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Splošne informacije
◦ Klinika se nahaja v manjšem kraju Billinge v Angliji, med Manchestrom in Liverpoolom, 

Merseyside. 

◦ Na kliniki je zaposlena 1 veterinarka in dve veterinarski sestri. Klinika je manjša, t.i. “First 
opinion” klinika za male živali, v bližini pa so tudi druge Medivet ambulante in večja
24/7 dežurna klinika Medivet Alder.



Organiziranost
◦ Medivet je podjetje, ki ima v lasti več kot 200 ambulant za male živali po vsej Angliji, 

veliko je tudi “Branch-partner” klinik, med te spada tudi ta v kraju Billinge. Veterinarka je
torej 50% lastnica te klinike, 50% lastnik pa je podjetje Medivet.

◦ Klinika je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 19.00, izven delovnega časa pa 
so vse morebitne urgence in klici preusmerjeni na dežurno kliniko, Medivet Alder, ki je
oddaljena približno 20 minut vožnje z avtomobilom. Tam imajo organizirano ekipo
nočnih veterinarjev in tehnikov in tam so živali, v kolikor je to potrebno, tudi
hospitalizirane čez noč. 



Nastanitev
◦ Nastanitev sem si poiskala približno mesec dni prej na spletni strani spareroom.co.uk 
◦ Na spletni strani sem iskala nastanitve in se odzvala na oglas za sobo.

◦ Nastanjena sem bila v istem kraju, približno 10 minut hoje stran od klinike. Nastanitev je
možna tudi v bližnjih malce večjih krajih St. Helens in Wigan. Nastanjena sem bila v večji
stanovanjski hiši, kjer sem si s sostanovalcem delila kuhinjo. 

◦ Cena tedenske nastanitve je bila 110£, torej 440£/mesec z vključenimi stroški. 
◦ Nastanitev mi je bila zelo všeč, saj sem imela veliko prostora in miru, všeč mi je bilo tudi

to, da je zelo blizu klinike, kjer sem opravljala prakso.



Stroški bivanja
◦ V 9 tednih bivanja sem imela stroške s prevozom le za vikende, ko sem občasno prakso

opravljala v večji dežurni kliniki Medivet Alder. Avtobusne povezave ter povezave z 
vlakom so zelo dobro urejene in tudi precej ugodne. (Celodnevna karta za avtobus je
okoli 4£, za vlak podobno) 

◦ Letalske karte: letela sem iz Benetk do Liverpoola, za povratek pa iz Manchestra do 
Benetk. Cene letalskih kart so različne, gibljejo se med 20-100€. 

◦ Prehrana: v kraju Billinge sta dve trgovini, Coop in Spar, ki sta odprti 7 dni v tednu med 
7.00 in 22.00,  hrano je možno kupiti zelo ugodno, sploh okrog 19.00, ko večina trgovin
močno zniža cene artiklov (še posebej sadja, zelenjave, mesa, kruha itd.). 

◦ V kraju je tudi “take-away” restavracija z ugodnimi cenami ter dve drugi restavraciji in 
nekaj pub-ov. 



Obštudijska dejavnost
◦ Ker sem večino časa med tednom opravljala prakso (od 9.00-19.00) tudi nisem imela

veliko prostega časa, med vikendi pa sem večinoma potovala – v London,  Glasgow, 
Edinburgh, Formby, Manchester, Chester, Wirral, New Brighton itd. V vse omenjene
kraje sem potovala z vlakom – dobre povezave. 



Zakaj v Anglijo in na prakso v 
Medivet?
◦ Anglijo sem si izbrala zato, ker sem si že dolgo želela obiskati katero izmed angleško

govorečih držav, želela sem videti kako izgleda poklic veterinarja v Angliji, kakšne so 
prednosti in slabosti. Za podeželje oziroma manjši kraj pa sem se odločila, saj mi bolj
ustreza kot večja mesta. Kot omenjeno pa ima Medivet več kot 200 ambulant po vsej
državi, zato je le stvar prioritete, kje si nekdo želi opravljati prakso. 

◦ Velika prednost se mi zdi, da je tu večina živali zavarovanih, zato velikokrat denarni
stroški zdravljenja in diagnostike ne predstavljajo težave in se večkrat pride do končne
diagnoze. Všeč mi je tudi sodelovanje med veterinarji, tudi konkurenčnimi klinikami in 
sistem dobrodelnih veterinarskih praks, ki pokrijejo stroške zdravljenja/diagnostike tudi
tistim, ki si tega ne morejo privoščiti (PDSA veterine).

◦ Veliko je tujih veterinarjev, so zelo odprti tudi za tuje študente na praksi in mlade
diplomante. 



Specifike države/regije
◦ Večina živali je zavarovanih – kritje stroškov zdravljenja
◦ Cepljenje proti steklini ni obvezno – le za potovanja v tujino

◦ Dobra organiziranost in sodelovanje med veterinarji – tudi konkurenčnimi



Uporabne spletne strani
◦ https://spareroom.co.uk/

◦ https://www.medivet.co.uk/

◦ https://www.thetrainline.com

https://spareroom.co.uk/
https://www.medivet.co.uk/
https://www.thetrainline.com


Moj kontakt
◦ V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede moje izkušnje me lahko kontaktirate na e-

mail: nika.cuk@gmail.com

http://gmail.com

