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Torej poletna izmenjava v Libanonu … Letos je končno prišel čas, da je tudi iz Maribora prvi 
študent odšel na izmenjavo v Libanon. In ta študent sem bil jaz. In mi ni niti malo žal, da sem 
za svojo destinacijo izbral Libanon. Zakaj? Kje začeti … Stvari je toliko in ker sem prvi 
študent bi rad nanizal kar največ uporabnih informacij. Najbolje, da grem kar po vrsti …  
 
TJA IN NAZAJ + VIZA 
Seveda je najlažji način, da prideš v Libanon in nazaj, z letalom. Lahko z vlakom, če imaš rad 
dolga potovanja … Ampak, priporočam letalo . Cene za letalske karte do Beiruta se gibljejo 
okoli 500€, jaz sem svojo letalsko karto rezerviral na www.edreams.com in me je z 
zavarovanjem vred prišla okroglih 600€. Baje se da najti tudi cenejše variante, vendar je moj 
let bil iz Ljubljane do Beiruta, kar se mi je zdel velik plus, ker te do Ljubljane lahko zapelje 
kdorkoli, kadarkoli. Seveda, se splača po internetu pobrskati za morebiti cenejšimi 
ponudbami za lete iz tujine. Treba je pač biti malo iznajdljiv. 
Kar se tiče vize za Libanon, jo je treba imeti. Vendar jo vsi državljani EU dobimo ZASTONJ 
na letališču v Beirutu in to brez izpolnjevanja kupa obrazcev. Treba je izpolniti samo majhen 
listek, kamor vpišeš podatke in kraj bivanja v Libanonu. In dobiš vizo brez problema. Viza 
velja 1 mesec, vendar jo lahko podaljšuješ brezplačno do treh mesecev. Kakorkoli, po enem 
mesecu se viza samodejno podaljša še za mesec dni, tako da ni treba skrbeti, če si tam spodaj 
malo več kot en mesec. Ne komplicirajo nič – preverjeno.  
 
BOLNIŠNICA 
Kot se spodobi, je prav, da najprej predstavim tisto, zaradi česar potujemo na poletne 
izmenjave. Študenti prakso opravljajo v American University of Beirut Medical Center 
(AUBMC). Ta je locirana v neposredni bližini NEST-a, o katerem se razpišem pozneje. 
AUBMC spada seveda pod American University of Beirut (AUB), kot ime samo pove. 

Nahaja se v četrti Hamra v Beirutu.  
Izkušnja v bolnišnici je bila izjemna. Spoznal sem popolnoma drugačen zdravstveni 
sistem, kjer je najpomembnejše to, če ima oseba zdravstveno zavarovanje ali ne. Slika 
zavarovanja je namreč v Libanonu dokaj žalostna, saj ima manj kot polovica od 4 
milijonov prebivalcev Libanona osnovno zdravstveno zavarovanje, ker ga morajo 
plačati sami. Le malemu odstotku prebivalcev krije zdravstveno zavarovanje država. 
Ravno zaradi tega se bolnišnice delijo na državne in državno-privatne, kamor spada 
tudi AUBMC. Zato je stalna praksa, da se pri bolnikih najprej preveri, če imajo 
zdravstveno zavarovanje, šele nato ga dejansko pregleda zdravnik. Seveda to ne velja 
za življenje ogrožajoča stanja. 
Celoten sistem v bolnišnici AUBMC je ameriški, saj bolnišnica spada pod AUB, ki 
ima dolgoletno tradicijo in ugled, saj obstaja že od leta 1889. Bolnišnica je nekaj let 
mlajša, vendar je zelo priznana in ima sloves najboljšega medicinskega centra na 
Bližnjem vzhodu. Dokaz za to je dejstvo, da se v njem zdravi veliko bolnikov iz 
drugih držav Bližnjega vzhoda, kot so Sirija, Jordanija, Irak, Iran, Afganistan, Egipt 
idr. Kar se tehnične podpore in medicinske tehnologije ter aparatur tiče, je AUBMC 
res vrhunska ustanova, saj se lahko v njej poslužiš praktično vsakega posega. Prav 
tako je pozitivna stvar to, da so vsi oddelki, tako kirurški in internistični v eni stavbi, 
kar zelo olajša sprehode med oddelki in tudi konzultiranje zdravnikov iz drugih 
oddelkov. Vzpostavljen imajo tudi »paging sistem« - sistem obveščanja in klicanja 
zdravnikov. 

