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Luksemburg
Luksemburg je žepna državica, ki se nahaja med Francijo, Nemčijo in 
Belgijo. Prebivalstvo šteje le okoli 500 000 ljudi, vendar pa je kljub
majhnemu številu prebivalcev ena izmed nabolj kulturno bogatih držav. 
Namreč kar približno 50% prebivalstva je imigrantov iz vseh kotičkov
sveta. 

Glavni jezik je luksemburščina, pogosti pa so tudi jeziki francoščina, 
nemščina in portugalščina. Drugih jezikov je mnogo. Ob 15 minutnem
sprehodu po trgovini z živili lahko namreč slišiš tudi 10 različnh jezikov. 



Deiereklinik Krakelshaff
• Je veterinarska klinika za male živali, ki se nahaja v kraju Bettemburg

južno od glavnega mesta Luksemburg.
• Je referenčna klinika, ki sprejema tudi najtežje primere. 

• Ekipa je mlada in nadobudna novega znanja. Večina zaposlenih prihaja
iz Luksemburga, Francije in Nemčije. Francoščina je glavni jezik v 
katerem se sporazumevajo. Znanje bodisi francoščine bodisi nemščine
se pričakuje tudi od pripravnikov.



Delo pripravnika
• Kot pripravnik si takoj del njihove ekipe. 
• V kolikor si nadobuden, te velikokrat izkoristijo in si s tem olajšajo delo, 

vendar pa to pomeni več izkušenj zate! 
• Uvod v delo je počasen, v nadaljnih tednih pa je delo zelo intenzivno –

pripravnika čaka učenje, aktivna pomoč veterinarjem in veterinarskim
asistentom in nočne izmene. Po nekaj tednih so pripravniku dodeljene
naloge za katere je odgovoren sam.



Nastanitev
• Za pomoč pri iskanju nastanitve se obrnete na administracijo klinike. 
• Nastanitev je možna na kliniki ali pa v najemniških sobah/stanovanjih v 

bližini. 

• Najem sobe/stanovanja, ki ga ne priporoči klinika, je tudi možen, 
vendar pa so cene izredno visoke.



Stroški bivanja
• Stroški bivanja poleg najemnine sobe/stanovanja vključujejo tudi

hrano. V trgovinah so cene podobne kot v Sloveniji, v restavracijah pa 
so cene zelo visoke.
• Ne pozabite na stroške mobitela oziroma interneta.

• Javni prevoz znotraj države Luksemburg (vsi avtobusi in vlaki) je 
brezplačen.



Obštudijska dejavnost
Prostega časa je malo, vendar se vseeno najde prost vikend za
raziskovanje kraja Bettemburg, mesta Luksemburg in drugih turističnih
točk, kot je recimo kraj in grad Vianden. 

Uporabne informacije glede prihoda v državo in stanovanja tam ter tudi
raziskovanja najdete na: https://www.justarrived.lu
Ne pozabite pokukati na facebook. Veliko je skupin, kjer lahko prosite za
nasvet.

https://www.justarrived.lu/


Zakaj sem se odločila za to državo in 
to inštitucijo?

• Država me je privlačila zaradi kulturne raznolikosti. Pripravinštvo na
Deiereklinik Krakelshaff pa zaradi pozitivnih izkušenj prejšnih
pripravnikov.

• Priporočam, da se prijavite na več klinik/ustanov in nato pretehtajte
vse “pluse” in “minuse”. Tako sem se končno odločila. 



Moj kontakt

• eva.zupec@gmail.com
• ali na facebook-u J

http://gmail.com

