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- dogodki v občini    - dejavnosti društev                    - ostali prispevki   
- obvestila     - uradne objave
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Life Naturaviva, biodiverziteta – umetnost življenja, je 
projekt, v katerem želimo na Javnem zavodu Krajinski 
park Goričko skupaj z devetimi drugimi partnerji 
po Sloveniji čim širši javnosti predstaviti bogato 
biodiverziteto oziroma biotsko pestrost Slovenije. 
Na našem zavodu se v projektu trudimo predvsem 
z razkrivanjem pestrosti narave našega prostora - 
Krajinskega parka Goričko. 

Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z 
različnimi aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske 
in srednješolske skupine smo organizirali številne 
brezplačne naravoslovne dneve in naravoslovne 
delavnice, na katerih mlajšim skupinam na zabaven 
in praktičen način pokažemo, zakaj je na Goričkem 
velika naravna pestrost, zakaj je pomembna in kaj vse 
zajema. 

Za splošno javnost smo izvedli različna predavanja na 
temo biotske pestrosti, na potopisnih predavanjih pa 
so različni predavatelji predstavili tudi biodiverziteto 
drugih delov sveta. V aprilu 2021 so Goričanci in 
Goričanke po pošti prejeli novičnik z naslovom 
»Biodiverziteta in voda«, v katerem smo predstavili 
živalsko in rastlinsko pestrost vodnih življenjskih 
prostorov na Goričkem. V prostorih gradu Grad smo 
gostili fotografsko razstavo Magična narava 2019 in 
razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, v 
grajskem parku pa je bila postavljena velika zunanja 
razstava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki so jo 
pripravili sodelavci projekta na Nacionalnem inštitutu 
za biologijo. V sodelovanju z Inštitutom Lutra smo 
priredili tudi otvoritev omenjenih razstav s koncertom 
klasične glasbe. 

Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi 
Preživeti z netopirji v Kančevcih smo izvedli več 

Naše delo v projektu LIFE NATURAVIVA, 
biodiverziteta – umetnost življenja

vodenih ogledov z različnimi starostnimi skupinami. 
Razstavi Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta 
ter Biodiverziteta Slovenije smo v jesenskem času 
premestili na gostovanje v Regionalni promocijski 
center Expano ter razstavo Ekosistemi Slovenije in 
biodiverziteta v mesecu decembru v Pomursko in 
študijsko knjižnico v Mursko Soboto.

V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prirejali 
kina pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč'mo hrane 
stran« in »Žejni svet« smo v septembru premierno 
v Pomurju predvajali novi slovenski dokumentarni 
film »Divja Slovenija«. Predvajanje slednjega smo  
ponovili še v Gledališču Park v Murski Soboti. 

V mesecu oktobru smo izvedli tudi prvi izlet za 
deležnike Krajinskega parka Goričko. Skupaj z 
udeleženci iz občinskih uprav, turističnega zavoda, 
lokalnih društev, osnovne šole, rokodelskih obrti in 
našega zavoda smo si na Prazniku kozjanskega jabolka 
ogledali primer dobre prakse varstva biodiverzitete in 
sodelovanja lokalne skupnosti s Kozjanskim parkom. 

Pred zaključkom projekta avgusta prihodnje leto 
nas čaka še nekaj dela. Večino omenjenih aktivnosti 
bomo izvajali tudi v letu 2022, poleg le-teh pa 
bomo vzpostavili še zunanjo razstavo, na kateri 
bo predstavljena biodiverziteta Krajinskega parka 
Goričko, organizirali bomo še tri izlete za deležnike 
našega parka, izdelali bomo načrt interpretacije in 
organizirali izobraževanja vodnikov po naravi. O 
vseh aktivnostih boste obveščeni na naši spletni 
strani www.park-goricko.org in spletnih straneh naših 
socialnih omrežij, podrobne informacije o projektu 
LIFE NATURAVIVA pa lahko najdete na spletni 
strani www.naturaviva.si.
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Vabimo vas, da v prazničnem delu leta raziščete 
čudovito naravo našega parka in še bolje spoznate, 
v kako lepem, mirnem in bogatem  naravnem okolju 
živimo. Skupaj se potrudimo, da ga takšnega tudi 
ohranimo. Vsem občanom in občankam Občine Hodoš 
želimo mirne in predvsem zdrave božične praznike ter 
uspešno leto 2022. 

