
VETERINARSKI SEMINAR 
Podjetje Vetline d.o.o. Vas vabi na

Podjetje Vetline d.o.o. Vas vabi na 
Veterinarski seminar powered by 
Vetline & Vetoquiol, ki bo potekal 
v četrtek, 9. junija 2022, v Four 
Points by Sheraton Ljubljana Mons. 
Izobraževanje je točkovano s strani 
Veterinarske zbornice z 0,8 točke.

16. 00 – Uvodni nagovor 

16.15 – 17.15 Otitis: pogosti vzroki in zdravljenje, 
Nicolas Giraud, dr. vet. med. (Vetoquinol) 

17.15 – 17.45 Odmor za kavo 

17.15 – 19.00 Kardiomiopatija pri mačkah, 
Polona Padežnik, dr. vet. med. 

19.00 – 19.15 Zdravljenje kongestivnega srčnega 
popuščanja pri psih, Janja Hozner, mag.bio. in 
eko. z naravov. 

19.15 – Druženje in klepet ob večerji

Nicolas GIRAUD, dr. vet. med. 
Po končanem študiju na Veterinarski 

fakulteti v Lyonu leta 2018, je opravljal 

pripravništvo na Veterinarski fakulteti v 

Lyonu in nato specializacijo iz kirurgije 

malih živali. Opravil je magisterij iz 

biomehanike, nato pa pripravništvo iz kirurgije na Veterinarski 

bolnici OnlyVet. Septembra 2021 se je pridružil podjetju 

Vetoquinol kot tehnična podpora veterinarjem za male živali.

Polona Padežnik, dr. vet. med.
Po končanem študiju na Ljubljanski 

Veterinarski fakulteti leta 2009 je znanje 

izpopolnjevala na Irskem v Lissenhall 

Veterinary Hospital. Istega leta se je 

zaposlila na tedanji Veterini Šoštanj, 

kasneje pa leta 2019 na Veterini Zamba. Med leti 2011-2021 

je opravila seminarje iz kardiologije ESAVS kardio I., II., III. In 

IV. Od leta 2019 je članica Evropskega združenja veterinarskih 

kardiologov ESVC. Od leta 2020 pa opravlja kardiološke meritve 

ter sodeluje pri pisanju strokovnega članka za kardiološki 

raziskovalni projekt na Latvijski univerzi. Leta 2020 se je vpisala 

na podiplomski program za pridobitev Certifikata iz znanja 

kardiologije psov in mačk na Luksemburški univerzi. Redno se 

udeležuje dodatnih izobraževanj doma ter v tujini.

Janja Hozner, mag. biol. in eko. z naravov.

Po končanem diplomskem študiju 
Biologije na Biotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani, je izobraževanje nadgrajevala 
na magistrskem študiju Biologije in 
ekologije z naravovarstvom na Fakulteti 
za naravoslovje in matematiko Univerze v 

Mariboru. Med magistrskim študijem se je posvetila raziskovanju 
velike pliskavke (Tursiops truncatus) v odnosu z ribištvom v 
Tržaškem zalivu. Po končanem študiju leta 2017 se je zaposlila 
pri podjetju Pharmagea d.o.o., kjer je delala kot strokovna 
sodelovka na terenu in predavateljica na strokovnih seminarjih 
dermatologov, pediatrov, ginekologov in medicinskih sester 
Slovenije. Leta 2020 se je pridružila podjetju Vetline d.o.o., kjer 
je zaposlena kot strokovnjakinja na področju nutricionizma za 
male živali.

Prijavite se lahko na info@vetline.si ali po telefonu 01/2350 120


