
1 
 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NA MALTI 

 

PRVI DNEVI 

V nedeljo, 30.10.2016, smo se erazmovke v zgodnjih jutranjih urah odpravile na pot 

proti Malti. Najprej smo se odpeljali do Ljubljane, kjer smo se družili skupaj z 

erazmovkami z Jesenic in se odpeljali do letališča Bergamo v Milanu. Tam smo ob 

13.05 z letalsko družbo Ryanair odleteli na Malto. Pristali smo ob 15.05. Potem smo 

se namestile v apartmaju Orchidea. Prvi dan smo se podale na bližnje ulice, da bi našle 

kaj za pod zob. Ustavile smo se v prvi piceriji, ki smo jo našle. Vedele smo, da si bomo 

naslednje dni morale kuhati same. Bile smo navdušene, a nismo se zavedele, kaj vse 

je za to potrebno. Ko smo začele sestavljati jedilnik, smo ugotovile, da je seznam za 

trgovino zelo dolg. Ko smo ga dokončale, smo se odpravile iskat nam vsem znano 

trgovino Lidl. Ker še nismo  bile seznanjene z voznimi redi in lokacijami, smo se v 

prvem poskusu izgubile, a na srečo smo hitro našle pot nazaj in uspešno nakupile vse 

potrebne stvari. Spoznale smo, kako naporno je nakupovanje in izbiranje hrane za 

sedem različnih okusov. Prvi teden smo se bolj zanašale na že poznano hrano, v 

naslednjih dveh tednih pa smo že preizkusile tradicionalne malteške jedi. Dve izmed 

njih, in nam najljubši, sta bili pastizzi in gagħaq tal-għasel.  

Prvi ponedeljek smo se odpravile do Easy Job Bridga, kjer so nam podali začetne 

informacije in nas odpeljali do naših mentorjev. Tam smo se seznanile z delom, ki smo 

ga opravljale naslednje tri tedne.  

 

ČIŠČENJE, POMIVANJE 

Naslednje popoldneve smo posvetile čiščenju in pospravljanju apartmaja. Pomile smo 
celotno posodo, pobrisale prah, pometle in poskusile oprati brisače, kar pa je bilo 
neuspešno. Najprej smo morale ugotoviti, kako deluje njihov pralni stroj, šele nato je 
bilo pranje uspešno. Po vsakem obroku smo izmenično pomile in pospravile posodo. 
Vsak dan smo tudi pometle stanovanje.  

 

JAVNI PREVOZ 

Z dekleti smo se na prakso vozile z javnimi prevozi. Dobile smo avtobusne karte, na 

katerih je bil naložen denar za nadaljnje vožnje, vendar voznemu redu tam nisi mogel 

zaupati, saj nikoli nisi vedel, ali bo avtobus prišel ali pa ga enostavno ne bo. 

 

PROST DAN V SOBOTO 
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V soboto smo si dan načrtovale same. Izrazile smo željo, da bi odšle na izlet na St. 
Peter's pool. Tako smo se zjutraj odpravile z avtobusom v Marsaxlokk. Od tam smo 
hodile 40 min. do plaže St. Peter's pool, kjer smo se lahko tudi kopale. Brez oklevanja 
smo skočile v vodo. V popoldanskih urah smo se odpravile domov in po večerji odšle 
še v Sliemo. Profesorica je za nas pripravila Robinsonov načrt, tako smo sedeli na 
plaži in opazovali Valletto v večernih lučkah. Ko smo se vrnile domov, smo popadale 
v posteljo.  
 

 

GOZO 

Drugo nedeljo našega bivanja smo se odpravile na težko pričakovan izlet na otok 

Gozo. Zbrali smo se pred kipom neodvisnosti v Valletti ob 8.30 in pot skupaj z 

dijakinjami z Jesenic nadaljevali pot do trajekta, ki nas je zapeljal na otok. Na otoku 

nas je čakal Hop on Hop off avtobus. Nad njim smo bile zelo navdušene, saj smo se 

prvič peljale s takšnim avtobusom. Med vožnjo smo si ogledovale znamenitosti, 

pokrajino in spoznavale zgodovino Goza, o kateri nismo vedele prav veliko. Najprej 

smo se ustavili pri najstarejših templjih, nato smo pot nadaljevali proti Azurnemu oknu, 

ki spada med najlepša čudesa na svetu, kar lahko tudi same potrdimo. Natančneje 

smo si ogledale še Calypso cave view in Ramla bay. Dan je minil kot za šalo in že je 

napočil čas, da se vrnemo nazaj do trajekta.  

 

DELO NA MALTI 

Delo na Malti zahteva veliko strpnosti, saj malteško življenje poteka počasneje in bolj 

sproščeno, zato je potrebno biti zelo potrpežljiv in iznajdljiv.  

 

NAŠE IZKUŠNJE 

»Delala sem za recepcijo na Easy school of languages. Ker sem bila tam sama in sem 

morala ves čas govoriti v angleškem jeziku, sem tako izboljšala tudi svoje znanje. 