http://www.edreams.com/


Sam sem prvo željo imel opravljati prakso na urgenci, vendar so ugodili moji drugi 
želji, to so bile infekcijske bolezni. Delo na Oddelku za infekcijske bolezni je bilo zelo 
zanimivo, saj v AUBMC nimajo dejansko oddelka, kjer ležijo samo infekcijski bolniki, 
kot je to urejeno pri nas. Tam so infekcijski bolniki razpršeni po vseh oddelkih, saj jih 
pogosto pestijo tudi druge bolezni in so zato infektologi večinoma samo konzultirani 
zdravniki. Seveda imajo tudi svoje bolnike. Zato je bilo delo zelo raznoliko, saj sva z 
zdravnico, s katero sem krožil po oddelkih, skoraj vsak dan obiskala večino 
oddelkov v bolnišnici, kjer so ležali njeni bolniki. Zdravnica in pa tudi celoten tim 
infektologov je zelo prijazen. Nisem imel z njimi niti ene slabe izkušnje. Zlahka dobiš 
od njih telefonsko, da jih lahko pokličeš in obvestiš če te kdaj ne bo. Ravno tako ni bil 
noben problem, če si kdaj manjkal, ker si pač šel nekam. Nimajo pa radi, da te 
enostavno ni v bolnišnico, ne da bi to sporočil. Torej, če poveš vnaprej, da te ne bo, ne 
delajo problemov, saj se zavedajo, da si prišel spoznati tudi državo in ne samo 
njihove bolnišnice. 
V bolnišnici sem pričel s prakso vsak dan od ponedeljka do petka ob osmi uri zjutraj, 
ko je bila jutranja vizita z nadzornim zdravnikom, kjer so preleteli bolnike in se 
pogovorili o novih sprejemih, nato pa se je dopoldansko delo končalo nekje do 
dvanajstih oz. enih, odvisno od tega koliko bolnikov sva z zdravnico morala obiskati. 
Nato je sledil odmor za kosilo, nato pa je sledila še popoldanska vizita, kjer so se z 
nadzornim zdravnikom še enkrat pogovorili o večini bolnikov, najbolj kritične in 
morebitne novo sprejete pa smo se odpravili nato tudi pregledati v sobo. 
Popoldanska vizita je tako trajala od tretje do pete ure popoldan. Vendar 
popoldanska vizita ni bila obveza. Prva dva tedna sem jo še obiskal vsak dan, nato pa 
ne več tako redno.  
Vsak dan v bolnišnici je bil zanimiv, saj sva včasih obravnavala tudi infekcijska 
obolenja kot so bruceloza in MRSA, ki pri nas niso tako zelo pogoste. Predvsem 
bruceloza je tam endemična bolezen, pri nas pa je skoraj ne zasledimo.  
Zdravnica, s katero sem krožil po oddelkih, je bila zelo prijazna, saj mi je vse 
pogovore in vse informacije o bolniku posredovala v angleščini. Tako so bile vizite še 
vedno zanimive, saj sem po arabskem pogovoru z bolnikom vedno bil deležen še 
prevoda v angleščino. Vse to je bilo zelo dobrodošlo, saj sem se dejansko lahko 
poglobil v posamezne primere bolnikov in spremljal njihovo zdravljenje in 
zdravstveno stanje skozi ves mesec. S tem sem se tudi veliko naučil, zdravnica pa mi 
je povedala tudi marsikatero koristno informacijo, ki jo pridobiš s praktičnim delom. 
So pa malo drugačno sliko doživeli študentje na kirurških oddelkih. Na splošno velja, da so 
študentje v bolnišnici le opazovalci. Vendar sem na internem oddelku dejansko lahko naredil 
tudi kakšen pregled bolnika. Na kirurgiji pa so dejansko samo opazovali operacije z razdalje 
ali na monitorju. Zjutraj so imeli vizite bolnikov, nato pa so jih razporedili po operacijah. So 
pa na kirurgiji začenjali že ob sedmih. Vendar so bili po večini konec že okoli dvanajste ure.  
Torej zjutraj je bilo zanje težko vstati, popoldne pa so imeli popolnoma prosto. Načeloma je 
možna tudi menjava oddelka v prvih dneh izmenjave, če ti ta ni povšeči. Znotraj interne ali 
kirurgije brez problema. Za menjavo iz interne na kirurgijo ali obratno pa zna kdo kaj 
godrnjati. Vendar z lepo besedo tudi to lahko uspe. 
Na splošno pa je praksa v bolnišnici res dobra, saj so zdravniki zelo prijazni in če pokažeš 
vsaj malo zanimanja ti veliko povedo in pokažejo. 
 
