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

 

MOBILNOST ERASMUS+ NA IRSKO 
 
12. 10. 2019 
Zgodaj zjutraj smo se z Go-Optijem odpeljale izpred šole v Benetke. Tja smo prispele okoli 
sedmih in se po večurnem čakanju vkrcale na letalo do Münchna. Let je bil miren in kratek. 
Po eni uri leta smo bile zelo lačne, zato smo si kljub visokim cenam privoščile kosilo na 
letališču. Ker smo imele do naslednjega leta še 5 ur čakanja, smo si ogledale vse trgovine in 
na koncu utrujene obsedele. Naslednji let ni bil tako miren kot prvi, doživele smo več 
turbulenc, a varno prispele do Dublina. Na letališču sta Nika in Klara spoznali Slovenca, ki že 
11 let živi in dela v Corku. Skupaj smo se podali na triinpolurno pot do Corka, kjer nam je 
pomagal poiskati naš hostel, po poti pa nam je povedal še par zanimivosti o mestu. Ob 
prihodu v hostel smo naletele na nekaj težav, a smo jih rešile kot prave profesionalke. Ko 
smo se nastanile, smo poiskale najbližjo trgovino, saj je od našega zadnjega obroka minilo že 
preveč ur. Hitro smo pojedle nakupljeno hrano in se polne energije podale na nočno 
raziskovanje mesta. Seveda smo morale poskusiti pravo irsko pivo. Po vrntivi v hostel smo 
popadale v postelje, saj smo svojo pot začele že ob dveh zjutraj.   
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13. 10. 2019  
2. dan 
 
Zjutraj smo se zbudile, se odpravile na zajtrk in posule kosmiče po celi kuhinji. Dobile smo se 
s profesorico in si skupaj ogledale Cork. Potem smo z  dvonadstropnim avtobusom odšle do 
Blarney castlea. Kupile smo karte in se sprehodile do grajske jame in do praprotnega vrta. 
Pred gradom smo si ogledale vrt  s strupenimi rastlinami in se povzpele do vrha stolpa. Tam 
stoji Blarney stone, ki naj bi tistemu, ki ga poljubi, dal dar tekočega in zapeljivega govora. Ker 
je kamen težko dostopen, se moraš za poljub uleči in se nagniti čez visoko obzidje. Ker 
kamen na dan poljubi na stotine ljudi, tega raje nismo naredile. Nismo želele stakniti 
kakšnega virusa, poleg tega pa domačini pravijo, da nekateri za šalo nanj urinirajo. Pa saj 
smo same po sebi dovolj zgovorne. Po obisku gradu smo se sprehodile po gozdni poti, kjer 
smo na skali srečale zelo pogumno in fotogenično taščico. Bila je prava modelka. Pot nas je 
vodila do ''stopnic želja''. Legenda pravi, da če se po stopnicah miže sprehodiš gor in dol 
vzvratno in misliš samo na svojo željo, se ti bo ta v roku enega leta izpolnila. V upanju da se 
nam bojo naše želje zares izpolnile, smo se vse podale na to zapleteno pot. Po vrnitvi v Cork 
smo se hitro odpravile v najbližjo restavracijo, saj smo bile že zelo lačne. Odpočile smo se v 
hostlu in se še cel preostanek večera igrale Scrabble ob skodelici čaja.  
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14. 10. 2019 
3. dan 
 
V upanju, da bomo KONČNO začele s prakso, smo se po zajtrku s profesorico odpravile do 
St. John collagea. Ker smo na odgovor čakale že nekaj časa, so nam ponudili kavo in mafine. 
Izvedele smo, da naša praksa v ambulantah še ni urejena, za tolažbo pa so nam ponudili, da 
se preizkusimo v friziranju psov. Povabljene smo bile na triinpolurni tečaj, kjer smo s 
študentkami oskrbe živali ostrigle več psov. Izvedele smo veliko novega o negi psov in se 
pogovorile o irskem šolskem sistemu. Pse smo ostrigle, jih skopale in osušile ter jim uredile 
kremplje. Vsi so bili zelo prijazni in počutile smo se kot del ekipe. Z drugimi erasmus-dijaki 
smo si ogledale šolo, ki ponuja veliko različnih in zanimivih programov. Utrujene smo si s 
težavo pripravile večerjo, saj nismo znale odpreti konzerve, še prej pa se je Menara zaklenila 
iz hostla skupaj z vso nakupljeno hrano. Ker naš hostel leži nad pubom, ki vsak večer ponuja 
mini koncerte in karaoke, smo se skupaj z ostalimi prebivalci hostla malo poveselile, potem 
pa se odpravile spat. 
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15. 10. 2019 
4. dan 
 
