
NARAVOSLOVNI 
DAN ZA ŠOLE 

 
Za predmete Spoznavanje 

okolja, Naravoslovje in  
tehnika, Naravoslovje,  

Biologija ter Organizmi v  
naravnem in umetnem  
okolju, smo pripravili 

različne naravoslovne dneve.  
 

Cena na osebo: 2,5 € + vstopnina po veljavnem 
ceniku 

 
Termin: Od novembra do konca marca 

Velikost skupine: do 28 oseb.  
Trajanje: 4-5 šolskih ur 

VODENJE ŠOLSKIH SKUPIN  
 

Skupinam vseh starosti omogočimo doživljanje, božanje 
in rokovanje z udomačenimi prostoživečimi živalmi. 
Vodeno opazujemo in spoznavamo živali v ogradah. 

Vodenje je prilagojeno starosti skupine.  
 

Cena na osebo: 1 € + 
vstopnina po veljavnem 

ceniku 
 

Termin: vsak dan 
Velikost skupine: do 28 

oseb.  
Trajanje dogodka: 45-55 

minut 

Rezervacije: vsak delovni dan 
e-mail: alma.mostrokol@zoo.si 

telefon: 01/ 24 42 180 
 

Program prilagajamo trenutnim razmeram v vrtu. 

 
SREČANJE Z NAJ ŽIVALJO ZA  

OTROKE IN ODRASLE  
 

 
 

Za vse, ki bi radi uresničili svoje sanje in se srečali 
z najljubšo živaljo.  

 
Spoznali boste njenega oskrbnika, jo pomagali 

nahraniti in oskrbeti, nekatere se pustijo tudi pobožati.  
Za srečanje lahko izbirate med: žirafo,  
gepardom, medvedom, kalifornijskim  

morskim levom, dvogrbo kamelo, navdnim varijem, 
risom...  

 
Namenjeno: odraslim in  

otrokom od 5 leta dalje 

 
 

Termini: od torka do nedelje 
 

Trajanje programa: do 30 minut 
 
 

 
 
 

Cena na osebo:  

  

OSKRBNIK ZA EN DAN ZA OTROKE 
IN ODRASLE 

 
Si želite za en dan postati oskrbnik živali ali to  

omogočiti svojemu otroku?  
Čaka vas nepozabno doživetje!  

 
Namenjeno: odraslim in  

otrokom od 5 leta dalje 
 
 

Termini: od torka do nedelje 
 

Trajanje programa: od 8.30 do 
14.00 ure (program vključuje tudi 

topel obrok). 
 

 

Cena na osebo:  

PRAZNOVANJE  
ROJSTNEGA DNE  

 
Za slavljenca in njegove prijatelje 
smo pripravili posebno doživetje. 

 
Nekatere živali po izboru slavljenca 

pestujete in božate. Vodeno si ogledate 
del vrta in  

nahranite nekatere živali. Na koncu vas pogostimo s  
pizzo in napitkom. 

 
Namenjeno: otrokom od 4 leta dalje 

 
Cena: 7,00€ + vstopnina po 

veljavnem ceniku 
 

Trajanje dogodka: 135 minut 

Od ponedeljka do petka 

(razen med šolskimi počitnicami 

in prazniki) 

30,00 € + vstopnina po 

veljavnem ceniku 

Vikendi, prazniki in šolske 

počitnice 

35,00 € + vstopnina po 

veljavnem ceniku 

Od ponedeljka do petka (razen 

med šolskimi počitnicami in prazniki) 

100,00 € + vstopnina po 

veljavnem ceniku 

Vikendi, prazniki in šolske 

počitnice 

110,00 € + vstopnina po 

veljavnem ceniku 



URNIK HRANJENJA IN SREČANJE Z OSKRBNIKI 
 

Za živali, ki so podčrtane, je možnost nakupa kupona in hranjenja ob prisotnosti oskrbnika.  
Velja od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018. * Odpade v primeru dežja! 

