
PROSTO POROČILO O ERASMUS IZMENJAVI - Zagreb 
 

1. Kaj je potrebno narediti pred odhodom? 
Sprva se morate prijaviti na izmenjavo pri koordinatorki ga. Manci Pajnič. Bodite pozorni do 
kdaj trajajo prijave, jaz sem imela srečo in prijavo uspešno oddala zadnji dan. Ker sem prakso 
opravljala v sklopu programa Erasmus praksa, kjer je naloga študenta da poišče delodajalca, 
predlagam da začnete iskati čim prej. Pomembno je v prošnjah da poudarite, da vas za delo 
ne rabijo plačati.  Če se vam ponudi priložnost je najbolje vzpostaviti osebni kontakt.  
 

2. Kaj je pametno vzeti s seboj ali raje pustiti doma (predvsem glede teže prtljage) 
Moje priporočilo je da vzamete s seboj osebni računalnik in z njem veliko dokumentov in 
literature ki vam bodo prav prišli v času prakse. Obvezno vzemite s seboj tudi internetni 
kabel. Ker je bila moja destinacija relativno blizu in potovanje z vlakom, nisem imela omejitve 
z težo prtljage. Predlagam da ne nosite s seboj uniforme, ker jo ponavadi zagotovi klinika in 
superge kot obutev za službo.  
 

3. Potovanje - Kako je potekal transfer od doma do izbrane lokacije? Kaj priporočate 
oziroma kaj bi spremenili? Na kaj naj bodo študentje pozorni? Kaj pa potovanje 
nazaj domov? Preveč prtljage ☺☺☺☺ 

Od Ljubljane do Zagreba je samo 135km tako da je moje potovanje tja in nazaj potekalo z 
vlakom.  Pri Erasmus praksi je ena izmed nalog študenta da si tudi sam poišče mesto 
bivališča.  Priporočam da si že od doma poskušate preko interneta poiskati namestitev, v 
primeru da ne boste zadovoljni lahko še vedno zamenjate.  
 

4. Kje ste opravljali prakso? Ali ste na praksi videli, spoznali kaj novega? Kako ste 
delali – urnik prakse? Kako ste bili na praksi vodeni? Se vam zdi, da ste se veliko 
naučili? 

Prakso sem opravljala na različnih oddelkih infekcijske klinike : Klinika za infektivne bolesti 
Dr. Fran Mihaljević.   
Medicinsko osebje mi je iz svojih dolgoletnih izkušenj posredovalo izredno poglobljeno 
znanje s širokega strokovnega področja ter mi iz osebnega stališča predstavilo prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz tega poklica.  Zaradi moje velike angažiranosti 
in izkazane želje po pridobitvi čim boljše prakse in širokega znanja ter pripravljenosti na 
izvedbo vseh potrebnih nalog in zadolžitev, mi je osebje prišlo naproti z dogovorom za 
fleksibilen urnik.  
Lahko bi se odločila za več klinik, več različnih področji, vendar pri načrtovanju se mi je 
dozdevalo da bodo štirje meseci minili prehitro, kar se je v resnici tudi izkazalo kot tako. Zato 
sem vesela da sem se odločila samo za eno kliniko in imela priložnost poglobiti svoje znanje 
na enem področju. Če pa se vseeno odločite za več klinik, bodite pozorni na časovne okvire 
in na to da boste pridobili vso zbrano dokumentacijo tekom usposabljanja.  
 

5. Sporazumevanje z osebjem in pacienti? Ste imeli možnost obiskovati tečaj jezika 
države gostiteljice in ali ste to izkoristili? Je tečaj potrebno plačati? 

Ker znam hrvaški jezik sporazumevanje zame ni bila ovira, ampak pravo nasprotje imela sem 
priložnost da znanje hrvaškega jezika nadgradim. Zdi se mi da je poprejšno znanje olajšalo 
mojo komunikacijo z marsikaterim pacientom in osebjem. Vsem študentom, ki jezika države, 



v katero odhajate, ne poznate, toplo priporočam, da osnove jezika pridobite še pred 
odhodom in z izobraževanjem nadaljujete v državi gostiteljici. 
 

