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SPLOŠNE INFORMACIJE: 
HOFHEIM
• Hofheim am Taunus je mesto s približno 40 000 prebivalci 

v nemški zvezni deželi Hessen. 

• Glavno meste zvezne dežele Hessen je Wiesbaden, 
največje pa Frankfurt ob Majni. Hofheim leži približno na 
polovici poti med obema. 

• Hofheim je iz Slovenije preprosto dostopen z avtom, 
vlakom, avtobusom in letalom (preko letališč Frankfurt in 
Frankfurt Hahn).



INFORMACIJE O KLINIKI

• Klinika je prvič 
odprla vrata 4. 
oktobra 1997 v 
Hofheimu.

• Začetek s 6 
zaposlenimi na 450 
m2 delovne 
površine.

• 2015 začetek 
gradnje nove 
klinike.

• Avgusta 2016 
selitev v nove 
prostore.

• Danes 160 
zaposlenih.



ORGANIZIRANOST
• Ena največjih klinik za 

male živali v Nemčiji.

• 160 zaposlenih; 60 
veterinarjev. 

• Področja dela: interna 
medicina, kardiologija, 
dermatologija, kirurgija 
mehkih in trdih tkiv, 
stomatologija, 
ortopedija, nevrologija, 
otorinolaringologija, 
onkologija, slikovna 
diagnostika, 
endoskopska 
diagnostika, 
fizioterapija, 
oftalmologija, urgenca 
in intenzivna terapija



NASTANITEV IN 
PREHRANA
• Klinika študentom praktikantom nudi brezplačno nastanitev 

na kliniki. Do 5 študentov hkrati biva v ločenih, lično in 
moderno urejenih sobah. Vsakemu je na voljo uporaba 
skupne, povsem opremljene kuhinje, jedilnice, terase.

• Najem lastnega stanovanja je najpreprostejši preko spletne 
strani airbnb.com

• Alternativna možnost je immobilienscout24.de

• Cene najema lastnega stanovanja se v Hofheimu in okolici 
začnejo pri 600 evrih na mesec 

• Klinika vsakemu študentu zagotavlja en topli obrok dnevno.

• V bližini so številne samopostrežne trgovine. Stroški hrane 
so primerljivi slovenskim. 

http://www.airbnb.com/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.immobilienscout24.de/


DELO ŠTUDENTA 
PRAKTIKANTA
• Se začne ob 8:00 z vizito in nato nadaljuje na oddelku po 

lastni izbiri. Delo vsak dan poteka do 18:00 z enournim 
odmorom za kosilo. 

• Enkrat tedensko študent opravi nočno dežurstvo in 
dvakrat mesečno dežurstvo preko vikenda (sobota ali 
nedelja).

• Študent je vključen v vso delo, ki poteka na kliniki.





“cat friendly” klinika; ambulanta, namenjena le mačkam



ZAKAJ TIERKLINIK 
HOFHEIM?
• Ker je veterina v Nemčiji močno razvita in ker tekoče 

govorim nemško, sem na prakso želel v Nemčijo.

• Tierklinik Hofheim sem med nekaj všečnimi destinacijami 
izbral po lastnem občutku in tudi po nasvetu veterinarja 
mentorja, pri katerem sem v tistem obdobju opravljal 
strokovno prakso.

• Dejstvo, da gre za eno največjih specialističnih klinik za 
male živali v Nemčiji, je pripomoglo k izbiri. 

• V pomoč pri iskanju možnih “delodajalcev” za izvedbo 
praktičnega usposabljanja služi ebvs.eu

http://ebvs.eu/


MOJ KONTAKT

Žiga Žagar

ziga.zagar92@gmail.com


