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RAZPIS  
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV V AVSTRIJI 

V ZAVAROVANEM OBMOČJU BIOSPHÄRENPARK NOCKBERGE  
v okviru projekta Mednarodne Izkušnje za boljšo zaposljivost doma in v Evropi 

 
Strahinj, 4. 4. 2019 

PODATKI O MOBILNOSTI 

Namen projekta: dijakom omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. 

Število dijakov: 7 dijakov/-inj  smeri kmetijstvo, naravovarstvo in strokovna gimnazija. 

Termin in dolžina usposabljanja: 3. 6. - 14. 6. 2019, 12 dni.  

Področje usposabljanja: kmetijstvo, naravovarstvo, strokovna gimnazija. 

Kraj usposabljanja: zavarovano območje Nockberge, Avstrija, Koroška. 

Biosfereno območje Nockberge se razprostira na ca. 500 km² velikem območju in obsega položne bregove, visoke planine ter širne 

gozdove. Leži na jugu Avstrije, v zvezni deželi Koroška in sega od doline Liesertal do Radenc (Radenthein) na zahodu; od Bad 

Kleinkirchheima do Patergassna na jugu; od Patergassna preko Ebene Reichenau do pobočja Turracherhöhe; ter ob državni meji 

vse do Innerkremsa na severu. Meja parka je praviloma spodnja meja gozdov (zunanja cona), naselja pa večinoma izven njegovih 

meja. Nacionalni park Nockberge se tako razprostira kar preko štirih občin: Bad Kleinkirchheim, Krems, Radence (Radenthein) in 

Reichenau. Neokrnjena flora in favna ter prijazni domačini dajejo parku še prav poseben čar. Obiskovalci lahko spoznavajo bogato 

pokrajino in njeno dragoceno kulturno dediščino, šege in navade ter vse ostale posebnosti, značilne za gorovje Nockberge. Vir: 

http://www.projektalpa.si/projektni-partnerji/nacionalni-park-nockberge/o-nacionalnem-parku-nockberg). 
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Spletna stran: https://www.biosphaerenparknockberge.com/ 

Usposabljanje: se bo nanašalo na področje varstva narave, vzdrževanja visoke biotske raznovrstnosti, 

življenja v zavarovanih območjih, spodbujanja dejavnosti na podeželju ter podjetne naravnanosti, 

ohranjanja kulturne krajine in tradicije.  

Program in bivanje: bomo izvedli skupaj z zavarovanim območjem Nockberge na avstrijskem Koroškem – 

več o programu v prilogi razpisa. 

Prevoz: šolsko vozilo. 

Cena: dijaki imajo iz projekta krite stroške prevoza, nastanitve in prehrane, zdravstveno zavarovanje, 

kulturni program. 

Spremstvo: učitelj BC Naklo in oskrbnik parka s strani zavarovanega območja. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati dijaki, ki se prijavljajo na razpis:  

 smer in letnik izobraževanja: 2. in 3. letnik smeri kmetijsko-podjetniški tehnik,  naravovarstveni tehnik in 

strokovna gimnazija (1. letnik v primeru še prostih mest), 

 dijaki, ki se prijavljajo na razpis so dijaki brez vzgojnih ukrepov in negativnih ocen, 

 dijak/-inja, ki je motiviran prijeti za delo, vedoželjen, odgovoren za svoja ravnanja in pripravljen 

sodelovati v timu. 

Posebna oprema: oprema primerna za praktični pouk, terensko delo v gorskem svetu.  

Naloge dijakov: 

 pred mobilnostjo: izvedejo obvezne priprave in potrebne predstavitve, 

 med mobilnostjo: pisanje člankov, dnevnika, bloga, 

 po mobilnosti: poskrbijo za predstavitve mobilnosti na šoli in v medijih. 

 

VSEBINA VLOGE IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA  

Popolna vloga na razpis vsebuje:  

 izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC (priloga 1), 

 izpolnjen ŽIVLJENJEPIS DIJAKA v obliki Europass (priloga 2) in KARIERNA MAPA, 

 izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV (priloga 3), 

 izpolnjena in podpisana IZJAVA DIJAKA (priloga 4), 

 izpolnjeno in podpisano soglasje staršev PREVOZ (priloga 5). 

 

 ODDAJA VLOG NA RAZPIS 

 
Močno zainteresirani dijaki/-inje svojo vlogo na razpis z vsemi potrebnimi prilogami oddajo v  
tiskani obliki osebno pomočnici ravnateljice ge. Moniki Rant do vključno torka, 23. aprila 2019 do 12.00.  
 

https://www.biosphaerenparknockberge.com/
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KRITERIJI IZBORA 

 
Komisija razpisa bo pri dijak-ih/-injah upoštevala:  

 popolno izpolnjeno vlogo na razpis z vsemi ustreznimi prilogami, 

 prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela, 

 razvitost ključnih kompetenc dijak-a/-inje – v komisiji so učitelji in razrednik-čarka, ki dijak-a/-injo 
poznajo:  

- pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja, 
- sposobnost načrtovanja in organiziranja svojega dela in učenja,  

- sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov, 

- povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom,  

- samostojnost in odgovornost,  

- upoštevanje navodil, 

- natančnost, 

- delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog, 

- pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev, 

- razvijanje kulture dialoga, 

- odgovorno ravnanje za varno delo in ohranjanje zdravja. 

 učni uspeh dijak-a/-inje, 

 prednost ima dijak/-inja, ki se še nikoli v času šolanja ni udeležil usposabljanja preko projekta 
Erasmus+ in ki je aktivno sodeloval ob sprejemu in izmenjavi  dijakov iz avstrijske Koroške in 
Hrvaške. 

