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TURIZEM IN OKOLJE 

Stojnica Vulkanije v Ljubljani na dogodku Diši po Prekmurju  
(Foto: Arhiv ZUKD Grad)

Pohodniki na 4. pohodu po Olijevi vulkanski poti (Foto: Lidija Norčič) Kino pod zvezdami (Foto: T. Koltai)

okviru projekta Mura Raba tour, ki je potekala v Gornji Rad-
goni, krtek Oli pa je obiskal tudi Mačje mesto v Radencih.
V poletnem času vabimo vse, da nas obiščete, se popeljete 
po vulkanski pokrajini, sodelujete v nagradni igri in spo-
znate lepote kristala olivina.

Danijela Krpič

POHOD PO OLIJEVI  
VULKANSKI POTI
Sončna sobota v maju je letos na 4. pohod po Olijevi vul-
kanski poti privabila lepo število pohodnikov. Zbrali smo se 
na trgu pred Vulkanijo, kjer nas je pozdravil tudi krtek Oli in 
pohodnikom razdelili kupone za 50% popust na vstopnico 
Vulkanije. Po skupinskem fotografiranju smo se podali na 
11 km dolg pohod po kraterjih našega vulkana. 
Letos smo krenili proti severu in se najprej ustavili v ka-
mnolomu bazaltnega tufa, kjer smo si ogledali dva kratka 
filma o olivinu in delu v kamnolomu nekoč. Nato smo se 
podali na severno steno kraterja, od koder se nam je odprl 
lep razgled na celoten krater in južno steno, ki jo je izbruh 
vulkana podrl, material pa se je izlil proti jugu, torej proti 
Belemu križu. Tu smo imeli tudi prvo postojanko z okrep-
čilom. Pot smo nadaljevali po vzhodni steni kraterja do 
gradu Grad in se nato povzpeli na manjši krater, kjer stoji 
Kripta. Po spustu s kraterja smo nadaljevali pot mimo Ma-
rofa in skozi Pörgo nazaj do Vulkanije. Pot smo zaključili v 

domači gostilni, kjer smo imeli vulkansko malico. Pohoda 
se je udeležilo 74 pohodnikov, med njimi so bili mladinci 
Planinskega društva Matica Murska Sobota.
Vabimo vse ljubitelje narave, da se nam pridružite nasle-
dnje leto na 5. pohodu po Olijevi vulkanski poti.

Danijela Krpič

POLETNI KINO NA GRAJSKEM 
DVORIŠČU S FILMOM ”ZEMLJA, 
NAŠ DOM”
V petek, 24. maja 2019, 
smo na dvorišču gradu 
Grad pričeli s t. i. poletnimi 
kino večeri, ki jih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko orga-
niziramo v sklopu projekta LIFE Naturaviva. Kot prvi film smo 
izbrali dokumentarec ”Zemlja, naš dom”, ki  nam je postregel 
z izvrstno produkcijo in seveda s presunljivim sporočilom.
Sporočilo filma, kar izhaja že iz naslova, je bilo dejstvo, da 
je Zemlja naš edini dom. Bogat preplet živega in neživega 
sveta je skozi milijarde let ustvarjal gostoljubno okolje, v 
katerem smo svoje mesto našli ljudje. Toda prav ljudje, ki 
predstavljamo zgolj eno vrsto med milijoni drugih, smo 
v zadnjem stoletju z uničevalskim in bliskovitim izčrpa-
vanjem naravnih virov vplivali na spremembe podnebja, 
uničili velik del življenjskih okolij in s slednjim ter s preti-
ranim lovom povzročili izumrtje številnih vrst organizmov. 
Vplivali smo tudi na vodne vire, prst ter zrak, za povrh pa 
največkrat vire izkoriščamo bogati, negativne posledice pa 
prepuščamo v breme revnim prebivalcem planeta. Zato je 
skrajni čas, da začnemo ravnati z okoljem bolj odgovorno. 
Odziv obiskovalcev nad filmom je bil zelo pozitiven, zato 
smo prepričani, da je pri vseh pustil pečat. 
Staro grajsko poslopje je ponudilo neverjetno akustiko in 
pravi ambient, zaposleni pa smo bili veseli precejšnjega 
obiska, kar nam je dalo motivacijo, da nadaljujemo z izbiro 
odličnih filmov tudi v prihodnje. Projekcije se bodo odvijale 
še tekom poletja in tudi v prihodnjih letih, zato vse občane 
vljudno vabimo, da se nam znova pridružijo. 

Tomaž Koltai


