
Končno poročilo 

Prvi dan prakse smo prišli v Cork in se s taxijem odpeljali do naših namestitev, kjer so nam 

pokazali sobe. Naslednji dan smo imeli sestanek v podjetju International partnership, kjer so 

nam po končanem sestanku razkazali mesto in nas nato odpeljali do naših delovnih mest. 

V podjetju nas je prevzelo njihovo osebje in odpeljalo do mentorjev. Le-ti so mi razkazali 

podjetje in me odpeljali na delovno mesto. V podjetju sem bil  neke vrste vzdrževalec strojev. 

Izdeloval sem orodja jih popravljal in menjaval ter ustavljal v delovne stroje za izdelavo 

plastičnih embalaž. 

Vsak dan sem delal enako saj je bilo veliko strojev, ki jih je bilo potrebno na enak način 

vzdrževati. 

V petek je International Partnership organiziral bowling, ki sem se ga tudi udeležil.  

  

Drugi teden sem začel s podrobnim ogledom mesta Cork. Videl sem mnogo novih stvari, 

katere prvi teden nisem opazil in si ogledal najljubše trgovine ter lokale.  

V začetku tedna sem spet začel z delom v podjetju. Izdeloval sem robotske plošče za 

vakuumsko prijemanje škatlic, vstavljal modele orodij in popravljal morebitne lažje napake na 

strojih.  

Proti koncu tedna je na enem izmed strojev prišlo do večje okvare, saj se je zlomil eden od 

glavnih cilindrov na stroju. Z njegovo menjavo smo se ukvarjali tri dni, saj je takšno delo zelo 

zahtevno in zapleteno. To je bila moja največja izkušnja na praksi pri kateri sem se naučil 

največ novih stvari. 

Med vikendom smo se dobili z drugimi Slovenci v centru mesta in si ogledali maraton ter šli 

na ogled filma v kino. 

Zadnji teden smo imeli podaljšan vikend, saj je bil v ponedeljek dela prost dan. Odšli smo v 

kino in si ogledali 3D film. V podjetju ni bilo nobenih sprememb tako, da smo delali kot 

ponavadi. Zadnji dan smo v podjetju izpolnili učni sporazum nato pa imeli v pisarni še končni 

sestanek z koordinatorji. S tem se je naša praksa v tujini tudi zaključila. 


