
Naše potovanje se je začelo 29. maja 2017, in sicer že zgodaj zjutraj. Vzeli smo 

kovčke, se še zadnjič pozdravili s starši in odšli  v Trst, od koder smo poleteli v Rim, 

kjer smo prestopili na drugo letalo, ki nas je pripeljalo do Malte. Tam nas je pobral 

voznik, ki nas je odpeljal do apartmajev, kjer so nas nastanili.  Z Luko sva tako pristala 

v Birkirkari, ki leži v središču Malte. Stanovanje sva si delila z dijaki iz Francije, Španije 

in Nemčije, s katerimi smo se od samega začetka zelo dobro razumeli. Naslednji dan 

smo odšli na sestanek v Paragon Europe, kjer so nam dali informacije in navodila glede 

naše prakse. V sredo smo prvič začeli s praktičnim delom – z Luko sva delala skupaj 

v lekarni Central Pharmacy. 

 

 
 

Čeprav farmacija in delo v lekarni nista ravno najina stroka, sva se potrudila po svojih 

najboljših močeh in jim pomagala, kolikor se je le dalo. Pri tem sem se naučil veliko 

novega o zdravilih, kako poteka delo v 

lekarni, zakaj se uporabljajo določena 

zdravila … Ob delu z ljudmi sem spoznal 

tudi njihove navade, življenje in kulturo. 

Na delo sem hodil z veseljem, saj so bili 

najini sodelavci vedno nasmejani in 

prijazni ter so nama pomagali, ko nama 

kaj ni šlo. 

Popoldan smo se velikokrat srečali še z 

ostalimi prijatelji iz Slovenije in smo skupaj 

raziskovali Malto ter njene znamenitosti. V 

treh tednih smo si ogledali skoraj celotno 

Malto.  Odkrili smo ogromno njenih 

znamenitosti in občudovali njeno prelepo 

pokrajino ter rajske plaže.  Obiskali smo 

San Anton Gardens, Popeye village, katakombe v  

Lekarna Central Pharmacy 

Dostava zdravil 

Blue Lagoon 

Dostava zdravi 



Rabatu, starodavno mesto v Mdini, nacionalni akvarij v Bugibbi, glavno mesto Valletto 

ter mnogo cerkva; med njimi tudi meni najlepšo Rotundo v Mosti ter še mnogo drugih 

krajev in zanimivosti.  Seveda ob tem nismo pozabili na njihovo tradicionalno hrano 

(pasticije) ter prelepe plaže, ki so si sledile druga za drugo.  

 

Med bivanjem na Malti sva se z Luko preselila 

v Saint Pauls Bay, v popolnoma nov apartma 

neposredno ob obali in  s prelepim razgledom 

na morje in otoke ob Malti. Zadnje dneve  sva 

preživela  večinoma na plaži s prijatelji in 

sostanovalci, kjer smo se še bolje spoznali in 

uživali za nas že zaslužene počitnice.  In tako 

je na naše veselje in hkrati na žalost prišel 19. 

junij oz. dan odhoda. Spakirali smo vse 

spominke, »naše znanje in izkušnje« in takoj 

se je 

poznalo, da 

so bili naši 

kovčki precej 

težji kot na 

začetku. Še zadnjič smo pomahali Malti in že smo 

leteli proti domu. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 

vsem, ki so nam pomagali uresničiti in doživeti prakso 

v tujini. Hvala Šolskemu centru Novo mesto, 

Erasmus+ programu in Paragon Europe. Hvala, da 

sem z vašo pomočjo obrnil novo poglavje v mojem 

življenju in upam, da bo teh poglavij še veliko, saj sem 

komaj začel pisati svoj roman.  
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