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KATALOG ZNANJ 

 

1. IME MODULA: MALE ŽIVALI (MŽI) 

 

 

2. USMERJEVALNI CILJI:  

 

Dijak: 
 

- je sposoben negovati in vzrejati  mesojede živali, 

- je sposoben negovati in vzrejati najpogostejše eksotične živali, 

- zna svetovati lastnikom živali glede nege in oskrbe živali, 

- prepozna odstopanja od fizioloških dogajanj pri hišnih živalih  in ustrezno ukrepa, 

- zna nuditi pomoč pri bolezenskih stanjih hišnim živalim, 

- pozna načela zaščite malih živali pred mučenjem. 

 

 

MODUL SESTAVLJAJO VSEBINSKI SKLOPI: 

 

 

1. VSEBINSKI SKLOP: Vzreja mesojedov 

2. VSEBINSKI SKLOP: Vzreja malih živali 

 

 

 

 

3. OPERATIVNI CILJI:  

 

1. Vsebinski sklop: Vzreja mesojedov 

 

Poklicne kompetence:  

 

– Vzreja mesojede živali 

 

 

Vzreja mesojedih živali 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Znanja Dijak: 

 

– Spozna pasemske družine psov in 

mačk. 

 

– Ustrezno svetuje izbor pasme glede na 

njihove lastnosti in značilnosti. 

 

– Spozna običajno in dietno prehrano. – Izbere ustrezno hrano in način 

hranjenja glede na potrebe živali in 

njihovo bolezensko stanje. 

– Pozna nastanitev in nego. – Nastani živali v skladu z njihovimi 

potrebami. 
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– Neguje pse in mačke glede na njihove 

pasemske značilnosti in življenjsko 

obdobje. 

 

– Spozna razmnoževanje psov in nego 

mladičev. 

 

 

– Planira razmnoževanje, ugotavlja znake 

gonjenja, 

– Vodi normalni porod in oskrbi mladiče 

po porodu, 

– Ustrezno ukrepa ob pojavu motenj med 

brejostjo, ob porodu in v poporodnem 

obdobju. 

 

 

Varuje zdravje  mesojedih živali 

 

Operativni cilji:  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Znanja Dijak 

 

 

– Pozna preventivne ukrepe za zdravje 

živali. 

 

 

 

– Izvaja preventivne ukrepe za 

preprečevanje nastanka bolezni, 

vakcinacijo. 

– Svetuje lastnikom živali v zvezi z 

vzrejo, preventivo in zdravstvenimi 

ukrepi. 

– Ustrezno ukrepa ob pojavu bolezni. 

 

 

 

 

 

2. Vsebinski sklop: Vzreja malih živali 

 

Poklicne kompetence:  

– Vzreja glodavce in  plazilce  

– Goji akvarijske ribice  

 

Vzreja glodavce in  plazilce  

 

Operativni cilji:  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Znanja: 

– Spozna vrste glodavcev in plazilcev.  

– Pozna nastanitev in nego in prehrano 

najpogostejših vrst glodavcev in 

plazilcev. 

– Spozna razmnoževanje glodavcev in 

plazilcev. 

– Pozna preprečevanje bolezni pri 

Dijak: 

– Svetuje izbor vrste glede na njihove 

lastnosti in značilnosti. 

– Nastani glodavce in plazilce živali v 

skladu z njihovimi potrebami. 

– Neguje živali glede na njihove vrstne 

značilnosti in življenjsko obdobje. 

– Izbere ustrezno hrano in način 

hranjenja glede na fiziološke potrebe 
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plazilcih in glodavcih. 

 

živali ali njihovo bolezensko stanje. 

– Pozna in vodi razmnoževanje 

določenih vrst plazilcev in glodavcev. 

– Izvaja preventivne ukrepe za 

preprečevanje nastanka bolezni. 

 

– Pozna promet z  eksotičnimi vrstami 

živali. 

 

 

– Ravna v skladu s predpisi, ki urejajo 

promet z živalmi. 

 

 

Goji  akvarijske ribice in varuje njihovo zdravje  

 

Operativni cilji:  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Znanja Dijak: 

 

– Pozna različne vrste akvarijev in 

njihovo tehnično opremo.  

– Pripravi akvarij glede na vrsto ribic. 

– Spozna razdelitev rib glede na njihove 

akvarijske potrebe in najpogostejše 

akvarijske ribice. 

– Svetuje izbor rib glede na njihove 

lastnosti značilnosti in akvarijske 

potrebe. 

– Pozna prehrano najpogostejših vrst 

akvarijskih ribic. 

– Izbere ustrezno hrano in način 

hranjenja glede na vrsto ribic. 

– Spozna razmnoževanje akvarijskih 

ribic. 

– Pozna in vodi razmnoževanje določenih 

vrst ribic. 

– Pozna najpogostejše bolezni akvarijskih 

ribic in ukrepe preprečevanja in 

zdravljenja. 

– Izvaja preventivne ukrepe za 

preprečevanje nastanka bolezni, 

prepozna znake bolezni in ustrezno 

ukrepa ob pojavu bolezni. 

 

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJE MODULA: Modul nima posebnih 

pogojev. 

 

 

5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

a) pouk teorije 

b) delo v skupini 

 

 

6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

 

Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih 

kompetenc in njihovega zaporedja. 
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7. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA:  

 

Znanje se preverja in ocenjuje ustno. 

 

8. OBSEG IZOBRAŽEVALNEGA DELA – ŠTEVILO UR: 68 

 

 

9. ŠTAVILO KREDITNIH TOČK: 3 

 

 

10. SMER IN STOPNJA IZOBRAZBE UČITELJEV: doktor veterinarske medicine 

 

 

 

Povezave z drugimi predmeti: 

- Anatomija in fiziologija domačih živali 

- Oskrba živali 

- Veterinarska tehnologija 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:        Ravnatelj: 

Darja Juvan Pastirk, dr.vet.med.    Anton Krajnc, univ.dipl.ing. 

 


