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Goričko drüjštvo za lepše vütro na sejmu Alpe Adria 2019 (Foto: B. Rajk) 

Glineni bočkor za 3 pohodnike, ki so bili v letu 2018 na vseh 43 
pohodih, vpisanih v Izkaznico pohodov po Goričkem

Nemci in Rusi. Povečuje se tudi število gostov, ki prihajajo 
iz bolj oddaljenih krajev Evrope in sveta. Še vedno najbolj 
obiskana pa je osrednja tradicionalna prireditev – Grajski 
bazar, ki je namenjena promociji in prodaji izdelkov ter 
produktov kolektivne blagovne znamke »Krajinski park 
Goričko«. 
Za nami je uspešna turistična sezona in pred nami novi 
izzivi, zato vas vabimo, da skupaj z novimi produkti priva-
bimo čim več obiskovalcev, ki si želijo raznolikih in aktivnih 
doživetij ob odkrivanju naravnih lepot in kulturnih zanimi-
vosti naše pokrajine.  Marina Horvat

IZKAZNICA POHODNIKA/
POHODNICE PO GORIČKEM V 
LETU 2019
Goričko drüjštvo za lepše vütro je v letu 2019 izdalo že 10. 
Izkaznico pohodnika/pohodnice po Goričkem. Letos je v 
izkaznico iz območja Goričkega in njegovega obrobja vklju-
čenih 40 pohodov. V omenjeni izkaznici je tudi 7 pohodov 
Občine Grad. Namen izkaznice je koordinacija pohodov, 
gibanje v naravi, spoznavanje naravnih in kulturnih da-
nosti Goričkega ter druženje. Z veseljem ugotavljamo, da 
zanimanje za pohode narašča in se rekreacije željni obi-
skovalci odpravljajo k nam tudi že organizirano z avtobusi 
in kombiji. 
Vabljeni, da se nam na pohodih pridružite, kajti vsake-
mu udeležencu, ki je letno prisoten na 10 ali več poho-
dih, društvo izda priznanje. Najzvestejšim pohodnikom 
v letu 2018, ki jih je bilo 53, so bila tako na zaključnem 
Pohodu treh kraljev v Filovcih, 5. januarja 2019, po-
deljena priznanja, 3 pohodniki, ki so se udeležili vseh 
43 pohodov, pa so za nagrado prejeli glineni bočkor.  
Izkaznico lahko dobite pred pričetkom vsakega pohoda, 
ki je v izkaznico vpisan. Poleg pohodov po Goričkem pa se 
bodo pohodniki lahko udeležili še letne pohodne ekskurzije 
od Slovenskih Konjic do Žič, 24. avgusta 2019.

 Štefanija Fujs 

GORIČKO NA SEJMU ALPE 
ADRIA V LJUBLJANI
Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüjštvo za 
lepše vütro sta se tudi letos v okviru Pomurske turistične 
zveze udeležila sejma Alpe Adria, ki se je odvijal v Ljubljani 
na Gospodarskem razstavišču. Na sejmu smo bili prisotni 
vse dni, to je med 30. januarjem in  2. februarjem 2019.
V stebrni dvorani smo predstavljali ponudbo zavarova-
nega območja narave ter obiskovalce nagovarjali k preži-
vljanju počitnic pri nas v vseh letnih časih. Seznanjali smo 
jih z možnimi ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, 
kolesarskimi in pohodnimi potmi, pohodi, prireditvami, ro-
kodelsko obrtjo in ponudbo domačih produktov. Na stoj-
nici so poleg promocijskega gradiva bili na voljo zeliščni 
čaji, ptičje krmilnice in gnezdilnice, nakit, medenjaki in 
lect, leseni izdelki in igrače, vezenine, jogurti in siri, bučno 
olje in semenke ter suho sadje. Z novo turistično sezono si 
tako v Krajinskem parku Goričko obetamo dober obisk in 
doživetij ter pristnih zgodb željnih obiskovalcev.

Štefanija Fujs 

ODPRTJE GRADU GRAD IN 
RAZSTAVE MAGIČNA NARAVA
Novo sezono obiska gradu smo 1. marca 
2019 kot že nekaj let zapovrstjo pričeli 
z odprtjem razstave, tokrat fotografske 
razstave z naslovom Magična narava, 
ki je nastala v projektu LIFE Natura-
viva. Uvod v dogodek je predstavljalo 
predavanje dr. Davorina Tometa, ki je 
učencem prve triade Osnovne šole Grad 
na zanimiv način razložil pestrost žival-
skega in rastlinskega sveta. Po predavanju je sledil ogled 
naravoslovnih fotografij, s katerimi želimo spodbuditi k 
poznavanju in spoštovanju narave ter krepiti zavest, da 
moramo dragocenosti narave ohranjati za prihodnje gene-
racije. Razstava je bila na ogled do 18. aprila 2019. Razstava, 
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Osnovna šola Grad na otvoritvi razstave Magična narava  
(Foto: S. Dešnik) 

Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke KPG (Foto: S. Dešnik) 

ki ji bo sledila, bo odprta 23. aprila 2019 in bo vsebovala 
fotografije, ki bodo prispele na mednarodni fotografski 
natečaj projekta 321 go z naslovom Ljudje in krajina.

