
 
 

    

ŠPANIJA, BILBAO – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Špela Baglama, diplomantka MF MB; spela.baglama@gmail.com 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Bilbao leži na severu Španije in je največje mesto Baskije. Samo mesto ima okoli 350000 prebivalcev, 

njegovo metropolitansko območje pa slab milijon. Bilbao in okoliška mesteca so utesnjena med 

Pireneje na eni strani in Kantabrijsko gorovje na drugi strani, še več, nekaj kilometrov severno se že 

nahaja Biskajski zaliv, zato to metropolitansko področje zgleda skoncentrirano, kot da bi se sam 

Bilbao vil daleč vzdolž reke Nervion. Glavna atrakcija Bilbaa (kljub enemu mesecu v tem prečudovitem 

mestu še vedno ne znam pravilno sklanjat njegovega imena :D) je zagotovo znamenit aluminijast 

Guggenheimov muzej v obliki ladje, ki prihaja v pristanišče. Poleg tega ima mesto tudi izjemno 

čudovit stari del, imenovan Casco Viejo, razgledno ploščad Funicular de Artxanda, Puente Colgante 

itd. Glede kulinarike morate poskusiti pintxose (baskovski ekvivalent tapasa), ki jih prodajajo na 

vsakem koraku. Bilbao na prvi pogled daje vtis žalostnega industrijskega mesta (sploh, če ga 

primerjate s sosednjim San Sebastianom in upoštevate dejstvo, da tu veliko dežuje), vendar ima dušo 

in strateško lego, saj lahko v oddaljenosti 0,5-1 ure izven mesta obiščete številne plaže, hribe, vasice, 

mesta, blizu je tudi Francija, npr. Biarritz. To poletje je bilo fenomenalno, saj smo imeli ves čas sonce 

in 25-30 °C, moram pa vas opozoriti, da običajno pol poletja dežuje. Če imate priložnost odit na 

izmenjavo v mesecu avgustu, je to še dodaten plus, saj imajo proti koncu omenjenega meseca vsako 

leto festival, imenovan Aste Nagusia (Great Week), ki traja 9 dni. Po celem mestu so koncertna 

prizorišča, zabave se odvijajo do jutra, za vsakogar se najde kaj zanimivega. Ob otvoritvi si mečejo vse 

živo en v drugega (tudi hrano, predvsem jajca, cocacolo…:D). Cel teden se vrši tudi tekmovanje v 

ognjemetu – vsak dan pol ure od 22.30 do 23.00. Ljudje res živijo za ta festival. 

 



 
 

    

 

Slika 1: Znamenit Guggeinheimov muzej. 

Viza 

Slovenski državljani za vstop v Španijo vizuma ne potrebujemo. V vse države članice EU lahko 

vstopamo z veljavno osebno izkaznico. 

 

Zdravje 

Španci niso zahtevali nobenih dokazil o opravljenih cepljenjih oz. nobenih testiranj. Sama sem 

cepljena po programu in dodatno proti hepatitisu A, saj dosti potujem. Voda naj bi bila v Španiji pitna, 

še posebej na severu (pitniki so praktično povsod po mestu). Potovalna lekarna naj vsebuje vsa 

najnujnejša zdravila in pripomočke, sicer pa so lekarne in marketi dobro založeni z le-temi. 

 

Varnost 

Španija je še vedno varna, kljub nedavnima terorističnima napadoma in osamosvojitveni želji 

Katalonije. Pred izmenjavo sem prepotovala dobršen del Španije in se nikoli nisem počutila ogroženo. 

Demonstracij v času mojega obiska ni bilo, se pa lahko trenutna trenja v notranji politiki vidijo na 

fasadah in balkonih, kjer imajo pogosto izobešene razne misli in zastave. V okolici glavnih 

znamenitosti se nahajajo oboroženi vojaki. Javna prevozna sredstva so dobro organizirana (npr. za 

medmestne povezave je top podjetje ALSA) in po mojem mnenju kar ugodna. Prav ALSA ima tudi 



 
 

    

popuste za mlade pod 26 let. So varna in zanesljiva. Glede kraj naj bi bila najbolj problematična 

Barcelona, kjer se zadnje čase dogaja veliko tatvin osebnih dokumentov. Previdnost ne bo odveč tudi 

drugod. Glede večernih izhodov imam največ izkušenj z Bilbaom, ki je sicer zelo varen, smo pa imeli 

locirano stanovanje na obrobju San Frantziska, kjer živijo priseljenci in naj bi bil najbolj problematičen 

del Bilbaa, tako da smo ponoči hodili v njegovi okolici samo v družbi in ne vsak sam. 

 

Slika 2: Plaza Nueva, središče starega dela Bilbaa, imenovanega Casco Viejo. 

Denar 

Španska valuta je Evro. Bankomati so povsod, vsak dvig stane okoli 1,8 € (mislim da ne glede na 

vsoto). Kreditna kartica kot povsod na potovanjih pride prav, ni pa nujna. 

