
Ura Raziskovalni spust po Muri

09:00 - 09:30

Izdelaj si svojo ribo!  

(Društvo za preučevanje rib 

Slovenije)

Lutkovna predstava "Žabica 

je rešena" (Zavod RS za 

varstvo narave)

Spoznajte bobra in njegovo 

bivališče!(Zavod RS za 

varstvo narave)

Doživljajski šotor ugank o 

okolju in naravi (WWF 

Austria)

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

Raziskovanje narave z vsemi 

čuti! (Društvo študentov 

naravoslovja)

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

Raziskovalni spust po Muri

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00 

16:00 - 16:30

Kviz - Kako dobro poznaš 

naravo? (FNM - Oddelek za 

biologijo)

PROGRAM, 12.–13. 6. 201, Stadion Veržej, Mlinska cesta             programi, primerni tudi za osebe s posebnimi 

potrebami  
! Pri večjih skupinah prosimo za predhodno prijavo na 

aktivnosti - priložena prijavnica     

! Ne pozabite na ustrezno zaščito pred komarji ter 

terensko obutev in oblačila 

Spoznajmo gozdove ob reki 

Muri - slovenski Amazonki! 

(Zavod za gozdove Slovenije, 

Zavod RS za varstvo narave)

VODENI RAZISKOVALNI SPREHOD

"Netopirji – skrivnostni nočni letalci!" (Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev), "Živa voda - od biodiverzitete do pipe" (Lutra), razstava svežih gob (Gobarsko društvo Ptuj) in razstave v rokodelskem centru DUO.

Spoznavanje in popis 

dnevnih metuljev na 

travnikih v Veržeju in okolici 

(Krajinski park Goričko)

Murske kače in kačoni 

(Prirodoslovni muzej 

Slovenije)
Geološke delavnice o 

kamninah mineralih in 

fosilih (Geološki zavod 

Slovenije, NTF - Oddelek za 

geologijo in Slovensko 

geološko društvo)

Popis invazivnih rastlinskih 

vrst ob reki Muri in prikaz 

odstranjevanja (Društvo 

študentov naravoslovja)

Transektni popis dnevnih 

metuljev (Društvo za 

proučevanje in ohranjanje 

Metuljev Slovenije)

TERENSKI POPIS VRST (prikaz)

Kartiranje flore in 

vegetacije ob Muri (FNM - 

Oddelek za biologijo)

Kje in kakšna podzemna 

voda se skriva v Veržeju? 

(Geološki zavod Slovenije, 

NTF - Oddelek za geologijo in 

Slovensko geološko društvo)

TERENSKI POPIS VRST (prikaz)

Spoznavanje ptic in 

poplavnih gozdov med 

Veržejem in Vučjo vasjo 

(Krajinski park Goričko in 

Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije)

Mura in njeno zlato, 

spiranje zlata (T. Kristofič)

Otvoritev dogodka Bioblitz in razglasitev zmagovalcev likovnega natečaja "Mura - živa reka" (kulturni program OŠ Veržej)

Spoznavanje in popis 

pisanih akrobatov - kačjih 

pastirjev (Slovensko 

odonatološko društvo) Geološka delavnica "Kaj se 

skriva v zakladu? 

(Prirodoslovni muzej 

Slovenije)

Murske kače in kačoni 

(Prirodoslovni muzej 

Slovenije)

Jožefinska kartografija na 

terenu s pomočjo 

Marignonske merilne mize 

(Muzej norosti Trate, FF - 

Oddelek za geografijo) 

Pripovedke o življenju ob 

reki Muri in ustvarjalna 

delavnica (Pomurski muzej 

Murska Sobota

Netopir – moj skrivnostni 

sosed (Slovensko društvo za 

proučevanje in varstvo 

netopirjev)

Okrasje v dediščini (Zavod 

za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije)

Ustvari ptico! (Društvo za 

opazovanje in preučevanje 

ptic Slovenije)

Kviz - Kako dobro poznaš 

naravo? (FNM - Oddelek za 

biologijo)

Spoznaj naravo drugače 

(FNM - Oddelek za biologijo)

Izdelovanje žabic in igrica 

"Ujemi ribico" (Krajinski 

park Goričko)

Je rastlina strupena ali 

zdravilna? (FNM - Oddelek 

za biologijo)

Je rastlina strupena ali 

zdravilna? (FNM - Oddelek 

za biologijo)

Ustvari ptico! (Društvo za 

opazovanje in preučevanje 

ptic Slovenije)

Predstavitev aktivnosti 

Slovenskih UNESCO 

pridruženih šol in UNESCO 

glasnikov 

Geološka delavnica "Kaj se 

skriva v zakladu? 

