
 

 
 

ERASMUS+ PRAKSA, USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU V TUJINI 
Lokacija: Paphos (Ciper), Zavetišče za živali Paphiakos & CCP Animal Welfare 
Praksa dijakov programa veterinarski tehnik 
Termin: 29. 8. - 12. 9. 2020 
 
 

Sobota, 29. 8. 2020 
Naša izmenjava se je začela v soboto, 29. 8. 2020, ob 1. uri zjutraj pred šolsko veterinarsko 
ambulanto. Tam nas je pobral kombi, ki nas je v manj kot v petih urah varno pripeljal na 
letališče v Bratislavi. Na letališču smo uspešno opravili check-in ter odšli na letalo proti Cipru. 
Po hitrem letu smo varno pristali na Cipru v mestu Paphos. Ko smo se izkrcali iz letala, nas je 
šokiralo vroče ciprsko podnebje, ob vstopu na letališče pa so nas vse še enkrat testirali na 
COVID-19 (niso upoštevali naših ŽE PLAČANIH izvidov iz Slovenije). Pred letališčem nas je 
pobral taksi in nas pripeljal do našega prenočišča (hiše). Zaradi volčje lakote in utrujenosti smo 
si moči znova nabrali v restavraciji Friends, kjer smo bili nad našim prvim obrokom vsi prijetno 
presenečeni. Velik bonus naše hiše je bazen, v katerem smo se s polnimi želodci kopali in se 
osvežili. Že zgodaj zvečer smo povsem utrujeni od poti popadali v svoje postelje. 
 
Nedelja, 30. 8. 2020 
Naslednji dan smo bili še prosti, zato smo ga izkoristili za ogled starega mestnega jedra, v 
katerem smo se sprehajali po arheološkem parku, kjer smo videli veliko mozaikov na temo 
antične Grčije. Med drugim smo videli mozaik Tezeja in Minotavra v labirintu. V parku stoji 
tudi lepo ohranjen amfiteater. Odšli smo tudi v grad, kjer so imeli razstavo o ekološkem 
osveščanju, kar se nam je zdelo smiselno, saj se nam zdi, da je onesnaženje na Cipru velik 
problem. Eden izmed članov ekipe je utrpel lažjo obliko sončarice, kar smo precej hitro rešili. 
 
Delovni dnevi, 1. 9. - 5. 9. 2020 
V ponedeljek smo se sestali v ambulanti, kjer smo se z vodjo varnosti pogovorili o osnovnih 
načelih varnega dela z živalmi in ukrepih COVID-19. Prav tako smo v ambulanti prejeli delovne 
majice in priponke z imeni. Nato smo odšli v zavetišče, kjer smo se dogovorili, kako bo potekalo 
naše delo s konji, osli in kozami. 
Od torka do petka smo vstajali ob 6. uri in se po zajtrku odpravili v zavetišče, kjer smo si najprej 
razdelili delo. Fanta sta zjutraj s pomočjo tamkajšnjih zabavnih oskrbnikov najprej nahranila 
konje in osle, medtem ko so punce očistile ograde in bokse. Maks in Andrej sta nadaljevala s 
čiščenjem korit za vodo, zelo je namreč pomembno, da imajo živali na voljo svežo vodo, še 
posebej v tukajšnjih razmerah. 
Kasneje smo se lotili strokovnih zadev, kot so korekcija parkljev pri kozah, oskrba ran pri konjih, 
avskultacija srca in prebavil, učenje anatomije kopit ... 
Pri korekciji parkljev smo sodelovali vsi, delo je potekalo hitro, saj smo si ga dobro razdelili. Z 
eno kozo smo delali po trije, kjer sta dva žival fiksirala, eden pa je pod nadzorom naše 
profesorice Eve rezal parklje. 
Trikrat dnevno smo oskrbeli rano na uhlju kobile. Najprej smo rano sprali in očistili ter osušili, 
nato pa smo jo pošpricali z alu-sprejem. Zaradi hipergranulacije je profesorica odvečno tkivo 
na uhlju odstranila in nas poučila o tem, na kaj moramo biti pozorni. Rano vsak dan 
pregledamo in se nam iz dneva v dan zdi bolje. 



 

Vsak večer smo se vračali v zavetišče k zelo ljubeznivim oslom in konjem, kjer smo izvajali 
palpacijo kopit in tetiv, pri osluškovanju smo iskali šume na srcu, pri avskultaciji prebavil pa 
smo poslušali peristaltiko. 
Živali smo tudi krtačili in jih socializirali, kar je za konje in osle zelo pomembno, saj so čredne 
živali. 
 