 

ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZBORU 

 

O izpolnjevanju pogojev bo na predlog imenovane komisije odločila ravnateljica BC Naklo, Srednja šola. 

Komisija bo v roku prispele vloge pregledala ter na podlagi kriterijev izbora ocenila popolne vloge. Na tej 

podlagi bodo izdane odločbe o udeležbi na praktičnem usposabljanju v tujini.  

Za vse udeležence in starše bo sklican sestanek pred odhodom na usposabljanje.  
 
 
Razpis pripravile:                               Andreja Ahčin,  
Marjeta Vovk,                                                                  ravnateljica 
vodja PUZ Naravovarstvo  
  
Špela Langus,  
koordinatorica projektov 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
Stran 4 od 5 

 

PRILOGA: 

 
PROGRAM BIOSPHÄRENPARK NOCKBERGE  

3. 6. - 14. 6. 2019 
(program se lahko na kraju samem spremeni – odvisno od vremenskih razmer) 

Datum Program Kosilo Nastanitev Večerja 

 
 

Ponedeljek, 
3. 6. 2019 

 

 

Odhod ob 7.30 – Biotehniški center 
Naklo 

 
Sprejem in predstavitev 

Biosphärenpark Nockberge 
Pregled programa 

Izlet na Nockalmstraße 

Lunch paket ali 
kosilo v koči 

Nockalmstraße 
 

 
Gostišče Gasthof Post Eisentratten 

 

Gasthof Post 
Eisentratten 

 
Torek, 

4. 6. 2019 

 

 

Delo na območju – čiščenje poti, 
postavljanje ograj 

Kosilo na 
kmetiji 

Gostišče Gasthof Post Eisentratten 
 

Večerja v 
Gasthof Post 

 
Sreda, 

5. 6. 2019 

 

 

Delo na območju – čiščenje poti, 
postavljanje ograj 

Kosilo na 
kmetiji 

Gostišče Gasthof Post Eisentratten 
 

Večerja v 
Gasthof Post 

 
 
 

Četrtek, 
6. 6. 2019 

 

 

Spoznavanje regije okoli rezervata 
biosfere Nockberge - obisk kmetijske 
šole Litzlhof, ogled muzeja znamke 

Porsche, obisk mesta umetnikov 
Gmünd in Pankratium 

Lunch paket ali 
kosilo na šoli 

Gostišče Gasthof Post Eisentratten 
 

Večerja v 
Gasthof Post 

 
 
 

Petek, 
7. 6. 2019 

 

 

Udeležba in pomoč partnerjem na 
šolski prireditvi  v kraju Patergassenu: 

promocija/predstavitev BC Naklo in 
pomoč pri izvedbi programa 

nadzornikom parka 
 

Obisk mestnega trga v Radentheinu 
(regionalni proizvajalci) 

Kosilo na 
festivalu 

Gostišče Gasthof Post Eisentratten 
 

Večerja v 
Gasthof Post 

Sobota, 
8. 6. 2019 

 

 
Dopoldan: Obisk čebelarskega centra 

Brandstätter s predstavitvijo in  
degustacijo 

 (čas hoje približno 1,5 ure) 
Popoldne: spoznavanje starih obrti - 

tečaj košnje  

Kosilo v 
Gasthof Post 

Gostišče Gasthof Post Eisentratten 
 

Večerja v 
Gasthof Post 
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Nedelja, 
9. 6. 2019 

 

Izlet - program po dogovoru (glede na 
vremenske pogoje) 

 
Pozno popoldan prihod na 

Heiligenbachalm!!!  

Možnosti za 
izlet: Maltatal, 

Kölnpreinsperre
, Millstättersee  
ali High ropes 

Innerkrems 
 

Koča 
Heiligenbachhütte 

 

Prehrana v koči 

Ponedeljek, 
10. 6. 2019 

 

Obnova pohodniških poti na območju 
Schneegrube, zakjučna predstavitev 
na Grubenbauers Almheu (gorska 

koča), obisk ribogojnice Sigis 
Natursaibling 

Prigrizek v koči 
rudarjev 

Koča 
Heiligenbachhütte 

 
Prehrana v koči 

Torek, 
11. 6. 2019 

 

Dopoldan: Karlbad – tradicionalna 
kopel, spoznavanje kulturnih in 
zgodovinskih posebnosti kraja 

 
Popoldan: Delavnica starih obrti - 

izdelovanje metel 

Kosilo v 
Karlbadu 

Koča 
Heiligenbachhütte 

 
Prehrana v koči 

Sreda, 
12. 6. 2019 

 

Dan kmetijstva s študenti na kmetijski 
šoli Litzlhof na Litzlhofalm 

Kosilo v 
Litzlhofalm 

Litzlhofalm – obvezna spalna 
vreča!!! 

Večerja v Litzlhofalm 

Četrtek, 
13. 6. 2019 

 

Dan kmetijstva s študenti na kmetijski 
šoli Litzlhof na Litzlhofalm 

Kosilo v 
Litzlhofalm 

Koča 
Heiligenbachhütte 

 
Prehrana v koči 

Petek, 
14. 6. 2019 

 

 
Ob 9.30 - Kaslab'n Nockberge – voden 
ogled nove tovarne sira in degustacija 

v Radenthein 
 
 

Kaninger Mühlenweg - kosilo in 
zaključek 

 
Pot domov – predviden prihod med 

17:00-19:00 
 

Kosilo v 
Mühlenweg 

(žar) 
/ / 

 

 
 
 
 

http://www.kaslabn.at/

