POROČILO O MOBILNOSTI
V skladu z mojim študijskim programom sem moral opraviti 4-mesečno praktično usposabljanje (600
ur) v Sloveniji ali v katerikoli drugi državi Evropske unije. Meseca marca sem se odločil, da se bom
praktično usposabljal na Malti. Preko sklada VŽU, program Erasmus, sem pridobil nekaj sredstev in
28.marca 2012 odletel na Malto, kjer sem 4.aprila pričel delati na področju eko kmetijstva.
Manuel Bezzina co. Ltd je ime podjetja, kjer sem opravljal praktično usposabljanje. Moj mentor je bil
Manuel Bezzina. Ukvarja se z izvozom in uvozom sadja in kmetijskih pridelkov, večinoma krompirja.
Podjetje od kmetov odkupuje krompir in ga izvaža v tuje države. Glavne stranke prihajajo iz
Nizozemske, Nemčije in Kanarskih otokov.
Pred prihodom nisem vedel, kaj natančno naj sploh pričakujem. Naredil sem seznam aktivnosti in
ciljev, za katere sem se trudil, da jih dosežem. Glavni so bili, da izboljšam znanje angleškega jezika,
znanje na področju kmetijstva, eko kmetovanja, spoznam različne kulture in da izboljšam svoje
zaposlitvene možnosti.
Poleg tega sem želel kvalitetno preživeti prosti čas in se obenem tudi zabavati. Slišal sem, da bo v
tem času, od marca do julija, na Malti veliko študentov iz cele Evrope in želel sem jih spoznati.
Zame je bila to odlična izkušnja. Prvič sem potoval sam in se preselil v drugo državo za štiri mesece.
Pred pričetkom usposabljanja sem si zadal nekaj ciljev in mislim, da sem jih dosegel. Izpostavil bi
predvsem izboljšanje znanja angleškega jezika. Sedaj mi govorjenje in razumevanje ne povzročata
več težav in lahko navezujem stike brez problemov.
Na delovnem mestu sem sodeloval s strokovnjaki, ki se spoznajo na svoje delo. Izboljšal sem znanje o
kmetijstvu nasploh, predvsem pa o kmetijstvu na Malti.
Podjetje posluje z drugimi državami in na ta način sem spoznal tudi ljudi iz Nizozemske, ki so še
posebej strokovnjaki na področju kmetijstva.
Ker sem na Malti bival v obdobju poletnih mesecev, sem spoznal veliko drugih študentov iz Evrope in
Azije. Veliko časa sem preživel tudi z domačini. Prav oni so mi pomagali, da sem se vklopil v družabno
življenje zelo hitro.
Po tej izkušnji ne morem reči, da sem drug človek, zagotovo pa na nekatere stvari gledam drugače.
To ni bilo le pridobivanje znanja na področju varovanja okolja in ekotehnologij. Ker sem bil odvisen le
od sebe, sem s tem pridobil tudi druge izkušnje, ki mi bodo gotovo prišle prav v prihodnosti. Moje
mnenje je, da bi vsak moral izkusiti življenje v tujini, ne le zaradi višje razvitosti države, ampak, da
pridobi življenjsko pomembno izkušnjo. Ne pravim, da je bilo lahko, predvsem na začetku. Vse
prilagajanje in spoznavanje novih prijateljev, sodelavcev, njihov način dela in življenja, vse je bilo
nekakšno učenje. Med 4 mesečnim bivanjem sem spoznal tudi veliko tujih študentov in večina se nas
je zelo dobro vklopila v vsakodnevno življenje. Erasmus mobilnost tako ni le dodatek k izobraževanju,
je pravzaprav tudi šola za življenje in hvaležen sem, da sta mi program Erasmus in Visoka šola za
varstvo okolja Velenje omogočila praktično usposabljanje na Malti.
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