
Pozdravljeni! 

Sem Mitja in vsi tisti, ki se še odločate ali ste že odločeni, da boste preizkusili Erasmus izmenjavo v tujini 

- to je delček moje zgodbe. 

 

Ne se prestrašiti, ampak naj za začetek povem, da bo vsak, ki se bo odločil zanjo, moral vložiti nekaj 

truda pred odhodom v tujino. Nekaj brskanja po internetnih straneh, da najdeš pravo šolo, potem 

ogromno papirjev, pogodb, hkrati pa tudi veselja v pričakovanju novih izkušenj. 

Tako sem se jaz po slabih 2 mesecih z izdatno pomočjo naše Erasmus koordinatorke Žive Trstenjak 

odločil in uredil vse potrebno za izmenjavo v Čakovcu na Hrvaškem v spomladanskem času 2017. Res 

da se Čakovec sliši kar blizu, ampak kar hitro človek ugotovi, kako malo kilometrov mu je potrebno, da 

popolnoma menja okolje, ljudi okoli sebe in začne pridobivat nova znanja in izkušnje. 

 

To je bila moja prva izmenjava, sicer rad potujem po svetu in obiskujem nove kraje, ampak se izleti po 

teden, dva, ne morejo primerjati s 4 meseci bivanja v tujini. Učiti se začneš takoj. Že ko prideš v drugi 

kraj, je prvo, kar se začneš učiti, jezik, za kar moram povedati, da so si naši slovanski jeziki kar podobni, 

po drugi strani pa je potrebno kar nekaj časa in truda vložiti v to, da se slušno in pogovorno 

razumevanje skladata. Tudi če, kot je bilo v mojem primeru, ljudje razumejo precej slovenskega jezika, 

predlagam, da vztrajate pri njihovem, saj nikoli ne veš, kdaj boš potreboval njihovega. 

 

Čakovec je ''majhno'', mirno mesto, z okoli 15 tisoč prebivalci, celotna občina pa ima 27 tisoč 

prebivalcev, kar lahko primerjamo z našo Mursko Soboto. Tudi mentaliteta je podobna kot v 

Prekmurju. Vemo pa, da ima Hrvaška nižji standard kot Slovenija. Kaj to pomeni … Če primerjamo plače, 

tam dobi prodajalka v trgovini od 3000 do 3500 kun, kar pomeni okoli 400 do 500 evrov. Pri nas je pa 

minimalna plača nekoliko višja in znaša nekje 600 evrov. 

 

Slika 1: Center Čakovca v spomladanskem času 



Moral sem si poiskati tudi stanovanje, pri čemer moraš res biti pazljiv, previden. Lahko se odločaš o 

študentskih oz. dijaških domovih ali se odločiš za razna stanovanja. Recimo, jaz sem res naletel na 

odlično družbo študentov v stanovanju, ki sem ga imel. Hiša s 7 študenti, si lahko mislite? Na policiji 

sem si moral urediti začasno prebivališče na Hrvaškem, ko sem že imel pogodbo z najemodajalcem. 

Bodite previdni pri pogodbah z najemodajalci, preberite si zahteve, da kasneje ne boste imeli kakših 

težav. 

- Stanovanja so malo dražja od študentskih domov, zato uskladite z denarjem, ki ga imate v času 

izmenjave na voljo. 

 

Slika 2 6/7 oseb oziroma cimri, ki so naredili to izmenjavo še bolj posebno 

Kot Erasmus študent si privoščite njihovo hrano, domačo, spoznajte njihovo kulturo, zraven tega si pa 

seveda uredite ''študentske bone''. Na Hrvaškem imajo menze, kjer imaš 3 obroke na dan, izbereš pa 

jih iz sestavljenih menijev. Cena takšnega obroka je 6,5 kun, kar pomeni 90 centov. Zelo priporočam 

tudi kuho doma, kjer boste stanovali, saj tako pridno privarčuješ denar in ga porabiš za kakšen dodaten 

izlet po njihovi državi. Če se odpraviš v lokal na pivo, boš odštel nekje 12-16 kun, kar pomeni približno 

2 evra (najdeš tudi za 10 kun – 1,5 evra). Za kavo odšteješ nekje 7 kun kar je 1 evro, fast food hrana pa 

stane nekje 20-30 kun, približno 3,5 evre za hamburger, kebab … 

 

