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SPLOŠNE INFORMACIJE

Hrvaška, z glavnim mestom Zagreb ima po uradnih 
ocenah okrog 4,224 milijona prebivalcev, mesto 
Zagreb pa 784.900 prebivalcev. Hrvaška leži v 
jugovzhodni Evropi in meji na 5 držav, med drugim 
tudi na Slovenijo. Uradni jezik na Hrvaškem je 
Hrvaščina. Upravna ureditev je parlamentarna 
republika.

Veterinarska fakulteta v Zagrebu je edina 
veterinarska fakulteta na Hrvaškem. Ustanovljena 
je bila leta 1919. In se nahaja na vzhodnem delu 
Zagreba, na Heinzelovi ulici 55.  



ORGANIZIRANOST

Sestavlja jo 21 inštitutov in 4 klinike. Med temi je 
tudi Klinika za kirurgijo, ortopedijo in 
oftalmologijo, na kateri sva se nahajala midva 3 
mesece.





KAMPUS

Kampus sestavlja 9 zgradb, od tega so 4 namenjene 
za klinike, 5 za ostale inštitute in pa centralna 
zgradba, v kateri se nahaja referat, dekanat, 
knjižnica nekateri zavodi in predavalnice.



URNIK Klinike za kirurgijo, ortopedijo in 
oftalmologijo

Delovni dan se začne okrog 9h zjutraj. Zjutraj se od 
9h do 11h opravlja delo v sprejemnih ambulantah, 
nato se od 11h do 16h, včasih tudi do 17h operira. 
Ob 16:30 je vizita in posvet v hospitalu.

Na dan je na kliniki okrog 8 operacij iz različnih 
področij, zato si lahko vsak posameznik izbere 
katere operacije želi spremljati.



POMOČ ŠTUDENTOM

Vodja za mednarodno sodelovanje in projekte:

          prof. dr. sc. Alen Slavica

          tel. 01-2390-163

          e-mail: alen.slavica@vef.hr

Referent za mednarodno sodelovanje:

•   Renata Purgar

•   tel. 01-2390-229

•   e-mail: renata.purgar@vef.hr

ECTS koordinator:

•   prof. dr. sc. Juraj Grizelj

•   tel. 01-2390-323

•   e-mail: juraj.grizelj@vef.hr

CEEPUS koordinator:

•   Doc. dr. sc. Zoran Vrbanac

•   tel. 01-2390-407

•   e-mail: zoran.vrbanac@vef.hr

Prof.dr.sc. Juraj Grizelj, 
zelo prijazen in vedno 
na voljo za pomoč.
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UČENJE JEZIKA

Na kliniki za kirurgijo ortopedijo in oftalmologijo 
se govori Hrvaško, vendar večina zaposlenih 
govori zelo dobro angleško in rade volje 
razložijo zadeve tudi v angleščini.



NASTANITEV

Pri erasmus+ praksi študentu ne pripada študentski 
dom, zato si mora stanovanje poiskati sam, najlažje 
preko spletne strani www.njuskalo.hr/nekretnine  

Cene nastanitev se gibajo okrog 250evrov za 
stanovanje na mesec, brez stroškov

Midva sva imela precej sreče, da imava nekaj 
poznanstev v Zagrebu, zato sva dobila veliko 
stanovanje za 300 evrov na mesec z vsemi stroški v 
bloku v 14 nadstropju, 5 minut od fakultete. Vendar 
nama je ECTS koordinator priporočal zgoraj 
omenjeno spletno stran še pred začetkom prakse, v 
kolikor ne bi dobila stanovanja.



STROŠKI BIVANJA

PREVOZ: Z avtom do Zagreba preko mejnega prehoda 
Gruškovje znaša cestnina za avtocesto do Zagreba 
48 Kun oziroma 6,5 evra v eno smer. Po Zagrebu se 
lahko premikaš z avtobusom ali tramvajem, cena 
ene vožnje znaša 10 kun oziroma 1,35 evra

PREHRANA: Na Hrvaškem ni študentskih bonov, cene 
hrane v restavracijah so primerljive cenam v 
Ljubljani, sama sva prakticirala kuhanje doma. 
Tudi cene hrane v trgovinah so primerljive s 
Slovenijo.



ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (oz. na 
izbrano institucijo)

Sama sva izbrala Zagreb, ker naju zanima predvsem 
kirurgija in ortopedija malih živali. Sama klinika 
navzven ne zgleda ravno briljantno, a ko stopiš v samo 
zgradbo se ti odpre nov svet. Klinika je bila pred nekaj 
leti popolnoma prenovljena in je opremljena z 
najsodobnejšo opremo. V kliniki je zaposlenih veliko 
zelo dobrih veterinarjev in specialistov kirurgije, ki so 
zelo prijazni in zato se od njih lahko ogromno naučiš. 
Tudi jezikovna razlika ni takšna, da ne bi razumel kaj 
se dogaja okrog tebe in zato je veliko lažje spremljati 
pacienta od sprejema, preko anamneze, do diagnoze in 
morebitne operacije ter postoperativne nege.



UPORABNE SPLETNE STRANI

• http://www.vef.unizg.hr/
• http://www.njuskalo.hr/
• http://www.azm.hr/
• https://www.acvs.org/
•
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KONTAKT ŠTUDENTA

Domen Horvat: domen.horvat@gmail.com

Tilen Mlakar: tilen.mlakar@siol.net
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