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Vhod v Tropski vrt v Dobrovniku

Zeleno je naložba, ne strošek
Štorklja, ki jo domačini imenujejo štrk, je v zadnjih
letih upodobljena tudi v grbu občine Velika Polana.
Številne razvojne projekte so navezali prav nanjo, preje
li zanje dober milijon evrov evropskih sredstev, ali kot
pravi župan Damijan Jaklin: »Glede črpanja evropskih
sredstev smo najuspešnejša občina v državi.« Sestavni
del raznih projektov in programov je ozaveščanje ljudi
ter skrb za sobivanje ljudi in štorkelj. Tudi zato je Velika
Polana kot edini kraj v Sloveniji dobila naziv evropska
vas štorkelj. Podelila jim ga je evropska fundacija
Euronatur, z njim pa se ponašajo tudi redka območja v
drugih evropskih državah. In ko smo že pri priznanjih:
lani je Turistična zveza Slovenije Veliko Polano izbrala
za najlepše urejen slovenski izletniški kraj, v okviru
tekmovanja Entente Florale Europe je prejela za ureje
nost zlato nagrado in kot Dežela štorkelj še posebno
nagrado, izraženo v utemeljitvi: »Zeleno je naložba, ne
strošek.«
Ko so v okviru programa Vas štorkelj začeli šteti štor
klje na svojem območju, so v Veliki in Mali Polani našte
li skupno devet štorkljinih gnezd od kakšnih 200 družin
štorkelj, kolikor so jih ornitologi našteli v prekmurski
ravnici. Zdaj se vsako leto konec marca ali v začetku
aprila s prezimovanja v podsaharski Afriki v Polano
vrača nekaj manj štorkelj, kar pripisujejo opuščanju
živinoreje in polj ter zaraščanju travnikov, kjer sicer
štorklje najdejo največ hrane, ter spomladanski zmrzali
pred nekaj leti.

Skrb za zapuščino rojaka Miška Kranjca
Nasproti parka Dežela štorkelj vstopimo v lepo obno
vljeno rojstno hišo Miška Kranjca s stalno razstavo nje
govih knjig, različnih dokumentov in njegovih likovnih
del, kar preseneti, saj pisatelja manj poznamo po tej
ustvarjalnosti. V hiši so uredili tudi nekaj apartmajev, v
katerih gostje spijo na posteljah s slamo, ob njej pa
bivalne ustvarjalno-doživljajske ateljeje, medtem ko
drugih prenočiš za turiste v kraju za zdaj ni. Ob pisate
ljevi domačiji že uspeva nekaj sort avtohtone vinske
trte, zasadili so zlasti sorte, ki v prekmurskih vinogra
dih počasi izginjajo.
»Občina Velika Polana je lastnica celotne stavbne
dediščine našega rojaka Miška Kranjca, saj smo v
Lendavskih goricah, čeprav te ne sodijo v našo občino,
odkupili Kranjčevo zidanico, kulturno-zgodovinski spo
menik, in tamkajšnji pisateljev vinograd. Na obnovo
zidanica še čaka, v vinogradih pa je naše vinogradniško
društvo že zasadilo 2800 trsov, tudi šipona, ki iz naših
vinogradov postopoma izginja,« opisuje skrb za kultur
no in naravno dediščino polanski župan Jaklin.

Copekov potočni mlin
Park Dežela štorkelj je izhodišče za odkrivanje širše
ga polanskega območja, saj tod začenja oziroma končuje
več pohodniških in kolesarskih poti, slednje so del kole
sarske mreže ob reki Muri. Ena od pohodniških in kole
sarskih poti skozi Malo Polano in ob obronkih
Polanskega loga, gozda črne jelše, vodi do Copekovega
mlina ob potoku Črnec. Mlin je edini preostali od petih
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