
Erasmus+ mobilnost dijakov BIC Ljubljana, veterinarski tehnik 
Praktično usposabljanje pri delodajalcu na Cipru 
 

1. TEDEN - POROČILO S CIPRA 

Pot se je začela v Šolski veterinarski ambulanti, kjer smo osebnim stvarem v kovčke dodali še veliko 

opreme in zdravil. 

 

 Z Go-Optijem smo se odpeljali na letališče v Bratislavo. Ker smo se peljali ponoči, smo pot prespali. Po 

prihodu v Bratislavo smo čakali še dobro uro in pol ter se pošteno najedli, saj nas je pot zelo zlakotnila. 

Nato smo se podali na letalo. Za nekatere je bila to nova izkušnja, ker so se nad oblake povzpeli prvič. 

Vse skupaj nam je minilo precej hitro, saj so nekateri tudi to pot prespali.  

 

Po pristanku nas je kombi odpeljal do hiške, kjer smo bivali štirinajst dni. Po namestitvi smo si ogledali 

kliniko, spoznali osebje in si ogledali še del mesta ob obali.  
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Pogovorili smo se tudi o planu dela. Ker nas je šest, smo se razporedile po dve na kliniko in štiri v 

zavetišče skupaj s profesorjem Žigo. Naslednji dan še ni bil delovni – bila je nedelja. Najprej smo si 

ogledali arheološki park, saj je Paphos poln grških izkopanin.  

 

Profesor Bogdan nas je odpeljal na kopališče Aphrodita's Rock, kjer smo preživeli večino dneva in si 

nedeljo vzeli na "izi".  
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Vse dijakinje in nestrpni profesor Žiga smo komaj čakali, da se odpravimo na delo in pomagamo živalim, 

ki so pomoči potrebne. In tako je prišel ponedeljek, ko smo se končno odpravili na delo. V zavetišču 

smo se dobro spoznali z vsemi konjički, oslički, kozicami, mucki in kužki. Delali pa smo predvsem z 

velikimi živalmi. Pripravili in pospravili smo naš "skladiščni" prostor. Profesor Žiga nam je predal 

navodila, ki jih je dobil od osebja iz zavetišča. Vsako jutro smo bili ob sedmih v zavetišču, kjer smo 

nahranili konje in osličke ter počistili ograde, potem pa smo se lotili bolj veterinarskih opravil. Ponika 

Jessy je imela res zelo predolga kopita, zato smo jih postopoma skrajšali. 

 

Obravnavali smo tudi osla po imenu Lucky , ki je bil kar precej v slabem stanju. Na vihru je imel gnojno 

rano, katero naj bi mu skljuvali ptiči. To rano smo oskrbovali ter previjali vsako jutro. Temu osličku smo 

prav tako morali narediti korekcijo kopit, saj so bila kar precej zanemarjena.  

 

 



Erasmus+ mobilnost dijakov BIC Ljubljana, veterinarski tehnik 
Praktično usposabljanje pri delodajalcu na Cipru 
 
Ukvarjali smo se tudi s konjem po imenu George, ki ima staro zaprto rano, iz katere se je cedil gnoj. 

George je malo poseben konjiček. Z njim smo imeli kar nekaj težav, saj človeku ne pusti blizu. Zato smo 

se z njim veliko ukvarjali in izpopolnjevali odnos. Opravka smo imeli tudi s plašno kobilo Ateno, ki pa 

ima po glavi in nekaterih delih telesa glivično okužbo. Ker jo zelo srbi in se praska, si tako naredi rane. 

Tudi s to kobilo smo se poskušali povezati, da smo lahko čim bolje opravili naše delo. Prav tako smo en 

dan namenili razglistenju vseh oslov. Ker jih je okrog 80, smo imeli kar veliko dela in visoke temperature 

nam niso prav nič pomagale. Vendar smo s skupnimi močmi in dobro organizacijo uspeli razglistiti vse 

osličke.  

 

Oskrbovali smo tudi kopito oslička z gnojnim abscesom, ga spirali s fiziološko raztopino in jodom ter 

povili. Ker je v zavetišču veliko bolnih mačk, so nas prosili, če jih zdravimo z antibiotiki. 
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 Prav tako smo 

se nekega večera 

dogovorili, da 

opravimo eno od štirih kastracij oslov. Pri kastracijah smo si 

dijakinje sistematično porazdelile delo. Vsaka je bila zadolžena za 

posebno nalogo, zato smo kastracijo odlično opravili. 

  

V zavetišču je tudi veliko koz, ki pa so vse po vrsti imele zanemarjene parklje, zato smo se lotili tudi 

njihove manikure in perikure. 
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Seveda nič od tega ne bi uspelo brez našega profesorja Žige, ki nas je spodbujal k samoiniciativnosti, 

nam vse nazorno prikazal in nas veliko novega naučil. 

