
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
VETERINARSKI TEHNIK  
 

KATALOG ZNANJ 
 
1. Ime modula: OSKRBA ŽIVALI 
 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak: 
 

- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, 
- racionalno rabi energijo, material in čas, 
- varuje okolje, 
- varuje zdravje ljudi in živali, 
- uredi in vzdržuje prostore za bivanje živali ter skladiščenje krme oz. hrane, 
- vzdržuje higieno v prostorih, 
- načrtuje gnojišče, 
- sodeluje pri transportu živali, 
- krmi živali ter zagotovi ustrezno količino in kvaliteto vode ter krme, 
- načrtuje nabavo in porabo repromateriala, krme oz. hrane, 
- pristopi k živali, jo umiri ter pripravi za določeni poseg, 
- pomaga oskrbeti žival po različnih posegih, 
- izpolnjuje zaupane naloge in jih odgovorno opravi. 

 
 
 
3. Vsebinski sklopi: 
 

1. Varovanje zdravja in strokovno ravnanje z živalmi 
2. Ureditev bivališča živali in zoohigienski normativ 
3. Transport živali 
4. Krmljenje živali 

 
 
1. Vsebinski sklop: Varovanje zdravja in strokovno ravnanje z živalmi 
 
Poklicne kompetence:  

o Varuje zdravje pri delu  
o Pristopi k posamezni živalski vrsti, jo umiri in fiksira 
o Opiše žival 

 
 
Varuje zdravje pri delu  
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna osnove varstva pri delu, 
- pozna zaščitno opremo pri delu, 
- razume pomen varovanja zdravja in 

okolja pri delu. 

Dijak: 
- uporablja predpisano varnostno, 

opremo na delovnem mestu, 
- pripravi si delovno mesto, 
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 - ravna v skladu s predpisi o varnem 

delu, 
- varuje okolje. 

 
 

Pristopi k posamezni živalski vrsti, jo umiri in fiskira 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- zna zaščititi sebe, žival in druge, ki 
pomagajo pri delu, 

- zna pravilno pristopiti k posamezni 
živalski vrsti, 

- pozna načine fiksacije posamezne 
živalske vrste, 

- zna žival uloviti, voditi, umiriti, 
- pozna prisiljevala za posamezno 

živalsko vrsto. 

Dijak: 
- pristopi k živali, 
- fiksira žival, 
- umiri žival, 
- pravilno uporabi prisiljevala, 
- upraviči uporabo prisiljeval, 
- razklada, preseljuje, naklada, vodi 

žival, 
- pomaga veterinarju pri preventivnih 

ukrepih in drugih posegih na živalih. 
 
 

Opiše žival 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna pojem: opis živali, 
- našteje kaj zajema opis živali, 
- razume pomen opisa živali, 
- pozna načine označevanje živali, 
- pozna hlevsko knjigo in osnovne 

predpisane evidence, 
- pozna vzorce obnašanja živali. 

 

Dijak: 
- opiše žival, 
- sodeluje pri označevanju živali, 
- vodi potrebne evidence, 
- izpolni osnovne predpisane evidence, 
- skrbi za dosledno vpisovanje 

veterinarskih posegov v hlevsko 
knjigo, 

- opazuje vedenje in zdravstveno stanje 
živali, 

- javlja spremembe v vedenju in 
zdravstvenem stanju živali odgovorni 
osebi. 

 
 
 
 

2. Vsebinski sklop: Ureditev bivališča živali in zoohigienski normativi 
 
Poklicne kompetence:  
 

o Pripravi prostor glede na vrsto živali 
o Pozna mikroklimo prostorov 
o Zagotavlja čistočo in zaščiti živali pred insekti ter glodalci 
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o Skladišči gnoj in gnojevko 
 
Pripravi prostor glede na vrsto živali 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- našteje različne tipe hlevov, 
- pozna ureditev hlevov za različne 

vrste in kategorije živali, 
- opiše ureditev hlevov za različne 

vrste in kategorije živali, 
- pozna opremo v hlevu, 
- opiše opremo v hlevu, 
- pozna naprave v hlevu, 
- pozna delovno orodje v hlevu. 

 
 
 

Dijak: 
- prepozna tipe hlevov, 
- pripravi živalim ustrezen prostor in 

skrbi za higieno in dobro počutje 
živali, 

- upošteva etološke zahteve za 
posamezne vrste živali, 

- humano ravna z živalmi, 
- upošteva human odnos do živali, 
- vzdržuje opremo in naprave v hlevu, 
- očisti in pospravi delovne naprave, 
- uporablja primerno delovno orodje 

pri delu, 
- čisti in ureja bivanjski prostor živali. 
 
 

 
 
Pozna mikroklimo prostorov  
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna pojem mikroklima, 
- našteje dejavnike mikroklime, 
- opiše dejavnike mikroklime. 

