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Letošnje poletje bo definitivno zaznamovalo moje bivanje v Mehiki, ki se je po čudnih 
naključjih in predvsem zaradi ljudi, ki sem jih spoznala tam, raztegnilo na skoraj 2 
meseca. Prakso sem opravljala v Xalapi, glavnem mestu države Veracruz, ki sicer ni 
bila na seznamu mojih izbranih mest, vendar zdaj mislim, da je bila to najboljša stvar, 
ki se mi je zgodila – izmenjava v Xalapi. 
 
Svojo pot sem začela popolnoma brez pričakovanj, v ponedeljek zjutraj sem sedla na 
letalo in v torek ponoči pristala v Mexico cityju. Moje znanje španščine je bilo na 
začetku bolj klavrno, pa vendar so mi vsi priskočili na pomoč, varnostnik me je celo 
pospremil do avtobusne postaje in mi pomagal z nakupom karte. Zgodaj zjutraj sem 
le prispela v Xalapo, kjer sem počakala svojo gostiteljico in se nato odpravila proti 
novem »domu«. Vsi smo namreč živeli pri študentih doma, razpršeni smo bili po 
celem mestu, pa vendar to ni bila ovira za naše druženje - z veliko zahvalo 
domačinom, ki so nas stalno vozili okrog, da smo le redko vzeli taksije.  
Po nekaj urah počitka me je pospremila v bolnišnico, kjer sem spoznala ostale 
študente ter LEO Xalape. In tako se je začelo.  
 
Če je ravno poročilo o praksi, naj začnem z bolnišnico. Tam naj bi bili vsak dan od 8. 
do 14.ure, pa vendar ni bilo nobenega problema, če si v bolnišnico prišel ob 9h, 10h 
, zaključili pa smo vedno s srečanjem pred bolnišnico – ob 13.uri, kjer smo se 
dogovorili, kakšen je dnevni plan. Moj prvi dan me je Alfonso (LEO) počakal pred 
bolnišnico, mi pomagal urediti formalnosti ter me predstavil mentorju. Strokovno 
prakso sem opravljala na neonatalnem oddelku pediatrije … mentor je bil sicer zelo 
prijazen, vendar je bil to eden bolj dolgočasnih oddelkov. En dan sem odšla na 
ginekologijo in porodništvo ter v tem dnevu videla več kot v vseh dneh na pediatriji. 
Kolikor pa sem dobila vtis od ostalih, sta zanimiva oddelka še kirurgija in kardiologija. 
V primeru, da ti tvoj oddelek ni bil všeč, si lahko brez problema govoril z Alfonsom 
(LEO), ki nam je bil vedno in povsod na razpolago. 
 
Kot sem že omenila, smo se vsak dan po končani praksi dobili na dvorišču bolnišnice 
in ponavadi skupno odšli na kosilo v tipične mehiške restavracije, nato pa na kratke 
izlete v okoliške kraje ali znamenitosti v samem mestu. Obiskali smo na primer Xico, 
lepo in tipično mehiško mestece, kjer smo si ogledali tudi tek pred biki in se udeležili 
ogromnega dogodka ob njihovem največjem religioznem prazniku.  
Zvečer so nas velikokrat povabili v svoje domove na večerjo, sicer smo poiskali kaj v 
mestu (seveda vedno skupaj z domačini), nato pa nekaj časa za tuš ali kratek počitek 
– pred vsakodnevno fiesto  Šli smo na ogromno domačih zabav v ritmih salse in 
reggaeton, prav tako smo obiskali razne klube po mestu, nekajkrat smo šli v 
znamenite klube z živo salsa glasbo – kubansko in mehiško. In vedno, vedno so bili 
Mehičani z nami. Moja prva dva tedna izmenjave sem spala po 2 uri na noč, saj 
nisem hotela zamuditi niti trenutka. Tu nikakor ne bi verjela, da je to možno, pa 
vendar – kot sem slišala neštetokrat – en mexico todo es posible   
Čez vikende pa so nam organizirali daljše izlete – obiskali smo Veracruz (vroče!), 
znamenite piramide v Tajinu in se nato odpravili na bližnjo plažo, kjer smo kampirali 
ob domu njihovega prijatelja (božansko!), en vikend smo preživeli v Puebli … skratka, 
nikoli dolgčas!!  
 



Moja občutja po 2 mesecih so neverjetna. Predvsem zaradi ljudi, ki sem jih tam 
spoznala. Če želiš noro mehiško izkušnjo v družbi Mehičanov, enostavno moraš 
izbrati Xalapo! Njihova ekipa deluje 4 leta, in kolikor vem, je najboljša ekipa v Mehiki. 
Družabni program je neverjeten (kolikor vem, v nobenem drugem mestu ne naredijo 
toliko za študente na izmenjavi), za nas so se trudili od začetka do konca, ves čas 
preživeli z nami … najboljše pa je, če izbereš julij, saj sredi avgusta že začnejo s 
predavanji in je uradno družabni program le v juliju. Jaz sem bila tam od sredine julija 
do začetka septembra (z izjemo 2 tednov potovanja na koncu avgusta), tako da sem 
bila pravzaprav delno z eno in delno z drugo skupino študentov. Pa vendar so 
domačini tudi v začetku avgusta preživeli ogromno časa z nami in nam lepšali naše 
bivanje na vsakem koraku, nas ves čas spraševali, kaj želimo, če nam lahko kako 
pomagajo. Ves čas so nas spodbujali, da bi govorili špansko (z veliko potrpežljivosti 
), in punce - zastonj ure salse!  
Na kratko, perfektno in nepozabno!! In vem, da sem v tem času dobila neverjetne 
prijatelje, h katerim se bom še vrnila …  
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