Danes smo dan začele bolj zgodaj kot prejšnje dni. Odpravile smo se na fakulteto in se, ker 
nam še zmeraj niso uredili prakse, udeležile njihovih predavanj. Začele smo s predavanjem o 
dobrobitju živali. Bil nam je všeč njihov način pouka, saj poteka v obliki debate. Nadaljevale 
smo s predavanjem o notranjem dizajnu, pri katerem smo se zelo dolgočasile, saj je 
profesorica govorila le o tem, kako naj študentje napišejo svoja poročila o praktičnem 
pouku. Pri naslednji uri smo se prestavili v računalnisko učilnico, za tem smo naredile 
predstavitev o naši državi, a je za predstavitev zmanjkalo časa. Zaključile smo z 
laboratorijskimi vajami, kjer je profesor govoril o ravnanju z mikroskopom, saj je bila to 
njihova prva ura mikroskopiranja. Mi seveda to že obvladamo ;). Po večerji smo se s 
profesorico udeležile glasbenega binga, kjer smo skupaj zadele dve manjši ter glavno 
nagrado. Zvečer smo svoje nagrade izkoristile v baru, kjer smo spoznale tudi veliko novih 
ljudi z različnih koncev sveta. Vsi so bili zelo prijazni in družabni. 
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16. 10. 2019 
5. dan  
 
Zjutraj smo se podale na ogled mesta skupaj z drugimi dijaki na izmenjavi, saj še vedno ni 
bilo sledi o naši praksi. Ogled smo zaključile predčasno, saj smo se morale udeležiti 
predavanja o friziranju psov. Upale smo, da bomo lahko še frizirale pse, a smo na žalost 
poslušale predavanje o teoriji striženja in britja. Popoldan smo same nadaljevale odgled 
mesta. Ker smo se težko odločile, kam iti in kaj si ogledati, smo vse odločitve rešile s partijo 
igre ''kamen-papir-škarje''. Obiskale smo English Market, ki ni dosegel naših pričakovanj. Kot 
vsak dan smo tudi danes šle v Lidl, kjer smo odkrile pravi zaklad – Tortila chips za 35 centov. 
Po večerji smo odšle na sprehod, ki nas je popeljal na vrh mesta, kjer nas je pričakal čudovit 
razgled in zelo prijazen kuža. Ostale smo brez besed. Zvečer smo igrale remi, nakar se nam je 
pridružil prijazen Irec, ki nam je povedal svojo življenjsko zgodbo. Naučile smo ga igrati to 
igro. Povedal nam je, da na Irskem igre s kartami niso tako poznane. Pred spanjem smo se 
družile še z Američanom iz Kalifornije in naduto Kanadčanko. 
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17. 10. 2019 
6. dan  
 