Besedilo: Tomaž Koltai
Slika: Tomaž Koltai in Nuša Vegi Kalamar

»Manjka mi družbe«

Gospod iz ene od vasi na Goričkem, živi sam, brez sorodnikov, v hišici, ki bi že zdavnaj bila potrebna obnove. Pred 
leti se je poškodoval in zaradi posledic poškodbe postal nezaposljiv. Na prvi pogled se njegova invalidnost ne opazi. 

Sam pravi, da so ljudje vedno bolj zaprti in se mu zdi, da nihče okoli njega več ne pomaga rad. On ne more drugim 
pomagati in zato tudi drugi zanj težje najdejo čas. Nekateri so mu celo svetovali, da se naj zaposli in zasluži denar, 
namesto da prosi za pomoč. Zato raje več ne prosi. Bi mu pa pomoč prišla še kako prav, vsaj za večja nujna opravila. 
»Včasih sem vsa drva sam spravil, razžagal in zložil. Imel sem čas in počasi delal. Zdaj tudi imam podrta debla, tam 
zadaj. Ne dobim pa nikogar, da bi mi jih vsaj razžagal.« Pove tudi, da mu manjka družba, da je sam, nima nikogar 
za pogovor.  Vsak človek potrebuje toplino človeškega stika, pogovor, občutek človeške bližine. Če se ozremo okoli 
sebe, v naši bližini sigurno najdemo posameznike, ki živijo drugače kot ljudje v njihovi širši okolici. Večkrat ostanejo 
pozabljeni ob hitrem tempu, ki ga narekuje sodobna družba. Če s svojim ravnanjem zmotijo okolico, so deležni 
neodobravanja in kritik. Večinoma pa bi rabili le bolj oseben pristop, razumevanje potreb, prilagojeno pomoč. 
Socialno vključevanje, opolnomočenje in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin je poslanstvo Društva Mozaik, 
društva za socialno vključenost v Murski Soboti.
Da bi lahko ranljivim skupinam pomagali in jim prišli nasproti pri njihovih potrebah, moramo te potrebe najprej 
videti in jih dobro poznati. V ta namen društvo Mozaik izvaja socialnovarstvena programa Za boljši jutri z demenco 
in Pomoč na vratih - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo (v nadaljevanju: Pomoč na 
vratih). Pomoč na vratih je brezplačni preventivni program koordinacije in podpore s ciljem, da potencialni brezdomni 
obdržijo bivališče. Bistvena prednost programa je v tem, da se 
izvaja v okolju, kjer uporabniki živijo in v trenutku, ko pomoč 
najbolj potrebujejo. V ta namen zagotavljamo dostopnost med 
delavniki po telefonu in e-pošti med 8.00 in 16.00 uro, v torek 
in četrtek pa tudi med 17.00 in 19.00 uro. Terenski obiski se 
izvajajo vsak delavnik po predhodnem dogovoru.
Kontaktni podatki: 070 336 663 (Sonja Šavel) in 070 673 759 
(Anja Žižek), pomocnavratih@gmail.com. 
Program Za boljši jutri z demenco je za udeležence prav tako 
brezplačen. Namenjen je osebam z demenco in njihovim 
svojcem. Nudimo pomoč in podporo osebam z demenco, 
da čim dlje kvalitetno živijo v domačem okolju. Izvajamo 
delavnice ohranjanja kognitivnih spretnosti, vzdrževanja 
telesne kondicije, kreativne, razvedrilne, kulinarične in 
glasbene delavnice. Pomoči in podpore so deležni tudi svojci, 
ki doma skrbijo za starejšo osebo z demenco. Svojcem 
nudimo individualno svetovanje in skupino za samopomoč, 
namenjeno boljšemu prepoznavanju in razumevanju bolezni, 
lažjemu premagovanju vsakodnevnih težav in dvigu kvalitete 
družinskega življenja.
Kontaktni podatki: 041 380 430 (Nevenka Zrim), 
za.boljsi.jutri.d@gmail.com. 

Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.
Sonja Šavel