 
 



BIVANJE, HRANA IN TRANSPORT 
LeMSIC vse študente namesti v NEST, kar je okrajšava za Near East School of Theology. 
Vendar se ne ustrašit. To je velik blok, kjer je noter kapela, knjižnica, nekaj predavalnic in 
pisarne spodaj, v zgornjih nadstropjih pa so sobe in stanovanja. V bloku živijo tudi drugi 
ljudje, kot npr. profesorji in ostali, vendar nismo v celem mesecu imeli niti enega problema z 
njimi zaradi glasnosti ali česarkoli drugega. Fantje in dekleta stanujejo v ločenih nadstropjih, 
vendar se lahko prosto prehaja med sobami, čeravno je v pravilih zapisano, da naj ne bi 
smeli hoditi fantje k dekletom in obratno. NEST ima še velikansko teraso, kjer smo preživeli 
največ večerov ob čveku, šiši, kitari ali čim drugim. Sobe so eno ali dvoposteljne, kopalnico 
in wc pa si delijo trije skupaj. Kar se tiče sob, so te osnovne, vendar popolnoma zadovoljive. 
Posteljnino dobiš tam, ravno tako brisače. Torej ena velika stvar manj v potovalki. NEST ima 
zelo dobro lokacijo, saj si peš v 5 min v bolnici, v 10 min na plaži in v 5 min na ulici Hamra, 
kjer je največ kafičev in pubov. In kjer je center večernega dogajanja.  
Na začetku meseca dobi vsak študent kartico za hrano, s katero ti v bolnišnični menzi nudijo 
3 obroke dnevno – zajtrk, kosilo in večerjo. Hrana je v redu, okusna, nudijo tako nacionalne 
jedi, kot internacionalne. Fajn je poskusit vse, saj je marsikaj, kar ne zgleda privlačno, zelo 
dobro. No, za nekatere jedi, priznam, to sicer ne drži, ampak poskusit ni greh. Navsezadnje 
je zastonj. Vsekakor pa je poleg tega v Beirutu nešteto restavracij, kjer lahko poskusiš tipično 
Libanonsko hrano in arabsko nasploh. Cene v restavracijah so dokaj visoke, vendar se z 
nekaj vprašanji in listanju po kakšnem vodiču zlahka najde tudi kakšna cenejša varianta, ki 
pa prav tako nudi dobro hrano. Naj priporočim dve restavraciji: Le Chef v ulici Gemezieh, ki 
je zelo poceni in pa Al Balad v downtownu na osrednjem trgu z uro, kjer dobiš tipično 
Libanonske jedi za razumne cene. Obe ponujata dobro hrano, vendar je izbira v Al Balad 
veliko večja, pa tudi okusnejša. Poleg tega pa je v Beirutu polno fast food restavracij, ki se jih 
vsekakor splača preizkusiti, saj je hitra hrana v Libanonu n-krat boljša kot v Sloveniji. 
Predvsem je ponudba veliko večja. Največja koncentracija hitre hrane je na Bliss ulici, ki je od 
NESTa oddaljena 5 min peš. 
Transport po Beirutu je izjemno poceni, saj imajo v Beirutu dve vrsti taksijev. Take, ki te 
peljejo od točke A do B in jih moraš poklicati po telefonu, če jih ne srečaš na cesti; vendar 
računajo več (vsekakor ne po kilometrih, ker taksimetrov nimajo) in t.i. Service Taxi, ki ga 
ustaviš na ulici, ga vprašaš, če te lahko zapelje tja in če je na poti oz. če je prost se vsedeš in 
greš. Prvi so dražji, Service pa te kjerkoli po Beirutu mora zapeljati za 2000 Libanonskih lir 
(LL), kar je 1€. Service se tako plača po osebi. 2000LL na osebo za vožnjo. Vsekakor pa se je 
treba o ceni vedno pogajati in dogovoriti pred vstopom v taksi. In nikoli ne popuščaj, če 
hočejo več kot 2000LL. Če te ne zapelje prvi, te zapelje pa drugi ali tretji taksist, ki se pelje 
mimo tebe. Da Service dobiš, je vse kar moraš storiti to, da se postaviš za cesto, dvigneš roko 
in takoj ustavi. Nato pa se izpogajaš o ceni. Se pa navadiš tudi dejstva, da taksisti vsakemu ki 
hodi ob cesti potrobijo. Prve dni se vedno obračaš, nato pa na to postaneš enostavno imun.  
Kar se tiče transporta po državi, pa se uporablja avtobusni prevoz, ki je smešno poceni. Za 
vožnjo dolgo dve uri in pol smo odšteli 5000LL, kar je 2,5€. Praktično zastonj. Vse kar moraš 
narediti je, da se s Serviceom zapelješ do avtobusne postaje Daura, ki to ni, saj je dejansko le 
eno veliko krožišče, kjer stojijo busi. In že isti moment, ko izstopiš iz taksija, te prestreže 
nekdo in te povpraša kam hočeš. Poveš in pokaže ti avtobus, ki gre tja. Seveda se je treba 
pred vstopom pogajati za ceno. Avtobusi pa niso avtobusi, kot smo jih vajeni pri nas. 
Avtobusi so dejansko malo večji kombiji. Komforta praktično ni, razen če naletiš na res 
dobro ohranjen bus. Ampak se da brez problema zdržati.  
Rent-a-car v Beirutu odsvetujem, saj je promet tam kaotičen. In če nisi vajen pravil, ki jih 
imajo tam, lahko kaj hitro povzročiš prometno … Pa tudi na splošno, preveč živcev bi šlo. Saj 
tam povečini ne poznajo rdečih luči, pravila prednosti ipd. Mogoče je bila rdeča, mogoče ne 
… kdo bi vedel. Tudi cesto kot pešec prečkaš kjerkoli ti paše. In nihče ti ne bo rekel nič, 
četudi je na drugi strani ceste vojak, ki nadzoruje promet in ulico. Predvsem promet je zame 



