
 

 

»Na izmenjavi sem se naučila veliko novega, kar 

mi bo prav prišlo tudi pri nadaljnjem šolanju. 

Sklenili smo nova prijateljstva in se zelo zabavali. 

Vsem, ki imajo možnost udeležiti se takšnih 

izmenjav, jim to toplo priporočam. Sama upam, 

da se je bom še kdaj lahko udeležila.« 

Jerneja Potočnik Novak 

 

 

»Zelo sem vesela, da sem se lahko udeležila 

mobilnosti v Avstriji, saj sem s tem pridobila 

veliko novega znanja, samozavesti in izkušenj  

z zelo pestrih področij. Med mobilnostjo so se 

stkale nove prijateljske vezi, dokazali pa smo 

tudi, da načelo »skupaj zmoremo več« 

popolnoma drži.« 

Larisa Režen 

 

 

»Na mobilnosti v Nockeberge v Avstriji sem zelo 

uživala. Naučili smo se veliko novih in zanimivih 

besed v njihovem jeziku ter kakšno zanimivost  

o nekaterih poklicih, navadah in izobraževanju 

ljudi, ki živijo v tistih krajih. Ogledali smo si tudi 

veliko lepih pokrajin, razgledov in naravnih 

zanimivosti. Meni osebno so bili najbolj všeč 

sončni vzhodi in živali.« 

Neli Dačar 

 

 

»Izmenjava je bila nepozabna, veliko novih 

izkušenj, prijateljstev in zabave. Avstrijci so res 

prijazni in ustrežljivi. Povsod, kamor smo šli, smo 

bili dobrodošli. Če bi imela priložnost, bi izkušnjo 

z veseljem ponovila. HVALA!« 

Rebeka Čadež 
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projekt »POPREI« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE      

AVSTRIJA 2022 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 

komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost 

avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.  

»Na izmenjavi v Avstriji mi je bila najbolj všeč 

pokrajina parka Nockberge. Bolj mi je bil všeč 

drugi teden izmenjave, saj smo bivali v dveh 

hiškah sredi ničesar.  

Izkušnja mi je bila všeč, saj sem spoznala no-

ve ljudi, kulturo in naravne  

znamenitosti.«  

Lara Višnovar 

»Izmenjava v Avstriji mi je podala veliko po-

potnico za življenje. Naučila sem se veliko no-

vih besed, spoznala sem veliko novih prijaznih 

ljudi in videla sem veliko novih turističnih de-

stinacij. To izkušnjo bi z veseljem ponovila še 

enkrat.«  

Marjana Frelih 

 

»Na mobilnosti smo takoj sklenili nova prija-

teljstva in dobre odnose. Bolje smo spoznali 

tudi udeležena profesorja. Naučili smo se 

ogromno novih stvari ter spoznali novo kultu-

ro, hrano, ljudi in si ogledali prelepe kraje. Ta 

izkušnja je bila nepozabna in želim si, da bi jo 

lahko doživelo več ljudi.« 

Urška Hojkar 



Udeleženci mobilnosti na kmetijski šoli Litzlhof 

Sedem marljivih dijakinj ter dva profesorja 

so se v času od 4. 5. 2022 do 13. 5. 2022 

udeležili mednarodne mobilnosti v 

Biosfernem parku Nockberge v Avstriji. 

Mobilnosti so se udeležile dijakinje 

programov gimnazija ter naravovarstveni 

tehnik. 

Muzej glasbe Pankratiumom 

Dijaki so bili prve dni nastanjeni v gostišču 

Gasthof Post. Odpravili so se tudi na ogled 

kmetijske šole Litzlhof, kjer je ravno takrat 

potekalo tekmovanje iz gozdarskih veščin. 

Spoznali so delo na šoli in si ogledali njene 

prostore, nad katerimi so bili zelo navdušeni. 

Prav tako so si ogledali tudi preostalo posestvo 

šole. 

Udeleženci so se med drugim tudi kulturno 

udejstvovali. Ogledali so si mesto Gmünd z 

majhnim in očarljivim mestnim jedrom ter 

obiskali muzej glasbe Pankratium. Dijaki  so se 

med ogledom s pomočjo prostorskih 

predmetov učili zvokov ter glasbe, na koncu 

pa so tudi skupaj zaigrali. Udejstvovali so se 

tudi na področju naravne dediščine, saj so 

obiskali slap v dolini Malte. 

Dijaki so spoznavali tudi prečudovito pokrajino 

v Biosfernem parku Nockberge. Skupaj so odšli  
na pohod, nekateri pa so imeli želje po več 

pohodih, kar jim je bilo tudi omogočeno. Za 

konec so si ogledali sirarno Kaslab'n ter 

preizkusili odlične domače sire.  

Med mobilnostjo so dijaki opravljali tudi 

praktično delo. Lokalnemu kmetu so pomagali 

pri pogozdovanju, lastniku koč, v kateri so 

bivali drugi teden, pa so pomagali pri ponovni 

postavitvi ograje za živino. Delo je potekalo na 

zelo strmem  in ponekod spolzkem področju, 

zato previdnost ni bila odveč. Pomagali so tudi 

pri nabiranju kamnov iz reke, ki jih v Karlbadu 

potrebujejo za posebno vrsto kopeli.  

 

Pri lokalnem kmetu 

so izdelovali  tradi-

cionalne lesene 

metle iz brezovih 

vej. Obiskali so tu-

di čebelarja, ki je z 

veseljem predstavil 

svoje delo.  

Pomoč pri pogozdovanju 

https://www.pankratium.at/
https://www.pankratium.at/

