SEZNAM DEL ZA DIJAKE NA PRAKSI V ZOO Ljubljana
Splošna pravila
Za izvajanje prakse v živalskem vrtu je obvezna uporaba zaščitne delovne opreme: delovni
kombinezon ali hlače, delovni čevlji ali škornji in zaščitne rokavice, v določenih primerih zaščita za
obraz.
Vsa dela se izvajajo izključno po navodilih oskrbnika. V primeru kakršnekoli nejasnosti glede danih
navodil se dijak vedno obrne na pristojnega oskrbnika.

Dela v 1. skupini za dijake na praksi, razdeljena po ogradah:












stari sajmiriji: menjanje nastilja znotraj kletke, čiščenje plezal in polic, opazovanje živali,
izdelava igrač;
novi sajmiriji in marmozetke: čiščenje stekel, plezal, delovnih površin, izdelava igrač,
opazovanje živali, opazovanje živali;
surikate: čiščenje stekel v zunanji ogradi in hiški, čiščenje in grabljenje zunanje ograde,
pobiranje kamnov v zunanji ogradi, izdelava igrač, opazovanje živali;
bazen - morski lev: čiščenje zunanjih stekel, čiščenje delovnih površin v kuhinji, pometanje
betonske površine za obiskovalce, koridorja in lesenega poda, puljenje plevela, opazovanje
živali;
kenguruji in gvanaki: grabljenje in čiščenje zunanje ograde, menjavanje in pobiranje vej,
opazovanje živali;
mini zoo: čiščenje hleva in zunanjih površin, čiščenje stekla, izdelava igrač, odnašanje vej iz
ograde, opazovanje živali;
ptičja stavba: čiščenje zunanjih kletk, puljenje plevela, izdelava igrač, opazovanje živali;
mačja panda: čiščenje ograde, puljenje plevela, izdelava igrač, opazovanje;
evropski divji kunec in jazbec: menjava nastilja, čiščenje stekel, opazovanje;
bajerji: čiščenje ograd, odnašanje vej, grabljenje;
giboni: izdelava igrač, opazovanje, čiščenje prostora.

Dela v 2. skupini za dijake na praksi, razdeljena po ogradah:








ograda domačih živali: čiščenje iztrebkov po zunanjih ogradah in notranjem boksu,
preverjanje in čiščenje napajalnika, opazovanje živali, hranjenje (seno, briketi, veje);
ograda krškopoljskih prašičev: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranji hiški,
preverjanje napajalnika, opazovanje živali;
ograda divjih svinj: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih boksih, preverjanje
napajalnikov, hranjenje, dodajanje nastilja, opazovanje živali;
ograda kozorogov: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih boksih/krmilniku,
hranjenje (briketi, seno, veje), preverjanje in čiščenje napajalnikov, pletje/košenje plevela,
štetje živali, opazovanje živali;
ograda muflonov: čiščenje iztrebkov v notranjem boksu in po zunanji ogradi, hranjenje (seno,
briketi, veje), preverjanje in čiščenje napajalnikov, pletje/košenje plevela, štetje živali,
opazovanje živali;
ograda varijev: čiščenje steklenih površin, čiščenje iztrebkov v notranjem prostoru, izdelava
igrač in priboljškov, hranjenje, menjava vode, opazovanje živali;
ograda jelenov, damjakov in gamsa: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih
boksih/krmilniku, hranjenje (briketi, seno, veje), preverjanje in čiščenje napajalnikov,
pletje/košenje plevela, štetje živali, opazovanje živali;
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ograda medvedov: nastavljanje/skrivanje hrane, izdelava igrač in priboljškov, čiščenje
iztrebkov v zunanji ogradi in v brlogih, opazovanje živali;
ograda črnih štorkelj in kvakačev: *čiščenje bazena, *nastavljanje hrane, opazovanje živali;
*razen v nesni sezoni in času mladičev;
šimpanzjak: čiščenje vseh steklenih površin zunaj šimpanznjaka, pometanje hodnika v
galeriji, izdelava igrač in priboljškov, opazovanje živali;
senik: pospravljanje, pometanje, zlaganje sena idr.