bil največji šok, saj res, razen v downtownu (prenovljenem delu Beiruta), prometna pravila 
odpovejo in je promet precej kaotičen. 
 
SOCIAL PROGRAM IN IZLETI 
LeMSIC v enem mesecu organizira tri celodnevne izlete, in sicer vsako soboto enega. Izleti so 
POPOLNOMA zastonj – prevoz, hrana, vstopnine – vse plača LeMSIC. V Social programu te 
popeljejo na: 
sever Libanona, kjer si ogledaš mesto Tripoli in pa rezervat ceder – dreves, ki so nacionalni 
simbol, ki krasi njihovo zastavo; 
jug Libanona, kjer obiščeš mesto Saida in tamkajšnji morski grad in tržnico ter muzej 
izdelovanja mila, ter mesto Tyre, kjer si ogledaš rimske ruševine nekdanjega mesta in se 
popoldne skopaš na velikanski peščeni plaži; 
in vzhod Libanona, kjer si ogledaš naravne kleti Ksara s pokušnjo vin in pa Bekka dolino ter 
najbolje ohranjene grške in rimske ruševine v Libanonu, ki so v kraju Baalbeck, nato pa še 
ene ruševine v mestu Anjaar. 
 
Izleti so dobro organizirani in vključujejo tako zajtrk kot kosilo, kjer imaš priložnost 
poskusiti skoraj vse tipične nacionalne jedi, ki jih Libanon ponuja. Mogoče je kdaj pa kdaj 
vožnja malo predolga, a v splošnem so izleti res lepi. 
 
Vsekakor pa se splača ogledati tudi preostanek Libanona, kar je bilo najlažje tako, da smo se 
na izlete odpravili kar cela skupina 27 študentov, ki smo bili na izmenjavi v avgustu. 
Logistično je bil na začetku mali problem, vendar se takoj znajdeš, ko pokličeš koga izmed 
Libanoncev ali pa si zapišeš številko šoferja avtobusa in ga naslednjič enostavno pokličeš, ko 
bi spet radi nekam odšli. 
 
