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Po Slovenskih goricah 
Gurmansko-rokodelska pot  

 

Pri Sveti Ani so se vanjo vključili, ker so 
ugotovili, da je med občani precej interesa za 
registracijo dodatnih dejavnosti na kmetijah  

 
Darja Lukman Žunec  

 

Občina Sveta Ana se je v preteklem letu pridružila občinam 

Trnovska vas, Sv. Andraž, Juršinci, Dornava, Benedikt, 
Cerkvenjak, Starše, Miklavž, Maribor, Selnica in Duplek, ki so 
vključene v razvojni progam za podeželje pod naslovom 
Gurmansko-rokodelska pot. Projekt vodi mariborski center za 
razvoj podeželja Vita. Pri Sveti Ani so se vanj vključili 
predvsem, ker so ugotovili, da je med občani kar precej 
interesa za registracijo dodatnih dejavnosti na kmetijah, kot so 
predelava kmetijskih pridelkov, zeliščarstvo, turistične kmetije 
in pridobivanje lesne biomase. Prav tako je zanimivo tudi 
ohranjanje rokodelskih veščin, ki ostajajo sicer skrite in 
neprepoznavne v tem okolju, denimo izdelovanje predmetov iz 
ličja, vrbja, lesa, volne in kovaštvo. Ohranjeno je tudi 
poznavanje tradicionalnih in samo za to območje značilnih jedi, 
kot so krhlanka, krapci z ocvirki, sirova juha... Od starih 
običajev bi lahko bili zanimivi ličkanje, preja lanu, luščenje 
bučnih semen ter kritje streh s slamo in skodlami. 
 
Celotna občina je uvrščena med območja z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti, med brezposelnimi prevladujejo ženske in 
mladi do 30. leta. V občini ta čas ni povezovalca priložnosti, saj 
so denimo turistične in kulturne prireditve nepovezane, 
komunalna infrastruktura je šele v gradnji, pa tudi podjetniška 
podpora se šele vzpostavlja. Da bi lahko pričeli ustvarjati 
zaposlitvene možnosti, naj bi izdelali razvojni program in se z 
njim potegovali za denar EU iz programa Leader za obdobje 
2007 do 2013. 
 
V izvedbenem delu naj bi oblikovali gospodarske dejavnosti in 
spodbujali podjetnost žensk na podeželju ter razvoj 
mikropodjetništva, ki temelji na tradiciji in inovativnosti, ter 
spodbujali mlade za tradicionalne podeželske spretnosti. 
Pomembna sta tudi oblikovanje in razvoj skupnega trženja pod 
eno blagovno znamko, po kateri bo območje prepoznavno. 
Perspektivo pa naj bi imelo v rekreacijskem in počitniškem 
turizmu in izboljšanju lokalne infrastrukture. 
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