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SPLOŠNE INFORMACIJE
IRSKA

5 milijonov prebivalcev

Pivo, whiskey

Dež, megla, veter

Veliki ljubitelji konjskih dirk in stav



TROYTOWN GREYABBEY
V osrčju galopskih dirk, okrožje Kildare ima 3 hipodrome
Referenčna klinika
40 boxov za konje
Kirurška dvorana
MRI, scintigrafija, prenosni RTG, ultrazvok
Endoskopija – rigidna in dinamična
Intenzivna ineonatalna intenzivna nega
Velik poudarek na reprodukciji plemenskih kobil v plemenski sezoni – distocije, carski rezi, ˝dummy˝ 
žrebički, …
Izven sezone športna medicina, popravljanje razvojnih ortopedskih težav
Kolike



Pomoč študentom
Jesus Garcia Macias: Jesus.Garcia-Macias@cvsvets.ie

Zelo prijazen in odziven veterinar, ki je zadolžen za
Erasmus praktikante in druge študente

Klinika zelo rada sprejeme tako domače, kot tuje
študente

Študentje pomagajo pri dajanju zdravil, dnevnih
opravilih, asistirajo pri operacijah, imaging, pregledih
na šepanje, …

Prej in potem



Nastanitev
Klinika lahko pošlje dokument s seznamom ljudi, ki oddajajo sobe

Sobe so del družinskih hiš. Družine oddajajo odvečne sobe v hiši

Cene se gibajo od 400 – 500€/mesec za sobo

Sama sem plačevala 480€ za sobo z lastno kopalnico. Kuhinjo in dnevno sobo sem si delila z 
družino.  V ceno je bil vključen zajtrk, lahko sem uporabljala pralni in sušilni stroj

Peš je klinika oddaljena 40 min hoje, lastnica mi je posodila kolo

V bližini je Curragh – veliko travniško področje, kjer trenirajo dirkalne konje in velik hipodrom



Stroški bivanja
PREVOZ:

◦ Letalska karta: Ryanair à Benetke – Dublin: 50€ enosmerna z 20kg 
prtljage

◦ Avtobus: Dublin (letališče) – Kildare: 10€ enosmerna
◦ Vlak: Kildare – Dubiln (center): 12€ enosmerna

•PREHRANA:
◦ Kuhala sem si sama
◦ Hrano sem si kupovala v Lidlu, Tescotu
◦ Cena hrane je primerljiva s Slovenijo

Na Curragh



ZAKAJ V TO DRŽAVO
Klinika je v samem osrčju galopskih dirk

V okolici je mnogo prestižnih kobilarn, tudi Irska državna kobilarna

Velik case load

Lahko asisitiraš pri operacijah

Približno enkrat tedensko ˝tutorial˝ - pogovor o aktualnih primerih

Možnost zaposlitve – INTERNSHIP !!

Zlom kondila



Kontakt študenta
Špela Petročnik

◦ Mail: spela.petrocnik@gmail.com
◦ FB: Špela Petročnik

http://gmail.com