Tako smo si ogledali še: 
Byblos, najstarejše mesto na svetu in tamkajšnji grad, ki je res lepo urejen in pa plažo takoj 
zraven Byblosa, kjer se da lepo skopati. Ogled Byblosa je »must see«, saj je to bilo najbolj 
urejeno in poštirkano mesto, ki sem ga v Libanonu obiskal. 
Jeita Grotto, ki so nekakšne Postojnske jame v Libanonu; vsekakor vredno ogleda, saj so res 
lepe … vendar precej manjše kot naše.  
Harrisa, kjer se nahaja kip Marije, Libanonske Gospe, kot jo tam imenujejo. Kip je na pečini in 
ponuja izjemen razgled na mesto Jounieh in plaže. 100m stran pa se nahaja še cerkev sv. 
Petra in Pavla. 
Ter dvodnevni izlet v dolino Quadisha, kjer smo prespali v kraju Bcharre in se nato naslednji 
dan povzpeli na najvišjo goro Libanona, ki je visoka 3088m. Pohod traja nekje 5 do 6 ur na 
vrh in nazaj skupaj. Splača pa se spustiti tudi v dolino Quadisha, kjer si lahko ogledaš 
prečudovite v kamen vklesane samostane. Žal je nam zmanjkalo časa zanje, vendar je že s 
ceste pogled nanje bil čudovit. 
 
Kar pa se tiče izletkov po Beirutu pa smo si ogledali naslednje: 
Pidgeon Rocks in pa vožnja z ladjico okoli njih. Glede ladjice smo povprašali ljudi v 
LeMSICu in so nam jo organizirali za dobro ceno. 
Armenska četrt, kjer prebival okoli 10.000 Armencev, ki jih je še ostalo v Libanonu. V tej 
četrti se da opraviti zelo poceni nakupe oblačil, obutve, spominkov in ostalega. 
Nacionalni muzej Libanona. 
Armenski muzej, ki se ne nahaja v Armenski četrti ampak v drugem predelu. Vreden ogleda, 
saj je vodenje in ogled muzeja zastonj. 
Sprehod ali vožnja do downtowna, kjer je na ogled osrednji trg z uro, parlament, mošeja 
umorjenega predsednika vlade Rafica Harririja ipd. 



Vsekakor tudi ogled celotnega kompleksa AUB; naj povem da se v njem nahaja tudi pokrit 
bazen, fitnes, nogometno igrišče s tekaško stezo in pa seveda dostop do privatne plaže AUB. 
Za uporabo vseh objektov plačaš ob obisku 3000LL, kar je 1,5€ in dobiš potrdilo s katerim 
imaš vstop na plažo, bazen, v fitnes, na igrišče. Skratka vse. 
Po želji in na lastno odgovornost pa tudi obisk naselja beguncev iz Palestine in pa četrti 
Hezbollaha. Obe destinaciji sta načeloma varni. Seveda pri obeh tvegaš, da se kaj naredi, da 
te okradejo, a če paziš nase in si oprezen glede dogajanja okrog sebe, ne bi smel imeti večjih 
problemov. Vsekakor pa priporočam, da gre s skupino vsaj en arabsko govoreči študent – ali 
je to študent na izmenjavi, kot je bil pri nas Khalid iz Omana, ali pa poskusite prepričati 
kakšnega Libanonskega študenta. Fotografiranje je na obeh mestih strogo prepovedano. S 
fotografiranjem namreč tvegaš, da boš moral tam zbrisati vse slike, ki jih imaš na kartici (kar 
zna bit velik problem, če ne delaš sprotnega backupa na računalniku) ali pa ti celo zaplenijo 
fotoaparat in ga ne vidiš več. 
 
VARNOST 
Najbolj pereče vprašanje, ki se vsakemu poraja ob misli na obisk Libanona je seveda varnost. 
Naj povem, da je Libanon trenutno varna država. V času, ko na bližnjem vzhodu plamti 
arabska pomlad in diktatorji padajo eden za drugim, je Libanon že parlamentarno urejena 
država in s tem nima težav. Osebno v celotnem mesecu nisem imel niti ene slabe izkušnje z 
varnostjo, niti nisem imel občutka, da bi me kdo hotel okrasti ali mi kaj storiti. Vojaki so po 
Beirutu na vsakem koraku, tudi džipi s strojnicami in tanki so vsakdanji prizori. Vendar gre 
bolj za razkazovanje vojske, kot kaj drugega. 
Dejstvo pa je, da je Libanon še danes v vojni z Izraelom in da se lahko slika spremeni v 
dnevu ali dveh. Hezbollah je namreč zelo prisoten v Libanonu in tudi njegovi politiki. In 
ravno ta politična organizacija je zanetila zadnjo vojno leta 2006 z ugrabitvijo Izraelskih 
vojakov. Vsekakor je treba imeti v glavi, da bi Izrael napadel Libanon skoraj takoj, če bi se kaj 
takega pripetilo še enkrat. Vendar razmere med državama vseeno niso tako napete, da bi 
izbruhnila uničujoča vojna kar naenkrat. In ta odnos z Izraelom vsekakor še zdaleč ni razlog, 
da bi Libanon označil kot nevarno državo.  
Seveda pa na ulici in v Beirutu velja pravilo, da se morebitnim shodom in gručam ljudi ogneš 
kar se da na veliko, da nisi po nepotrebnem vpleten v kakšen spopad med protestniki ali kaj 
drugega. 
Največ narediš za varnost seveda sam. 
 
