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Naši novi prostori v Brockmanngasse 7 v Gradcu 
 
Po desetih letih delovanja pod okriljem Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, ki 
nam je nudil varno zatočišče in podporo pri prvih korakih, smo se morali podati na 
samostojno pot, saj je SZI pred dvema letoma prenehal obstajati. Poleti 2015 smo ustanovili 
jezikovni inštitut Slovenščina v Gradcu / Slowenisch in Graz in se 1. marca 2016 preselili v 
nove prostore na Brockmanngasse 7 v Gradcu. Tu se dobro počutimo in vabimo vse, ki jih 
zanima naše delovanje, da nas obiščejo ali se nam pridružijo. 
 

Kasilda Bedenk
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Nova šola, novi načrti 
 
Novi prostori nam omogočajo več 
dejavnosti in več druženja. V poletnem 
semestru 2016 smo imeli dve predavanji 
za vse udeležence tečajev: 14. marca 
2016 je bilo uradno odprtje šolskih 
prostorov in ob tej priložnosti nam je dr. 
Reinhard Padinger predstavil Muzej 
norosti v gradu Cmurek in film WWF 
Avstrija o izrabi vodne energije v Avstriji (v 
slovenskem prevodu, ki ga je sam 
pripravil). Dipl ing. Damijan Movrin, ki je 
prav tako dolgoletni udeleženec naših 
tečajev, pa je 4. maja 2016  posebej za 
naše tečajnike ponovil svoje predavanje o 
belokranjsko-avstrijskem slikarju Adolfu 
Pirschu in njegovi dobi, ki ga je imel 
januarja letos v Slovenski čitalnici v 
Gradcu. 
 

 

Naš družabni prostor 

V maju smo se v prelepem poletnem 
vremenu s tečajniki tri dni potepali po Beli 
krajini in bili častni gostje na izredno 
prisrčni prireditvi Rastoča knjiga v 
Podzemlju. O prelepih spominih na ta izlet 
lahko berete v nadaljevanju. 
 
V zimskem semestru načrtujemo tečaj za 
otroke, nov začetniški in jezikovno-
kuharski tečaj, pa še marsikaj zanimivega. 
Prisrčno vabljeni! 

Kasilda Bedenk 

Saj ni res, pa je! 
Letos s kolegico Kasildo Bedenk 
organizirava že deseto poletno šolo 
slovenskega jezika, ki so potekale v 
številnih krajih po vsej Sloveniji. Davnega 
leta 2007 sva začeli s Poletno šolo 
slovenskega jezika na Pohorju v hotelu 
Tisa, kjer smo vztrajali kar tri leta. Lepo 
nam je bilo, hotel je bil krasen, osebje 
izjemno prijazno, pa tudi bližnjo in daljno 
okolico smo prečesali po dolgem in počez.  

Naše popotovanje po Sloveniji smo 
nadaljevali na zgodovinskem Ptuju 2009, 
2010 pa skočili na Gorenjsko v Preddvor, 
kjer nam je naša tečajnica Jutta Auersperg 
pokazala skrite kotičke svojega rojstnega 
kraja in njegove okolice.  

Nato nas je pot 2011 popeljala v Ribno pri 
Bledu, kjer smo ob pogledu na okoliške 
vrhove kar težko ostali v učilnicah in se 
ukvarjali s slovenščino. A popoldnevi so 
bili rezervirani za gibanje v naravi, 
kolesarjenje okrog jezera in seveda za 
kulinarične užitke, pri katerih nismo 
pozabili na znamenite kremšnite. To leto je 
bilo tudi prvič, da smo bile Silda, Lisa in 
jaz dislocirane od celotne skupine, saj smo 
si zaradi pomanjkanja sob v hotelu morale 
poiskati prenočišče drugje. Mislim, da je 
bila to krasna izkušnja za vsako od nas J.  

Naslednje leto smo se premaknili na 
zahod Slovenije, natančneje v dolino 
Soče. Že sama pot tja je bila prava 
pustolovščina. Prek Avstrije v Italijo, nato 
prek Predela nazaj v Slovenijo in po ozki 
dolini reke Soče do hotela Boka. Vroče, 
adrenalinsko, zabavno, poučno – meni 
osebno v trajnem spominu zaradi 
nepozabnega raftinga z našo super 
skupinico.  

