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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
VETERINARSKI 

FAKULTET



SPLOŠNE INFORMACIJE

Republika Hrvaška je država z 3,88 miljona prebivalcev 

in površino 56,594 km2 . Jezik je hrvaščina. Zagreb je 

glavno mesto z okoli 800000 prebivalci. 

Veterinarska fakulteta v Zagrebu je edina veterinarska 

fakulteta na Hrvaškem. Ustanovljena je bila leta 1919, 

nahaja se na vzhodnem delu Zagreba, na Heinzelovi 

ulici 55.



ORGANIZACIJA FAKULTETE

• � 21 inštitutov in 4 klinike � 

• Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 

(prenovljena) � 

• Klinika za unutarnje bolesti � 

• Klinika za porodništvo i reprodukciju (prenovljena)� 

• Klinika za zarazne bolesti (najnovejša izmed klinik)

• Posebna klinična enota še RTG in CT, ter fizikalna 

terapija



ORGANIZACIJA FAKULTETE

• Kampus sestavlja 9 zgradb, od tega so 4 

namenjene za klinike, 5 za ostale inštitute in pa 

centralna zgradba, v kateri se nahaja referat, 

dekanat, knjižnica nekateri zavodi in predavalnice, 

ter menza.

• Imajo tudi študentsko sobo in pa letos še nove 

prostore za skills lab in sprostitev za študente.



URNIKI KLINIK

• Načeloma vse klinika delajo od 9:00 do 16:00

• So pa med klinikami razlike v obsegu dela, ter tudi 
nekatere klinike z kliničnimi opravili končajo hitreje in 
greste lahko tudi prej domov. Ponavadi je število 
pacientov največje na klinikah za kirurgijo in interno, 
manj pa na kliniki za reprodukcijo in infekcijski kliniki.

• Kot študent lahko pomagate veterinarjem in tehnikom 
pri sprejemu pacientov, kliničnih pregledih, aplikaciji 
zdravil, jemanju krvi, postavljanju venskih kanil, 
intubiranju, pripravi kirurškega polja, pisanju anestezijskih 
protokolov, vodenju anestezije, asistirate in tudi zašijete 
pacienta, napravite kakšno ligaturo, kastacijo, odvisno 
od vaše samozavesti, znanja, ter tudi zaupanja, ki ga 
imajo tamkajšnji zaposleni do vaših sposobnosti, 
načeloma je važno, da se potrudite in daste od sebe 
vse kar lahko, če ne znate vprašate, vam pokažejo in se 
tako naučite.



KONTAKTI

• Referent za mednarodno sodelovanje Renata 

Purgar � 

renata.purgar@vef.h

• Koordinator za Erasmus+ prakso prof. dr. sc. Juraj 

Grizelj

jgrizelj@vef.unizg.hr

mailto:renata.purgar@vef.h
mailto:jgrizelj@vef.unizg.hr


JEZIK

• Na klinikah se govori Hrvaško, vendar večina 

zaposlenih govori zelo dobro angleško in rade volje 

razložijo zadeve tudi v angleščini. 

• Načeloma Slovenci nimamo težav z razumevanjem, 

vseeno je zaželjeno vsaj osnovno znanje za lažje 

komuniciranje z lastniki in pa za lažje sodelovanje z 

zdravniki in tehniki, predvsem v situacijah, ko je 

treba reagirati hitro.

• Moje znanje hrvaščine se je tekom prakse 

definitivno izboljšalo.



NASTANITEV

• Pri erasmus+ praksi študentu ne pripada študentski 

dom, zato si mora stanovanje poiskati sam, najlažje 

preko spletne strani 

www.njuskalo.hr/nekretnine 

• Cene nastanitev se gibajo okrog 200-300 evrov za 

stanovanje na mesec, brez stroškov. Se pa da dobiti 

sobo tudi ceneje, sploh na Facebooku v skupinah:

Erasmus Zagreb Official Group

TRAŽIM stan/sobu/cimera/cimericu u ZAGREBU



STROŠKI BIVANJA

• Karta za vlak Ljubljana – Zagreb je 9 evrov. • Po 

Zagrebu peljejo mestni avtobusi in tramvaji. Karte je 

najbolje v naprej kupiti v kioskih, karta za pol ure 

vožnje stane 4 kune (50 centov). 

• Na fakulteti deluje menza, kjer se dobi poceni topli 

obrok. Cene v restavracijah so podobne kot v 

Sloveniji, morda kakšen evro nižje.

• Cene v trgovinah so malce nižje kot v Ljubljani.

• Na Hrvaškem ni študentskih bonov, tako da si 

večinoma kuhaš sam.



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

• Zaradi pandemije so bile v času izmenjave opcije za 
druženje omejene. 

• Prosti čas sem zato izkoristil za obisk številnih parkov 
v mestu kot so veliki park z gozdom Maksimir, park z 
dvema jezeroma in kopališčem Bundek, Jarun ki mu 
pravijo tudi Zagrebško morje zaradi ogromnega 
umetnega jezera, Zrinjevac s paviljonom, Ribnjak in 
še drugi. 

• Nad mestom je tudi hrib Sljeme z ikonsko anteno. 
Nanj vodijo številne poti, ki so opisanje v mobilni 
aplikaciji Moje Sljeme. Čas hoje do vrha odvisno od 
izbrane poti traja okrog 2 uri.



ZAKAJ V TO DRŽAVO?

• Je blizu.

• Štipendija ti pokrije skoraj celotno bivanje. � 

• Na klinikah delajo prijazni veterinarji, tehniki, veliko je 
tudi volunterjev študentov, tako da se lahko družiš z 
vrstniki.

• Nekateri tudi prirastejo k srcu, sam osebno sem 
dobil veliko novih prijateljev in znancev predvsem 
na kliniki za kirurgijo in kliniki za reprodukcijo, vendar 
so na vseh klinikah ljudje prijetni in korektni.  � 

• Na klinikah lahko zelo veliko delaš samostojno.� 

• Sporazumevanje ni problem.



KONTAKT ŠTUDENTA

• Matic Leder

matic.leder@gmail.com