NOČNO ŽIVLJENJE 
Beirut je Meka nočnega življenja Bližnjega vzhoda. V njem najdeš vse, od majhnih pubov in 
barov do večjih in najprestižnejših nočnih klubov. Glavno dogajanje ob večerih je v dveh 
ulicah, in sicer v ulici Hamra, ki je dve ulici stran od NESTa in pa v ulici Gemezieh 
([džəmejzi]), kjer je več mini klubov, kjer se daj tudi plesati. Ulica se nahaja blizu mošeje 
Rafica Harririja. Seveda pa so tu še posamezni bolj prestižni klubi, kamor lahko prideš samo 
z rezervacijo, povabilom ali zgodnjim prihodom tja. Naj naštejem samo nekaj teh: Skybar, 
White, Beiruf, BO18, Music Hall, Chocolate, Gold … 
Na splošno pa je za nočno življenje in pubbing ter clubbing treba imeti kar nekaj pod palcem. 
Cena malega piva se namreč vrti okrog 3 do 5 evrov, žgane pijače so še dražje. Vsekakor pa 
se splača odšteti denarce za vstop v nekaj zgoraj naštetih klubov, saj takšnih pri nas skoraj ne 
najdeš. Skybar je že bil proglašen za najboljši klub na svetu, zdaj pa se redno vrti med prvimi 
petimi. In je vsekakor doživetje. Seveda pa morate priti do nekoga, ki ima tam rezervacijo, saj 
drugače skoraj ne prideš not. In ko govorimo, koliko potem to stane … v enem večeru vsaj 60 
dolarjev in več. Rezervacija mize v Skybaru namreč stane 2000 dolarjev. In nato se cena deli 
na število ljudi ki so za mizo. Torej je to dovolj zgovoren podatek, da je nočno življenje v 
Beirutu lahko zelo zelo drago. Vendar se z malo iznajdljivosti da priti skozi za dokaj 



razumne cene. Vendar vsekakor ni pričakovati (vsaj če nisi ženska), da prideš v klub ali ga 
zapustiš zastonj. 
 
DENAR IN TELEKOMUNIKACIJE 
V Libanonu lahko plačuješ z dvema valutama: libanonsko liro (LL) in ameriškim dolarjem 
(USD). Menjalno razmerje med dolarji in lirami je fiksno: 1$ je enako 1500LL. Razmerje med 
evrom in lirami pa je nekje 2000LL za 1€. Praktično je, da si v Sloveniji kupiš dolarje, saj ti 
potem ni treba takoj iskati menjalnice. Plačuješ lahko normalno z dolarji, vračajo pa ti lire. Le 
če morajo vračati velike zneske ti vračajo tudi dolarje. Vsekakor pa menjalnice ni problem 
najti, če prideš v Libanon z evri v žepu. Plačevanje z Mastercardom je brez težav, je pa 
problem, da ga večina malih trgovinic seveda nima. Večji problem je s kartico Diners, saj jo 
zelo redko sprejemajo, če pa jo, se lahko zgodi, da transakcija ne uspe.  
Gotovino je brez problema možno dvigniti na bankomatu z bančno kartico Maestro. Dvigneš 
lahko ali dolarje ali lire. Nadomestilo za dvig, ki ti ga zaračuna naša banka pa se giblje okoli 
2,70€ na dvig. Torej se splača dvigovati večje vsote naenkrat. Polet tega priporočam uporabo 
bankomatov banke HSBC, saj je dvig gotovine na teh bankomatih pri vse potekal brez 
problema. Pri drugih bankah se je namreč nekaterim zgodilo, da jim je požrl kartico in so 
morali potem oditi na banko, da so dobili kartico nazaj. 
Kar se tiče kontaktov z domovino je še vedno najbolje imeti s sabo Notebook ali Netbook, saj 
je Skype zakon in zastonj. V NESTu se da zakupiti internetni dostop, ki je 20 dolarjev za 1GB 
podatkov, ki je meni zdržal celoten mesec, pri zmernem skypanju. Sicer je wireless malo slab, 
a ga je vseeno fajn imeti. Seveda pa je dostop do interneta možen tudi v skoraj vseh barih, saj 
imajo povečini Wi-Fi. 
Dostop do interneta je možen tudi v knjižnici bolnišnice, potrebuješ samo uporabniško ime 
in geslo tamkajšnjega študenta. Najbolje kar svoje kontaktne osebe. Vendar v knjižnici na 
tamkajšnjih računalnikih ni možna uporaba Skypa, blokiran pa je tudi Facebook. Vendar je 
zastonj. 
Glede telefoniranja se zelo splača kupiti libanonsko SIM kartico, saj ti zelo olajša 
komunikacijo z ostalimi študenti na izmenjavi in z libanonskimi študenti. Mobilna operaterja 
sta dva: Alfa in MTC Touch. Pri obeh je SIM kartica nekje 20 dolarjev z že vključenimi 10 
dolarji na njej. Če opravljaš prakso v avgustu se splača kupiti sim kartico od julijskih 
študentov. Osebno pa priporočam opraterja MTC, saj ima operater Alfa neko finto s 
polnjenjem računa, saj lahko po prvem polnjenju za 10 dolarjev nato račun polniš samo s t.i. 
SOS karticami, ki so vredne nekje 3 dolarje. MTC ponuja kartice za 10 ali 25 dolarjev. In nima 
teh fint. Meni je delovalo vse brezhibno.  
 