Ker smo se dve leti zapovrstjo gibali v 
krajih, kjer pač ni doma vinska trta, smo se 
naslednje leto odločili za Kras. Še danes 
se spominjam Sildinega klica konec julija 
2013, ko mi je žalostna sporočila, da si je 
na Blegošu zlomila nogo in ne bo mogla z 
menoj voditi poletne šole. Po premisleku 
sva se odločili, da se mi bo pridružila 
kolegica Vesna Gros. Bilo je drugače, 
vinsko in kulturno obarvano, kar nekaj je 
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bilo pohodov po okoliških jamah in 
breznih, a vedno so sledili zaključki ob 
kozarčku dobrega vina in pršutu. 
Reinhardove recitacije in vsa pomoč ob 
vzpostavitvi neposredne zveze s Sildo, da 
nas je lahko v živo spremljala v zaključni 
uri tečaja, so bile le pika na i te kraške 
poletne šole.  

 

Opremljeni za raftanje po Soči (ko še niso 
vedeli, kaj jih čaka) 

Potem, 2014, pa Polana v Prekmurju, 
premik iz zahoda na vzhod naše deželice. 
Izjemno vabljiva destinacija, prijavilo se je 
toliko tečajnikov, da sva s Sildo morali 
razmišljati o tretjem tečaju – tokrat z 
Bogdano Pribevski. A ker sem medtem 
dobila tudi majhnega navihančka Filipa in 
je bil še dojenček, sta morala z nami še on 
in očka. Spet kulinarična in vinska 
potepanja, ogledi kulturnih znamenitosti 
ter obisk Murske Sobote.  

Lani (2015) smo se spet približali krajem 
naših prvih poletnih šol, odločili smo se 
namreč za Zreče. Terme, plavanje, pohodi 
po Pohorju, koncert na prostem v Žičah,  

KSEVT v Vitanjah in Slovenske Konjice ter 
nepogrešljiv obisk vinske kleti Zlati grič so 
bili vrhunci lanske šole.  

Letošnja pot nas bo popeljala v hribovito 
osrčje Slovenije, v Cerkno. Zagotovo bo 
lepo, veselo in poučno, saj bomo obiskali 
kar nekaj biserov v bližnji okolici. Seveda s 
Sildo razmišljava že o naslednjem letu, ko 
vas bova verjetno popeljali v Goriška brda, 
a podrobnosti naj ostanejo skrivnost J.  

Vsako leto znova se veseliva vseh vas, 
dragi tečajniki, in predvsem zaradi vas si 
želiva še kakšno okroglo obletnico. 

Obljubljava, da zanimivih kotičkov 
Slovenije ne bo zmanjkalo! 

Tatjana Koren 

 
Preblizu, predaleč 
Pred desetimi leti sem od blizu začel 
spoznavati Avstrijo. Leta 2006 sem 
namreč nastopil službo asistenta za 
slovenščino na Slovenski gimnaziji v 
Celovcu, kjer sem ostal dve leti. Službena 
pot me je potem vodila nazaj v Slovenijo, 
pa v Anglijo in spet nazaj v Avstrijo, v 
Gradec, kjer sem že drugo leto.  

Že ob mojem prvem bližnjem srečanju s 
Koroško se mi je razkrilo, da je Avstrija 
vse kaj drugega, kot tisto, kar sem o njej 
vedel. In vedel žal nisem veliko. Od blizu 
sem imel možnost spoznati življenje 
slovenske manjšine na Koroškem, slišati 
zanimiva koroška narečja in se preizkusiti 
v razumevanju precej nestandardne 
nemščine. Ko sem odhajal v Gradec, sem 
si mislil, da Avstrijo že dobro poznam in da 
me ne more nič kaj posebnega presenetiti. 
Seveda sem se uštel. Prišel sem namreč 
na Štajersko. Pred prihodom v Gradec bi 
moral nujno na šnelkurs štajerščine. Tako 
se pač še po dveh letih življenja tu 
znajdem v situaciji, ko npr. v trgovini le 
čudno pogledam, in ko mi že tretjič 
ponovijo isto stvar, še vedno samo debelo 
gledam. No, potem prodajalki le postane 
jasno, da bo bolje preklopiti na standardno 
nemščino, če želi pri meni kaj doseči. 

