
 

»Usposabljanje je bilo zelo zanimivo. Potrebno je 

bilo vložiti kar nekaj dela, a sem izvedel veliko 

novih stvari, npr. kako izdelati korito za vodo, 

leseno ograjo, metlo, sir, sladoled … Zanimivo se 

mi zdi, da v Avstriji skoraj v vsako jed dodajo 

kumino. Mislim, da sem uspešno nadgradil svoje 

kompetence.« 

Matej Zupan 

 

»Naučila sem se veliko kmečkih opravil, npr. 

košenja trave, postavljanja ograje, izdelovanja 

metel iz brezovih vej. Marsikaj novega sem se 

naučila tudi o užitnih in neužitnih rastlinah ter o 

nekaterih živalih, npr. o ribah …« 

Tina Filipič  

 

To je bila zame nepozabna izkušnja in jo 

priporočam vsem, saj kaj takšnega ne moreš 

doživeti, če se ne udeležiš praktičnega 

izobraževanja v tujini. Naučila sem se predvsem 

timskega dela, boljšega razporejanja opravil in 

življenja z nepoznanimi ljudmi. Spoznala sem zelo 

prijazne in tople ljudi.« 

Nika Pezdirec 

 

»Med mobilnostjo sem se naučila ogromno stvari 

in nekatere od njih mi bodo v življenju zagotovo 

koristile. Veliko sem izvedela o biosfernem parku 

ter o področju praktičnega dela.«  

Lucija Dolžan  

 

»Avstrija je zelo lepa in zanimiva država, tako kot 

Slovenija. Praktičnega usposabljanja sem se zelo 

rada udeležila in od tega sem odnesla veliko 

znanja in izkušenj.« 

Maja Čemažar   

 

PROJEKT »MI v Evropi« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE      

AVSTRIJA 2018 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 

komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost 

avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.  



Udeleženci mobilnosti na kmetijski šoli Litzlhof 

Deset nasmejanih dijakov, učiteljica in učitelj 

so se v času med 4. 6. in 15. 6. 2018 

udeležili programa praktičnega usposabljanja 

s področij kmetijstva in naravovarstva v 

Biosfernem parku Nockberge.  

Izdelovanje metel na tradicionalni način  

Koča Heiligenbach Hütte  

Spoznali so delo na srednji kmetijski šoli 

Litzlhof, kjer so si ogledali šolo in celotno 

posestvo ter sodelovali pri praktičnem pouku 

na šolski planinski koči Litzlhof Alm. Z dijaki 

tamkajšnje šole so opravljali različna dela: 

izdelovali so lesene obroče za ograjo, korita za 

živino, spoznavali so travniške rastline ter si 

ogledali sirarno na planini. Delo z dijaki jim je 

bilo zelo všeč, saj so spoznali drugačne 

delovne navade ter si nabrali veliko novih 

izkušenj in znanj, ki jih bodo lahko uporabili na 

svoji poklicni poti. 

Zadnji dan mobilnosti so si ogledali sirarno 

Kaslab'n Nockberge, nato pa so se po poti 
mlinov sprehodili do piknik prostora, kjer jim 

je avstrijski koordinator mobilnosti Heinz za 

kosilo spekel sveže ribe.  

Med praktičnim delom so imeli nekaj časa tudi 

za spoznavanje kulture, narave in tradicije 

parka. Obiskali so muzej glasbil Gmünd, kjer so 

jih nekaj nenavadnih tudi preizkusili, odšli so do 

jeza v Maltatalu in si ogledali čudovit slap. 

Izdelovali so tradicionalne lesene metle iz 

brezovega lesa. Priznani čebelar jim je 

predstavil delo s čebelami in domače medene 

izdelke. Adrenalin so si dvignili z obiskom 

pustolovskega parka med krošnjami dreves in 

jahanjem konjev.  

Pomagali so lokalnim 

kmetom pri ukrepih 

proti zaraščanju 

visokogorskih 

pašnikov in z njimi 

popravljali ograjo. Na 

planinski poti so čistili 

jarke za 

odvodnjavanje, iz 

reke nosili kamenje za 

tradicionalno vročo 

kopel  v Karlbadu in 

spoznavali še marsikaj 

novega. 