Na mrzlo in žalostno jutro so nas prebudile dežne kapljice. V baru nas je pričakala 
profesorica, ki nas je kljub bolezni pospremila do železniške postaje. Že tako slab dan se je 
ob novici, da bo prakso trenutno lahko opravljala le ena dijakinja, še poslabšal. Dijakinjo naj 
bi izbrali veterinarji. Razjezilo nas je dejstvo, da smo za to prakso vedeli že od maja, stvari pa 
še zmeraj niso bile urejene. Počasi nam je zmanjkovalo potrpljenja. Sem smo prišle z 
razlogom, da bi se kaj novega naučile in pridobile nove izkušnje. Ugotovile smo, da bi bilo 
bolj pošteno, če prakse ne bi imela nobena kot pa samo ena izmed nas. Ko smo vprašale, če 
bi se lahko v ambulanti izmenjevale, tako da bi vsaka od nas izkusila delo na kliniki, so nam 
rekli, da to ni možno. Razočarane smo se usedle na vlak in se potolažile s čokoladnimi 
kolački. Pot z vlakom je bila kratka in tiha. Ko smo prišle do safarija, smo hitro ugotovile, da 
smo se premalo oblekle, saj so bile temperature kruto nizke. Ogledale smo si živali, med 
katerimi so nam bili najbolj zanimivi kenguruji, race in tapirji. Našle smo opičjaka, ki je 
izgledal kot Brad Pitt. Zagotovo so vse samičke gledale za njim. Zaljubile smo se v malega 
kenguruja Jureta, ki se nam je pustil božati. Seveda se je kasneje pokakal, da nam pokaže, da 
nas ima tudi on srčno rad. Močno ga pogrešamo in upamo, da se še kdaj vidimo. Na voljo 
smo imele ogromno časa, zato smo se po končanem ogledu okrepčale s kavo in piškoti. Ko 
smo čakale na vlak, smo skoraj zmrznile in umrle od lakote, zato smo takoj po prihodu v 
Cork šle po nakupih in si v hostlu skuhale najboljše kosilo do zdaj. Res smo se napitale in se 
odpravile v sobo, kjer smo obležale kot krave. Naredile smo si maske za obraz in se malo 
posmejale. Pozno zvečer smo med urejanjem dnevnika prejele novico, da se jutri Klara 
odpravlja na prakso, ostale pa smo že splanirale izlet do irskih klifov. Razočarane smo se 
odpravile spat, čeprav smo kljub vsem težavam vedno ostale pozitivne in dobre volje. 
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18. 10. 2019 
7.dan 
 
Prva se je zbudila Klara, ki se je danes prvič odpravila na prakso. Do ambulante ji je 
pomagala naša profesorica, ostale tri, Menara, Ana in Nika pa smo se z ostalimi erasmus- 
dijaki podale na izlet do Cliff of Moher. Klara je svojo prakso opravljala v Animal care 
hospital Duoglas. Vsi zaposleni so bili zelo prijazni in so jo z veseljem sprejeli. Najprej je 
počistila bokse v mačjem hotelu, potem pa je očistila inštrumente in se naučila novega 
načina zavijanja kirurškega seta. Opazovala je sterilizacijo prostoživeče mačke. Zanimivo je 
bilo, da sterilizacijo opravljajo lateralno. Poleg tega Klara misli, da v naših ambulantah lepše 
šivamo. Ker so malice v irskih ambulantah kar precej dolge, ji je družbo delal maček Pedro, ki 
je imel mikrosporijo, ki ji na Irskem rečejo ring worm. Barvala je preparate in jih 
mikroskopirala, večino časa pa se igrala z ubogo mucko, ki je prebolevala mačjo kugo, poleg 
tega pa vsem zaposlenim skuhala kavo.  
Ostale tri pa smo se takoj, ko smo prišle na avtobus, udobno namestile in v trenutku zaspale, 
saj imajo naši irski prijatelji navado, da zamujajo tudi po pol ure, kar utrudi vsakega 
potrpežljivega človeka. Pot do klifov je bila dolga, večino pa smo jo prespale. Zbudile smo se 
na zadnji četrtini poti, za kar smo zelo hvaležne, saj smo si vse še enkrat potrdile, da je Irska 
najlepša država, seveda takoj za našo Slovenijo. Neverjetno. Pašniki so bili tako lepi, da bi še 
same najraje postale krave. Ko smo prispele do klifov, smo ostale brez besed. Česa takega še 
nismo videle. Sprehodile smo se po celi dolžini klifov, zato pa nam je ostalo zelo malo časa 
za kosilo. Kot prave veterinarske tehnice smo bile zelo fascinirane nad vsemi kravami, 
ovcami in konji , ki so se pasli ob klifih, kot da ne bi poznali nevarnosti smrtonosnega padca 
v globino. Ana je na ogrado pripela obesek s svojim imenom. Pot nazaj je bila kar mučna, saj 
smo mislile, da se bomo odpravili naravnost v Cork, a smo se po poti ustavili še ob Aillwee 
cave in zavetišču za ptice, ki leži pod hribom, kjer se nahaja jama. Tam so nam predstavili 3 
vrste eksotičnih ptic in nas poučili o zaščiti ptic pred izmurtjem. Sledil je ogled jame, nad 
katerim smo bile vse malo razočarane. Kakopak, saj se naša Postojnska jama ne more niti 
primerjati z drugimi. Ko smo se usedle nazaj na avtobus, smo že vesele mislile, da to pomeni 
začetek našega počitka, a smo se spet motile. Ustavile smo se še ob nekem grobišču z zelo 
zanimivimi kamni, katerega ime smo na žalost pozabile. Tam smo doživele prelep sončni 
zahod in se potem utrujene usedle nazaj na avtobus. Začuda nismo zaspale in se še dolge 3 
ure vožnje pogovarjale o poletni praksi pri delodajalcu. Ko smo prispele v hostel, smo se še 
pogovorile s profesorico in se poslovile, saj je naslednji dan že na žalost odhajala v Slovenijo. 
Ob dolgem pogovoru smo se posladkale s čokoladnimi mafini in poskusile čips s kisom, saj 
tega v Sloveniji ne poznamo. S Klaro smo se pogovorile o našem dnevu ob partiji remija in 
spoznale še nekaj novih prebivalcev našega hostla. Ob igri nam je za spremljavo igral 
Country-blues-funk band, ki je igral v pubu v spodnjem nadstropju.  
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19. 10. 2019 
8. dan 
 