 
                                  

Dijak: 
- vzdržuje ustrezno mikroklimo 

prostorov, 
- zagotovi mikroklimatske pogoje v 

hlevih za posamezno živalsko vrsto. 
                              

 
 
 
Zagotavlja čistočo in zaščiti živali pred insekti ter glodavci 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna pojme dezinfekcija, 
dezinsekcija, deratizacija, 

- pozna osnove čiščenja in 
razkuževanja objektov, vozil, opreme, 

- pozna postopke in načine zatiranja 
insektov in glodavcev 

Dijak: 
- mehanično čisti prostore, vozila, 

opremo, 
- po navodilu opravi razkuževanje 

prostorov, opreme in zaščiti živali 
pred insekti, glodavci, 

- postavlja in namešča vabe, 
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- pozna zoohigienske normative za 
vzrejo živali, 

- našteje opremo za čiščenje živali, 
- opiše opremo za čiščenje živali, 
- pozna različne vrste odpadkov. 

- ustrezno ravna s sredstvi za 
deratizacijo, dezinsekcijo, 
dezinfekcijo, 

- skrbi za higieno in dobro počutje 
živali, 

- čisti in neguje živali, 
- prepozna in loči različne vrste 

odpadkov, 
- ustrezno ravna z odpadki. 
 

 
 
 Skladišči gnoj in gnojevko 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna pojme gnoj, gnojevka, 
gnojišče, sanitacija gnoja in gnojevke, 

- pozna pravila in pogoje skladiščenja 
gnoja in gnojevke, 

- pozna pogoje za pripravo gnojišča. 

Dijak: 
- uredi in zagotovi primerno velikost 

gnojišča, 
- ustrezno ravna z gnojem in gnojevko, 
- pravilno skladišči gnoj in gnojevko, 
- po navodilu izvaja dezinfekcijo gnoja 

in gnojevke. 
 

 
 
 
2. Vsebinski sklop: Transport živali 

 
Poklicne kompetence:  
 

o Upošteva splošne določbe o prevozu nakladanju in razkladanju živali 
o Upošteva pogoje prevoza različnih živalskih vrst 

 
 
Upošteva splošne določbe o prevozu nakladanju in razkladanju živali 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- razlikuje transport živali za 
komercialne in nekomercialne 
namene, 

- našteje splošne določbe o prevozu 
živali, 

- opiše posamezno določbo o prevozu 
živali, 

Dijak: 
- upošteva splošne določbe o prevozu 

živali, 
- upošteva pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati prevozna sredstva, 
- pravilno razklada in naklada živali, 
- pravilno vodi žival, 
- primerno uporablja prisiljevala. 
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- našteje in opiše pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati prevozna sredstva za 
prevoz živali,                          

- pozna pogoje nakladanja in 
razkladanja živali, 

- razume pomen primerne razkladalne 
in nakladalne rampe. 

 
 
 
Upošteva pogoje prevoza različnih živalskih vrst 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- našteje pogoje za prevoz posamezne 
živalske vrste, 

- opiše pogoje za prevoz posamezne 
živalske vrste, 

- našteje načine prevoza živali. 
 

Dijak: 
- upošteva pogoje za prevoz različnih 

živalskih vrst, 
- izpolni pogoje za prevoz različnih 

živalskih vrst. 

 
 

4. Vsebinski sklop: Krmljenje živali 
 
Poklicne kompetence:  
 

o Klasificira krmo in krmi živali 
 
Klasificira krmo in krmi živali 
 
Operativni cilji:  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna pojme: krmilo, voluminozna 
krmila, močna krmila, 

- našteje in opiše voluminozna krmila, 
- našteje močna krmila in opiše močna 

krmila, 
- pozna potek siliranja, 
- pozna vrste paše, 
- pozna pašnike, ki so primerno urejeni 

za določeno vrsto živali, 
- zna vzdrževati pašnike, 
- skrbi za prehrano živali, 
- pozna in razloži splošna pravila 

krmljenja, 
- pozna prostore za skladiščenje krme, 
- pozna načine skladiščenja krme. 

Dijak: 
- prepozna in loči voluminozna krmila, 
- prepozna in loči močna krmila, 
- spremlja potek siliranja ter sodeluje 

in pomaga pri siliranju, 
- ureja in vzdržuje pašnike, 
- po navodilu pripravi krmni obrok 

glede na vrsto, kategorijo in potrebe 
živali, 

- sodeluje pri pripravi krmnega obroka 
glede na letni čas in razpoložljivo 
krmo, 

- pripravi načrt letne potrebe po krmi, 
- krmi živali, 
- zagotavlja živalim ustrezno količino 

in kvaliteto krme in pitne vode, 
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 - pripravi in vzdržuje prostor za 
skladiščenje krme, 

- zagotavlja pravilno skladiščenje 
krme. 
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