. Seznanitev deležnikov 

o pripravi tradicionalnih 
kmečkih jedi. 

Tipična kmečka vas – 
igrala na prostem.  

10 hišic .
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 KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP  
SLOVENSKIH GORIC: LENART – SVETA ANA – TRATE

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgi-
banem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varne-
ga prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih 
subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk 
javnega potniškega prometa.
 
Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo 
in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji 
stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu 
počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za 
razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za 
trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje 
za razvoj integralnih turističnih produktov.
 
Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - 
Sveta Ana -Trate«
V okviru investicije se načrtuje izgradnjo kolesarske povezave, ki smiselno pov-
ezuje občini Sveta Ana in Šentilj z občino Lenart, kot upravnim in zaposlitvenim 
središčem osrednjega dela Slovenskih goric. V okviru tega projekta je predvide-
na gradnja 7,1 km novih kolesarskih povezav.
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Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno pro-
metno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek Kolesarske povezave v mest-
nem naselju (Lenart) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja 
ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem. Zaledno 
naselje v primeru predmetne Vloge je Sv. Ana v Slovenskih goricah in Zgornja 
Ščavnica.
 
Ob tem, bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 12 km kole-
sarskih povezav državne kolesarske mreže.
 
Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proiz-
vodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na niz-
koogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje 
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omil-
itvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija  
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Dodatne informacije: www.eu-skladi.si
 

V samem centru Svete Ane  
je postavljena električna polnilnica  

za avtomobile in kolesa.
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Začutite destinacijo Sveta Ana kot zeleni dom na prostem. 

Poskrbimo, da ostane čist in urejen. 

Poskrbimo za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesimo do mest, ki so doseg-
ljiva komunalni oskrbi. 

Voda je čista in pitna.  V destinaciji sta dva pitnika vode.  Priporočamo, da ku-
pite steklenico, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko na pitniku natočite 
čisto pitno vodo. 

Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v pose-
ben zbiralnik. 

Naj okolje in narava lovita svoje signale. ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic 
vse elektronske in druge naprave.

Namestitev fitnes naprav za 
populacijo od 10 do 99 –  
Park generacij Sveta Ana.



OBČINA SVETA ANA
TRAJNOSTNO POROČILO DESTINACIJE 2018-2021

IZOBRAŽEVANJE VINOGRADNIKOV

V okviru projekta Vino, prijazno do okolja je potekala delavnica z naslovom 
»Prikaz različnih načinov pridelave grozdja in vina« in  »Prikaz zelenih del v 
vinogradu«. 

V obnovljenem razstavnem prostoru je postavljena stalna razstava na temo 
»Različni načini pridelave grozdja«.

Tržnica na Sveti Ani   

Trajnostno naravnana tržnica je v času svetovanja Miše Pušenjak ponujala pestro 
paleto lokalnih izdelkov in pridelkov.
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Destinacija Sveta Ana  je mirna, varna podeželska občina, kjer se trudimo ohra-
niti našo čudovito, zeleno, razgibano in biotsko raznovrstno pokrajino Slovenskih 
goric čim bolj neokrnjeno.  V svojem vsakdanjiku sledimo tradiciji in kulturi pred-
nikov, ki so nas naučili, da svojo dobrobit in cilje lahko dolgoročno dosežemo 
samo s spoštovanjem narave in sočloveka. Zato se nenehno trudimo delovati 
trajnostno na vseh področjih, med njimi tudi v turizmu. Z namenom ohranjanja 
zelene destinacije so bili sprejeti Zeleni napotki za obiskovalce, kot tudi za po-
nudnike. 

K ohranjanju zelene in biotsko raznovrstne pokrajine Slovenskih goric lahko v 
prvi vrsti prispeva vsak ponudnik in tudi obiskovalec. Samo s skupnimi močmi 
bomo uspeli ohraniti zelene Slovenske gorice za prihodnje rodove. 

Zeleni napotki so objavljeni na spletni straneh destinacije Sveta Ana, prav tako 
na spletnih straneh ponudnikov v destinaciji. 

.
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V začetku leta 2022 je bila pripravljena Strategija razvoja 
trajnostnega turizma v občini Sveta Ana za obdobje 

2022-2025. 

To je prvi tovrsten dokument, ki pomeni velik doprinos 
za destinacijo in ključno vodilo pri njenem nadaljnjem 

strateškem trajnostnem razvoju. Strategija zajema 
ukrepe na ravni destinacijskega menedžmenta, znotraj 
katerega so jasno opredeljeni operativni cilji in ukrepi. 

Poleg tega je velik poudarek na razvoju turističnih 
produktov ter promocije Svete Ane kot trajnostne 

destinacije.
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SMO PONOSNI PREJEMNIKI  
PRIZNANJ IN CERTIFIKATOV