Pridobila sem nove izkušnje, za katere menim, da mi bodo veliko pripomogle tudi v 

prihodnje. Delo je bilo razgibano in zanimivo, zato sem z veseljem odšla vsak delovni 

dan na prakso. Menim, da sem se na Malti naučila samostojnosti na več področjih, kar 

mi bo velikokrat koristilo. Celotna izkušnja je bila nepozabno doživetje in mi bo vedno 

ostala v spominu.« 

Gaja Šimić, GTT3 

 

»Skupaj z Nušo sva prakso opravljali na Malta 5D. Moje mnenje o praksi je zelo 

pozitivno, saj sem se veliko naučila. Od začetka je bilo delo bolj monotono, zadnji teden 

pa je postalo kar zanimivo. Prva dva tedna sva bili promotorki na ulici, zadnji teden pa 
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sva pomagali v kinu, saj so imeli gnečo. S to izkušnjo sem postala samostojnejša, 

odločnejša in iznajdljivejša. Utrdila sem tudi znanje tujih jezikov, in sicer angleščine, 

nemščine in italijanščine, ter postala veliko bolj komunikativna. To je bila zame 

enkratna izkušnja, ki mi bo v nadaljnjem življenju zelo koristila.« 

Žana Šumah, GTT3 

 

 

»Prakso Erazmus+ na Malti sem opravljala skupaj z Žano. Delali sva na Malta 5D, kjer 

vrtijo 20-minutno predstavo o zgodovini Malte s 5D efekti. Predstavo sva si ogledali 

tudi sami in nama je bila izredno všeč. Na začetku prakse sva na ulici delili letake, 

kasneje v kinu pa sva čistili očala ter pomagali pri vodenju turistov v sam kino in iz 

njega. Komuniciranje je potekalo v angleščini, zato sem svojo angleščino zelo 

izboljšala, postala pa sem tudi veliko bolj komunikativna. Menim, da sem se naučila 

samostojnosti, a ne le pri delu, ampak tudi v svojem osebnem življenju. Malta je bila 

zame nepozabna izkušnja, iz katere sem veliko odnesla.« 

Nuša Tomis, GTT3 

 

»Prakso na Malti sem opravljala v Malta experience, to je kot kino predstava o 

zgodovini Malte. Po tej predstavi pa je bilo vodenje v zelo staro bolnišnico. V tem 

podjetju nisem delala sama, z mano je bila Brina Vrhovnik. Promovirali sva podjetje s 

tem, da sva delili letake v mestu in pred podjetjem. Sodelavci so bili vsi zelo prijazni, 

vendar so bili za razliko od ostalih Maltežanov zelo točni in resni. Delo ni bilo naporno, 

vendar je bilo rahlo monotono, saj je bilo delo vsak dan enako. Nekako sem se privadila 

na to delo in pri tem uporabila veliko znanja tujih jezikov. Poleg dela na Malti smo se 

tudi preizkusile v samostojnosti, iznajdljivosti in ugotovila sem, da bi lahko sama zlahka 

živela kje drugje. To sta bili dve prijetni in koristni izkušnji, ki mi bosta v vsem prišle 

prav v življenju.« 

Martina Mrakič, GTT3 

 

»Praksa na Malti je bila zame zelo poučna. Izpopolnila sem znanje angleškega jezika 

in se naučila samostojnega življenja. Biti sem morala tudi zelo iznajdljiva.  Delala sem 

v podjetju The Malta experience. To je kino predstava o zgodovini Malte, po predstavi 

pa je še sledilo vodenje v staro bolnišnico. Predstavo in vodenje sva si s sošolko 

Martino ogledali tudi sami. Delali sva predvsem v mestu Valletta, kjer sva delili letake 

in s tem promovirali podjetje. To delo se mi je zdelo morda malo monotono in sem 

morala biti zelo potrpežljiva. Veliko je bilo tudi komunikacije. Delo na Malti mi je prineslo 

veliko izkušenj, postala sem samostojnejša, bolj komunikativna, iznajdljiva in odločna.« 

 

Brina Vrhovnik, GTT3 

 



4 
 

PACEVILLE 

Ker smo želele Malto izkusiti na 

vse možne načine, nismo mogle 

spregledati odlične priložnosti, da 

doživimo tudi nočno življenje v 

najbolj znani ulici zabave 

Paceville. Navdušene smo bile 

nad ogromno izbiro glasbe in 

klubov, ki je pri nas nimamo, tam 

pa je zbrano vse na enem mestu. 

Pravzaprav smo doživele kar nekaj 

nepozabnih dni, za katere 

verjamem, da jih ne bomo nikoli pozabile.  

