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Pesnica povezuje regije in državi 

Minuli teden so v Lenartu pripravili javno tribuno o trajnostnem razvoju porečja reke Pesnice. Cilj razprave je bil 
oblikovanje uspešne turistične destinacije ob porečje te reke, ki povezuje enajst občin 
 

Reka Pesnica povezuje, kot so povedali na lenarški javni tribuni, občine od Kungote do Ormoža in tudi občine slovenske severovzhodne regije, ki že obstajajo 
na turističnem zemljevidu. Povrhu pa lahko poveže tudi dvoje regij, ki ležita v dveh različnih državah. 
 
 
 
"Tovrstnemu povezovanju je naklonjena skupnost evropskih narodov, ki ji pripadamo in ki tako povezovanje spodbuja kot priložnost čezmejnega sodelovanja 
na vseh področjih človeškega delovanja, ustvarjanja in življenja nasploh. Celostna ponudba regije in njeno trženje se lahko oblikuje samo v celoviti turistični 
destinaciji. Oblikovanje turistične destinacije Porečje Pesnice bo spodbudilo nove pobude vseh sektorjev v javni, zasebni in civilni sferi za naložbe, spodbudilo 
pritok svežega kapitala in posledično odprlo možnosti za zaposlovanje," pojasnjuje širši pomen projekta Janja Viher, direktorica Zavoda za inovativnost in 
podjetništvo kot snovalca projekta. 
 
 
 
Uvodno in zaključno besedo o pomenu projekta in razlogih za povabilo k sodelovanju partnerskih občin, ustanov in strokovnjakov je imel lenarški župan mag. 
Janez Kramberger. Ta je poudaril pomen projekta revitalizacije porečja reke Pesnice in razložil, zakaj je tudi sam osebno pobudnik zagona tovrstnega projekta 
in zakaj je občina Lenart bila pripravljena prevzeti funkcijo vodilnega partnerja v projektu. 
 
 
 
Javno tribuno je kot snovalec pripravil Zavod za inovativnost in podjetništvo ter projektni partnerji Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Razvojna agencija 
Slovenske gorice in Somnium, Institut za razvoj turizma. Predstavitev zasnov projekta z vidika trajnostne rabe naravnih vrednosti in zasnove upravljanja 
območja v porečju reke Pesnice so predstavili strokovnjaki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, med njimi mag. Matjaž Jež in Aleksandra Koren
univ. dipl. biol. Predstavitev z vidika aktivnosti, ciljev in rezultatov, s poudarkom na turizmu in varstvu narave ali trajnostno upravljanje porečja reke Pesnice, so 
predstavili Razvojna agencija Slovenske gorice, Zavod za inovativnost in podjetništvo ter Somnium oziroma njegov direktor Darko Ravnikar. 
 
 
 
V razpravi, ki se je po predstavitvi izhodišč lepo razvnela, so prisotni podprli projekt. Menili so, da ga je treba čim prej zagnati. Ob tem so denimo opozorili tudi 
na posege ob gradnji avtoceste, ki so vplivali na poplavno območje Pesnice, na skrb zbujajočo onesnaženost reke, neusklajenost in premajhno sodelovanje 
vseh, ki upravljajo s porečjem Pesnice, in neupoštevanje naravovarstvenih smernic. Govorili so tudi o zelenem turizmu in udejanjanju posameznih zamisli ter o 

(Darja Lukman Žunec)

Uvodni nagovor in zaključno besedo je v razpravi o porečju Pesnice imel gostitelj, 
lenarški župan mag. Janez Kramberger. 
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izvajanju projekta po fazah. O tem so govorili predvsem lenarški župan mag. Janez Kramberger in pesniški župan Venčeslav Senekovič ter tudi Matjaž Jež
Tanja Hrastar, direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice, in Vida Šavli, predsednica LAS OVTAR Slovenskih goric, ter Stanislav Vedernjak iz UE 
Lenart in Miran Klinc, predstavnik občine Ormož. 
 
 
 
Območje projekta obsega občine Kungota, Pesnica, Lenart, Sveta Trojica, Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž, Juršinci, Dornava, Ptuj in Ormož. Med 
najpomembnejše cilje Viherjeva uvršča: "Ekonomsko-socialne cilje, predvsem izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev območja, izboljšanje stanja 
lokalnega gospodarstva, povečanje zaposlitvenih možnosti ob integraciji matičnega prebivalstva in njihovi aktivni vlogi pri ustvarjanju dodane vrednosti 
območja. Okoljski cilj je hraniti biotsko pestrost območja, zagotoviti usklajeno rabo prostora. Kulturni cilji so širiti zavedanje o pomenu ohranjanja kulture, 
kulturne dediščine in tradicij območja. Ob tem je treba vzpostaviti osnove za trajnostno rabo naravnih vrednost in izboljšati stopnjo poznavanja biotske 
pestrosti, uskladiti rabo prostora in pripraviti izhodišča za upravljanje območja, vzpostaviti kakovostno javno-zasebno partnerstvo za upravljanje, izboljšati 
stanje ekološko pomembnih habitatov in ekonomizirati naravne, kulturnozgodovinske in tradicijske potenciale ter jih vključiti v razvoj trajnostnega turizma, 
predvsem pa tudi povečati informiranost in ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega razvoja in trajnostne rabe porečja reke Pesnice. Med pričakovanimi 
rezultati projekta so zdaj integralni načrt upravljanja z medsektorsko usklajeno rabo prostora, kakovostno sodelovanje med ključnimi dejavniki z območja, 
izboljšanje stanja ekološko pomembnih habitatov, razvita produktna platforma, ki temelji na turistični ponudbi območja, in povečana ozaveščenost širše javnosti 
o pomenu trajnostnega razvoja in rabe območja ter večja repoznavnost območja in njegova opremljenost z informacijskimi tablami." 
 
 
 
Številna umetna jezera 
 
 
 
Na reki Pesnici, v kateri in ob kateri je bil pester živalski in rastlinski svet, so med letoma 1959 in 1968 izpeljali hidromelioracije in oblikovali vodne akumulacije 
v obliki umetnih jezer Pernica, Pristava, Komarnik, Radehova in Trojiško jezero. Kljub posegu v naravo se je tod oblikovalo pomembno ornitološko območje z 
več kot 50 vrstami ptic. Največ jih je v okolici Komarnika, kjer je lenarška občina že oblikovala naravoslovno Franckovo pot, poimenovano po znanem 
lenarškem veterinarju in ljubitelju narave Francu Brezniku. Pomembna je tudi velika kolonija sivih čapelj ob Pesnici pri Bišu v občini Trnovska vas.  
 
 
 

DARJA LUKMAN ŽUNEC
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