
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s 
                                             Človekom (SLOEXO) 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
6 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 

 
 
2. V sodelovanju z:  
 
UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
Golob d.o.o., Podjetje za Veterino, Medicino in Trgovino d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V EU in v Sloveniji je opazen izrazit porast novih vrst eksotičnih živali, namenjenih gojiteljem, 
zbirateljem ali za hišne ljubljence. Z njihovo biološko pestrostjo se odpira kup novih vprašanj, 
izzivov, problemov, na katere je potrebno strokovno odgovoriti. V praksi ugotavljamo pomanjkanje 
praktičnih informacij na področju biologije eksotičnih živali, ravnanja z njimi, bolezni in 
zdravstvenega varstva ter skrbi za njihovo dobrobit. Ljudje kupujejo živali V ZOO trgovinah, na 
sejmih, razstavah ter preko spleta ali direktno od gojiteljev oz. posrednikov. Nekatere vrste so 
enostavne in neobčutljive za rejo, druge pa izjemno zahtevne oz. redke. Vedno več lastnikov prihaja 
z bolnimi živalmi po veterinarsko pomoč v ambulante, specialistične ambulante ali veterinarske 
klinike, kar kaže na to, da je potrebno osebje in lastnike še podrobneje izobraziti. V času, ko so 
lastniki v ambulanti je časa premalo, primerne literature pa ni na voljo. 
V okviru projekta smo zato pripravili publikacijo, ki vključuje znanja s področja biologije, morfologije, 
rokovanja in ravnanja s predpisanimi pogoji bivanja, prehrane, dobrobiti, preventive in 
zdravstvenega varstva različnih vrst eksotičnih živali. Opozorili smo tudi na nekatere bolezni, ki se 
prenašajo tudi na človeka. Osredotočili smo se na najpogostejše predstavnike živali: pajke, ribe, 
plazilce, ptiče in sesalce. Nastala obsežna publikacija je zbir strokovnih podatkov in praktičnih znanj 
z navodili različnih strokovnjakov kakor tudi študentov, ki se bodo v tem procesu učili. Namen 
publikacije je vzgoja in izobraževanje lastnikov eksotičnih živali, prodajalcev in kupcev, študentov 
veterinarske medicine, biologije in zootehnike. V pomoč bo tudi veterinarjem praktikom na  
veterinarskih postajah, klinikah in bolnicah. 

 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V okviru Projekta smo se člani projektne skupine najprej dobili na uvodnem srečanju, kjer smo 
prestavili projekt, delo na projektu, cilje projekta, časovnice in si razdelili delo na področjih med 
pedagoškimi mentorji in študenti. Pedagoški mentorji in delovni mentor je vsak predstavil svoje 
področje dela in zadolženosti za delo s posameznimi študenti. Zastavili smo tudi cilje dela v 
posameznem časovnem obdobju. Izbrali smo tudi vrste pri posameznih skupinah vrstah živali na 
katerih želimo delimo delati in začeli z iskanjem dobrih virov literature. Študenti so zbirali 
informacije, pri tem smo pomagali tudi mentorji in skupaj preverjali informacije. Ob tem smo tudi 
vedno bolj izoblikovali vrsto informacij, ki jih želimo napisati, kar smo končno tudi dorekli na drugem 
sestanku. Na kongresu Reptilia na Veterinarski fakulteti v Zagrebu smo v mesecu maju predstavili 
projekt, idejo in delo, ki smo ga do takrat opravili. Pripravili smo posamezna poglavja, poiskali 
avtorske slike in pripravili lastne ilustracije za v publikacijo. Knjigo smo tudi sami oblikovali. 
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Publikacijo smo tudi predstavili na sejmu Agra in na delavnici, ki jo je dr. Golob izvedel na 
Veterinarski fakulteti. V okviru projekta smo za študente izvedli tudi delavnico o komunikaciji in 
timskem delu. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Publikacija je samo že z objavo, da je pripravljena požela veliko zanimanja. Potreba po koristnih 
informacijah je izredno velika, zato si jih želijo različne strani, od tistih, ki živali že imajo, ali si jih 
bodisi želijo, delujejo v okviru različnih organizacij ali pa so študenti veterinarske medicine, biologije 
in drugih smeri. Publikacija bo dajala koristne informacije in izboljšala zdravje in dobro počutje 
živali. Informacije želimo čim bolj razširiti in napraviti dostopne širši javnosti. 
Publikacija je vir informacij in znanja za stranke v podjetju. Trenutno  je na voljo v nekaj tiskanih 
izvodih, kolikor smo jih lahko pripravili s pomočjo sredstev projekta, pa tudi v digitalni verziji in na 
voljo strankam in osebju. Želimo jo pripraviti s pomočjo sponzorskih sredstev še v več izvodih, da bi 
lahko bile stranke čim bolje obveščene glede ravnanja in dobrega počutja živali. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo:  
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