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Razstavi Ekosistemi Slovenije in Biodiverziteta 
Slovenije smo v jesenskem času premestili na go-
stovanje v Regionalni promocijski center, Expano 
v Mursko Soboto. 

V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prire-
jali kina pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč'mo 
hrane stran« in »Žejni svet« smo v septembru premi-
erno v Pomurju predvajali novi slovenski dokumen-
tarni 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 bio-
diverzitete in sodelovanja lokalne skupnosti s Koz-
janskim 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, 

Biodiverziteta Slovenije ob Regionalnem promocijskem 
centru Expano, foto Tomaž Koltai

Film Divja Slovenija v Gledališču Park Murska Sobota, foto 
Tomaž Koltai

NAŠE DELO V PROJEKTU LIFE NATURAVIVA, BIODIVERZITETA - 
UMETNOST ŽIVLJENJA

Life Naturaviva, biodiverziteta 
- umetnost življenja, je projekt, 
v katerem želimo v Javnem 

zavodu Krajinski park Goričko skupaj z devetimi 
drugimi partnerji po Sloveniji čim širši javnosti 
predstaviti bogato biodiverziteto oziroma biotsko 
pestrost Slovenije. V našem zavodu se v projektu 
trudimo predvsem z razkrivanjem pestrosti narave 
našega prostora - Krajinskega parka Goričko. 

Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z raz-
ličnimi aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske 
in srednješolske skupine smo organizirali številne 
brezplačne naravoslovne dneve in naravoslovne de-
lavnice, 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 predava-
nja na temo biotske pestrosti, na potopisnih pre-
davanjih 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 Ma-
gična narava 2019 in razstavo Ekosistemi Slovenije, 
v grajskem parku pa je bila postavljena velika zuna-
nja razstava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki 
so jo pripravili sodelavci projekta na Nacionalnem 
inštitutu za biologijo. V sodelovanju s Inštitutom 
Lutra smo priredili tudi otvoritev omenjenih razstav 
s koncertom klasične glasbe. 
Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi, Pre-
živeti z netopirji, v Kančevcih smo izvedli več vo-
denih ogledov z različnimi starostnimi skupinami. 

Naravoslovni dan v Lončarovcih, foto Nuša Vegi Kalamar
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rektorica zavoda, Stanka Dešnik in predsednica 
društva, Marjetka Škafar. V nadaljevanju so bili 
javno pohvaljeni ter nagrajeni prejemniki priznanj 
za NAJ travnik in NAJ ograček z brajdo v letu 
2021. Na izbor za NAJ travnik se je letos prijavilo 
16 lastnikov. Na izbor za NAJ ograček z brajdo 
so se letos prijavili 4 lastniki ogračekov, 1 lastnik 
ogračeka z brajdo in 2 lastnika brajde, torej sku-
pno 7 lastnikov. Vsem sodelujočim se zahvaljuje-
mo in jim čestitamo ter vabimo k sodelovanju v 
naslednjem letu.
Obiskovalci obeh dogodkov so si poleg stalnih muzej-
skih zbirk in razstav lahko v palaciju gradu ogledali 
fotografsko razstavo Magična narava 2019, Goričko 
živi z Naturo 2000, v novem stolpu razstavo jabolk 
in hrušk starih sort iz dežele vulkanov in v grajskem 
parku razstavo Biodiverziteta Slovenije.

Jesenska dogodka sta bila s strani lokalnega prebival-
stva in organiziranih skupin zaradi lepega vremena 
in raznovrstne ponudbe na stojnicah ter spremljeval-
nih aktivnosti dobro obiskana.

Besedilo: Štefanija Fujs
Slika: Stanka Dešnik

Javni zavod Krajinski park Goričko se je v sodelova-
nju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je tudi letos pridružil 31. dnevom evropske kulturne 
dediščine in 9. tednu kulturne dediščine. Obiskoval-
cem gradu Grad je bil tako na zadnjo nedeljo v sep-
tembru ob Dnevu odprtih vrat omogočen prost vstop 
v obnovljene grajske prostore, organizirana pa sta 
bila tudi dva vodena ogleda. Letošnji Dnevi evropske 
kulturne dediščine so potekali pod sloganom Dober 
tek!, zato smo v goste povabili goričke kmete in po-
nudnike, ki so na stojnicah ponujali svoje domače 
produkte in okusne kulinarične dobrote.

Na prvo soboto v oktobru pa je Javni zavod Kra-
jinski park Goričko v sodelovanju z Goričkim drüj-
štvom za lepše vütro organiziral že 15. grajski bazar 
z goričkimi meštri, na katerem je na grajskem dvo-
rišču 15 ponudnikov domače in umetnostne obrti 
ter domačih dobrot poskrbelo za pravo sejemsko 
vzdušje. Ponudbo upravičencev do Kolektivne bla-
govne znamke Krajinski park Goričko je dopolnila 
kulinarična ponudba. Sejemsko dogajanje so člani 
Goričkoga drüjštva za lepše vütro obogatili s spre-
hodom z zeliščarjem in fračarijo.
Obiskovalce in povabljene goste sta nagovorili di-

Krajinski park Goričko

na kateri bo predstavljena biodiverziteta Krajin-
skega 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 ob-
veščeni na naši spletni strani www.park-goricko.
org in spletnih straneh naših socialnih omrežij, 
podrobne informacije o projektu LIFE NATU-
RAVIVA pa lahko najdete na spletni strani www.
naturaviva.si.

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 
Gornji Petrovci želimo mirne in predvsem zdrave 
božične praznike ter uspešno leto 2022. 

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

JESENSKO DOGAJANJE NA GRADU GRAD

Prikaz obrti kovača Franko Franca iz Puconcev, foto Stanka Dešnik

Bogata ponudba na stojnicah, foto Stanka Dešnik