DOGODIVŠČINE Z ŽIVALMI 
 
SEPTEMBER: 
 
Sobota              01. 9. 2018      od 16. do 18. ure        
Duhci in ostale živali iz Madagaskarja.  Živalstvo na 
Madagaskarju je zelo posebno in zaradi izsekavanja 
gozdov močno ogroženo. Predstavili vam bomo nekaj 
živalskih vrst z Madagaskarja, ki jih gojimo v našem 
živalskem vrtu in se pri nas uspešno razmnožujejo. 
Nedelja           02. 9. 2018      od 16. do 18. ure        
Netopirnica.   Za edino družino letečih sesalcev 
bomo  izdelali domovanja. 
  
Sobota              08. 9. 2018      od 16. do 18. ure        
Šimpanzi.  Spoznali bomo našo skupino šimpanzov, 
njihovo prehrano ter navade. Šimpanze bomo  primerjali 
s seboj. 
Nedelja           09. 9. 2018      od 16. do 18. ure        
Hiša inkubator in valitev.  Raziskovali bomo kaj je v jajcu 
in iz katerih snovi je. Pestovali bomo žive piščance. 
Ugotavljali kako vemo, kdaj je jajce sveže, staro, surovo 
ali kuhano. Opazovali bomo  jajca v inkubatorju in 
piščance pri izvalitvi. 
 
Sobota  22. 9. 2018    od 16. do 18. ure  
Mačji panda.  Predstavili vam bomo Šano in Maguja, ki 
ju uvrščamo v družino zveri, a se prehranjujeta 
večinoma z rastlinsko hrano. Razložili vam bomo, kaj 
jima omogoča, da lahko plezata po deblih z glavo 
navzdol. 
 
Nedelja  23. 9. 2018 od 16. do 18. ure  
Alpake- južnoameriške kamele.  Spoznali bomo  
južnoameriške ''ovce'', ki jih uvrščamo v skupino kamel. 
 
Sobota 29. 9. 2018 od 15. do 17. ure  
Ohranimo tigra.  Tigri so zelo ogrožene živali. Spoznali 
bomo največjo in najtežjo podvrsto sibirski tiger. Skupaj 
bomo ugotavljali kje živijo, kako lovijo in s čim vse se 
prehranjujejo ter zakaj so v naravi ogroženi. 
 
  
  
 

Delavnice izvajamo v vsakem  
vremenu! Pridržujemo si pravico do  

spremembe programa! 

TABORJENJE 
 

Namenjeno: 

 organiziranim skupinam vseh starosti 

 otrokom od 8 do 12 let 

 odraslim in družinam. 
 
 

Prijave: 01 24 42 180 (med tednom v dopoldanskem času) ali na narocila@zoo.si   
 

Cena na osebo: 30,0€ +  vstopnina po veljavnem ceniku  
 
     Termini: na www.zoo.si  —> ponudba —> taborjenje 
 

Program bomo izvedli v primeru zadostnega števila udeležencev. 
Program bomo prilagodili starosti udeležencev in trenutnim razmeram v Živalskem vrtu Ljubljana, zato lahko pride do manjših sprememb. 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

 9.30   morski lev   morski lev       

9.45 pelikan pelikan pelikan pelikan pelikan pelikan pelikan 

10.00   azijski slon 
- trening 

azijski slon 
- trening 

azijski slon - 
trening 

azijski slon 
- trening 

azijski slon 
- trening 

azijski slon 
- trening 

10.15   medved  medved  medved 

11.00 morski lev   morski lev   morski lev morski lev morski lev 

11.10   bradata 
agama 

   bradata 
agama 

15.00    ris    ris   ris  

15.40      panterski 
kameleon 

 

16.00   sprint 
geparda * 

  sprint 
geparda * 

sprint 
geparda * 

17.00 morski lev morski lev  morski lev morski lev morski lev morski lev 

17.30   azijski slon azijski slon azijski slon azijski slon azijski slon azijski slon 

18.00   divja svinja  divja svinja  divja svinja 

18.15  surikata surikata  surikata surikata surikata 

18.30  šimpanz šimpanz šimpanz šimpanz šimpanz šimpanz 

18.45   sajmiri sajmiri sajmiri sajmiri sajmiri sajmiri 