 

Prevoz 

Do Bilbaa sem zaradi predhodnega potovanja prispela z najetim vozilom, nazaj v Slovenijo pa sem se 

vrnila z letalom (Bilbao-Benetke). Ta direktni let ponuja Volotea, in sicer ob sredah in nedeljah (obe 

smeri). Cene so kar visoke (80-200 € v eno smer). Sama sem kar nekaj časa spremljala cene kart in 

nato naletela na akcijo ter plačala zgolj 18 € (+ doplačilo velikega kovčka okoli 40 €). Druge možnosti 

so povezani leti, večinoma preko Madrida ali Barcelone do Benetk/Zagreba. Tak način je ubrala 

kolegica iz Hrvaške, ki je letela z Iberio (Zagreb-Madrid-Bilbao in obratno), za karti pa je odštela okoli 

240 € v obe smeri. Cene kart osebno vedno spremljam preko Skyscanner.net spletne strani. 



 
 

    

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Za lokacijo izmenjave v Španiji sem izvedela malenkost več kot 2 meseca pred samo izmenjavo, 

istočasno sem prejela kontaktne podatke kontaktne osebe. Sami so nas kontaktirali (AVIEM) kmalu za 

tem, nas povabili v WhatsApp skupino, poslali socialni program preko e-maila, prosili za feedback 

nanj in nas spraševali o naših interesih. Poleg vsega tega je bila Nerea (moja kontaktna oseba) ves čas 

dostopna za kakršnakoli vprašanja. Vse skupaj je bilo odlično organizirano. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ponujali so mi, da me pridejo iskat, vendar sem to vljudno zavrnila, saj nisem točno vedela kdaj bom 

prispela v Bilbao (lasten prevoz z najetim avtomobilom). Prvi dan so šli z nami do oddelkov in nas 

predstavili mentorjem. Ves čas smo bili v stiku s celotno AVIEM skupino, enkrat z enimi, drugič z 

drugimi. 

 

Nastanitev  

Najprej moram omeniti, da je Bilbao zelo drag glede nepremičnin in najemanja stanovanj, zato nam 

je AVIEM najel najbolj poceni možnost, mislim pa da z lastnikom teh stanovanj sodelujejo vedno. 

Vsega skupaj nas je bilo v Bilbao na izmenjavi 15 oseb. AVIEM je najel 2 stanovanji, locirani v isti 

staromeščanski stavbi ob reki Nervion na ulici Naxa Kalea (med starim delom Casco Viejo in San 

Frantziskom). Lokacija je idealna, blizu vsega, od bolnišnice oddaljena pol ure peš oz. 3 postaje z 

metrojem (postaja Abando je približno 3 minute vstran). Živela sem v velikem stanovanju s 7 drugimi, 

sobo sem si delila z Gioto iz Grčije, nekateri so bili v sobah sami. Stanovanje je bilo staro in precej 

umazano, za 8 ljudi je bila premajhna predvsem kuhinja, ki je imela tudi premalo kuhinjskih 

pripomočkov, posode…Kopalnici sta bili 2, majhna je bila sveže prenovljena. Ostale je motilo 

predvsem to, da je lastnik stanovanja približno trikrat nenajavljen pripeljal na ogled stanovanja druge 

kliente. Velika težava so bili tudi ključi, saj nam je za 8 oseb predložil zgolj 3 ključe, ostale kopije pa 

naj bi si naredili sami (cena je bila približno 12 €). Tega nihče ni hotel, tako da smo se potem morali 

ves čas dogovarjati kdo je doma in kdo kam gre, da smo si lahko odprli vrata. Nekatere je motil tudi 

hrup z ulice, saj je stanovanje v 1. nadstropju, mimo vodi busy ulica, pod stanovanjem je bar, v bližini 

je San Frantzisko itd. Iskreno, moj vtis tega stanovanja je takšen: Ko sem prvič stopila vanj, sem 

mislila, da tukaj ne bom preživela niti enega dne. Kmalu sem ugotovila, da se človek lahko hitro 

privadi na izjemne okoliščine, saj so najpomembnejši ljudje, ki te obdajajo – s celotno skupino smo se 

res razumeli in se hitro navadili en na drugega ter postali pravi prijatelji. 



 
 

    

 

Slika 3: Izlet v bližnji San Sebastian. 

 

Prehrana 

AVIEM nam je dal na osebo približno 50 € za cel mesec. S tem denarjem se je šlo dvakrat po skupnih 

nakupih. Imeli smo enega fanta Omarja, ki je bil zelo zorganiziran, tako da je ta skupni shopping bil 

več kot uspešen, nakupili smo veliko stvari – pralne praške, gele za tuširanje, čistila, WC papir, 

brisačke in seveda hrano. Kupovalo se je osnovna živila, zelenjavo, sadje, meso. Za ta denar seveda ni 

bilo moč kupiti hrane za cel mesec. Po občutku lahko rečem, da za približno pol meseca. Kuhali smo 

skupaj 1x na dan, večinoma večerjo. Obroki so bili majhni. Nekateri so živeli samo od hrane v 

hladilniku (testenine+tuna ves čas). Osebno sem si kupovala svojo hrano, saj skupne ni bilo dovolj, da 

bi se res nasitil, poleg tega pa je tista večerja običajno bila v poznih urah (okoli 23.00). Cene v 

trgovinah so podobne kot pri nas. Restavracije je težko najti, saj večinoma prodajajo pintxose in 

ničesar drugega. V kolikor jo najdeš, so cene 3-hodnega menija približno 13 €. Pizza stane okoli 12 €. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Klinično prakso sem opravljala na Dermatovenerološkem oddelku Basurto univerzitetne bolnišnice. 