Hvaležen sem prav svojim tečajnikom, s 
katerimi ob ponedeljkih raziskujemo 
slovenski jezik in kulturo, saj mi v 
pogovoru razkrijejo marsikatero kulturno 
značilnost Štajerske in širše Avstrije od 
božičnih piškotov (ki so v Sloveniji lahko 
na mizi tudi sredi poletja, če se le komu da 
peči), Kristkindla (ki ga v Sloveniji ne 
poznamo, poznamo pa Miklavža, Božička 
in Dedka Mraza) do receptov stare 
cesarske kuhinje (kdo bi vedel, da je 
boljše »meso iz juhe« pravzaprav 
Tafelspitz). Jaz jih seveda v zameno 
mučim s kratkimi in dolgimi oblikami 
osebnih zaimkov in štetjem: ena mačka je, 
dve mački sta, tri mačke … 
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Včasih se mi zdi, da v naših pogovorih 
odkrivam čisto nov svet. Pa je to svet, ki je 
le dve uri vožnje z avtom oddaljen od moje 
domače Ljubljane. In zdi se mi škoda, da 
sosedje tako malo poznamo drug drugega. 
Avstrija in Slovenija sta si preblizu in zato 
večkrat tudi predaleč. Zato sem vesel 
vsakega, ki se zanima za slovenščino, 
slovensko družbo in kulturo. In vsakega, ki 
mi odkrije kaj novega o deželi, v kateri 
trenutno živim. 

Matej Klemen 

 
Moja slovenščina 
 

Udeleženci Matejevega tečaja Slowenisch 
Aufbaustufe 4 so opisali, zakaj in kako se 
učijo slovenščino.  
 
Učim se slovenščino bolj ali manj kot hobi. 
V službi ni treba. Začel sem se učiti leta 
2005, potem ko sem bil na izletu v 
Sloveniji. Jezik mi je bil všeč. In dobro je 
vedeti, kaj Slovenci rečejo. Jezik je 
težaven, posebno gramatika. Skloni in 
dekliniranje so posebni izzivi. Ker delam 
od ponedeljka do petka in služba traja cel 
dan, nimam veliko časa za učenje. Tudi 
čez vikend terjajo družina in prijatelji svoj 
čas. Dobro bi bilo, če lahko ponavljamo 
gramatiko in besede zadnje ure na 
začetku naslednje. 

Christian Wagner 

 

Matej Klemen je zelo dober učitelj za 
slovenščino. Pouk je zanimiv in učimo se 
veliko – ne samo o jeziku, temveč tudi o 
deželi in ljudeh. Odlično razlaga gramatiko 
in govori skoraj izključno slovensko. 
Škoda, da se sama premalo učim, ampak 
mislim, da razumem boljše kot jeseni. 
Hvala, Matej, za tvojo potrpežljivost. 

Gundi Machalka 

 

Učim se slovenščino iz več razlogov. Prvič 
imam interes za tuje jezike in po mojem 
mnenju naj se vsak uči en mednaroden 
jezik na primer angleščino in jezik svoje 

sosednje dežele. Drugič, učenje jezikov je 
zdravo za možgane, predvsem za starejše 
ljudi, kot sem jaz. 

Naše ure slovenščine so vedno zelo 
zanimive. Ne učimo se samo slovenščine. 
Naš učitelj nam dovoli tudi vpogled v 
kulturo slovenščine. Zelo zanimiva je bila 
tema »aleksandrinke«, kar je bil tudi 
ekskurz v zgodovino Slovenije in 
sociološka razmerja. Vedno znova razgiba 
pouk z literaturo. Predstavljal je roman 
Draga Jančarja To noč sem jo videl. 
Pogovarjali smo se o času in okolju, kjer 
se roman dogaja. Anje Štefan in Kajetana 
Koviča zgodbe za otroke in slikanice so mi 
zelo všeč. Naš učitelj obravnava tudi 
aktualne dogodke. Poročilo o volitvah v 
Avstriji je bilo vrhunsko. Smo razširili svoj 
besedni zaklad o političnih temah in takoj 
se je začela živahna diskusija med 
udeleženci tečaja. Slovenska slovnica je 
težka. Ampak naš učitelj jo pojasnjuje 
razumljivo in nikoli ne izgubi potrpljenja. 
Lahko smo srečni, da imamo Mateja 
Klemena. Upamo, da bo naš učitelj 
prihodnji semester. 

