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VETERINARSKI 
TEhNIK

4-LETNI PROgRAM 

KAj POČNEMO?
Pri obveznih in izbirnih strokovnih modulih prejmete vso potrebno strokovno 
znanje, sem je vključen tudi praktični pouk, dijaki pa se izobražujejo tudi 
pri delodajalcih in tako usposobijo za pomoč veterinarjem pri preventivi in 
zdravljenju živali, za delo v laboratorijih, zavetiščih za živali, živalskih vrtovih, za 
delo v veterinarsko higienskih službah, prehrambni industriji, industriji zdravil in 
trgovini z živalmi in za živali. Prav tako se naučite oskrbovati, negovati in vzrejati 
živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško 
in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati 
poslovno kulturo. Vseskozi pa negujete in razvijate pozitiven odnos do živali. 

Na osnovi pridobljenih znanj se lahko zaposlite v veterinarskih bolnicah, 
ambulantah, v veterinarsko-higienski službi, v prehrambni proizvodnji, v 
laboratorijih, v industriji zdravil, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in 
predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z živalmi in za živali, salonih za nego 
živali, kot pomočnik v inšpekcijskem nadzorstvu, policiji, vojski in drugod.

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko 
ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih 
predpisih.



19

PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 487
Matematika / 383
Tuji jezik / 417
Umetnost / 68
Zgodovina / 102
geografija / 68
Sociologija / 68
Fizika / 68
Kemija / 136
Biologija / 136
Športna vzgoja / 340

Strokovni moduli
Anatomija in fiziologija domačih živali / 245
Informatika in poslovno komuniciranje / 105
Oskrba živali / 105
Laboratorijsko delo v veterinarstvu / 134
Veterinarska tehnologija / 600
Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali / 340

odprti kurikulum
Biologija / 34
Kemija / 34
Etologija / 68
Rejne živali / 68
Zootehnika / 136
Reja perutnine in čebelarstvo ali kemija / 68
Dobrobit živali ali kemija / 62
Izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije / 62
Higiena živil / 62
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 152
interesne dejavnosti / 352
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Dijaki zaključite šolanje s poklicno maturo, šolanje lahko nadaljujete na višjih in 
visokih strokovnih šolah, na veterinarsko fakulteto pa se lahko vpišejo dijaki, ki poleg
poklicne mature opravijo še maturitetni izpit (5. maturitetni predmet) iz kemije. Z 
opravljenim 5. maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, lahko nadaljujete šolanje 
tudi na nekaterih univerzitetnih programih. 

Praktični pouk poteka v manjših skupinah, dijaki spoznavajo naravo dela 
veterinarskega tehnika. Obiščemo in ogledamo si različne obrate, organizacije in 
druga delovna okolja, v katerih so zaposleni veterinarski tehniki: zavetišča za živali, 
živalski vrtovi, konjeniške centre, živinorejske farme, laboratorije, obrate živilsko-
predelovalne industrije, čebelarstva, ribogojnice... Dijaki so tudi aktivno vključeni 
v delo in življenje v veterinarskih bolnicah in ambulantah. Na šolskem posestvu so 
vključeni v vodenje evidenc šolskih konjev in rejnih živali, ugotavljanja sledljivosti... 
Srečajo se z zakonodajo na področju veterine, ki vključuje zaščito in premike 
živali, higieno okolja, higieno živil živalskega izvora, ukrepe za preprečevanje in 
izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih … 

Večji del praktičnega pouka izvajamo v šolskem hlevu v Svečini, v zavetišču za živali 
in na učnih kmetijah in konjeniških klubih. V našem šolskem hlevu prebiva čreda 
radovednih ovac, prijazni šolski konji in vietnamska pujsa Pepa. Tukaj imate možnost, 
da se naučite pravilnega pristopa in ravnanja z različnimi vrstami živalmi. Spoznate 
osnovne pregledovalne metode (merjenje telesne temperature, tipanje in ocena 
pulza in dihanja, evidence bolniških listov). Seznanite se z etologijo domačih živali, 
pripravo krmnih obrokov in pomenom pravilnega krmljenja. Pridobite osnovna 
znanja iz reprodukcije in se srečate z nego parkljev in kopit. 
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Pri praktičnem pouku sodelujemo s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske 
vede Maribor, z Zavetiščem za živali Maribor, s konjeniškimi klubi, z učnimi 
kmetijami ter z veterinarskimi bolnicami in ambulantami, osemenjevalnim 
centrom in Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete v 
Ljubljani.
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Za delo v veterinarskih bolnicah 
in ambulantah pa se usposobite 
v sodobno opremljeni šolski 
veterinarski ambulanti – 
kabinetni učilnici. Tukaj se naučite 
vseh potrebnih znanj in veščin, 
ki jih potrebujete za samostojno 
in odgovorno ravnanje z 
živalmi. Pridobite znanje za 
delo v recepciji, laboratoriju, 
ambulanti, operacijski dvorani 
in hospitalu.  Spoznate namen 
sodelovanja z lastniki živali in 
spoznate delo z napravami 
v laboratoriju (hematološki, 
biokemijski analizator, centrifuge, 
mikroskopi). 
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Naša šola ni pretirano velika, zato se po večini vsaj na videz vsi poznamo. Kadar 
potrebuješ pomoč ali dodatno razlago, se vedno najde kdo, ki je pripravljen 
pomagati, prav tako tudi profesorji. Vzdušje na šoli je prijetno. Vsi naši programi 
so dokaj razgibani, zato imamo tudi veliko ur praktičnega pouka, pri katerem 
se pobliže spoznamo z oskrbo in ravnanjem s konji, ovcami, kozami, prašiči … 
Delo je razgibano in vedno zanimivo. Tudi ure v ambulantah niso nič drugačne, 
saj se znajdeš na delovnem mestu, za katerega se izobražuješ. Naučiš se dela 
s strankami, z različnimi obrazci in dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolniti, 
pomagaš pri različnih laboratorijskih preiskavah in predvsem si veliko v stiku z 
živalmi.

Danijela, dijakinja

 Naučite se pravilno shranjevati zdravila, jih pripraviti za uporabo in aplicirati 
po navodilih veterinarja. Pridobite osnovno znanje iz kirurgije (kirurški 
instrumentarij, sterilizacija, asistiranje, priprava osebja in pacienta ter 
pooperativna oskrba pacienta). Spoznate posebnosti pri negi malih živali, znate 
nuditi prvo pomoč ter oskrbeti in negovati bolne živali.
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Misliva, da je praksa prav tako pomemben del pouka kot teoretični. Vse, kar 
se naučimo v učilnici, lahko prenesemo v prakso. Prav pri praktičnem pouku 
sva se naučili, da ne smemo delati napak, saj te lahko negativno vplivajo 
na zdravje in počutje živali. Včasih pa se le zgodijo in iz njih se je potrebno 
čim več naučiti. Na praksi se laže naučimo približevati nevarnim živalim in 
skupinskega dela. Veseli in tragični dogodki so sestavni del našega poklica: na 
oboje se moramo navaditi. Najbolj tragično je, ko vidiš žival trpeti ali umirati, 
pa ji ne moreš pomagati. Navsezadnje pa je več veselih trenutkov, o katerih 
radi govorimo in se jih spominjamo.

Neža in Valentina, dijakinji

Šolska praksa je zelo prijetna, saj imamo veliko stikov s šolskimi živalmi.
Žiga, dijak

Praktični pouk je zelo dobro organiziran: v Svečini, na konjeniškem klubu, v
Zavetišču za živali in v zadnjem letniku tudi ambulantah za male živali.

Matej, dijak
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