
Pripravila: Ksenija Švigelj Mastikosa

INTERNI PRAVILNIK GIMNAZIJE VIČ O RAVNANJU S ŠOLSKIMI ŽIVALMI

1. Gimnazija je vzpostavila šolski vivarij v vzgojno izobraževalni namen.

2.  To področje urejajo Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. list RS, št. 93/05), Zakon o 
zaščiti živali (Ur. list RS št. 16/07) in Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. list RS št. 75/05)

3. Imetnica živali v šolskem vivariju je Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana

4. Šolski vivarij se nahaja v učilnici biologije in kabinetu biologije.

5. Naloga glavnega oskrbnika je, da med svojim delovnim časom enkrat dnevno izvede redni 
nadzor vivarija in poskrbi za živali v skladu z zakonom.

6. Oskrbovalci živali so tudi učitelji biologije.

7. V času počitnic in praznikov ravnateljica šole imenuje začasne oskrbovalce, ki  poskrbijo za 
živali po navodilih glavnega oskrbovalca.

Ob koncih tedna je poskrbljeno za živali z ustrezno povečano količino hrane in vode.

Ob izjemnih razmerah (npr. vročina, izpad elektrike, ipd.) dežurni hišnik obvesti o tem ravnateljico, ki 
obvesti oskrbovalca živali.

8. Za živali skrbijo tudi dijaki Gimnazije Vič, ki obiskujejo šolski vivaristični in hortikulturni 
krožek GrinVič.

9. Za nemoteno življenje  živali v vivariju so v času pouka odgovorni učitelji, ki poučujejo v 
učilnici biologije. 



10. Živali enkrat letno veterinarsko pregleda doktor veterinarske medicine, ki prav tako preveri 
ustreznost bivalnih pogojev.

11. O boleznih (zoonoze) in preprečevanju okužb so dijaki, ki so člani krožka GrinVič poučeni na 
sestanku krožka.

Informacije o možnih boleznih živali in preprečevanju okužb so tudi na spletni strani Gimnazije Vič 
(www.gimvic.org).

12. Ko žival pogine, mora biti predpisano odstranjena iz šole.

V primeru pogina živali, pri katerih obstaja sum bolezni živali, je potrebno o poginu takoj obvestiti 
Veterinarsko higiensko službo. 
Kontaktna številka Veterinarske higienske službe (VHS) je 01/ 4779353.

13. Mentor krožka GrinVič pouči dijake, ki so člani krožka GrinVič, o pravilnem rokovanju s 
šolskimi živalmi in o pravilni oskrbi živali.

14. Informacije o pravilnem rokovanju in oskrbi živali ostali oskrbovalci dobijo na spletni strani 
Gimnazije Vič ali pri vodji krožka GrinVič. 

15. Dijakom, ki niso člani krožka GrinVič in tistim, ki niso oskrbovalci, je odpiranje bivališč  in 
rokovanje z živalmi prepovedano.

Izjema so dijaki, ki jim rokovanje z živalmi dovolijo učitelji biologije, ki prevzamejo odgovornost za 
pravilno ravnanje dijakov z živalmi. Rokovanje se izvaja samo pod učiteljevim nadzorom.

16. Vsakdo ima dolžnost varovanja živali in ljudi pred boleznimi in okužbami, ki se prenašajo 
med živalmi in ljudmi! (6. člen ZVMS)

http://www.gimvic.org/