Imela sem 3 mentorje (Marca, Jaimeja in Jona), ki so mi prvi dan napisali urnik za cel mesec, da bi 

lahko videla največ kolikor se da. Ves čas sem bila v ambulantah in mentorji so me veliko naučili, bili 



 
 

    

so prijazni, dostopni, razgledani, vsi so govorili angleško. Odgovorili so mi na vsako vprašanje. Glede 

samostojnega dela sem lahko opravljala punch biopsije in krioterapije. V bolnišnici sem bila od 9.00 

do približno 14.00, odvisno od števila naročenih pacientov. Celoten oddelek me je lepo sprejel, 

angleško je govorila celo administratorka. Vsak dan smo imeli 15 minut skupne malice, kjer smo se 

sproščeno pogovarjali in spletli prijateljske odnose.  

 

Mentorstvo 

Kot rečeno, imela sem 3 mentorje, ki so opravili svojo vlogo več kot uspešno. Naučila sem se veliko, 

vse pa je potekalo v sproščenem duhu. Nikoli nisem bila prepuščena sama sebi, vedno so vedeli kdo je 

tisti dan »odgovoren« zame in jih sama nisem rabila iskati po oddelku. Tudi če je bila kakšna 

sprememba delovišč, so mi to zjutraj sporočili in me napotili na ustrezno lokacijo.  

 

Socialni program 

Lokalni socialni program je bil znan kar nekaj časa vnaprej. Poleg tega v Španiji obstaja še nacionalni 

socialni program, ki se odvija vsak vikend tekom meseca izmenjave (v mojem primeru so ponujali 

Zaragozo, Madrid in še 2 mesti, ki se ju sedaj ne spomnim). Obstaja facebook stran za ta nacionalni 

socialni program (vse izveš na Card of acceptance) in vnaprej povedo kdaj se bodo odprle prijave za 

določena mesta. Do tega kraja moraš priti sam, prijavnina pa stane okoli 50 € za vikend (vključuje 

nastanitev + mislim da en obrok dnevno). Nihče iz moje skupine se tega ni udeležil. Na drugi strani 

smo imeli lokalni socialni program (2-3x na teden). Kljub temu, da so bili ljudje iz AVIEM res dostopni 

in prijazni, včasih kak izlet ni bil organiziran kot bi moral bit (npr. niso vedeli kdaj pelje avtobus, niso 

rezervirali bowlinga vnaprej in smo morali čakat 2 uri, da smo dobili mesto itd.). Primeri socialnega 

programa: izlet v San Sebastian, Santander, San Juan de Gaztelugatxe, Mundako, Plentzio, bowling 

večer, večer v rooftop baru, ogled Guggenheimovega muzeja, muzeja Bellas Artes, gozda Oma…Vsi ti 

družabni dogodki so bili samoplačniški in vedno smo bili odvisni od javnega prevoza. Sama sem skoraj 

vsak dan šla kam v lastni režiji, saj je v bližnji in daljni okolici za videt ogromno stvari. Pogrešala sem 

izlete z najetim avtobusom na kakšne z javnim prevoznim sredstvom težje dostopne lokacije – npr. v 

bližini je pokrajina La Rioja, puščava Bardenas Reales, majhne Kantabrijske vasice itd. 



 
 

    

 

Slika 4: Na izletu v San Juan de Gaztelugatxe. 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Izmenjava je bila vrhunska zaradi izjemnega oddelka, na katerem sem opravljala klinično izmenjavo, 

izjemnih ljudi, ki sem jih srečala v tem mesecu, prečudovite pokrajine v kateri je lociran Bilbao, in ne 

nazadnje lepega vremena, ki nas je nagradilo to poletje. 

 

Potrebnik 

Nič ni esencialno, vse se da kupiti na licu mesta, tako da tu niti ne vem kaj naj napišem. Moj kovček je 

vseboval zgolj oblačila, osnovno potovalno lekarno, osnovno kozmetiko, belo haljo, nekaj brisač, 

posteljnino, fen. Morda za Bilbao priporočam, da prinesete kako jakno, saj pride prav v deževnih 

dneh.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Karta v 1 smer 60 € (v obe 120 €, če imaš srečo), tedenski nakup hrane približno 20-30 €, kosilo v 

restavraciji približno 15 €, zapravljen denar na teden za socialni program okoli 50 € (npr. vstopnina v 

Guggenheimov muzej 9 €, povratna avtobusna karta v San Sebastian 25 €, bowling 7 €…), metro 

Barrik kartica vse skupaj približno 40 €. Stroškov je bilo kar nekaj, vseh se niti ne spomnim. 