OBISK SOSEDNJIH DRŽAV 
Če imaš čas lahko obiščeš tudi sosednje države Libanona. 
Letos avgusta se žal ni bilo možno odpraviti v sosednjo Sirijo, saj so razmere tam še vedno 
precej napete, zaradi protestov proti tamkajšnjemu režimu. Vstop v državo tako za študente 
ni bil mogoč, saj po besedah sirskih oblasti veljamo za potencialne poročevalce o razmerah v 
Siriji. Se pa Sirijo vsekakor splača obiskati, ko se bodo razmere umirile. Ponuja zelo veliko in 
je po besedah libanonskih študentov čudovita. Vizo lahko kupiš že pred odhodom in sicer na 
Sirskem veleposlaništvu na Dunaju, lahko pa vizo dobiš tudi na Sirski meji, le da v tem 
primeru lahko čakaš nekaj ur preden vizo odobrijo. Seveda jo lahko kupiš tudi na letališču v 
Damasku, če letiš tja. 
Kar nekaj študentov, ki so bili na izmenjavi se je zato odločila za obisk Jordanije, kamor pa si 
lahko prišel samo z letalom. Tudi Jordanija je po njihovih besedah prečudovita in vsekakor 
vredna obiska, ko si v tistem koncu. Vizo za Jordanijo kupiš brez problema ob prihodu na 
letališče v Ammanu.  



Lahko obiščeš tudi Izrael, vendar za ta obisk velja par pravil. Meja med Libanonom in 
Izraelom je zaprta in prehod ni mogoč. V Izrael je tako možno vstopiti samo preko Sirije in 
Jordanije. Seveda pa po vstopu v Izrael ni možen več vstop v Libanon, če imaš v potnem 
listu izraelsko vizo. Možnost je, da ti izraelsko vizo dajo na poseben papir in ne v potni list. 
Najboljša varianta pa je, da obiščeš Izrael po koncu izmenjave in si že prej planiraš let v 
Slovenijo iz Tel Aviva. Vendar v vsakem primeru se lahko zgodi, da te bodo za nekaj ur 
zadržali na Izraelski meji zaradi Libanonske vize in te vprašali kup vprašanj. Vendar na 
koncu vseeno odobrijo vstop.  
 