2. teden, 7. 9. - 11. 9. 2020 
Drugi teden naše izmenjave je bil drugačen, saj smo začeli delati tudi na kliniki z malimi živalmi. 
Delo v ambulanti je bilo zelo pestro in razgibano, saj smo počeli veliko različnih stvari. 
Sodelovali smo pri operacijah, kjer smo večinoma vodili anestezijo, prav tako pa smo 
vsakodnevno asistirali pri sterilizacijah in kastracijah potepuških mačk. Veterinarju smo 
pomagali pri pregledovanju živali, pomagali smo tudi pri sprehajanju psov in pri aplikaciji 
zdravil. Naučili smo se veliko novih strokovnih stvari. 
 
 
V zavetišču smo nadaljevali z delom prejšnjega tedna, obenem pa smo pripravili pse na 
transport v nove tople domove. Opravili smo osnovne preglede, hitre teste in pse vakcinirali 
proti steklini in drugim kužnim boleznim. 
 
 
Prosti čas in spoznavanje Cipra 
V prostem času smo se hodili kopat na bližnjo peščeno plažo, kjer smo občudovali tudi sončne 
zahode in igrali odbojko. Večino prostega časa smo preživeli v hiši, zaradi visokih zunanjih 
temperatur. Da nam ne bi bil dolgčas, smo spali, brali, igrali karte, se kopali v bazenu ... K nam 
je v začasno skrbništvo prikorakal ulični čistokrvni mešanec domače mačke, ki smo ga rešili 
kolonije bolh in notranjih zajedavcev. V večernih urah smo se sprehajali po mestu, kjer smo 
kupovali spominke in darila za naše bližnje ter začutili toplino mesta. Zvečer smo si v mestu 
privoščili slastne vaflje. 
 
V soboto smo si vzeli dela prost dan in odšli na safari z džipom, kjer nam je voznik povedal 
nekaj zanimivosti o Cipru. Naša prva postojanka je bila plantaža banan, kjer nam je vodič 
predstavil rast banan in nam razložil, da banane rastejo navzgor, ker sledijo sončni svetlobi. 
Pot smo nadaljevali z ogledom morskih jam, kjer smo lahko zajeli prijetne fotografije in se nato 
odpravili proti gnezdišču želv v naravnem parku Akamas. Predstavili so nam obe vrsti želv, ki 
tam gnezdita in nam razložili zaradi česa pride do ločenih spolov. Za tem je sledil ogled kanjona 
Avakas, v katerem smo lahko videli divje koze. V kanjonu je bilo prijetno, saj je bilo končno 
malo hladneje, kar je vsem prijalo. 
Po burni vožnji smo končno prispeli do Adonisovih slapov, v katerih smo se tudi osvežili, saj je 
bila voda ledeno mrzla. Nato smo dočakali kosilo, ki nas ni posebej navdušilo, nas je pa navdušil 
razgled iz restavracije. 
Za zaključek našega enodnevnega izleta smo prišli do najbolj pričakovane postojanke – znane 
plaže Blue lagoon. Tam smo se eno uro kopali in skakali iz skale. Zelo nas je  navdušila kristalno 
čista voda in morske jame, ki smo jih odkrili, ter v eni izmed njih tudi sedeli. 
 
V četrtek smo se podali v globine morja, kjer smo občudovali želve v njihovem naravnem 
okolju. Nato smo odšli do plaže, kjer smo se potapljali in opazili trinogo zeleno želvo, za katero 



 

smo prepričani, da je bila žrtev ribiških mrež. Opazili smo, da je želva ljudi navajena, saj se nam 
je zelo približala. 
 
 
V petek smo se poslovili od vseh ljudi, ki so nas na Cipru toplo sprejeli. Zatem je sledilo 
pospravljanje apartmaja in pakiranje stvari. Dan smo zaključili s skupno večerjo v tradicionalni 
restavraciji. 
 
Vabimo tudi h ogledu fotografij. 
 
 
 
Sončne Afroditine pozdrave iz Cipra vam pošiljamo: 
Eva 
Manca 
Manja 
Klara 
Maks 
Andrej 
posvojeni maček 
 

https://photos.app.goo.gl/grgqym5dUx92AWBR8

