
  

 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 
 

Naziv programa ZDRAVSTVENO VARSTVO ZIVALI 

Področje Biotehnologija – Živinoreja 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 

Dr. Vida Čadonič Špelič 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Reja živali je pomembna gospodarska dejavnost na 

kmetiji, zato je pomembno, da je ekonomsko usmerjena, 

saj lahko zagotavlja nove zaposlitvene možnosti in s tem 

preživetje posameznikov oz. cele družine.  

Pomeni tudi pridelavo varnega, kakovostnega domačega 

mesa in posledično tudi izdelkov. Dejavnost je 

pomembna tudi zaradi urejanja ter vzdrževanja okolja in 

preprečevanja zaraščenosti,  posebno, če govorimo o 

govedoreji, ovčjereji in kozjereji. 

Program zajema predstavitev osnovnih dejavnikov 

zagotavljanja zdravstvenega varstva živali, ki jih morajo 

poznati osebe, ki kot lastniki ali skrbniki živali prihajajo v 

stik z živalmi.  

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na proizvodno 

sposobnost črede so: zdravje črede, prehrana, oskrba z 

vodo, reprodukcija, ustrezno okolje (hlev, pašnik), 

ravnanje z živaljo oz. njihovo dobro počutje, predvsem pa 

vedenje s katerimi ukrepi ohraniti zdravje v čredi : 

osnovno znanje izvajanja biovarnostnih ukrepov 

prilagojenih vrsti živali, načinu reje in aktualnim 

tveganjem.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022« ter skladno 

s cilji projekta MUNERA3 je potrebno pripraviti nove 

programe izobraževanj in usposabljanj, ki bodo udeležencem 

omogočili pridobivanje novih znanj in praktičnih spretnosti, 

skladno s pričakovanji delodajalcev. 

Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe 

nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v 

skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove 

kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med 

področju dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. 

Ohranjanje zdravja črede v času intenzivnega pojavljanja 

novih bolezni v Evropi je temelj ekonomsko uspešne 



  

živinoreje tako na ravni črede kot na nacionalni ravni.   

Poznavanje zdravstvenega varstva živali pomeni ohranjanje 

zdrave črede, kar je pogoj za optimalno rast in razvoj, 

produkcijo in dobro počutje živali. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, obrtniki oz. kmetje, ki želijo 
izboljšati svoje znanje in s tem kompentence pri svojem delu 
z živalmi oz. dvigniti proizvodne sposobnosti črede: hlevarji, 
vodje kmetijskih obratov oz. hlevov, mesarji, prevozniki živine. 
 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Povečati kompetence vseh, ki pri svojem delu prihajajo v stik 

z živalmi s poznavanjem:  

 normalnih življenjskih funkcij živali,  

 normalnega vedenja živali,  

 reprodukcijskih parametrov,  

 prehrane,  

 osnovnih bolezenskih znakov,  

 preventive bolezni,  

 obvladovanja bolezni,  

 ukrepov biološke varnosti,  

 dviga ekonomskega potenciala črede itd. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela 
Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 
Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 34 0 vprašalnik  

Praktični del (št. ur) 16 0 /  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 
/ 

Lista 

prisotnosti 

 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Program bo potekel v treh sklopih 

1. sklop: osnove zdravstvenega varstva živali, 

posebnosti pri boleznih glede na vrsto živali, 

poznavanje normalnih fizioloških parametrov, 

osnove prehrane, poznavanje krmil glede na 

posamezno vrsto domačih živali, poznavanje 

osnovnih bolezenskih znakov, prepoznavanje 

obolele in zdrave živali, najpogostejše bolezni in 



  

zoonoze. 

2. sklop: obvladovanje bolezni, preventiva – primerna 

prehrana, ustrezen hlev in cepljenje, zdravljenje, 

ukrepi biološke varnosti (higiena v hlevu, higiena 

vode in krme, varstvo pred kužnimi boleznimi, 

dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija)  

3. sklop: praktični del glede na vrsto živali in tipe reje, 

glede na stopnjo proizvodne verige 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 pozna krmila za prehrano posamezne vrste 

domačih živali, 

 pozna bolezni domačih živali, 

 pozna osnovne fiziološke parametre pri 

domačih živalih, 

 pozna osnovo prehrane živali, 

 prepozna obolelo žival, 

 prepozna tveganje za zdravje živali,  

 zna obvladovati tveganja na ravni črede, 

 zna preprečiti vnos bolezni v črede,  

 zna dvigniti proizvodne sposobnosti črede,  

 zna kritično razmišljati,  

 zna organizirati delo,  

 zna reagirati v kriznih situacijah,  

 spoznava osnove predpisov iz področja kužnih 

bolezni živali,  

 zna preprečiti samookužbo (zoonoze) 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

 Obvladovanje preventivnih ukrepov za vnos 

bolezni v čredo, 

 Izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in 

deratizacije 

 rokovanje z razkužili in zdravili,  

 osnove higiene in čiščenja 

 pomen delovne obleke in obutve za delo z 

živalmi 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženci pridobijo osnovna znanja iz področja : 

 biovarnosti,  

 mikrobiologije,  

 prehrane živali, 

 spoznajo predpise iz področja veterinarstva, 

varstva pri delu, varstva okolja,  

 naučijo se kritičnega razmišljanja ter 

 odzivanja v nepredvidljivih situacijah 

 samoocenjuje kakovost izvedbe storitve. 

 racionalno porablja material in energijo. 

 upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu. 

 upošteva pravila o varovanju okolja. 

 učinkovito komunicira v delovnem timu.  

 izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in 



  

 poroča o stanju opreme za delo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

1. in 2. Sklop:  34 ur 

             3.Sklop: 16 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Univerzitetna izobrazba, dr. vet. med., kmetijstvo - zootehnika 

 

 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  29.09.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 18.10.2018 DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