Ingrid Kohlbacher 

 

Moja mama je bila Slovenka iz Savinjske 
doline. To je ena dolina kakor ena filmska 
kulisa in tak je tudi njen dialekt. Zelo 
poseben. Moja mama je bila ena čudovita 
ženska in je z menoj govorila v dialektu, 
ker je rekla, da se potem počuti doma. 
Savinjske sorodnike sem razumela, 
ampak ne svoje sestrične iz Ljubljane. 

In zato sem se odločila, da grem na 
slovenski tečaj in da se naučim gramatiko 
in pravilno govoriti. Sem zelo vesela, da 
razumem poročila (ne vse) na radiu in na 
televiziji in da sem v stanju eno knjigo 
prebrati.  

Ni mi mogoče pisati en dialog z njim, njiju, 
naju. Upam, da nisem njega (= Mateja) 
razočarala, ker je en odličen učitelj. Sem 
se zelo dosti naučila in zelo rada hodim na 
tečaj. 

Ferdinanda Ralph-Giacomini	  
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Naš izlet v Belo krajino  
(25.-27. maja 2016) 

 

Naš izlet v Belo krajino je bil nekaj 
posebnega. Nismo videli samo pokrajine 
(Gorjancev, Kolpe, Lahinje, brezovih 
gozdov ...) in znamenitosti  Bele krajine 
(Galerije Vinka Kambiča v Metliki, 
romarskega središča Tri fare v 
Rosalnicah, gradov v Gradcu in Pobrežju 
...), ampak smo se tudi srečali z domačini. 

V središču pozornosti sta bila življenje in 
delo umetnika Adolfa Pirscha (ki se je rodil 
4. 7. 1858 v Gradcu), na primer na 
prireditvi Rastoča knjiga na osnovni šoli 
Podzemelj, ki smo jo obiskali. 

Tam smo doživeli razgibano predstavo 
učenk in učencev, lahko smo poslušali 
govore (npr. ravnatelja šole in župana) in 
sedeli v občinstvu enako kot starši in stari 
starši šolarjev in šolark. 

Mi sami smo bili pisana skupina, ki smo se 
udeležili tega posrečenega izleta iz 
različnih razlogov, in enkrat več lahko 
rečem: umetnost povezuje! 

Hvala lepa, Damijan, hvala lepa, prof. 
Bedenkova!                          

Roswitha Moik 

 Voditelja prireditve o Adolfu Pirschu 

Naša učiteljica prof. Kasilda Bedenk in 
Damijan Movrin (udeleženec tečaja 
slovenščine) sta pripravila izlet v Belo 
krajino. 

Prvotni namen je bil obiskati Gradec, kjer 
je rojen slikar Adolf Pirsch. Življenje Adolfa 
Pirscha smo spoznali v Slovenski čitalnici 

v Gradcu (januarja 2016). V Čitalnici so bili 
tudi obiskovalci iz Gradca in slišali to 
predstavitev. Posledica je bila, da so 
sodelavci in sodelavke in vsi učitelji 
osnovne šole v Podzemlju 25. maja 2016 
predstavili slikarjevo življenje. To je 
naredilo velik vtis na nas. Naš program je 
bil zelo obsežen. Obiskali smo tudi 
Pokrajinski muzej v Metliki, Šokčev dvor v 
Žuničih, grad Pobrežje pri Adlešičih. Imeli 
smo tudi priložnost udeležiti se procesije 
na telovo v Treh farah.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Boris in Tončka s Šokčevega dvora v Žuničih 
 

Ogledi so bili zelo zanimivi in informativni, 
ampak moje najlepše doživetje je bilo 
plavanje v Kolpi, reki, ki je čista, prijetna in 
pustolovska. Poleg tega smo jedli zelo 
dobro, ampak preveč in jaz sem prišla 
domov z dvema kilogramoma več. 
 

Stefanie Tschandl 
 
 
Avgust leta 1972  
 
V Tatjaninem tečaju smo se letos zelo 
veliko učili o znamenitostih  Slovenije. 

Članek o  NAJVIŠJE  LEŽEČEM  
VISOGORSKEM  JEZERU - ZGORNJEM  
KRIŠKEM JEZERU je vzbudil čudovite 
spomine pri meni na lepe Julijske Alpe. 
 