Slika 3: Obroki v študentskih menzah niso slabi 



Kot edini ''študent na razmijeni'' v ''Međimurskom veleučilištu u Čakovcu'', sem imel tudi svoje 

obveznosti. Opravljal sem nekaj izpitov, ki so bili v hrvaškem jeziku. Kot sem pa že povedal, potrebno 

je vztrajati pri njihovem jeziku, da je potem lažje tudi na izpitih. Vsi predavatelji so bili prijazni, 

pripravljeni pomagati in tako je bilo lažje opraviti obveznosti, ki sem jih imel. Seveda si moraš vzeti čas 

tudi zase in za učenje. S časom razpolagaš sam, ne pozabite, da ste tam z razlogom in da opravite 

zadane cilje. Sistem ocenjevanja je 1-5, ocene se pa ustrezno v domači ustanovi preoblikujejo.  

 

Naj vas ne skrbi, ni mi manjkalo družbe in nisem bil osamljen kot edini Erasmus študent. Zelo mi je bilo 

všeč, da sem spoznal ogromno njihovih študentov, ki so me tako lepo sprejeli med sebe. Bil sem del 

šolske odbojkarske ekipe, s katero smo osvojili 2. in 3. mesto na tekmovanju med fakultetami. Vzeli so 

me zraven na izlet v Budvo, obiskali smo kar nekaj krajev Hrvaške, tako da sem domov prinesel zelo 

lepe spomine na ljudi in njihovo življenje. 

 

 

Slika 4: Študentsko tekmovanje v odbojki v  Varaždinu 

  



Nočnega življenja v Čakovcu ne moremo primerjati z Mariborom, saj je vendarle premajhno mesto: so 

tri diskoteke, kamor lahko zahajaš ob vikendih in četrtkih, ampak če pogledamo Međimurje, kot sem 

že omenil, ga lahko primerjamo z Prekmurjem. Kaj to pomeni, veselic ne manjka, mislim, da sem bil na 

vsaj 10 koncertih v okolici, povabil na domače zabave ne manjka, pa tudi s cimri v stanovanju nič ne 

manjka. Verjeli ali ne je bilo v našem stanovanju kar pestro. Znalo se nas je nabrati po 30 ljudi in več, 

včasih smo dobili tudi družbo policije, ampak samo kot opozorilo, da naj nismo preglasni. Ja, saj smo 

pa študentje, kdaj je pa študent bil preglasen? ;) 

 

Slika 5: Koncert Đorđe Balaševiča (drugi: Parni Valjak, Halid Bešlič, Željko Bebek, S.A.R.S. …) 

 

Kako si razporediti stoške? Ali je dovolj samo Erasmus štipendija? 

Samo z denarjem, ki ga boste prejeli z Erasmus štipendijo, se da in se ne da preživeti. Zelo je odvisno, 

kam greste, katera je država gostiteljica in koliko povprečno zapravljate na mesec. Če smo iskreni, so 

bili moji stroški 2x večji, kot sem jih prejel iz dotacije za študij v tujini. Lahko so mnogo manjši, s 

štipendijo lahko pokrivate nekje 80 % stroškov (če niste jaz), ostalih 20 % je pa potrebno privarčevat 

vnaprej ali pa med izmenjavo. Je pa res, da nam doma ponavadi ni treba skrbeti za najemnino, hrano, 

pijačo … Dobro si preračunajte in toplo priporočam kakšno občasno delo pred izmenjavo ali pa tudi 

med njo, če ste dovolj iznajdljivi, da vam uspeva oboje naenkrat. 

 

- Napravite si 4-mesečni finančni plan in se ga poskušajte držati, v vsakem slučaju imejte 

pripravljen rezervni plan, kako boste odreagirali v tej situaciji. 

 



- ''Samo polako, nema žurbe. Ima vremena za sve u ovih par mjeseci. Ako si pravilno rasporediš 

dane/sate i obaveze bit će ti to najljepše studensko iskustvo.'' 

 

 

In za konec še, Erasmus ga zmaga, ČA ČA ČAKOVEC! ;) 

 

Mitja  

 

 

 

 