Dela v 3. skupini za dijake na praksi, razdeljena po ogradah:








ograda slonice in kamel: čiščenje iztrebkov po zunanjih ogradah in notranjih boksih, čiščenje
napajalnikov, pletje plevela, pranje boksov, pobiranje oglodanih vej, izdelava igrač in
priboljškov, opazovanje živali idr.;
žirafnjak in noji: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih boksih, čiščenje
napajalnikov, pletje plevela, čiščenje steklenih površin, izdelava igrač in priboljškov, nabiranje
robid, opazovanje živali idr.;
ograda zeber, antilop in nojev: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih boksih,
čiščenje napajalnikov, pletje plevela , opazovanje živali idr.;
ograda zebujev in alpak: čiščenje iztrebkov po zunanji ogradi in notranjih boksih, čiščenje
napajalnikov, pletje plevela, opazovanje živali idr.;
ograda tigrov: čiščenje steklenih površin, izdelava igrač in priboljškov, opazovanje živali idr.;
ograda gepardov: čiščenje steklenih površin, izdelava igrač in priboljškov, opazovanje živali
idr.;
senik: pospravljanje, pometanje, zlaganje sena idr.

Dela v vivariju za dijake na praksi
Splošna navodila:




primerna oblačila in obutev: dolge udobne hlače, majica, pulover, športni čevlji;
dijak se mora držati navodil in napotkov oskrbnika vivarija;
v primeru nejasnosti ali nerazumevanja navodil se dijak obrne na oskrbnika vivarija.

Vivarij – upravna stavba:







menjava nastilja/podlage in vode v terarijih;
čiščenje terarijske opreme: skrivališča, kamni, umetne rastline, filtri idr.;
čiščenje posodic za vodo/napajalnikov in hrano;
čiščenje notranjosti in zunanjosti terarijev (lesene in steklene površine);
nabiranje robid;
menjava vode v posodicah/napajalnikih in hranjenje določenih živali (npr. dodajanje
briketirane hrane) v skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika.

Vivarij – kmečka bajta:








menjava nastilja pri miših in podganah;
čiščenje napajalnikov in posodic za hrano;
čiščenje terarija čričkov;
menjava pšeničnega krmila pri malih mokarjih;
čiščenje prostora: ometanje pajčevin, brisanje prahu s pohištva, pometanje idr.;
hranjenje žuželk v skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika;
menjava vode v napajalnikih ter hranjenje miši in podgan (dodajanje briketov).
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Vivarij:







menjava nastilja/podlage in vode v terarijih;
čiščenje terarijske opreme: skrivališča, kamni, umetne rastline, filtri idr.;
čiščenje posodic za vodo in hrano;
čiščenje notranjosti in zunanjosti terarijev (lesene in steklene površine);
nabiranje rastlin (robide, bukovo listje idr.);
menjava vode v posodicah in hranjenje določenih živali (npr. dodajanje briketirane hrane) v
skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika.

Strogo prepovedano je odpiranje ali kakršnokoli poseganje v terarije strupenjač (modras, laški gad
in bosanski gad)!

Vivarij – slonjak
Terarij afriških kornjač in zelenega legvana:







menjava nastilja/podlage pri afriških kornjačah;
čiščenje notranjosti terarija;
čiščenje posode za vodo;
čiščenje steklenih površin;
nabiranje užitnih rastlin za afriški kornjači in legvana, ki jih določi oskrbnik;
menjava vode v posodi.

Terarij indijskih pitonov: Strogo prepovedano je vstopanje v terarij indijskih pitonov!

Vivarij – zunanja ograda afriških kornjač:




pobiranje iztrebkov;
čiščenje bazena in menjava vode;
menjava nastilja v zatočišču.