Po celem tednu na Irskem smo si danes prvič vzele pavzo. No, sicer prakse še nismo imele, 
tako da se nadelale ravno nismo, a smo si vsak dan ogledale kakšno znamenitost, delale na 
faksu ali pa spoznavale nove ljudi. Preprosto rečeno, bile smo malo utrujene, zato smo si 
privoščile počasno jutro. Zbudila nas ni budilka, ampak naša biološka ura, ki je bila še vedno 
malo prezgodnja. Pospravile smo sobo in pripravile umazane obleke, ki smo jih kasneje nesle 
v pralnico na koncu ulice. Najedle smo se v mali čajnici, kjer so nam postregli s 
tradicionalnim irskim zajtrkom. Bil je odličen. Sledili so nakupi darilc in spominkov za naše 
domače, sošolce in prijatelje. Ker je denar kar izginil iz naših že tako suhih denarnic, smo se 
odločile, da moramo varčevati, zato smo odšle v hostel. A ker smo vse punce bolj sladkega 
tipa, smo si še pred tem privoščile donute in krofe. Preostanek dneva smo preživele lenobno 
v sobi, kjer smo naredile nekaj, da te izmenjave ne bomo nikoli pozabile. Poslušale smo 
staro glasbo in se veliko pogovarjale, zvečer pa si skuhale odlično večerjo. Ker smo 
ugotovile, da se malce preveč razvajamo, sta Menara in Klara zvečer malo potelovadili, a 
hitro izmučeni obležali na tleh.   



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

 

20. 10. 2019 
9. dan 
 
Zbudile smo se v mrzlo, megleno jutro. Sprva smo se malo ustrašile, kako bo z vremenom, 
saj smo danes načrtovale izlet v Cobh, prelepo malo mestece ob obali. Kupile smo karte za 
vlak in se podale na prečudovito pot. Cobh nas je pričakal obsijan s toplim soncem, ki je 
vsem na obraz narisal nasmeh. Takoj smo se odpravile do morja in se povzpele do 
prečudovite cerkve na vrhu hriba. Po nesreči smo se udeležile nedeljske maše, nato pa si še 
malo ogledale živobarvno mesto. Cobh je sicer znan po hiškah različnih živih barv, ogomni 
cerkvi in seveda Titanic muzeju, saj je bil Cobh zadnji postanek te križarke pred nesrečo. V 
trgovini smo si kupile kruh, salamo in sir, Menara pa si je privoščila tudi mini kanglico mleka. 
Usedle smo se na klop v parku in pojedle naše DIY-kosilo, potem pa si privoščile tudi kavo v 
manjši restavraciji. Tam nas je zadela utrujenost, zato smo se še na hitro sprehodile po 
mestu in se odpravile do razgledne točke, nato pa nazaj na vlak do Corka. Po prihodu v 
hostel sta Klara in Nika skočili v trgovino po hrano za preostanek izmenjave, Menara in Ana 
pa sta izbirali, kateri film bi si ogledale po večerji. Klara in Nika sta od danes naprej naši 
nakupovalki hrane, saj sta zapravili zelo malo denarja, pokupili pa skoraj celo trgovino. Ne 
vem, kako jima uspe. Odločile smo se za film Ma. Na tleh smo si uredile pravo malo 
gnezdece, se udobno namestile in uživale v trilerju. Nekajkrat smo se tako ustrašile, da smo 
kar vzkliknile. Film je bil ODLIČEN, saj je glavni lik veterinarska tehnica, ki se ji, po domače 
povedano, rahlo odpelje. Po flimu smo se še malo pogovorile, Klara in Menara pa sta 
nadaljevali z njunimi fitnes podvigi. Po štafeti tuširanja smo se odpravile v postelje in hitro 
zaspale. 
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21. 10. 2019 
10. dan 
 
