
15.1.2019 sem po dve urnem letu pristal na sončni Malti, kjer me je ob prihodu iz letališča pričakal 

gospod zadolžen za mojo transportacijo do apartmaja, kjer bom bival naslednje tri mesece. Med 

vožnjo mi je gospod obrazložil stvari glede apartmaja, malo o ljudeh, ki živijo na Malti in kako se 

najbolje znajti glede na razpored avtobusov. Ob prihodu v apartma sem spoznal svoje sostanovalce, 

ki so me lepo sprejeli in mi razkazali hišo. Po kratkem klepetu smo se že odpravi v trgovino, da si 

nakupimo zaloge za naslednje dni. Naslednji dan 16.1.2019 sem se v dopoldanskih urah odpravil na 

ogled glavnega mesta Valletta, kjer sem si ogledal veliko zanimivih stvari, med drugim tudi najbolj 

znano utrdbo svetega Elma.  

 

Nekaj do druge ure sem se odpravil na avtobus proti mestu Mosta na sedež Paragon Europe, kjer so 

mi podali natančnejše podatke o moji delovni praksi. Naslednji dan ob 9.00 uri zjutraj sem prispel na 

civilni del letališča natančneje na varnostni vhod 1 kjer so me temeljito pregledali. Po uspešno 

opravljenem pregledu me je na drugi strani vrat čakal moj mentor, ki mi je razkazal Letalsko šolo in 

me spoznal z osebjem, ki so me zelo lepo sprejeli. Dan se je nadaljeval v hangarju malo stran od 

letalske šole, kjer sem spoznal še druge sodelavce. Mentor mi je razkazal floto letal in mi ob tem še 

natančneje razložil kaj vse bodo moje naloge. Po kratki pavzi sem mentorju pomagal pri vleki letal iz 

hangarja in nato eno od njih tudi opral in moram povedat, da sem ob tem delu zelo užival. Po 

končanem dnevu v službi, sem komaj čakal na drugi dan in se veselil novih izzivov.  



  

 

Prvi vikend na Malti je potekal odlično. S sostanovalci smo se v soboto odpravili v mesto Sliema, kjer 

so hodili po ulicah in uživali v prelepem razgledu na mesto Valletta, zvečer pa smo se odpravili v 

mesto St. Julian's. V nedeljo smo si ogledali cerkev Rotunda v Mosti in podzemno zaklonišče v času 

druge svetovne vojne, kjer smo izvedeli veliko zanimivih stvari. V prihajajočem tednu sem v službi 

pomagal pri servisu enega od letal in se ob tem naučil veliko novega. Moja prva samostojna naloga, 

da odstranim in zamenjam enega od instrumentov, ki prikazuje lego letala glede na okolje, 

natančneje imenovano umetni horizont. Po končani menjavi je instrument pregledal mentor in mi 

sporočil, da sem nalogo opravil uspešno. Naslednji vikend smo se odpravili v mesto Mdina, ki je 

znano kot prvo glavno mesto do srednjeveškega obdobja, ta vikend pa smo bili v mestu Marsaxlokk in 

se že veselim naslednjih dveh mesecev, ko bomo skupaj s prijatelji nadaljevali z raziskovanjem otoka. 

 

 

 