Vivarij – hiša inkubator:










menjava nastilja v boksih piščancev in prepelic;
čiščenje lesenega in steklenega dela boksov;
čiščenje izvalilnikov piščancev in prepelic;
čiščenje napajalnikov za vodo;
čiščenje posodic za hrano;
čiščenje lesenega in steklenega dela terarija polžev ahatnikov;
čiščenje notranjosti hiše inkubator: odstranjevanje pajčevin, brisanje prahu, sesanje idr.;
čiščenje zunanjosti hiše inkubator: odstranjevanje pajčevin, pometanje hodnika za
obiskovalce, čiščenje steklenih površin idr.;
menjava vode v napajalnikih in hranjenje piščancev.

Vivarij – miši in podgane:







čiščenje napajalnikov za vodo;
čiščenje posod in pokrovov kletk;
menjava nastilja pri podganah pod nadzorom oskrbnika;
menjava nastilja pri miših in izločanje miši za hrano pod nadzorom oskrbnika;
čiščenje prostora: brisanje polic, ometanje pajčevin, pomivanje lijaka, pometanje idr.;
menjava vode v napajalnikih ter hranjenje miši in podgan (dodajanje briketov).
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Vivarij – azil
Žuželke:







hranjenje žuželk (malih in velikih mokarjev, čričkov in ščurkov) v skladu z navodili in pod
nadzorom oskrbnika;
priprava žuželk za hrano živali v skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika;
izdelovanje novih gojišč za hrošče malih in velikih mokarjev v skladu z navodili in pod
nadzorom oskrbnika;
sortiranje ščurkov v skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika;
čiščenje terarijev čričkov v skladu z navodili in pod nadzorom oskrbnika;
čiščenje plastičnih posod.

Plazilci (martinčki, pajki, kače):





menjava podlage;
čiščenje terarijske opreme: skrivališča, kamni idr.;
čiščenje posod za vodo;
čiščenje terarijev (plastične posode in stekleni terariji).

Glodavci (tekačice, hrčki, hišne miši):





menjava nastilja;
čiščenje posod in pokrovov kletk;
čiščenje napajalnikov za vodo;
menjava vode v napajalnikih in hranjenje glodavcev (dodajanje briketov).

Druge živali (npr. paličnjaki, afriški jež, tenrek):




nabiranje robid in hrastovega listja;
menjava nastilja/podlage;
čiščenje posodic za vodo in hrano.

Čiščenje prostorov v azilu: pometanje, brisanje prahu, odstranjevanje pajčevin, pomivanje tal idr.

Dela v kuhinji za dijake na praksi
Vodja kuhinje pred začetkom dela seznani dijaka s pravilnim in varnim rokovanjem s kuhinjskimi
pripomočki in aparati.

Seznam del, ki jih dijaki lahko opravljajo v kuhinji za živali:






pomivanje posode in urejanje, čiščenje polic za shranjevanje posode;
čiščenje in razkuževanje miz, polic, delovnih pultov, tal kuhinje in skladiščnih prostorov;
priprava obrokov za živali, kar vključuje tehtanje sestavin, rezanje z nožem, uporaba rezalnika
zelenjave, mletje posameznih sestavin;
urejanje skladišč za hrano, kar vključuje pometanje, sesanje, pomivanje, razkuževanje,
polnjenje sodov z briketi, zlaganje vreč z briketi;
kuhanje hrane, npr. kuhanje jajc in zelenjave.
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Dela v ambulanti ZOO Ljubljana za dijake na praksi:














oskrba živali v hospitalu;
priprava preparatov za koprološke preiskave;
priprava mešanic (za koprološke preiskave, za razkuževanje, za odpravljanje insektov idr.);
priprava veterinarske potovalke;
priprava kirurških setov za sterilizacijo;
inventura zdravil in materiala;
polnjenje polic z materialom;
urejanje evidenc živali;
urejanje evidenc posegov;
čiščenje kirurškega in drugega veterinarskega materiala;
čiščenje delovnih površin;
čiščenje omaric, hladilnikov, polic;
čiščenje oken in tal.
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