
KORAKI DO USPEHA - EVROPRAKSA 

Naša pot se je začela na letališču v Zagrebu, od koder smo začeli skupno pot na Irsko. Pot je 

bila dolga in imela veliko postankov. Najprej smo odleteli iz Zagreba do Copenhagena, kjer 

smo na prestopni let čakali dobre 4 ure.  

 

  



Od Copenhagena nas je pot vodila v Dublin. Po tamkajšnjem pristanku smo čakali naš 

avtobus, ki nas je peljal v Cork. Pot je trajala 3 ure, a na srečo je bil avtobus opremljen z wifi-

jem ter polnilci. Ob prihodu v Cork smo spoznali Chris-a iz Partnership International. Ta nas 

je nato z Miren odpeljal v naše apartmaje. Zaradi naporne poti se je dan hitro končal.  

Prvi dan v Corku je temeljil na spoznavanju mesta, ter podjetja v katerih bomo opravljali 

prakso. Spoznal sem, da je Cork čudovito mesto, v katerem se je zelo težko izgubiti, saj je 

omejen z 2 rekama ter prečudovito krožno cesto.  

Zelo sem bil zadovoljen z podjetjem, v katerem  sem delal. Imel sem odličnega šefa, ki mi je 

poleg dela na mojem področju prikazal tudi delo v drugem okolju  ter celoten proces izdelave 

ročno izdelanih izdelkov. V prvem  tednu sem veliko časa porabil za urejevanje spletne strani 

preko WordPressa, kjer mi je bil v veliko pomoč predmet (VOS), ki je del predmetnika v šoli. 

Veliko časa sem bil zaposlen z izdelavo slik v Photoshopu, ter pri pomoči v proizvodnji 

(LeeRiverLeather). 

 

 

V drugem tednu je bilo delo namenjeno nabiranju zalog. Vsak dan sem dobil drugačno delo. 

Delo je zajemalo izdelavo pasov, verižic, denarnic in podobnega. Sam sem delal vse ter od 

tega tudi veliko odnesel. Dobil sem veliko izkušenj na področju izdelave, ne le kvalitetnih 

izdelkov, temveč tudi o načinu dela in postopkov. Spoznal sem koliko časa je potrebno za 

izdelavo in pakiranje izdelkov. Najbolj zanimivo je bilo spoznanje, kako se lahko oblika 

nekega izdelka skozi čas in obdelavo spremeni ter koliko različnih procesov je potrebno za 

to. Najraje sem obdeloval oziroma izdeloval pasove, saj mi je bil njihov proces izdelave 

najbolj zanimiv. Uporabljal sem veliko naprav pri kateri sem hitro spoznal, da njihovo 

upravljanje ni tako težko. 



 

Zadnji teden je bil najbolj zanimiv. Delo je vsebovalo nekaj dela v proizvodnji, vendar je bila 

večinoma namenjena slikanju novih izdelkov ter urejanju slik za spletno stran. Moje končne 

izdelke pa sem zaradi kvalitete lahko prikazal na spletni strani. Skozi delovni čas sem se 

veliko novega naučil na področju izdelave z usnjem ter o organiziranosti podjetja izven 

Slovenije. Veliko sem se naučil o pošiljanju končnih izdelkov, osvežil sem obdelavo slik. 

Vsekakor je bila izkušnja zanimiva, pogrešal pa sem delo na mojem področju. 

 



V treh tednih prakse sem nabral nekaj novih izkušenj glede dela v drugih podjetjih. Prvič sem 

delo opravljal v podjetju izven Slovenije. Ker smo bili sami, pa smo imeli tudi veliko časa za 

raziskovanje po mestu. Našli smo kar nekaj raznovrstnih trgovin, najbolj pa sem užival v 

vožnji z dvonadstropnim avtobusom. Mislim pa da sem poleg dela v drugi državi utrdil tudi 

samostojnost na potovanjih, saj smo se 3 tedne zanašali le sami nase, spoznali in videli smo 

drugačne navade. 

 

 

 

 

 

 


