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NAZIV ORGANIZACIJE:

Spletna stran:

https://dinhestifokus.dk/hojgaard-hestehospital


*

*DRŽAVA: Danska

*MESTO: Odense

*KLINIKA: Klinika za konje



*

v Privatna konjska klinika s 30 zaposlenimi: 12 veterinarjev 
specialistov na svojem področju + veterinarski asistenti + pisarniško 
osebje + hlevarji + pripravniki.

vKliniko sestavlja več poslopij:
• operacijski blok: dentalna soba, predoperacijska soba, operacijski 

prostor, 2 boksa za indukcijo in zbujanje, 8 boksov
• Glavna stavba: recepcija, lekarna, pisarne, soba za klinični pregled 

pacientov + prostor za ultrazvočni pregled, hlev-1 za intenzivne 
paciente, hlev-2 za različne paciente,
• Stavba za klinično diagnostiko: RTG soba, soba za endoskopijo, 

prostor za scintiografijo + 5 boksov, prostor za nego kopit + 2 boksa, 
hlev-3 z 8 boksi za različne paciente, 2 izolacijska hlevska prostora, 
prostor za izvajanje MRI + 3 boksi, 2 prostora za diagnostiko šepanja.
• Stavba za reprodukcijo (8 boksov) in fitnes (4 boksi).
• Pokrita jahalnica
• Zunanji prostori za izvajanje diagnostike šepanja (maneža itd.)





*

Odgovorna oseba za pomoč študentom/pripravnikom:

Dorthe Rasmussen
Mobil: +45 2965 8011
Mail: dr@eqvet.dk

Louise Husted
Mobil:  +45 3073 7344
Mail: lh@eqvet.dk

http://eqvet.dk


*

*Brezplačno nastanitev nudi Hoejgaard Hestehospital.

*Na lokaciji same klinike se nahaja starejša hiša v kateri 
bivajo pripravniki in študentje na praksi. Vsak dobi 
svojo sobo. Študentom običajno pripada soba v kleti 
brez dostopa do internetne povezave.

*Kopalnica, kuhinja in dnevna soba so v skupni uporabi. 
Na voljo pralni in sušilni stroj za obleke.

*Hrano si priskrbi vsak sam.

*Omogočen je dostop do interneta.



*

*PREVOZ:
od CPH letališča do klinike:

à IC – vlak (12€) + mestni avtobus ali 

à Flixbus + mestni avtobus

• Za prevoz z vlakom in Flixbus-om priporočam spletni nakup 
vozovnic vsaj 7 dni prej.

• Nakup vozovnic preko mobilnih aplikacij: DSB, Flixbus, FYNBUS.

• Voznika avtobusa lahko prosiš, da ustavi na lokaciji klinike.

• Prevoz do najbližje trgovine (2,2 km) največkrat po dogovoru 
nudijo pripravniki. Možna tudi uporaba kolesa (po dogovoru s 
pripravniki) ali avtobusni prevoz. 



*

*PREHRANA:
Glede na višji standard je posledično tudi hrana dražja.

Najbližja trgovina z živili je oddaljena 2,2 km.

à Netto (najcenejša hrana a kljub temu kvalitetna) –
primerljivo slovenskim cenam

à Meny (dražja)

à Aldi (Hofer) – primerljivo slovenskim cenam

à Lidl

Klinika v delovnem času nudi možnost malice (kruh, 
marmelada, sir, različni namazi, kava, čaj, sok) v skupni 
kuhinji. V času epidemije je bila malica ukinjena.

Pripravniki in študentje si v večini kuhajo sami.



*

*Organiziranje izletov skupaj s pripravniki ali 
drugimi študenti:

§Kolesarjenje po bližnji okolici

§Izlet v mesto

§Izlet na obalo: Bogense ali Kerteminde –
priporočam

§Sprehod okoli jezera Langeso



*

*Po pravici povedano si nikdar nisem predstavljala oz. želela 
opravljati prakse na Danskem. Moja želja je bila dobiti prakso v 
Belgiji ali na Nizozemskem, vendar izbrane klinike niso 
omogočale daljšega izvajanja prakse (2 meseca ali vec) oz. so 
bili termini že zasedeni.
*Kolegice so mi potem na podlagi lastnih izkušenj predlagale 

Højgård Hestehospital.
*Priznam, da je bila to na koncu ena izmed NAJBOLJŠIH 

IZKUŠENJ! Priporočam jo vsakemu študentu, ki ga veseli delo s 
konji. Super ekipa, ki študentom omogoča veliko samostojnega 
praktičnega dela!
*Erasmus praksa mi je prinesla tudi nadaljno zaposlitev na tej

kliniki.



*

*Spletna stran Univerze v Ljubljani – mednarodno 
sodelovanje in izmenjave:

https://www.uni-
lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/progra
m_erasmus_plus/

*Spletna stran Veterinarske fakultete – mednarodna 
dejavnost:

https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-
dejavnost

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/
https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost


*

*Kraljevina Danska je najstarejša in najmanjša nordijska 
država, ki se nahaja v severni Evropi na polotoku 
vzhodno od Baltskega morja in jugozahodno od 
Severnega morja.

*Je izrazito položna dežela.

*Najvišji vrh je Yding Skovhoj s 173 metri nadmorske 
višine, največja reka pa Gudenå.

*Glavno mesto: Kopenhagen

*Uradni jezik: Danščina

*Valuta: Danska krona



*

*Metka Podobnik

*GSM: +386 51 216 737

*E-mail: metka.podobnik@gmail.com

http://gmail.com