 V ambulanti smo v jutranjih urah opravili terapije psov in mačk, pomagali pri različnih posegih, 

pospravljali in pripravljali inštrumente, kopali in sprehajali živali.  
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Za vikend pa smo se odpravili v Taskent Doga, Parki-zavetišče na Turškem delu Cipra, kjer smo si nabrali 

izkušnje s še bolj eksotičnimi živalmi. Aplicirali smo zdravila ter hranili morske, kopenske in vodne želve. 

Spoznali smo oskrbo poškodovanih ptičkov in tudi zanje pripravili terapije. Sterilizirali smo eno mačko, 

kastrirali tri osle, tri kozle in enega prašiča. Hranili smo mladega oslička in opravili tudi kastracijo lisjaka 

Rudija. Velika zahvala gre veterinarki Petri, ki nas je velikodušno sprejela in nam omogočila posebno 

doživetje.  

Teden nam je minil kot bi mignil in že komaj čakamo naslednjega. 

 

Dijakinje  

Manca Mohar, Teja Majcen, Urša Kepa, Špela Janežič, Dolores Jagodic, Karmen Potočnik 
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2. Poročilo 2. tedna na Cipru 

Na začetku drugega tedna je bilo pol ekipe še na Turški strani Cipra, kjer smo opravili kastracijo lisjaka 

in poleg rutinske oskrbe živali v zavetišču naredili še obdukcijo poginulega kozla. V ponedeljek pozno 

zvečer smo se vrnili na grški del Cipra. Tam smo si skuhali večerjo in spekli palačinke ter se utrujeni 

odpravili spat. 
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V torek smo z delom začeli ob sedmih zjutraj. Nahranili smo živali in očistili ograde. Čez dan smo 

skupaj s profesorjem Žigo kastrirali tri osle in opravili še drugo cepljenje mačk. Previli smo rano osla 

Luckyja, očistili rano konja Georga in previli kopito osla. Zvečer smo k nam povabili še dve slovenski 

študentki, ki sta prav tako opravljali prakso v ambulanti 

in sta nam spekli pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslednji dan smo začeli z delom kot po navadi. Poleg vsakodnevne oskrbe in čiščenja smo 

razparazitili 20 konjev. Opravili smo tudi zobni poseg pri oslu Mickeyju. Najprej smo naredili klinični 

pregled in ugotovili, da ima osel šum na srcu, zato smo zmanjšali dozo sedativa. Profesor Žiga je 

opravljal zobni poseg , dijakinje pa smo osla fiksirale. Ker je moral profesor Žiga na žalost predčasno 

oditi, smo že v sredo očistili orodje in pospravili naš delovni prostor. Ko smo že prišli domov, so nas 

klicali iz zavetišča in nas prosili, 

če pridemo pogledat kozo, ki ni 

hotela vstati. Najprej smo prišle 

tja dijakinje, ki smo opravile 

klinični pregled. Potem sta prišla 

še profesor Žiga in Dolores s 

klinike skupaj z golimi mačkami. 

Ker kozi žal ni bilo pomoči, saj ji 

je odpovedalo srce, smo jo 

morali evtanazirati. Ko smo se 

odpravljali domov, se je začela 

nevihta. Po večerji smo pomagali 

profesorju Žigi še spakirati. Ker 

smo želeli rešiti dve goli mački, je 

moral leteti v četrtek zjutraj z 

drugim letalom. 
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 V četrtek in petek smo same opravljale še rutinsko delo; cepile nekaj mačk ter oskrbele in previjale 

rane. Izjema je bil konj George, kjer smo opravili kirurški poseg. Veterinar je odprl rano in notri našel 

kovinsko žico. Anestezijo smo opravile dijakinje same s pomočjo slovenske veterinarke za konje, ki 

nam je pomagala preko telefona.  
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V petek so nam v zavetišču podelili priznanja. 

Po našem prvem nočnem sprehodu v mesto 

smo se doma lotile intenzivnega pospravljanja 

in v soboto zjutraj smo se odpravili na pot 

proti domu. V Ljubljano smo prišli okrog dveh.  
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Pretekla dva tedna smo doživele marsikaj, predvsem pa smo se veliko naučile. Za prejeto znanje in 

vso pomoč smo neizmerno hvaležne profesorju Žigi. Upamo, da se še kdaj vrnemo, saj dela v 

zavetišču nikoli ne zmanjka.   

Dijakinje: Karmen Potočnik, Manca Mohar, Špela Janežič, Teja Majcen, Urša Kepa in Dolores Jagodic 

 