Tako kot v petek, je Klara dan začela pred ostalimi, ki so vstale pozno dopoldan. Klara je dan 
začela s čiščenjem kletk in hranjenjem mačk v mačjem hotelu. Za vsako mačko posebej 
preveri, koliko je pojedla, popila in izločila ter kako se počuti, svoje ugotovitve pa zapiše v 
zapisnik. Potem je opazovala kastracijo psa kriptorhida. Modo v abdomnu je bilo manjše 
zaradi visoke temperature. Po operaciji je očistila inštrumente in opazovala stanje psa po 
operaciji. S Timijem sta skupaj preživela še nekaj časa, potem pa je Klara sodelovala pri 
akupunkturi psa, pri kateri zapičijo majhne iglice v sredino mišice, kar pripomore k lajšanju 
bolečine. Zelo ji je bilo zanimivo, kako imajo na Irskem veliko preprostejše infuzijske sete, 
kjer lažje nastaviš količino kapljic na uro. Šef jo je po koncu dneva prijazno pripeljal do 
doma, puncam pa dal praline. 
Ostale smo se odpravile na faks, kjer so nam obljubili striženje psov. Razočarane smo 
ugotovile, da iz tega ne bo nič, saj se je morala profesorica pogovoriti z dijakinjami o oddaji 
projektnih nalog. Tudi če ni bila kriva, se nam je opravičila in nas vprašala, kako je kaj z našo 
prakso. Ko smo ji povedale, da nam še vedno niso uredili delovnih mest, je jezno pograbila 
telefon in poklicala osebo, ki je bila odgovorna za našo prakso, potem pa še sama poklicala v 
ambulanto in nam v desetih minutah uredila prakso, na katero smo čakale že več kot en 
teden. Hvala bogu za Lauro. Z nasmehom na obrazu smo zapustile pasji salon in božale 
prijaznega oranžnega mačka, s katerim se je Menara spoprijateljila že prvi dan faksa. V šolski 
kantini smo pojedle kruhove zavitke, nad katerimi sta se Nika in Menara navdušili že prejšnji 
teden. Ker bi morale počakati, da uredimo europasse, a nikakor nismo  mogle dobiti stika z 
osebami, ki so bile odgovorne za to, smo raje odšle nazaj v mesto. Spet smo zapravljale v 
trgovinah. Menara je kupila zelo zabavno igro s kartami, ki smo jo igrale še cel večer, Ana pa 
je kupila mini biljard. Ker smo, odkar bivamo v hostlu, postale že prave profesionalke v 
biljardu, smo menile, da bo manjša verzija igre mačji kašelj. A smo se motile. Ko smo se 
vračale iz mesta, smo občudovale, kako lepe uniforme nosijo dijaki v šolah. Spet smo 
poslušale muziko iz 30-ih let 19. stoletja, pele in pisale dnevnik. Ko se je vrnila Klara, smo si 
skuhale večerjo in nadaljevale s kartanjem.  
  