Z možem  prideva utrujena po prehojenih 
poteh Prisanka in Razorja po poti mimo 
Prisankovega okna k Pogačnikovem domu 
na Kriških podih. Tam se  lahko  osveživa  
s kristalno čisto  dobro vodo. »Ali je izvir 
blizu? Na tej višini 2052 metrov?« 
vprašava gostilničarja. 
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»Ne, naša voda prihaja iz ZGORNJEGA 
KRIŠKEGA JEZERA  ali, kot pravijo 
pastirji, iz JEZERA POD KRIŽEM. Nastalo 
je kakor  druga dva jezera po umiku 
ledenika z gore Razor. Zgornje Kriško 
jezero leži  100 metrov nad našo kočo in 
se napaja samo z deževnico in snežnico,« 
odgovori  gostilničar. 

«Aha, zato je voda tako  odlična! Ali je 
daleč do jezera?« ga vprašava, saj sva 
zdaj radovedna. 

»Ne, ne, mi smo na skrajnem 
jugozahodnem robu Kriških podov nad 
dolino Trente, jezero pa je v krnici med 
Kriškim robom na zahodu in 2410 m 
visokim Križem na vzhodu. Zdaj, avgusta, 
lahko vidita jezero, večji del leta je namreč 
pokrito s snegom.« 

Lega jezera  je krasna, ugotoviva naslednji 
dan. Jezero  je dolgo 100 metrov, široko 
pa 80 m, globoko je na jugovzhodnem 
delu baje do 9 metrov, na zahodnem delu 
samo 40 centimetrov. Tam  namakava 
svoje noge - ne dolgo, ker jezero nima več 
kot 16 ˚C. Na dnu vidiva plast mulja, 
prekrito je tudi z gruščem in manjšimi 
skalami, ampak kljub temu voda ni kalna. 
Še enkrat narediva požirek. 

Okoliški vršaci RAZOR, PIHAVEC, 
BOVŠKI GAMSOVEC se krasno zrcalijo 
na vodni gladini jezera, celo Triglav na 
drugi strani doline Vrat! Triglav je najin 
naslednji cilj - zato se odpraviva od tega 
posebnega jezera. 

Grušč in kamenje, ki se vsipata nenadoma 
z melišč na severnih pobočjih nad jezerom 
nama olajšata slovo. Triglav po 
Bambergovi poti naju že vabi ... 

Justi Hronovsky 

Knjiga Slovenija v presežnikih 
in moj izlet do ene od znameni-
tosti 
	  

Naš tečaj slovenščine poteka že mnogo 
let. Aprila 2015 nam je naša učiteljica 
Tatjana predstavila knjigo Slovenija v 
presežnikih. Od takrat smo prebrali 
številne različne prispevke, kot denimo: 
Največji vinski sod v kleti Vinakoper, 
Največje pokopališče Žale, Največja preša 
v gostišču Tri lučke na Sremiču, 
Najstarejše gostišče Gastuž itd. V začetku 
aprila smo dobili kopijo besedila Najvišje 
drevo - Sgermova smreka. 

Ker moj stari prijatelj in čevljar živi v 
Ribnici na Pohorju in ker smreka tudi raste 
tam, sem si hotel ogledati to drevo. Peljal 
sem se v Ribnico. Srečal sem Janka 
Sgerma, ki že dolgo popravlja moje čevlje, 
in nato sva šla na kmetijo Roberta 
Sgerma, ki je v sorodu z mojim čevljarjem. 
Kmetija in gozd ležita 4 kilometre severno 
od Ribnice. Šla sva v gozd, ampak nisva 
našla smreke, ker sploh ni table, ki bi 
kazala pot do nje. Ampak kmet Robert 
Sgerm nama je pomagal in potem smo 
našli najvišje drevo Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Smreka je stara 260 let. Strokovnjaki s 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v 
Ljubljani so merili smreko leta 1938, 1980 
in 2006. Deblo drevesa je izjemno vitko in 
v premer meri 113 cm. Leta 1938 je bila 
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Sgermova smreka visoka 51 metrov, do 
leta 1980 je zrasla za polsedmi meter in 
leta 2006 je merila v višino že 61,8 metra. 
Sgermova smreka raste na nadmorski 
višini 550 metrov in je po višini na drugem 
ali tretjem mestu med evropskimi 
smrekami ter med petimi najvišjimi drevesi 
v Evropi nasploh. 

