
 
 

    

Indonezija, Malang – julij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Tomaž Primožič 6. letnik (oz v času izmenjave že diplomira) – če ma kdo kaka vprašanja FB ali 040 99 

22 56   

Čas izmenjave:  

od 2. 7. do 27. 7. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Mesto se nahaja na JV Jave (glavnega otoka). Domačini mu pravijo small town, ima pa 800.000 ljudi, z 

okolico pa 3 milijone. Ampak res nima nekega strogega centra z visokimi stavbami, razpotegnjeno je 

pač. Vreme v mestu je pa odlično podnevi 28 ponoči pade na 15, vlage skoraj da ni, tako da je optimalno 

za raziskovanje, predvsem okolica mesta je zelo zanimiva (slapovi, plantaže, vulkani, parki, templji…)  

 

Vizan 

Načeloma viza ni potreba saj lahko dobiš visa on arrival ko vstopiš v državo. Stane okoli 25€ in velja 30 

dni. Nato jo lahko podaljšaš za 30 dni (to lahko narediš šele po 23 dneh) in stane ponovno okoli 25€ in 

nekaj živcev. Lahko pa si urediš 60 dnevno vizo na ambasadi v Dunaju. Stane 50€+15€ poštnina. 

Rabiš pa uradno povabilo, letalsko karto in potni list. Traja 14 dni in ti pošljejo na dom nazaj. Lahko pa 

greš tudi osebno tja (te naj bi trajalo 2-3dni).  

 

Zdravje 

Cepil sem se proti hepatitisu A in tifusu, 2 tedna pred odhodom. Malang oz Java in Bali niso endemična 

območja za malarijo zato zaščite ni potrebno jemati, če pa se potuje še kam bolj vzhodno pa priporoča 

Lariam (vzameš 1 tbl na teden). Aja pa zavarovanje moreš sklenit preden greš, kar dobiš pri vzajemni 

za 40€ za celo leto. S sabo v bistvu ni treba nič vzet saj so zdravila tam praktično zastonj.  

 

Varnost 

Jaz sem se povsod počutil varno, tudi ponoči. No razen pač promet je stvar zase (samo če si malo bolj 

adrenalinsko nagnjen/a boš užival/a na full). Javni prevoz praktično ne obstaja oz se ga ne splača 

uporabljati. Obstaja aplikacija go jek in grab s katerima si lahko naročiš skuter ali avto (kot taxi) in se s 



 
 

    

tem voziš povsod. SUPER zadeva, saj je cena v naprej določena in si ne morejo izmišljevati (ker taxi te 

kot turista proba obrnit). Vglavnem mi smo se vsi vsak dan v bolnico in iz nje vozli s skuteri, pa pol 

popoldan še 1x ali 2x v mesto ali ven z mesta. Zelo poceni in praktična zadeva. 

 

Denar 

Uporabljajo IDR (indonezijske rupije) pretvornik je približno 1€=16500 

Na bankomatih lahko dviguješ denar brez problema (jaz sem ob vsakem dvigu dal 2,75€ zato dviguješ 

max vsote, pazi da greš na ATM ko ti da 2,5mil max, ker večina da max 1,25mil). 

Rajši majo denar kot kartice, da se pa tudi s kartico. Menjalnice pa se splača lokalce vprašat katere so 

vredu, ene majo super tečaj. 

 

Prevoz 

Z Zagreba preko Dohe v Jakarto s Qatarom za slabih 600€. Če bi prej kupil bi blo ceneje. Potem pa sem 

lokalno letalo vzel z Jakarte v Malang za 20€. Ja naučil sem se, da lokalni prevozniki VEDNO zamujajo 

sploh LION air. Zaradi katerega sem zamudil let nazaj (z nasmeškom ti povejo da to ni njihov problem, 

čeprav so meli 6h zamude). Tako da splanirat dovolj časa, 6h ni dovolj, me je stalo 500€ dodatnih pa 

24 neprespanih ur na letališču.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Moja kontaktna oseba je bila čisto neuporabna, kontaktna 2 pa tudi. Odgovorili sta na 1 mail potem 

pa več ne. No je pa potem vso komunikacijo prevzela LEO (Ossy). Potem pa je vse potekalo gladko, na 

vsa vprašanja odgovorila v roku 24h. In nas vse prišla iskat tudi na letališče.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ja prišli so nas iskat (vsakega posebej, ker smo različno prišli). Peljali k host familijam, prej še na kosilo. 

