
Čudovita narava, urejena okolica, doživetja za vso
družino in zanimivosti v okolici so zagotovo dobri
razlogi, da obiščete Sveto Ano, kraj v osrednjih
Slovenskih goricah, in tam zavijete v miniaturno
vasico »Sveto Ano v malem«, kjer najdete 10 mini
hišk, ki predstavljajo najznačilnejše vaške stavbe oz.
replike pomembnih objektov, na katere smo še
posebej ponosni.

Miniaturna vasica je zbir igrivih pustolovščin, ki
otroke gibalno in miselno tako zaposli, da še vedo
ne, kdaj so se lotili gibanja na svežem zraku,
podprtega z obilico domišljije, igre in učenja na
zabaven način.

V vasici najdemo prostor tako otroci kot odrasli.
Je prostor za druženje, medgeneracijsko
povezovanje, rekreacijo, šport, raziskovanje in
spoznavanje bogate naravne in kulturne dediščine
našega območja.

Sveta Ana v malem

Ponosni na naš slovenski les
Hiške so razporejene na lesenem podestu velikosti
300 m2 in vsaka skriva svojo zgodbo. Predstavljajo
pomembnejše krajevne kulturne spomenike, npr.
cerkev, viničarijo, kovačijo in babičino hišo,
najdemo pa tudi čajnico, mlin, gostilno, hlev ter
šolo. Njeno streho krasi štorkljino gnezdo, v katerem
domuje štrk Jožko, ki vas z veseljem popelje na
pustolovščino po svoji doživljajsko-učni poti.

Miniaturna vasica je v celoti zgrajena iz slovenskega
lesa, ki je zaščiten z naravnimi, zdravju neškodljivimi
materiali. Nahaja se v neposredni bližini osnovne
šole, v Parku generacij Sveta Ana.

Park generacij - prostor za
športne aktivnosti

Doživetja za vso družino

Park generacij Sveta Ana ponuja številne možnosti
za šport, zdravo preživljanje prostega časa in
sprostitev v idiličnem okolju Svete Ane. V parku so
nameščeni:
• športno igralne naprave (motorične naprave),
• fitnes na prostem in
• fitnes za seniorje.

V parku se je možno pomeriti še v kegljanju na
vrvici, košarki, nogometu, odbojki, tenisu in
badmintonu ali se preizkusiti v teku na tekaški
progi.

Park generacĳ
Sveta Ana



Destinacija Sveta Ana je mirna, varna podeželska
občina, kjer se trudimo ohraniti našo čudovito,
zeleno, razgibano in biotsko raznovrstno pokrajino
Slovenskih goric čim bolj neokrnjeno. V svojem
vsakdanjiku sledimo tradiciji in kulturi prednikov, 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.

V letih 2018 in 2022 smo prejeli srebrni znak
Slovenia Green destination, s katerim smo pridobili
potrditev, da je Sveta Ana turizmu, okolju,
obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.

Zelena destinacija Kje nas najdete?

Informacije
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Tel.: 02/729 58 80
E-naslov: obcina@sv-ana.si
Splet: www.sv-ana.si

Zloženka je nastala v sklopu projekta »Miniaturna vasica v
Parku generacij Sveta Ana«, ki je sofinanciran iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
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v Parku generacĳ
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