Heiner Stelzl 

Sreča na vrvici 

Sreča na vrvici - to je fraza, ki se po 
navadi nanaša na psa. Jaz zdaj vem, da je 
lahko tudi drugi kosmati štirinožec sreča 
na vrvici. O čem je govora? O oslu. 

Družina v južnoštajerskem Oberhaagu, na 
meji s Slovenijo, ponuja pohodniško 
doživetje, ki je malce nenavadno. Tam si 
lahko izposodiš oslička in greš z njim na 
pohod ob meji med Avstrijo in Slovenijo. 
To smo naredili neko lepo soboto konec 
maja. Bilo nas je pet in skupaj z oslom, ki 
mu je ime Blümchen, smo preživeli zelo 
lep dan. 

Vse se je začelo s tem, da smo dobili 
„navodila za uporabo“ za osla. V uvodu o 
tem, kako ravnati z Blümchen, smo 
izvedeli, da so osli vedno zelo lačni, malo 
plašni in včasih trmasti. Zdaj vemo, da je 
to res. Ampak so tudi inteligentni in zelo 
srčkani. Po uvodu smo dobili izletniški 
zemljevid in naša pustolovščina se je 
začela. 

Pohod nas je popeljal do cerkve Sv. 
Pankracija, ki leži že v Sloveniji. Na poti k 
cerkvi smo večkrat prečkali mejo. Pot je 
bila deloma zelo strma, ampak Blümchen 
nam je pomagala, ker je nosila vse naše 
nahrbtnike. Zato je seveda dobila nekaj 
okusnih jabolk in korenčkov. In trud je bil 
poplačan: od cerkvenega zvonika se nam 
je odprl zelo lep razgled tako na sloven-
ske kraje kot tudi na avstrijske. Ker smo 
imeli srečo, da je bilo lepo vreme, smo na 
avstrijski strani v daljavi zagledali celo 
Schöckl.     

 

Naš izlet je trajal okoli šest ur. Pot ni bila 
tako dolga, ampak Blümchen se ni mudilo 
in ni hotela iti prehitro. Raje je uživala v 
lepih travnikih ob poti in mulila sočno 
travo. Zato smo naredili veliko odmorov. 
Osli namreč nikoli nimajo stresa. Ko greš 
na pohod z oslom, lahko sam izbereš pot 
in destinacijo, tempo pa določi osel. Čas, 
ki ga preživiš z oslom, tako deluje 
pomirjujoče ter prispeva k sproščenosti. 
Mirno si lahko ogledaš okolico, klepetaš s 
sopotniki ali se zatopiš v svoje misli. Od 
Blümchen smo se tako še nečesa naučili: 
Hiti počasi!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lisa	  Zingl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

Gradovi Posavja 

Poročilo o ekskurziji o gradovih ob Savi in 
Sotli z Lidiji Vindiš-Roesler in Josefom 
Wallnerjem 18. junija 2016 

Na južnem in vzhodnem Štajerskem je 
veliko mogočnih in trdnih gradov, ki jih 
lahko vidiš že od daleč. 

Prva postaja našega izleta je bil Grad 
Sevnica. Ta grad stoji na razglednem 
griču nad starim mestnim mestu 
sedanjega je nekoč stal grad, ki je bil 
verjetno sezidan v prvi polovici 12. stoletja. 
Prvič je pisno omenjen leta 1309 kot 
„castellum Liechtenwalde“. 

Med vodstvom smo obiskali več različnih 
razstavnih in reprezentančnih prostorov, 
npr. baročni salon, hodnike in stolp s 
freskami „Štirje letni časi“, poročno in 
jedrom. Na  
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konferenčno dvorano, šolsko zbirko, 
grajsko kapelo in lutkovno gledališče. 
Potem smo uživali v grajski pojedini in 
modri frankiji iz grajskega vinograda. Po 
ogledu filma o zgodovini gradu smo se 
vozili naprej do naslednjega gradu v 
Brestanici blizu Krškega. 

