
»Izmenjava v Avstriji mi je bila zelo všeč. Najbolj 

mi bodo ostali v spominu tamkajšnji ljudje, 

posebej pa dijaki srednje gozdarske šole, s 

katerimi smo se tudi bolje spoznali. Izmenjava je 

potekala bolj na terenu, kar mi je zelo ugajalo. 

Takšne izmenjave se bi udeležil ob vsaki priliki.« 

Cene Hafner 

  

»Izmenjava v Avstriji je bila zame nepozabna 

izkušnja. Tam sem spoznala izjemne ljudi in 

njihovo kulturo.« 

Maja Žiško 

 

»Praktično usposabljanje v Avstriji je nekaj 

posebnega - prežeto s praktičnim delom, čudovito 

naravo in prijaznimi ljudmi. Usposabljanje je 

primerno za vse, ki si želijo šole v raju, za vse 

ljubitelje narave pa je tako rekoč obvezno, saj se 

bodo domov vrnili s polno potovalko novih znanj.« 

Jure Ausec, učitelj 

 

»Praktično usposabljanje v biosfernem parku 

Nockberge je odlična izkušnja za mlade, ki si želijo 

doživeti primere dobre prakse na področju varstva 

narave, ohranjanja tradicije in hkrati razvoja 

podeželja. Nepozabno lepo smo se imeli v družbi 

tamkajšnjih ljudi.«  

Meta Vovk, učiteljica 

 

 

Udeleženci mobilnosti 

Dijaki 

Tajda Stokuča, Maja Žiško, Monika Škafar, Janja 

Sikošek, Katja Mezek, Valerija Benedičič, Pia 

Golob, Andreja Zgonec, Peter Prijatelj, Cene 

Hafner 

 

Učitelja spremljevalca 

Marjeta Vovk in Jure Ausec 

PROJEKT »SCHOOL4LIFE« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE      

AVSTRIJA 2017 

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 

Na terenu z lokalnim rangerjem 

Deset nasmejanih dijakov, učiteljica in učitelj 

so se v času med 5. 6. in 16. 6. 2017 

udeležili programa praktičnega usposabljanja 

s področij kmetijstva in naravovarstva v 

Biosfernem parku Nockberge.  

Izdelovanje metel na tradicionalni način  

Koča Heiligenbachhütte  

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 jim bodo lahko uporabili 

na svoji poklicni poti. 

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.  

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  in spoznavali še 

marsikaj novega. 

Zadnji dan mobilnosti so si ogledali 

ribogojnico, kjer so spoznali potek gojenja rib. 
Kot dober primer samozadostnega 

preživljanja, so si za zaključek mobilnosti 

pripravili kosilo v naravi in v ribogojnici 

nalovljene ribe spekli na žaru. 

»Dijaki smo bili z izmenjavo v 

Biosfernem parku Nockberge zelo 

zadovoljni, saj smo se naučili marsikaj 

novega in spoznali nove prijatelje. Ta 

izkušnja nam bo za vedno ostala v 

lepem spominu.« 

Sprehod do slapa v Maltatalu  