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

 

 
 

 
 
 
 
 
22. 10. 2019 
11. dan, Klara 
Klara je začela jutro s čiščenjem kletk v mačjem hotelu in hranjenjem bolnih muckov. Imeli 
so diarejo, a ni bilo znano, kaj jo povzroča, zato so se zaščitili s predpasniki in rokavicami. 
Dan je bil precej zanimiv, saj so opravili veliko sterilizacij in kastracij uličnih mačk. Psički Belli 
so odstranili maternico, psičku Louisu očistili zobe ter psički Porshe odstranili izrastek blizu 
analne odprtine. Po vsaki operaciji je Klara očistila inštrumente in naredila set. Tako kot 
vsako popoldne se je igrala z mucko Betty in si tako krajšala čas. Ker je v ambulanto prispelo 
veliko bolnih muckov, so kletke in prostor temeljito očistili. Dan je zaključila s čiščenjem 
mačjega hotela, kjer se je spoprijateljila s skoraj vsemi mačjimi gosti. Takoj ko smo se vse 
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vrnile v hostel, smo se 

pogovorile o našem dnevu v 
ambulantah ob skodelici vročega čaja in utrujene odšle spat. 
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23. 10. 2019 
12. dan, Ana 
Jutro se je začelo z dežjem. Skupaj smo se odpravile do avtobusa, vsaka k svojemu 
delodajalcu. Jaz delam na kliniki za konje. Kot vsako jutro sem najprej počistila konjske 
bokse, nato pa pomila ambulanto. Prva naloga na današnjem razporedu je bilo brušenje zob 
4 leta staremu žrebcu. Po nekaj urah dela sva z veterinarjem odšla na teren, kjer sva najprej 
kastrirala dva ponija, nato pa še 6-letnega žrebca. Po posegih sem očistila vse inštrumente in 
jih pospravila. Ko sva z veterinarjem prišla nazaj do klinike, so nama povedali, da je Cirby, 14 
let stara kobila, pobegnila iz svojega boksa. Tako smo se podali na večkilometrsko pot okoli 
pašnikov, kjer so jo nazadnje videli. Po uri iskanja smo jo končno ujeli v enega izmed manjših 
pašnikov. Potrpežljivo in počasi smo se ji približevali tako dolgo, da smo jo lahko prijeli. 
Konec dober, vse dobro, pravijo. Ko sem se vrnila nazaj v hostel, smo si s puncami skuhale 
večerjo, nato pa se izmučene odpravile spat.  
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24. 10. 2019 
13. dan, Nika 
Po našem zajtrku, kar so bili običajno toasti, smo se odpravile na avtobus ter se odpeljale do 
ambulante. Tam smo najprej psički Sally očistili zobe, nato pa opravili nekaj krvnih preiskav. 
Sledila je operacija mačke, ki je pojedla kovanec, nato pa smo simpatični psički povili nogo, 
saj je bila preveč razigrana in si porezala tačko. Očistili smo še nekaj ušes, po malici pa sem 
splaknila še kirurške inštrumente. Kadar v ambulanti ni bilo dela, sem se igrala s psičko 
veterinarske tehnice, saj jo je pripeljala na pregled, nato pa je bila psička še cel dan z nami. 
Ker smo bile po delu v ambulanti precej utrujene, se nam ni dalo kuhati, zato smo si 
privoščile fish and chips s kisom, popile smo čaj, nato pa izmučene popadale v postelje. 
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25. 10. 2019 
14. dan, Menara 
Kot vsak dan je prva vstala Klara, potem pa smo se prebudile kakšno uro kasneje tudi 
preostale tri. Skupaj smo šle na rutinski zajtrk in šle peš do avtobusne postaje. Po 15-minutni 
vožnji me vsak dan čaka še približno 10 minut hoje v klanec, saj naša mala mačja bolnica 
stoji na vrhu hriba. Vsak dan poskrbim, da so predali z opremo, iglami, brizgami in hrano 
polni in čisti, prav tako skrbim za pranje in sušenje perila in posode. Po operacijah očistim in 
avtoklaviram inštumente, zavije pa jih nekdo drug, saj v Sloveniji kirurške pakete zavijamo 
na drugačen način. Skupaj z ostalimi tehnicami nahranim živali in očistim bokse. Večino časa 
sem delala z veterinarko, ki je med drugim tudi specialistka za mačke in vodi The cat 
hospital. Sprva se mi je vse zdelo zelo čudno, saj imajo čisto drugačen način dela kot v 
Sloveniji. V Cat hospital se vsi zares potrudijo, da delajo v dobrobit mačke. Ne uporabljajo 
grobih fiksacij, ampak raje žival rahlo sadirajo. Vedno se najde veliko dela, zato sem v hostel 
vsak dan prihajala zelo utrujena. Delala sem od 10:00 do 18:00 ure. Danes smo imeli še 
posebej veliko dela: ena sterilizacija, ena kastracija, razčesavanje dveh mačkov in kar dvojno 
čiščenje in puljenje zob. Ob tem pa seveda še skrb za ostale mačke v hospitalu. Nekaj 
prebivalcev je tu samo na počitnicah, drugi imajo drisko, najbolj nesrečen pa je ubogi maček 
Flyn, ki ga je nekdo prebrcal. Dobil je vnetje trebušne slinavke, hude krvavitve in visoko 
vročino, zaradi česar je postal neješč. Po četrtem dnevu stradanja smo mu vstavili sondo in 
ga tako hranili že nekaj dni. Imeli smo tudi mačko, za katero smo sprva mislili, da ima v 
sluhovodu polip, a smo po odprtem pregledu sapnika ugotovili, da je ta paraliziran. Vse 
operacije sem opazovala in po potrebi asistirala veterinarki. Po koncu dneva sem se od vseh 
zaposlenih poslovila in se jim zahvalila, saj je bil to moj zadnji dan na praksi, na kateri sem 
zelo uživala. Po vrnitvi v hostel smo si skuhale večerjo, spakirale stvari in se še zadnjič skupaj 
spehodile po Corku in se poslovile od vseh prijateljev, ki smo jih spoznale v hostlu.   
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26. 10. 2019 
15. dan 
 