Obnovljeni	  grad	  Rajhenburg 

Grad Rajhenburg je spomenik državnega 
pomena, pravkar končana celovita 
prenova pa je z odkritji predvsem 
najzgodnejših romanskih in gotskih delov 
gradnje njegov pomen oziroma mesto v 
razvoju arhitekture in družbe na 
Slovenskem še okrepila. Obiskali smo 
Muzej političnih zapornikov, internirancev 
in izgnancev in razstavo o trapistih. 
Trapisti so bili francoski menihi, red 
reformiranih cistercijanov, ki so v 19. 
stoletju živeli v gradu. Menihi so usmerili 
posest pretežno v praktično smer, saj so 
imeli zelo razvito poljedelstvo, 
vinogradništvo, sadjarstvo, proizvajali so 
sir in čokolado. Stavba tovarne čokolade 
je še ohranjena.	   

	  

Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem 

V bližini Krškega leži tudi Šrajbarski turn 
(ali grad Leskovec). Nekoč se je 
imenoval Turn am Hard. Grad je v 
zgodovini zamenjal kar nekaj lastnikov. 
Lastniki so bili npr. grofje Celjski, 
Habsburžani, Janez Krstnik Valvasor, 
Mosconi in tudi grofje Auerspergi. 
Auerspergi so si ob gradu uredili mavzolej. 
V njem je pokopan tudi Anton Aleksander 
grof Auersperg, Prešernov prijatelj, politik 
in pesnik s psevdonimom Anastasius 
Grün. Danes grad propada in iščejo 
kupca.	  	  

V Brežicah, najjužnejšem mestu Štajerske, 
smo prav tako imeli vodstvo. Grad 
Brežice je danes najvidnejša stavba v 
mestu in v njej domuje Posavski muzej s 
številnimi zbirkami. V viteški dvorani 
potekajo številne prireditve, v grajski kleti 
hranijo vino Vina Brežice. 

Na koncu našega izleta smo obiskali Grad 
Bizeljsko. Stavba ima svoje korenine še iz 
obdobja romanike. Današnji izgled s 
stolpičema in notranjim arkadnim 
dvoriščem je tipično renesančen. Grajsko 
poslopje stoji vrh kopastega griča. Še bolj 
pogosto pa se pogledi obiskovalcev 
ustavljajo na zelo bogatem štukaturnem 
okrasju, ki ga najdemo v treh sobanah in 
tudi znotraj kapele. 

 

Baročna viteška dvorana gradu Brežice 

Danes v gradu biva družina Klakočar. 
Grad je odprt za obiskovalce, vinska klet 
pa lahko gosti večje število gostov. V tej 
kleti smo po vodenju uživali v vinski 
degustaciji in malici. 

Karl Haas 
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	  Muzej norosti, Trate	  

Muzej norosti je slovenski zavod s 
sedežem na gradu Cmurek na Tratah v 
Sloveniji.  

Grad Cmurek se nahaja neposredno ob 
meji nasproti Cmureka na slovenski strani 
reke Mure. Grad je v zgodovini prvič 
omenjen leta 1145. Od 15. stoletja naprej 
je bil v lasti grofije Stubenberg. Zaradi 
izgube velikega dela posesti in 
gospodarske krize so Stubenbergi leta 
1931 grajsko posest razprodali in grad je 
tedaj kupil njegov dotedanji oskrbnik, 
Cmurečan Anton Mally. 

Leta 1945 so jugoslovanske oblasti grad 
razlastile brez odškodnine, Mallya in 
njegovo družino pa so pregnali. 

Od leta 1956 do 2004 je v gradu deloval 
Zavod za duševno in živčno bolne 
Hrastovec – enota Trate. Leta 2004 je 
država Slovenija zavod zaprla. To je bil 
eden od prvih korakov postopka tako 
imenovane »dezinstitucionalizacije« 
prizadetih v Sloveniji. Od takrat je bil grad 
prazen, brez vsebine in prepuščen 
propadu.  

Grad ima 3 nadstropja s skupaj pribl. 
4.000 m2 notranjih prostorov. 

Domačini s slovenske in avstrijske strani 
reke Mure so leta 2013 začeli z 
aktivnostmi za oživitev gradu. Februarja 
2014 so ustanovili zavod »Muzej norosti«. 
Ambicija tega zavoda je postati 
srednjeevropski muzej, ki se ukvarja s 
preučevanjem fenomena norosti, njegovim 
pojmovanjem v preteklosti in sedanjosti, v 
Sloveniji, Avstriji, v Evropi in nasploh v 
svetu. Hkrati pa deluje kot umetniško in 
socialno središče. 

