
TIERKLINIK SATTLEDT



SPLOŠNE INFORMACIJE

https://www.tierklinik-sattledt.at/ 

u Gre za eno največjih klinik v Avstriji  

u Klinika je nova, odprli so jo 6 let nazaj

https://www.tierklinik-sattledt.at/


ORGANIZIRANOST

u Razvita imajo vsa področja, še posebej ortopedijo in kardiologijo. 

u Klinika je odprta vsak dan v tednu, tudi v soboto in nedeljo. Imajo tudi nočna 
dežurstva. 

u Poleg psov in mačk, so pogosti pacienti tudi kunci, ptice in plazilci.



URNIK DELA

u Vsak dan od 8.00 do 19.00 ure 

u Praktikant je na kliniki načeloma 40 ur na teden. Jaz sem bila povprečno 5 
dni/teden po 11 ur.   

u Zaželeno je, da je vsaj en praktikant na kliniki za vikend. 



JEZIK

u Zelo, zelo priporočam znanje nemščine. 

u Sicer vsi znajo angleško, vendar lahko odneseš mnogo več od prakse, če 
govoriš nemško (in razumeš avstrijski dialekt ;))



NASTANITEV

u Klinika nudi nastanitev v stanovanju, ki je oddaljeno 7 minut hoje od klinike. V 
stanovanju sta dve sobi. Jaz sem si na začetku sobo delila s punco iz 
Nizozemske. Ko je odšla sem bila v sobi do konca prakse sama. V sosednji sobi 
sta bili dve študentki iz Avstrije in Nemčije.  

u Če imaš avto, so na voljo tudi sobe, oddaljene 10 minut vožnje z avtom. 

u Wi-fija in pralnega stroja  v stanovanju ni, lahko pa obleke pereš na kliniki.



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

u Sattledt je zelo majhno naselje. Ima dve trgovini ( Hofer in Spar) ter en 
lokal. Tako, da tam praktično ni tam nič za počet. 

u Ima pa Avstrija super javni prevoz. Z vlakom se lahko zapelješ do 
Salzburga, Linza, Dunaja….  

u Če imaš avto, se lahko zapelješ tudi do bližnjih jezer in gora… 

u Običajno ( če je dovolj zainteresiranih) je ob torkih po koncu dela pilates 
☺



STROŠKI BIVANJA

u Stroškov bivanja praktično ni ☺ 
u Bivanje je zastonj, prav tako zajtrk in kosilo na kliniki 

u Cene v trgovinah so podobne našim 

u Vse trgovine so ob nedeljah zaprte 

u Vozovnice za vlak so primerljive našim (če si mlajši od 26.let in si kupiš OBB 
kartico za mlade-imaš 50% popust)



ZAKAJ V TO DRŽAVO/NA TO KLINIKO

u Klinika je res vrhunska. Imajo ogromno različnih primerov, diagnostika ter 
kirurgija sta zelo razviti. 

u Praktikantom pustijo veliko delati, če seveda pokažejo interes.  

u Spoznaš veliko novih ljudi ( veterinarjev, študentov veterine iz drugih držav…) 

u Bližina Slovenije. Tako z avtom, kot javnim prevozom si relativno hitro v 
Sattledu ( vlak, flixbus, prevozi.org). 



KONTAKT

Tekavec.ines@gmail.com


