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Sem Matej Mejak in sem opravljal Erasmus+ prakso v Valencii. V Valencio sem odpotoval 2.7.2017 takoj 

naslednji dan pa sem se že odpravil v podjetje Demium Starups, kjer sem potem opravljal prakso. V DS 

me je sprejela gospa Virginia, ki mi je predstavila inkubator, kako deluje, pravila, prostore nato pa še 

podjetja, ki nastajajo v njihovem inkubatorju. Z vsakim podjetjem sem se pogovoril, oni so mi 

predstavili njihovo idejo, kaj bi lahko pri njih počel, kaj mi ponujajo, nato pa mi je dala Virginia možnost, 

da si sam izberem s katerim podjetjem želim sodelovati. Odločil sem se za podjetje »Willowi«, ki se 

ukvarja z prodajo personaliziranega zavarovanja fizičnim oseba prek interneta. Ustanovitelj podjetja, 

Marcos mi je razložil kako bo prodaja zavarovanj delovala in s kakšnimi tehnologijami ima namen 

ustvariti spletno stran in aplikacijo za sklenitev zavarovanj. Najprej sem začel popravljati nekaj manjših 

napak na spletni strani, ki bazira na Wordpressu, nato pa, ker se je odločil da bo izdelal aplikacijo v 

jeziku Angular, kateri mi ni znan mi je dal dostop do spletnega tečaja, ki ga je tudi sam opravljal tako 

sem naslednje 3 tedne intenzivno opravljal slednji tečaj. Tako sem po končanem tečaju začel pomagati 

pri izdelavi spletne aplikacije, ki je še vedno v teku. Naj omenim tudi, da sem v Valencii opravljal kar tri 

ločene mobilnosti, vse skupaj pa štiri, saj sem svojo prvo mobilnost opravljal že pred dvema letoma in 

sicer na Ibizi. Na tej točki se moram posebej zahvaliti Eramsus+ koordinatorju naše šole in sicer  dr. 

Alešu Tankosiću, ki se je zelo izkazal že pri urejanju prve mobilnosti pred dvema letoma in prav tako 

gredo vse zasluge in zahvala njemu, tudi za to, da mi je v zelo kratkem času uredil vse tri zaporedne 

izmenjave v Valenciji, da sem jih lahko uspešno in povsem nemoteno opravil.  Moja prva izmenjava v 

Valenciji je trajala od 3.7. pa vse do 3.10., nato je sledila še druga do 3.1.2018, za konec pa še tretja in 

hkrati zadnja do 3.4.2018. Med vsem tem časom ko sem opravljal prakso je podjetje Willowi, bilo tudi 

uspešno inkubirano zato smo se v začetku decembra 2017 preselili v nove prostore in sicer v prostore 

podjetja PFS Group. Tam smo tudi dobili nekaj dodatnih programerjev, da bi nam pomagali pri back-

end delu aplikacije ter da bi naredili še mobilno aplikacijo. V PFS Group smo nato bili do februarja 2018, 

ko smo se znova preselili in sicer v stavbo Lanzadera, ki se nahaja v marini Valencie. Tam pa sem potem 

delal še do konca svoje prakse in sicer do aprila 2018. 

 

Prosti čas, ki sem ga imel načeloma več ali manj le za vikende, saj sem med tednom bil v podjetju od 

jutra do večera saj se v Španiji v primerjavi s Slovenijo začne delati pozneje (9 – 10ih) in posledično tudi 

konča pozneje (18 – 20ih), španci pa si sredi dneva vzamejo še dve uri za »siesto«, ko gredo na malico 

in čeprav sem imel zelo fleksibilen  urnik, sem raje prišel bolj zgodaj in zvečer še malo podaljšal, da bi 

se čim več naučil. Sobotno jutro sem rutinsko izkoristil za sprehod do in po centralni mestni tržnici, da 



sem opravil nakup živil in si privoščil najboljšo »speciality« kavo v mestu.  Poleti sem preostali del 

vikenda po navadi izkoristil za obisk plaže, ki je resnično prelepa, popoldneve pa za raziskovanje mesta, 

ogled kakšnega muzeja in kulturnih dogodkov. Pozneje, ko se je malo ohladilo (ampak res zelo malo) 

sem med vikendi šel raziskovati tudi okolico Valencie, npr. Sagunto, Xativo, Gandio, Andoro, naravni 

park Albufera, Madrid, Barcelono in ostala okoliška mesta, itd.. V vsem tem času sem seveda spoznal 

tudi nove prijatelje vzpostavil nove stike, dobil veliko delovnih izkušenj, doživel življenje v čeprav 

podobni ampak še vedno drugačni kulturi od naše ter izkusil življenje s 6imi osebami (ki so se vmes tudi 

menjale) iz različnih koncev EU (Francije, Nemčije, Italije, Španije) v istem stanovanju. Tako sem tudi 

izpopolnil tudi svoje govorjenje tujih jezikov, predvsem angleščine in španščine. In ker je svet res 

majhen sem v Valencii kar nekajkrat srečal in tudi spoznal moje sonarodnjake, ki v Valencii tudi živijo 

ali pa so prišli le na kratek oddih.  

 

Za konec bi rad sporočil vsem študentom, ki oklevajo, ker bi šli, pa si ne upajo, mogoče si želijo pa niso 

prepričani ali pa le razmišljajo o izmenjavi v tujini, naj dajo svoje strahove, dvome, predsodke, oz. 

kakršnekoli razloge imajo, naj jih dajo na stran in naj to priložnost izkoristijo. To je ena tistih priložnosti, 

ki jih v življenju le redki dobijo in ki enkrat ko jo dobiš se ne ponovi več. Z odhodom na izmenjavo lahko 

iz lastnih izkušenj povem, da nihče ne izgubi ničesar, pridobi pa ogromno in to take le take stvari, katere 

ti jih nihče nikoli ne bo mogel vzeti. Osebno sem in še vedno zelo veliko potujem in sem oseba z zelo 

odprtim in širokim razmišljanjem ampak ko greš na izmenjavo v tujino in tam živiš v študentskih letih 

je to čisto nekaj drugega, novega. Definitivno veliko boljše spoznaš državo v kateri opravljaš izmenjavo, 

njeno kulturo, hrano, osebe, njihove privat in delovne navade.. Naučiš se novega jezika, angleščino si 

še bolj izpopolniš, hkrati pa s spoznavanjem tudi ostalih tujih študentov imaš možnost boljše spoznati 

njihove države, kulture,... itd. in si izmenjati mnenje. Bogatejši si za veliko vrednot, ki so dan danes zelo 

pomembne. Mogoče kdo razmišlja ali si želi odseliti v tujino, tam delati in si ustvariti življenje. Sam sem 

imel in še vedno imam to željo in Erasmus+ izmenjava, je tudi na tem področju spremenila moj pogled. 

Na izmenjavi sem si potrdil, da si res želim in da sem sposoben se odseliti v tujino, bolj sem začel ceniti 

svoj dom, svojo državo (predvsem pa slovenski delovni urnik) a hkrati imam danes veliko bolj jasne 

misli kaj me moti in zakaj si še bolj želim odseliti v tujino. Je pa tudi veliko študentov, ki na izmenjavi 

odkrijejo, da v tujini živeti in delati le ni tako kot so si sami zamišljali in tam tudi opustijo misel o izselitvi 

iz Slovenije. V obeh primerih pa ti izmenjava tudi poveča možnost za zaposlitev bodisi doma ali v tujini, 

najpomembnejše pa je , enkratna izkušnja in kot sem že omenil tudi nove vrednote in videnja, katera 

ostanejo za celo življenje. 
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