(Prirodoslovni muzej 

Slovenije)

Otvoritev in ogled razstave najboljših  likovnih del natečaja "Mura - živa reka"

Spoznavanje ptic, sesalcev 

in rastlin na kopnem in iz 

čolna med Vučjo vasjo in 

Ižakovci: program traja od 9. 

do 15. ure, največ 17 oseb, 

potrebne predprijave. (Zveza 

društev Moja Mura, Lutra)

Pripovedke o življenju ob 

reki Muri in ustvarjalna 

delavnica (Pomurski muzej 

Murska Sobota

Inventarizacija rastišč 

tujerodnih invazivnih vrst 

(FNM - Oddelek za biologijo, 

Društvo študentov 

naravoslovja)Nabiranje in določanje gob 

v poplavni loki  (Gobarsko 

društvo Ptuj)

Skrivnostni podvodni svet 

reke Mure (Muzej norosti 

Trate, Društvo za 

preučevanje rib Slovenije, 

Zveza ribiških družin 

Maribor)

Rokodelske delavnice v 

rokodelskem centu DUO v 

Veržeju (Zavod Marianum)      

in                                                  

Dan odprtih vrat 

Čebelarskega društva Veržej 

Vodeni ogledi od 9. do 16. 

ure

Spoznavanje in popis 

pisanih akrobatov - kačjih 

pastirjev (Slovensko 

odonatološko društvo) 

Pohod po mrtvicah reke 

Mure (Učna gozdna pot, TD 

Veržej)

Spoznajmo gozdove ob reki 

Muri - slovenski Amazonki! 

(Zavod za gozdove Slovenije, 

Zavod RS za varstvo narave)
Spoznavanje geografskih 

značilnosti pokrajine ob 

Muri ( Zavod Logarica)

Kako izdelati herbarij? (FNM 

- Oddelek za biologijo)

Mura in njeno zlato, 

spiranje zlata (T. Kristofič)

Sodelujoče organizacije se bodo predstavljale na stojnicah.                                                                            

DELAVNICE

DELAVNICE

Raziskovanje narave z vsemi 

čuti! (Društvo študentov 

naravoslovja)

Rokodelske delavnice v 

rokodelskem centu DUO 

(Rokodelski center Veržej, 

Pušenjakova ulica 1)                                                                                             

Dan odprtih vrat 

Čebelarskega društva Veržej 

(Čebelarsko društvo Veržej

Narcisna 14) Vodeni ogledi 

od 9. do 16. ure)

Program aktivnosti bo spremljala še likovna razstava najboljših likovnih del natečaja "Mura - živa reka", fotografske razstave "Skrivnostni svet reke Mure" (Muzej norosti Trate, Društvo za proučevanje rib Slovenije, Zveza ribiških družin),                                                                 

VODENI RAZISKOVALNI SPREHOD

Kartografija nekoč in danes 

(FNM - Oddelek za biologijo)

Kartiranje flore in 

vegetacije ob Muri (FNM - 

Oddelek za biologijo)

Spoznavanje in popis 

dnevnih metuljev na 

travnikih v Veržeju in okolici 

(Krajinski park Goričko)



16:30 - 17:00

Stadion Veržej Občina Veržej (dvorana)

17:00 - 17:30
Evropsko pomembne ribje 

vrste v Muri

Podzemna in termalna voda - 

geotermalna energija na 

vašem pragu 

Otroške ustvarjalne 

delavnice (Zavod RS za 

varstvo narave)

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

20:15 - 21:00
Netopirji – skrivnostni nočni 

letalci!

Pisani svet kačjih pastirjev 

ob Muri

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00 Čarna reka II

22:00 - 22:30 Dragocena mokrišča

22:30 - 23:00 Krajinski park Goričko

23:00 - 24:00

00:00 - 01:00 Park Mura

01:00 - 02:00

02:00 - 03:00

03:00 - 04:00

04:00 - 05:00

05:00 - 06:00

06:00 - 07:00

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00 Zaključek Bioblitz

Spoznavanje nočnih ptic in 

poplavnih gozdov med 

Veržejem in Vučjo vasjo 

(Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije)

Spoznavanje ptic in 

poplavnih gozdov med 

Veržejem in Vučjo vasjo 

(Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije)

Spoznavanje ptic in 

poplavnih gozdov med 

Veržejem in Vučjo vasjo 

(Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije)

Predstavitev delnih rezultatov Bioblitz in slavnostni gost

Otroške ustvarjalne 

delavnice (Zavod RS za 

varstvo narave)

Zanimiva astronomija - 

orientacija na nebu, 

raziskovanje nočnega neba 

s teleskopom (Astronomsko 

društvo orion)

Prikaz merjenja in nočne 

meritve svetlobne 

onesnaženosti na širšem 

območju Veržeja (FF - 

Oddelek za geografijo)

PREDAVANJA DELAVNICE IN VODENI RAZISKOVALNI SPREHODI

NOČ DOKUMENTARNEGA FILMA O POMURJU

Objektivizacija reke Mure

Brez metuljev ni pravega 

sončnega dne

Čarna reka I 

Glive obrečnih poplavnih lok

Otroške ustvarjalne 

delavnice (Zavod RS za 

varstvo narave)Kje in kakšna podzemna 

voda se skriva v Veržeju? 

(Geološki zavod Slovenije, 

NTF - Oddelek za geologijo in 

Slovensko geološko društvo)

Fosili – skrivnostne priče 

geološke preteklosti

Franček – prva črna štorklja, 

kateri smo sledili v Afriko

Biosferni rezervati 

(predstavniki nacionalnega 

odbora Človek in biosfera / 

MAB)

Otroške ustvarjalne 

delavnice (Zavod RS za 

varstvo narave)

Opazovanje nočnih 

metuljev z metodo 

središčno osvetljenega 

šotora (Društvo za 

proučevanje in ohranjanje 

Metuljev Slovenije)

Mura zibelka življenja

19:30 - 20:15 

Sprehod z netopirji! (Slo. 

društvo za proučevanje in 

varstvo netopirjev)




