
Končno poročilo prakse v Corku 
V nedeljo, 21.5.2017, sem se odpravil na Irsko v otočno mesto Cork. V Zagrebu sem se še s 
tremi dijaki vkrcal na letalo, ki nas je odpeljalo v Dansko prestolnico, mesto Kopenhagen. 
Tam smo naredili prestop na drugo letalo ter odleteli proti Dublinu. Ker pa je Cork na jugu 
Irske, smo se vkrcali na avtobus ter se peljali skoraj čez cel otok. Po mestu smo nato šli s 
taksijem do stanovanja. Prebival sem skupaj s sošolcem Davidom ter študentom iz Španije.  
Drugi dan smo imeli sestanek v pisarni organizacije Partnership International, od koder so 
nas odpeljali do posameznih podjetij. Ker pa je bil moj mentor v tujini, mentorica pa ni bila 
dosegljiva, sem imel prvi dan prost. Tako sem si lahko že takoj ogledal center mesta. V 
podjetju prvi teden niso imeli veliko dela povezanega z mojo stroko, zato sem opravljal 
raznolika dela: restavriranje mehanizma drsnih vrat, pomoč v tesarski delavnici, urejanje 
okolice hiše ... V petek je Partnership International organiziral skupinsko kegljanje, kjer smo 
spoznali tudi druge dijake in študente, ki sodelujejo pri njihovih projektih.  

 
 
Drugi teden sem začel z delom na terenu. Delali smo na prenovi "podeželske hiše" v naselju 
Innishannon, ki se nahaja 25 km jugozahodno od Corka. V ponedeljek sem večino časa 
brusil lesene ploščice, ki predstavljajo okrasni okvir na vratih. Za grobo brušenje sem 
uporabljal vibracijski brusilnik, nato pa sem ročno pobrusil še s finim brusnim papirjem, da 
sem dosegel gladko površino. Če so bile v lesu nepravilnosti (špranje), sem jih moral pred 
tem zapolniti s polnilom. To nisem opravljal cel dan, saj sem moral pomagati pri 
poravnavanju gramoza na drugi lokaciji. V torek sem do konca pobrusil ploščice, ter pomagal 
sodelavcu pri razrezu lesa. Nato sva s sodelavcem pospravila ter posesala tla v zgornjem 
nadstropju, saj je bilo potrebno pripraviti prostore za barvanje lesenih okvirjev oken ter vrat. 
Polepiti sem tudi tla okoli vrat, da se ta ne bi umazala med barvanjem. V sredo je sodelavec 
pričel z barvanjem. Ko se je barva posušila, sem s finimi gobicami pobrusil okvir, da sem 
dosegel gladko površino ter tako odpravil nepravilnosti. V četrtek sem naprej pomagal 
sodelavcu pri barvanju in brušenju. V petek pa sem brusil večje lesene plošče in jih prebarval 
z vodoodporno barvo. 



 

 
 
Zadnji teden smo imeli v ponedeljek prosto, saj je bil državni praznik in dela prost dan, tako 
da sva šla s sošolcem Davidom v kino. Čez teden sem delal podobno delo kod prejšnja dva 
tedna. To je brušenje, delo na vrtu, polaganje tlakovcev ... V petek popoldne smo imeli zadnji 
sestanek, kjer smo dobili certifikate ter napotke za odhod. V soboto smo se s taksijem peljali 
do glavne avtobusne postaje, od tam z avtobusom do Dublina in naprej z letalom v München. 
Tam smo se presedeli ter opravili zadnji let do Zagreba. Na letališče sta me prišla iskat brat 
in oče. 
Tako se je končala moja tritedenska praksa v tujini. Čeprav nisem opravljal veliko del iz moje 
stroke, sem pridobil veliko novega znanja na področju obdelave lesa, restavriranja in urejanja 
okolice. Najbolj pomembna izkušnja pa je bila spoznavanje ljudi, irske kulture ter 
znamenitosti kraja Cork. 
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