6. Kaj ste počeli za vikende? Priporočila za možne izlete, krajša potovanja, oglede. 
Zagreb je že kot samo mesto polno zanimivih doživetij, pestrih dogajanj. V času moje 
izmenjave so vsak vikend potekala na različnih trgih koncertna dogajanja ter tudi noč 
muzejev, kjer sem si imela priložnost ogledati različne muzeje brezplačno. Priporočila bi 
ogled živalskega vrta in sprehode po Maksimiru. Od muzejev se je meni najbolj dopadel 
Muzej suvremene umijetnosti Zagreb, Umjetnički pavilijon in HAZU – Hrvatska akademija 
znanosti i umijetnosti, v kateri hranijo Baščansko ploščo – eden najdragocenejših hrvaških 
spomenikov. Če se odločate za izlete v bližini Zagreba je moje priporočilo: Muzej krapinskih 
nendertalaca v mestu Krapina in nedaleč stran dvorec Trakošćan ter Plitvička jezera. 

 
7. Kako je glede prehrane? Je pametno kupovati in kuhati, je možnost študentske 

prehrane? Kaj je ceneje? Kako pa malica na praksi - ješ tam, neseš s sabo? 
Cene se ne razlikujejo preveč. Za prevoz in pridobitev študentskih bonov potrebuješ potrdilo 
da ste študent na eni izmed njihovih fakultet. Torej to je bila to enkratna priložnost zame, da 
razširim svoje kuharske izkušnje in znanje, tako da sem si kuhala sama. Na prakso sem si 
včasih prinesla malico s seboj, včasih pa sem obiskala menzo Klinike.  
 

8. Predvsem za mesta – mestni prevozi in cena? Pešačenje, najem/nakup kolesa? 
Po Zagrebu se je najlažje in najhitreje premikati z tramvaji, ampak prijava za študentsko 
mesečno izkaznico pogojuje da ste študent na eni izmed fakultet. Ker pa je bilo moje 
stanovanje zelo blizu klinike sem se odločila za rekreacijo in se tako sprehodila vsak dan do 
službe in nazaj. 
 

9. Ali ste šli v tem času izmenjave kaj domov? Ali vas je prišel kdo obiskat in kakšne so 
možnosti za obisk? 

Domotožje me je sigurno obiskalo, ker razdalja ni velika in potovanje poceni sem se v času 
Božiča odpravila domov. Glede nato, da sem imela stanovanje so prijatelji imeli priložnost 
obiskati in spoznati Zagreb čez vikende.   
 

10. Ste spoznali kaj novih ljudi/prijateljev? Kakšne so izkušnje? 
Večinoma sem bila zelo dobro sprejeta, tako da so moje izkušnje na tem področju zelo 
pozitivne. Še vedno sem v stiku z večino oseb, ki sem jih v času usposabljanja spoznala. 
 

11. Ali ste imeli dovolj informacij o Sloveniji, če vas je kdo kaj spraševal? Bi bilo 
pametno imeti s seboj kakšne propagandne brošure/letake/zemljevide? 

Ker sta Slovenija in Hrvaška sosednji državi, so poznali večino osnovnih podatkov. Bolj kot to 
so jih zanimale razmere v slovenskem zdravstvu.  
 
Za to izkušnjo se zahvaljujem programu, ki mi je omogočil tovrstno usposabljanje ter osebno 
rast v tujem gospodarsko- kulturnem okolju. Vsem, ki si želijo pridobiti prakso na področju, 
za katerega se izobražujejo in ob tem želijo spoznati tudi drugo kulturo, toplo priporočam 
udeležbo v tovrstnem programu. Ob morebitnih dodatnih vprašanjih me kontaktirajte na: 
Urbic.tina@gmail.com 
 


