
 

 

Mehika 2008 

 

Mehika me je že od nekdaj privlačila. Ko pa zveš, da dejansko greš v tako deželo, 

pa se vse obrne na glavo. Pričakovanja, nestrpnost, čekiranje kart, načrtovanje 

poti…Meni zelo ljub del, seveda poleg ta glavnega – samega potovanja.  

Moje izkušnje z letalskimi prevozniki – priporočam Iberio. In vzemite jo čimprej. 

Seveda odvisno tudi katero mesto si izberete, katera karta je v tistem trenutku 

kar se da poceni. Jaz sem za opravljanje prakse izbrala Monterrey, ki leži na 

severu države. Zelo priročen je tako tudi Houston v Ameriki. Sama sem letela v 

Mexico City, za kar mi ni bilo niti malo žal, kajti tu sem moje popotovanje po 

Mehiki tud sklenila.  
 

 
 Monterrey s svojo naravno znamenitostjo -  Cerro de la Silla 

 

Kako je ta izmenjava potekala/izgledala? Moja kontaktna oseba je bil fant, ki je 

bil zelo ažuren, tako da mi je odgovoril na vsa vprašanja takoj. Glede  vize nisem 

imela težav, ker Slovenci tega preprosto ne rabimo Malo pred mojim prihodom 

v Mehiko je tale fant odšel sam na izmenjavo, tako da me ni nihče pričakal na 

letališču, niti v študentskih domovih. Vendar so tam bili že drugi »sotrpini« na 

izmenjavi, tako da sem z njihovo pomočjo vse rešila. Tako imenovana residencia 

je zlo fajni študentski dom. Sobe načeloma imajo štiri postelje (dve 

dvonadstropni), skupna je kopalnica in garderoba. Zjutraj je v skupnem prostoru 



zajtrk, kateri je samopostrežen. Zajtrk je obilen in res se za vsakega lahko 

marsikaj najde. Nasploh je tale residencia super. Vsi smo bili na kupu, tako da se 

je vsak dan nekaj dogajalo. Skupaj smo hodili zvečer jest ven, na pijačo, v kino, 

na rodeo,…Da bi bil organiziran kak social programe, bi težko rekla. Ampak to v 

bistvu ni niti potrebno, ker če je 60 ljudi na kupu, se zagotovo najde nekaj za 

tvojo dušo.. Sicer pa so gostitelji Mehičani redno prihajali, tako da si tud vse 

informacije kar  si hotel, zvedel v hitrem času. Nikoli ni bilo problema zvedet 

kam se splača it, kaj je tisti must see v samem Monterreyu, njegovi bližnji 

okolici,..Sicer pa Monterrey s skoraj 4 milijoni prebivalci spada med tri 

najpomembnejša mesta v Mehiki. Je tudi eno izmed najmodernejših mest v vsej 

Mehiki, tako da boste pravo Mehiko tukaj zastonj iskali. 

 

Kako je izgledala praksa v bolnici? Izbrala sem raziskovalni projekt, za katerega 

se je potem v Mehiki izkazalo, da pravzaprav ne poteka več. Tako smo se z 

preostalima, ki sta vpisala enak projekt, preizkusili bolj v kliničnem delu. Tako 

smo rotirali na hepatološkem oddelku, oddelku za radiologijo in oddelku za 

patologijo. Vsepovsod so nas z veseljem sprejeli in nam hiteli v malce polomljeni 

angleščini razlagat kaj vidimo, kaj se dogaja. Aja, glede jezika: znati špansko je 

zelo zaželjeno. Zlasti na internem oddelku. Zdravniki sicer znajo nekaj angleško, 

vam prevajajo v angleščino, a se kar hitro »utrudijo«  Z znanjem tekoče 

španščine pa lahko sami naredite anamnezo, status, se pogovarjate s pacienti, ki 

pa v večini ne govorijo angleško. Ampak če se boste pogovarjali z njimi, boste 

spoznali preproste, krasne mehiške ljudi, ki se kar ne bodo mogli načuditi od kod 

prihajate, kaj počnete.  

Super je npr. v Monterreyu izbrati urgenco ali travmatologijo, kjer se dajo baje 

videt »nepredstavljiva« stanja. Na splošno tale moja praksa v »strokovnem« 

smislu ni bila nek presežek. Ne se ustrašit, če vas bodo pustili čakati, če koga ne 

bo od določeni uri. V Mehiki se čaka, čaka in čaka. Včasih pravzaprav sploh ne 

veš zakaj čakaš In tudi oni si kaj dosti tega ne jemljejo k srcu. Pač čakaš 

 

Po Monterreyu sem nato letela v Cancun, od tam do Playe del Carmen preko 

Chitzen Itze do Meride, se nato podala v Palenque in San Cristobal de las Casas 

ter preko Oaxace in Pueble zaključila v Mexicu Citiyu….Težko je opisati vsa ta 

občutja, vse štorije, ki so se mi zgodile, vse ljudi, ki sem jih spoznala. To 

enostavno treba sprobat! 
 

 



 

 

Splošni vtis? Mehika je krasna dežela. Polna nasprotij. Dežela nerazumljivo 

prijaznih ljudi. Krasne pokrajine. Dežela takosov in kokakole. Naravnih in 

zgodovinskih znamenitosti. Dežela gentlemanskih moških. Spoznala ogromno novih 

prijateljev. Nepozabni vtisi. Dežela, ki te spremeni in zleze pod kožo. Navdušuje. 

Še se bom vrnila.  

 

Za več informacij brez strahu: mateja.prevolsek@gmail.com. 
 


