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Ko bom velik, 
hočem postati …
VETERINARKA
VETERINAR

Izobrazba:  Za opravljanje del in na�
log veterinarja ali živinozdravnika je 
potreben univerzitetni študij na Ve�
terinarski fakulteti na Dunaju, naj�
manj 10 semestrov.

KRATEK OPIS POKLICA: 

 Naloga veterinarja je 
•	 varovanje in izboljševanje zdravja 

živali, 
•	 zaščita živali pred nalezljivimi in 

drugimi boleznimi, 
•	 ugotavljanje, diagnostika in zdra�

vljenje bolnih živali.

OPIS DELA:

•	 Veterinar izvaja ukrepe za varstvo 
prebivalstva pred boleznimi, ki se 
prenašajo z živali na človeka. 

•	 S svojim delom zagotavlja higien�
sko ustreznost surovin in živil ži�
valskega izvora. 

•	 Zagotavlja tudi reprodukcijo do�
mačih živali. 

•	 V okolju skrbi za vzpostavljanje 
takšnih higienskih razmer, v ka�
terih so živali kar najbolj zaščitene 
pred negativnimi vplivi. 

•	 Poskrbi za to, da so živali zaščitene 
pred mučenjem. Dela v različnih 
veterinarskih ustanovah – to so 
klinike in bolnišnice. V teh usta�
novah morajo veterinarji spre�
mljati zdravstveno stanje živali. 

•	 Skrbijo za zdravje plemenskih ži�
vali in zdravstveno sposobnost za 
razmnoževanje. 

•	 Sodeluje v komisiji za ocenjevanje 
in izbor plemenskih vrst živali; 
izvaja specialistične klinične, la�
boratorijske, rentgenske in druge 
diagnostične preiskave.



Znanja in spretnosti: Za opravljanje 
del in nalog veterinarja je potrebna 
izobrazba na Veterinarski univerzi 
na Dunaju, kjer študij traja 10 seme�
strov. V tem času si kandidat pridobi 
teoretično znanje na področju splo�
šnih naravoslovnih predmetov, kot 
so biologija, fizika, kemija in bioke�
mija. 
 Strokovni predmeti obsegajo ana�
tomijo domačih živali, fiziologijo, 
mikrobiologijo, parazitologijo, pred�
mete reprodukcije, kirurgije, zdrav�
stvenega varstva živali, higiene živil 
itd.

Razmere za delo: Delokrog in pogo�
ji dela so odvisni od področja, kjer 
veterinar dela. V primarni veterini 
največkrat dela terensko, posebej z 
majhnimi živalmi (psi, mačke).
V sekundarnem delu veterine je nje�
govo delo pogosto v klavniških hla�
dilnicah, laboratorijih, v mokrih in 
neprimernih bivalnih pogojih.
Za varovanje svojega zdravja in zašči�
to pred prenosom živalskih bolezni 
mora nositi zaščitno obleko in obu�
tev. Praviloma velik del časa preživi v 
avtomobilu. 

Tudi v drugih delovnih razmerah je 
mnogokrat izpostavljen zunanjim, 
pa tudi notranjim spremembam kli�
me (vreme, hladilnice).


