
Svetovni dan varstva živali v občini Hoče – Slivnica 

Oktobra smo obeleževali veliko okolijskih dni, med najbolj odmevnimi je bil Dan varstva živali. Skupna 

občinska uprava, Skupna služba varstva je spodbudila občine ustanoviteljice, da okoljske dneve 

obeležijo in spodbudijo svoje javne zavode, društva, da k dnevu pristopijo s svojimi aktivnostmi.  

V občini Hoče-Slivnica, so se na naše povabilo odzval vrtec Sonček Rogoza iz občine Hoče-Slivnica, ki z 

raznimi aktivnostmi skozi vse leto ozaveščajo svoje otroke o pomembnosti živali.  

Izvedene aktivnosti, ki jih pripravljajo tekom šolskega leta so izdelava ptičjih pogač iz medu in semen, 

ter kuhanje lojnih pogač, ptičje krmilnice v gozdu, koruzni storži in obešanke, ptičje krmilnice na igrišču 

vrtca in semena, dan z lovcem in spoznavanje živali, ki živijo v našem gozdu ter skrb zanje, napolnimo 

krmišča za živali, zgodba Kdo je napravil Vidku srajčico in reševanje živali, izdelava gozdnih brlogov, eko 

opazovalni dnevniki rastlin in živali, izdelava hotela za žuželke in pomen živali, dan z logarjem in 

spoznavanje gozda, spoznavanje živali in izdelava plakatov o njih, prepoznavanje ptic po oglašanju, 

izdelava ptičjih krmilnic iz odpadnih materialov.  

Ob obisku gozda, otroci spoznajo gozdni bonton, na podlagi le tega, se zavejo, da smo v gozdu samo 

obiskovalci in se moramo temu primerno obnašati. Pri otrocih tako razvijamo čutila (sluh in vid), 

obenem pa v njih prebudimo čudenje in spodbujamo raziskovanje ter opazovanje.  

Ob letošnjem svetovnem dnevu varstva živali, ki je bil 4.10. pa nam sporočajo, da otrokom nikoli ne 

zmanjka dobrih idej in rešitev, kako lahko pomagajo oziroma skrbijo za živali okoli nas, tako v gozdu 

kot tudi v okolici vrtca. 

Prav tako je aktivnosti ob dnevu varstva živali izvajal večgeneracijski center VeGeC, ki s svojimi 

aktivnostmi, skozi vse leto, skrbi za družabne, poučne in zanimive vsebine. V sklopu obeleževanja 

okoljskih dni v oktobru so priredili pohod do Miklavške mlake za otroke iz vrtca Sonček z dedki in 

babicami, kjer jim je Ribiška družina Miklavška mlaka predstavila njihovo delo in poslanstvo. Za vrtec 

Hoče so priredili pohod do lovske opazovalnice, z družbo lovca in gozdarjem.  

 