Štefanija Fujs

SREČANJE PREJEMNIKOV 
KOLEKTIVNE BLAGOVNE 
ZNAMKE KRAJINSKI PARK 
GORIČKO 
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) vsako 
leto na redno letno srečanje povabimo tudi imetnike 
kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko (KBZ 
KPG), rokodelce, ponudnike domačih produktov ter vinar-
je, katerih izdelki so zastopani v grajski trgovini. Cilj to-
vrstnih srečanj je, da po letu 2020, ko poteče veljavnost  
KBZ KPG na Uradu za intelektualno lastnino in jo mora 
JZ KPG podaljšati za 10 let, izboljšamo kriterije blagov-
ne znamke. Javni zavod je KBZ KPG registriral leta 2010. 
Javni pozivi za vpis v kolektivno blagovno znamko so bili 
2012, 2014, 2016 in 2018. Imetnikov znamke je skupno 83. 
Na srečanju 1. marca 2019  smo tako po pozdravnem 
nagovoru direktorice zavoda skupaj z dr. Danielo Zavec, 
predsednico Pomurskega društva za kakovost, razmišljali 
o sodelovanju in kakovosti. Navzočim je svetovala, kako 
se naj s svojimi kakovostnimi izdelki in produkti suvereno 

predstavijo na trgu in med seboj povezujejo ter sodelujejo.  
Spregovorili smo še o aktualnih projektih, oglaševanju 
ponudnikov na prenovljeni spletni strani KPG, možnostih 
predstavitve na stojnicah ter obisku gradu in prodaji v letu 
2018. Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem.

Štefanija Fujs

DA BODO PARADIŽNIKI LETOS 
VEČJI …
V pomlad smo na gradu Grad vstopili z dvema predavanje-
ma – strokovnjakinje za vrtnarstvo Miše Pušenjak na temo 
urejanja vrtov brez pesticidov, 15. marca, in strokovnjaka za 
čebele dr. Danila Bevka na temo divjih čebel in čmrljev, 21. 
marca 2019. Miša Pušenjak je poudarila, da je po njenih 
dolgoletnih izkušnjah pri načrtovanju vrta najpomemb-
nejša temeljna priprava, ki prispeva vsaj tretjino uspe-
ha pri pridelku. Vreme, na katerega ne moremo vplivati, 
prispeva do 50 %. Pri pripravi je ključna priprava zemlje, 
pravočasna setev v toplo zemljo ter izbira prave sadike in 
sorte. Najpomembnejši del pri načrtovanju vrta je skrb za 
zemljo. Zemlja mora poleg anorganske snovi vsebovati 
vsaj 3 % organske snovi. Nujno je tudi, da je med trdnimi 
delci dovolj zraka, kar dosežemo z rednim okopavanjem 
in prezračevanjem zgornjih plasti zemlje. Tla naj bodo 
vlažna (ne mokra). V času suše se naj zaliva z deževnico. 
Organska snov, ki jo moramo zagotavljati s pravilnim gno-
jenjem, kolobarjem in pravilno obdelavo tal, je ključna pri 
ohranjanju strukture tal, s katero zmanjšujemo vpliv suše, 
zbitost tal, izboljšamo vezavo hranil v tleh in zmanjšujemo 
odnašanje prsti zaradi dežja in vetra. Sadike na vrt sadi-
mo šele, ko temperatura zemlje doseže 15˚C in ne glede 
na temperaturo zraka, saj je od temperature tal odvisno 
privzemanje hranil, od katerih pa je spet v največji meri 
odvisno, kako uspešno se bodo ukoreninile sadike. Okoli 
vrtnin nasadimo zelišča in cvetlice, saj pisane barve cvetlic 
privabljajo opraševalce, ki so nujni za opraševanje cvetov 
vrtnin in so hkrati plenilci nezaželenih žuželk (npr. listnih 
uši). K boljšemu pridelku prispevajo tudi mešani posevki, 
ki omilijo vplive negativnega kolobarja. Ne pozabimo tudi 
na skrb za koristne živali, zato jim pomagamo z gnezdilni-
cami, hoteli za žuželke in vodnimi kopelmi. Kupe vej pred 
sežiganjem premaknimo, saj se lahko v njih skrivajo jež-
ki. V sadovnjakih s cvetočimi rastlinami po tleh puščamo 
nepokošen cvetoč pas za pašo opraševalcev. Tem je bila 
namenjena pozornost na drugem predavanju, na katerem 
je Danilo Bevk predstavil pomen čmrljev in divjih čebel za 
zanesljivo pridelavo hrane. V Sloveniji živi 35 vrst čmrljev 
in več kot 500 vrst divjih čebel samotark. V raziskavah so 
ugotovili, da opraševanje žuželk ne poveča samo količine 
pridelkov, temveč tudi njihovo kakovost, obliko in prehran-
sko vrednost (tudi vsebnost vitaminov). Kar 1/3 naše hra-
ne oprašijo žuželke, pri čemer so še bolj kot medonosna 
čebela pomembni čmrlji in čebele samotarke. Čmrlji za 
razliko od medonosne čebele letajo po cvetovih že pri le 


