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● Moje ime je Manica Ipavec, Erasmus+ prakso sem opravljala 
v študijskem letu 2018/19 na kliniki za konje - Hojgaard 
Hestehospital na Danskem. 

● Praksa je trajala 2 meseca in pol, glavni jezik je bila 
angleščina.

● Za kliniko sem prvič slišala od kolegice, ki je tam prakso 
opravljala pred mano in bila z izkušnjo zelo zadovoljna.



PRIHOD 
Na Dansko sem se odpravila v 
začetku januarja. Klinika se nahaja 
na otoku Fyn, v bližini tretjega 
največjega danskega mesta -
Odense. V Kobenhavn sem priletela 
z letalom, od tam do Odense pa 
redno (vsakih 20 minut) vozi vlak 
neposredno iz letališča. Iz mesta do 
klinike sem se za prevoz dogovorila 
z veterinarko, ki je na kliniki 
opravljala internship. 



HOJGAARD HESTEHOSPITAL
● https://dinhestifokus.dk/hojgaard-

hestehospital
● Klinika Hojgaard hestehospital je največja 

klinika za konje na Danskem, ter edina, ki 
nudi nočna dežurstva s sprejemom urgenc, 
možnostjo operacij in intenzivne nege. 

● Ker je na Danskem število konjev res veliko, 
to pomeni konstanten pritok pacientov. V 
veliki večini so pacienti športni konji 
(dresura, show jumping), poleg tega pa 
prihaja tudi veliko islandskih konj. 

https://dinhestifokus.dk/hojgaard-hestehospital


HOJGAARD HESTEHOSPITAL
● Na kliniki imajo tri velike hleve (skupaj okrog 70 boksov), od katerih je 

eden namenjen intenzivni negi - v boksih so nameščene kamere za boljši 
nadzor nad pacienti. Dva izolacijska boksa z vso potrebno opremo sta 
namenjena sprejemu pacientov s sumom na kužne bolezni.

● Reprodukcijska klinika s fitnesom za konje.
● MR, scintigrafija, rentgen ter nova CT naprava.
● Operacijska soba z dvema boksoma za okrevanje.
● Dentalna klinika, klinika za endoskopijo ter splošna klinika z UZ 

napravami. 
● Zunanja jahalnica s peskom, notranji jahalnici (trda tla, mivka) - za 

diagnostiko šepanja.
● Kovaštvo.



NASTANITEV ZA ŠTUDENTE
● V sklopu Erasmus+ prakse je študentom 

nudena brezplačna nastanitev v hiši 
poleg klinike. V hiši je 6 sob za študente 
in interne, dnevni prostor, jedilnica, 
kuhinja ter dve kopalnici. 

● V kolikor študentje/interni na Dansko 
pridejo z avtomobili jim je na voljo tudi 
parkirišče. 

● Klinika v delovnem času poskrbi tudi za 
neomejeno količino brezplačne kave ter 
malico. :)



DELO NA KLINIKI
● Erasmus študentje so na kliniki vključeni v vsakodnevne dejavnosti:

○ Jutranja kontrola vseh pacientov ter vizite.
○ Jutranje in večerne terapije (sc, im, iv, po aplikacije).
○ Sodelovanje pri endoskopijah, diagnostiki šepanja, rentgenskem slikanju, scintigrafiji, MR, 

dentalnih posegih.
○ Študentje aktivno sodelujejo pri sprejemu pacientov s kolikami in pri osnovnih pregledih 

ter tekočinski terapiji. 
○ Vsakodnevno imajo možnost opazovanja veliko UZ pregledov (šepanje, kolike, 

reprodukcija)
○ Vstavljanje IV katetrov pod vodstvom veterinarjev.
○ Možnost spremljanja veterinarjev na terenu.
○ Klinika vsaka 2 tedna organizira predavanja o določenih temah s katerimi se veliko 

ukvarjajo, kot na primer ehokardiografija, kolike, šepanje...
○ Intenzivna nega žrebet med reprodukcijsko sezono.



DANISH WARMBLOOD STALLION SHOW - HERNING 2019

● http://dvherning.dk/GB.aspx
● Na Danskem vsako leto v začetku marca pripravijo 

licenciranje žrebcev danske toplokrvne pasme. 
● Poleg licenciranja se odvijajo številna tekmovanja v dresuri 

ter preskakovanju ovir, ter galla show ob večerih.
● V ta namen se na prizorišču zbere okoli 850 konjev iz 

celega sveta.
● Letos sva z Erasmus študentko iz romunije imeli priložnost 

sodelovati pri veterinarskem pregledu sodelujočih konj, 
kar je bila krasna izkušnja!

http://dvherning.dk/GB.aspx


DANSKA KOT TURISTIČNA DESTINACIJA
● Odense - tretje največje mesto na Danskem, rojstni kraj H. C. Andersena.
● Kobenhavn - zelo popularna turistična destinacija. Resnično vredno 

ogleda! :)
● Aarhus - drugo največje mesto na Danskem - jaz ga na žalost nisem imela 

priložnosti videti, vendar naj bi bilo mesto krasno, z veliko kulturnega 
dogajanja.

● Sama narava na Danskem je pretežno enolična, saj je država zelo 
ravninska ter brez gozdov. Vsakakor zelo priporočam izlete na obalo, ko je 
lepo vreme!

● Ljudje na Danskem so izredno odprti in prijazni, hkrati pa vsi govorijo 
angleško, kar je v veliko pomoč!





ZAKLJUČEK
● Kot zaključek bi rada predvsem povedala, da 

se mi je Erasmus+ praksa zdela krasna in 
koristna izkušnja. Pri izbiri destinacije sem 
sama predvsem iskala kliniko za konje, kjer bi 
imela možnost pridobiti kompetence, ki jih 
naša fakulteta ne more nuditi v takšni količini 
in nisem bila razočarana! 

● V kolikor bi še koga zanimalo, da prakso 
opravlja na Hojgaard Hestehospital, sem na 
voljo za vsa dodatna vprašanja in kontakte na 
email naslovu manica.ipavec@gmail.com.

http://gmail.com