 

 

NAVADE MALTEŽANOV 

Ko smo prvi dan prispele na Malto, nas je vse najprej presenetila sama, saj vozijo 

ravno obratno kot mi. Sicer smo se po enem tednu že malo navadile drugačnega 

sistema, vendar je še vedno to nekaj novega za vse nas. Na srečanju na Easy Job 

Bridgu so nam prometne povezave tudi pojasnili in nam povedali tudi, da ''Včasih na 

Malti avtobus pripelje pravočasno, včasih pa sploh ga ni.'' Zaradi tega nas je malenkost 

zaskrbelo, ampak kot je že marsikomu znano, tudi Maltežani radi zamujajo, saj njihovo 

življenje poteka počasneje in bolj sproščeno kot pri nas, zato moramo biti tujci dokaj 

potrpežljivi. Na avtobusih smo opazile še eno stvar, to je njihova vljudnost. Vedno z 

veseljem odstopijo sedež starejšim, nosečnicam in ljudem s posebnimi potrebami. 

Nasploh so domačini zelo ustrežljivi in hvaležni za vsako lepo besedo, zato z 

besedama hvala in prosim veliko dosežeš. Naslednja stvar, ki je vredna občudovanja, 

je njihovo spoštovanje do vseh drugačnih. Ne prenesejo rasizma, seksizma ipd., kar 

imajo tudi zapisano na ustanovah, razvidno pa je prav tako z različnih skulptur, ki so 

oblikovane v slogu ''No hate''. Velika večina ljudi tukaj je zelo vernih, kar se odraža 

predvsem v podobah svetnikov pri mnogih vhodnih vratih in ogromni količini ljudi v 

cerkvah. 

Moja prva, a ne ravno blesteča izkušnja z Maltežani je bila na razgovoru za prakso v 

hotelu v prestižnem kompleksu. Srečala sem se z menedžerjem, ki je najprej preveril 

moje znanje angleščine, nato pa so sledile druge zahteve, ki so vse skupaj presenetile. 

Ker so moji lasje trenutno sive barve, je želel, da bi si jih pobarvala v naravne tone. To 

sem bila sicer pripravljena storiti, saj sem vedela, da sem jaz tista, ki se mora 

prilagoditi. Njegove zahteve so se nadaljevale in bi si morala kupiti še uniformo, ki je 

vključevala suknjič, srajco, elegantne hlače in čevlje ter kravato. Po neuspešnem 

razgovoru nismo obupali, vendar smo se z nasmehom podali naproti novemu izzivu. 
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To je bilo iskanje novega delovnega mesta zame. Rešitev smo našli hitro, saj sem še 

isti dan izvedela, da lahko opravljam praktično usposabljanje kar na recepciji Easy 

school of languages. Tam so me sprejeli z odprtimi rokami. Takoj sem se vključila med 

delavce na šoli, ki so izredno prijazni in v nasprotju s prvo izkušnjo, so tam bili moji 

lasje vsem všeč. Tako sem tudi dobila vzdevek Girl with silver hair.« 

Gaja Šimić 

MEDITERRANEAN MARINE PARK 

Zjutraj smo se s profesorico odpravile na 

avtobus proti Mediterranean Marine Park 

Malta. Tam smo si ogledale predstavitev 

papig, kač in kuščarjev. Temu je sledila 

predstavitev dveh morskih levov in predstava, 

ki so jo izvajali delfini. Imele smo tudi možnost 

hraniti ptičke. Dve dekleti z Jesenic sta se tudi 

kopali z delfini. 

 

PROSTI ČAS  

Sobotno popoldne smo izkoristile za nakupovanje. Kaj pa drugega … Dekleta pač! 

S profesorico smo se odpravile do Slieme in nakupovalnega središča The Point. 

Trgovin je bilo veliko in vsaka je našla nekaj malega zase. 

Po shopingu smo se odpravile v bližnjo picerijo in se nato odpravile domov. 

 

 

 

RAZISKOVANJE SEVERNEGA DELA MALTE 

 

Zadnjo nedeljo na Malti smo obiskale severni del 

Malte z hop-off avtobusom. Bile smo rahlo 

razočarane, saj si nismo mogle vsega ogledati. 

Ogledale smo si muzej, grobnice in katakombe. 

Naslednja postaja je bila na zelo lepi plaži, kjer smo 

se sončili, nato pa se odpravili proti našemu 

stanovanju.  

 

 

ODHOD  DOMOV  

 

V soboto, 19.11.2016, smo se odpravile na pot domov. Pa se nam je dogajalo … 
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Šofer nas bi moral pričakati ob 13.30 pred stanovanjem, vendar je zaradi nepravilnih 

podatkov prišel uro pozneje. Let bi morale imeti ob 16.00, vendar je bil zaradi slabih 

vremenskih razmer prestavljen. Dobre štiri ure smo morale čakati na letališču, da smo 

izvedele za nov termin. Ob 20.00 smo končno poletele proti Italiji. Z letalom smo pristali 

ob 21:40. Tam nas je že čakal avtobus, vendar smo morali počakati še druge potnike, 

ki so prav tako imeli zamudo z letalom. Z avtobusom smo se proti Sloveniji odpravili 

šele ob 00:00, v Ljubljano smo prispeli ob 6.00 zjutraj. Poslovili smo se od naših 

sopotnikov z Jesenic in se odpravili proti Slovenj Gradcu. Domov smo prispeli okrog 

8.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