Pa smo skupaj prišle do zadnjega dneva. Zbudile smo se 20 minut pred odhodom, hitro 
pobrale svoje stvari, seveda pa kakšno malenkost tudi pozabile. Zletele smo iz sobe in se 
skoraj pobile po stopnicah, saj se nam je zelo mudilo. Hitro smo se odjavile iz hostla in 
pravočasno prišle do avtobusa, ki nas je odpeljal do letališča. V trenutku smo zaspale, 
Menara pa je svoj počitek nadaljevala na mizi na letališču. Brez zapletov smo prišle do gatea, 
tam pa čakale še dve uri. Menara je spala, preostale pa smo pisale vsaka svoj dnevnik dela v 
ambulantah. Ko smo utrujene prišle na letalo, smo obe uri potovanja prespale. V Zürichu 
smo bile vse navdušene nad zelo lepim, mirnim, predvsem pa praznim letališčem. Vsi delavci 
so bili tako prijazni, da so nam polepšali dan. Privoščile smo si kosilo v Burger Kingu, Menara 
je spet malo zaspala na mizi, medtem ko smo se ostale pogovarjale. Ko smo po nekajurnem 
čakanju izvedele, kam pride naše letalo, smo se odpravile do gatea, ki je bil na drugi strani 
letališča, zato je bila pot kar dolga. Utrujena od 15-minutne poti je Menara spet zaspala na 
tleh, ostale pa smo še malo poklepetale. Spet smo skoraj zamudile boarding, a smo spet bile 
pravočasne. Več sreče kot pameti. Čakal nas je kratek let do Benetk, na katerem je začuda 
Menara spet spala. Po pristanku smo pobrale naše kovčke, ki so izgledali, kot da bi se vrnili iz 
vojne. Bili so umazani in poškodovani, a nas to ni preveč motilo, saj nas je bolj skrbel prevoz 
do Ljubljane. S težavo smo našle naš Go-Opti kombi, se vkrcale in hitro zaspale. Ko smo 
prispele v Ljubljano, smo se poslovile in odšle vsaka na svoj konec države. Nikoli ne bomo 
pozabile te neverjetne izmenjave. Seveda vi, naši bralci, ne veste vseh noro odbitih 
podrobnosti, a verjemite, da si jih bomo me zapomnile do konca življenja. Vsaka od nas je 
pridobila še tri prijateljice. Irska je res imenitna država, vredna ogleda, tamkajšnji ljudje pa 
vredni pogovora.  Vse smo se na Irskem naučile veliko novih stvari. Na koncu nam ni bil 
odveč niti tisti zapravljeni prvi teden. Če bi vsak dan hodile v ambulante, ne bi mogle tako 
okusiti Irske, kot smo jo tisti ''dela prost'' teden. Hvaležne smo, da ste nam omogočili to 
nepozabno dogodivščino. 
 
 