LEMSIC 
LeMSIC sestavljajo res izjemni ljudje, ki se zelo trudijo, da bi študentom, ki so na izmenjavi 
pomagali kar najbolj in jim naredili izmenjavo čim pestrejšo in zanimivo. Vedno so na voljo 
za vprašanja in pri marsičem ti pomagajo, sploh pri organizaciji kakšnih izletkov, ki smo si 
jih organizirali. Seveda vedno, če le imajo čas, sprejmejo tudi povabilo na zabavo v NESTu 
ali za kavo v kafiču. Dobro si je čim prej shraniti njihove telefonske številke, saj znajo biti zelo 
priročne, ko se znajdeš pred kakšnim problemom ali potrebuješ kakšno informacijo. 
Predvsem bi tukaj rad izpostavil Bouchro Tawk, ki je res zlata vredno dekle . Zelo 
ustrežljiva oseba. 
Na splošno je društvo zelo organizirano. Mogoče se zna zgoditi samo, da vam dodeljena 
kontaktna oseba ne vrača mailov. V tem primeru se je najbolje obrniti direktno na NEOta, ki 
je v Libanonu zdaj Reem Aoun (reemaoun16@gmail.com). Tudi zelo ustrežljiv deklič.  
 
VTISI IZMENJAVE 
Na koncu naj povem, da je bil moja izkušnja z izmenjavo v Libanonu fantastična. Izmenjava 
je zelo dobra, Libanon je zanimiva država, ki ponuja vse – od arabskega sveta, krščanskih 
vasic, mediteranskega pridiha, do revščine, bogastva, ekskluzivizma, prestiža in dobrih 
lokalov. Zanimivost Libanona je dejstvo, da je vsako mesto zgodba zase, saj si mesta med 
sabo skoraj niso podobna; od Tripolija na severu, ki je popolnoma muslimansko mesto, do 
zgodovinskega Tyre in Baalbecka, do poštirkanega Byblosa in ogromnega ter zelo 
raznolikega Beiruta.  
Jaz sem bil na izmenjavi v času muslimanskega svetega meseca Ramadana, ko se muslimani 
povečini postijo od sončnega vzhoda do zahoda – tako da ne jedo in ne pijejo popolnoma nič. 
Ramadan je v teh letih v času avgusta. Letos je bil od 1. do 29. avgusta. Naslednje leto se bo 
premaknil tudi na del julija. Jaz osebno nisem občutil velike razlike med Ramadanom in 
običajnim mesecem, kot bi lahko pričakoval. Mesto je mogoče malo manj živahno čez dan. Je 
pa nočno življenje toliko bolj živahno, ko lahko muslimani jedo in se veselijo. Kvečjemu je to 
plus, saj so restavracije in fast foodi odprti pozno v noč ali celo noč, ravno zaradi tega, v 
trgovinah imajo posebna znižanja v času Ramadana ipd. Skratka, Ramadan v času izmenjave 
zame sploh ni bil minus. Kvečjemu plus, saj sem videl tudi ta utrip, ko so stavbe in ulice 
okrašene z lučkami, tako kot pri nas v času božiča. 
Izmenjava v Libanonu mi bo za vedno ostala v spominu, saj je bil avgust poln novih doživetij 
in norega dogajanja. Vsekakor toplo priporočam odhod v Libanon in spoznavanje zanimive 
državice, ki je manjša kot Slovenija, a ima dvakrat toliko prebivalcev, od katerih jih polovica 
prebiva v Beirutu – torej cela Slovenija.  
Vsem, ki boste odšli tja dol želim lepo izkušnjo in veliko avantur pri spoznavanju Libanona. 
 
Če so še vedno ostala vprašanja, na katera bi želel odgovor pa sem dosegljiv na številki 031 
774 751 ali emailu david.sopotnik@gmail.com ali pa me poišči na Facebooku. Vsekakor bom 
z veseljem odgovoril na vse. 
 

David Sopotnik 

mailto:reemaoun16@gmail.com
mailto:david.sopotnik@gmail.com


 

Beirut – Downtown 

 

Beirut – Downtown; grška ortodoksna cerkev in mošeja Rafica Haririja 



 

Vzpon na najvišjo goro Libanona 

 

Tripoli 



 

Byblos – Pool party 

 

Saida – morski grad 



 

Tyre – plaža 

 

Baalbeck – grško-rimske ruševine 



 

Skybar – klub št. 1 v Beirutu, na strehi stavbe s pogledom na morje 

 

Beirut – Pidgeon Rocks 



 

AUB kampus 

 

AUB kampus – pokriti bazen 



 

AUB kampus – nogometno igrišče s tekaško stezo 



 

NEST 



 

NEST – soba 



 

AUBMC 



 

AUBMC – atrij 

 

AUBMC – dnevni prostor na onkološkem oddelku 



 

AUBMC – hodnik s sobami na onkološkem oddelku 

 

 

 

 


