
KORAKI DO USPEHA - EVROPRAKSA 

Naša pot se je začela na letališču na Hrvaškem in sicer v Zagrebu. Večkrat smo prestopali, ampak končna 

destinacija je bila v Dublinu. Tam smo se vkrcali na avtobus, kateri nas je varno pripeljal v Cork. Avtobus 

je bil izjemno dobro opremljen saj je imel vtičnice za napajanje , wifi in poleg vsega tega stranišče. V 

Corku so nas pričakali partneri iz inštitucije Partnership International in so nas pospremili v apartmaje. 

Mesto na prvi pogled ni zgledalo veliko in reka katera teče skozi Cork je bila umazana in je smrdela. Med 

bivanjem sem si šel večkrat ogledat mesto in vsakič sem opazil nekaj drugega , tako da ni bilo spet tako 

majhno mesto. Drugi dan smo imeli sestanek z inštitucijo , po katerem so vsakega posebej pospremili do 

delovnega mesta. Jaz sem bil zaposlen v podjetju Lee River Leather , katera se ukvarja z ustnjem in 

proizvaja vse od pasov , denarnic , torbic do obeskov za ključe. Prvi teden so nam dali delo na njihovi 

spletni strani leeriverleather.com , kot urejevanje naslovne strani. Teden je hitro potekel, poleg dela sem 

si z Galom ogledal mesto in kupil par novih oblačil. Vreme se je konstantno spreminjalo npr. bilo je 

sončno in čez 5 min je začel padat dež. Temperatura je pa bila vedno med 15° in 20°.  

 

 

 

 



 

 

Drugi teden sem se na delovnem mestu preusmeril v proizvodnjo izdelkov, saj je bilo ogromno zahtev za 

izdelke kateri so bili še v procesu izdelovanja, tako da sem se marsikaj novega naučil glede usnja in sem 

zelo vesel, da sem lahko dobil takšno priložnost. Pri izdelovanju usnja moraš biti zelo natančen saj lahko 

v eni narobni potezi uničiš pas ali denarnico vredno 50+ eur. Čeprav so končni koraki bili zato kritični so 

nam vseeno zaupali.  

 



 

Delo povprečnega delovnega dneva je bilo približno 6-7ur in ob petkih ni zahteval da pridemo.  Ponavadi 

smo začeli ob 10:30 in končali ob 17:00. Zadnji teden smo pa začeli ob 9:30. Drugi teden poleg dela 

nisem veliko počel, saj sem imel še par stvari za opravit za šolo in sem se za to odločil porabit čas. Tretji 

in zadnji teden je prispel hitro. Šef nam je dal nalogo , da na novo poslikamo izdelke, saj so bile slike na 

spletni strani že 5 let stare. Bilo je zanimivo postaviti studijo za slikanje , kateri se je nahajal na stranišču, 

in ukvarjanje z svetlobo , ter podobnimi problemi , ki nastajajo pri slikanju. Zadnji dan v Corku je prispel 

hitreje kot pričakovan in sem že zapuščal mesto. Potovanje je potekalo brez problem in smo prispeli v 

Zagreb okoli 22:30. 



 

 



Sem vesel in zadovoljen, da sem dobil takšno priložnost, da sem odpotoval na Irsko in lahko opravljal 

prakso v tujini. Zelo veliko novih stvari sem se naučil in spoznal Irske navade, ter njihove »sleng« besede 

( cheers , crack, lads,…). Nisem bil velik oboževalec vremena, ampak je bilo za preživet. Program bi 

priporočal vsakemu ki išče nekaj novega in bi rad doživel nekaj povsem drugačnega kot pa življenje 

vsakodnevno življenje. 