Vredi je bilo to organizirano ni pripomb :D. Vidli smo jih pa 2-3x na teden saj so imeli izpitno obdobje 

glih. Ampak na what's app so bili ves čas dosegljivi.  

 

Nastanitev  

Živeli smo v graščini xD ne brez heca naša hiša je imela okoli 1000 kvadratov. V nje smo bili 3 študenti. 

Družina je bila super žena 28, mož 32 in hčerka 2 leti. Vsak dan smo dobili zajtrk (na začetku 

tradicionalni, po 2 tednih pa smo vsi jedli še samo muslije, preveč riža). Vglavnem skoraj vsaki dan smo 



 
 

    

nekaj delali skupaj, izleti, večerje, športi, kino… Res ne morem prehvalit :D,  aja tople vode ne poznajo 

v kopalnici :P       

 

Prehrana 

Dobili smo zajtrk in potem smo imeli še ves dan na razpolago hrano tako da načeloma nebi rabil zunaj 

jest. Ampak ker je hrana tam skoraj zastonj smo skupaj hodli ven jesti da smo se družli.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Vsak oddelek je mel drugačna pravila. Jaz sem bil na travmatologiji/ortopediji. Velik oddelek, v začetku 

sem hodil ob 7 a sem se hitro uspel zmenit da sem prihajal ob 7.45. Mel sem abolutno svobodo nad tem 

kaj sem želel delati in videti. Sprejemna, urgence, sobe, operacije, vizite, raporti so edino zaželeni da 

hodiš. Ti so večinoma v angleščini (da pacienti nebi razumeli). Vsi doktorji so bli super, vse razložijo ti 

pomagajo in pustijo tudi veliko. Smo se tako dobro razumeli da smo igrali in gledali nogomet skupaj 

tudi po bolnici. Domov sem načeloma lahko šel ko se ni več ni nič dogajalo, kar pomeni v praksi, če mi 

je blo sem ostal do 3-4, če pa smo meli druge plane sem pa tudi ob 12 že lahko šel.  

 

Mentorstvo 

Super sta bla oz so bli. Vbistvu so se vsi zelo radi ukvarjali z mano in mi takoj dali telefonske tako da 

sem jih lahko klical po celi bolnici.  

 

Socialni program 

Imeli smo večerjo dobrodošlico in poslovilno, v gostilnah. Prav tako smo meli v naši hiši tudi 

internacionalno večerjo, kjer smo mi kuhali za njih. Od izletov smo šli 1 teden na kratek izletek do Batuja 

(1h vožnje), slap, hrana…  2. vikend smo šli na vulkan Bromo, 3. vikend na vulkan Ijen, in 4. vikend na 

morje taborit. Vredi je blo načeloma, samo časovno jim malo škripa, ampak dober vtis pod črto.  

 

Splošna ocena izmenjave 

 Jaz sem bil zelo zadovoljen. Nekaj čisto drugače kot pri nas, to se nanaša na stil življenja in na bolnico. 

Pa fanj je ker je dosti rajskih kotičkov tako da je idealno če si hočeš podaljšat in naredit abulventa s 

tega.   

 

 

 



 
 

    

Potrebnik 

Kaj pa vem, nič posebnega vbistvu. Pač treba met dovolj poletnih zadev in pa seveda ne pozabit na 

kakšna topla oblačila, ker na vulkanih je hladno pa ponoči tudi rabiš jopo. Aja v bolnici moreš imeti vsej 

polo majco ali srajco. Pa načeloma naj nebi mel tenisk ampak niso komplicirali.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalo 600€ ostalo pa težko rečem ker sem potem še potoval in nevem kdaj sem kaj porabil.  

 

 moja soba 

 vulkan Bromo 



 
 

    

7/8 študenov z izmenjave 

ter naša host družina in še 1 host družina  

 6/8 študentov ki smo 

bili na izmenjavi  



 
 

    

 slikanje po večerji 

dobrodošljice v tradicionalni restavraciji z host družinami in host študenti.  

 

 še 1 s plaže (tu smo 

bili 4 vikend) 

 