Osnovno poslanstvo Muzeja norosti je 
torej prispevati k detabuizaciji norosti, k 
destigmatizaciji ljudi z izkušnjo norosti in k 
procesu dezinstitucionalizacije v Sloveniji 
in širše v regiji. Muzej norosti si vendar 
prizadeva ohraniti in oživiti bogato kulturno 
dediščino gradu Cmurek in njegove 
okolice ter izkoristiti grad kot infrastrukturo 
za različne prireditve in druge aktivnosti. 

Muzej norosti sem slučajno spoznal poleti 
2014 in sicer me je nekdo opozoril na to, 

da imajo tam med drugim bralni krožek. 
Na tem bralnem krožku se sreča enkrat na 
mesec 10 do 15 zainteresiranih bralcev in 

 

 
Slika 1: Grad Cmurek iz ptičje perspektive 

razpravlja o skupno izbrani knjigi. Bralni 
krožek se pri tem ukvarja z vsemi vrstami 
književnosti oz. vsemi književniki od starih 
klasikov kot na primer Lojzeta Kovačiča 
(Prišleki) do sodobnih kritikov kot na 
primer Gorana Vojnovića (Jugoslavija, 
moja dežela). Tudi leposlovje ima svoj 
prostor, na primer Roald Dahl Moj striček 
Oswald.  

Že kmalu pa so me povabili, da sodelujem 
tudi na drugih tematskih področjih Muzeja 
norosti, zlasti na področju okoljevarstva v 
regiji. Glavni aktualni cilj je preprečiti 
načrtovan niz novih hidroelektrarn na 
spodnjem toku reke Mure, po reki navzdol 
od Hrastja Mote. Mura ima danes še prosti 

 
 

 
Slika 2: Most in vhodna vrata gradu Cmurek 
 

tok od avstrijskega Spielfelda do Črnega 
morja in se združuje tako z Dravo kot z 
Donavo. To je najpomembnejša 
predpostavka za potovanje rib na drstišča, 
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tako imenovano ribjo migracijo. Mura je s 
tem postala ena od rek z največjim 
bogastvom rib v celi Evropi. Več kot 60 
vrst rib živi danes v reki Muri, med njimi 
tudi zelo ogrožene vrste. Z naravnimi 
pogoji in bogastvom hrane sta se po 
dolgem času vrnila na primer tudi bober in 
vidra.     

 
 

 
Slika 3: Notranje dvorišče gradu Cmurek 
 

Večina aktivnosti Muzeja norosti se tiče 
obeh strani reke Mure oz. obeh držav. 
Prireditve in korespondenca so torej 
pretežno dvojezične in s tem lahko 
pomagam tudi pri prevodih oz. pri 
tolmačenju.  

Vse to je po eni strani seveda zlata jama 
za jezikovno prakso, po drugi strani pa je 
tudi prekrasna možnost sodelovati pri 
čezmejnih aktivnostih in me veseli, da so 
mi ponudili to izjemno možnost in da sem 
s tem znova dobil tudi veliko novih 
prijateljev. Predpostavka za vse to pa je 
jezikovno znanje, ki sem ga dobil na 
tečajih v Gradcu in čez jezikovne vikende 
v različnih krajih Slovenije in se na tem 
mestu iskreno zahvaljujem Kasildi in 
Tatjani in tudi vsem kolegicam in kolegom 
za trud, potrpežljivost in prijateljstvo in za 
vse lepe skupne ure! JJJ 

 

Reinhard Padinger 

 
 
 
 

Sem Londončan 
Letos sem bil štiriindvajsetič v Londonu. 
Vsako leto je nekaj novega. Tokrat je bil to 
prizidek pri galeriji Tate. Ampak največje 
presenečenje je bilo, da je moja 
profesorica Bedenkova slavna v Londonu. 
V Plumsteadu je namreč ulica imenovana 
po njej: Cassilda Road. Verjetno je 
profesorica Bedenkova častna občanka 
Londona. To ji je podelila kraljica. 

Ogledal sem si Belvedere, Barnes Bridge 
(kjer so snemali film Shakepseare in love), 
čudovit budistični tempelj v Wimbledonu, 
heliport v Batterseaju (panoramski let 
stane 150 funtov), Hoover Building 
(industrijski spomenik), trgovsko četrt 
»mala Arabija« na Edgware Roadu, 
Belmont Road v Belmontu (= Schönberg) 
in »konec sveta« v Chelseaju (World’s 
End). 

Na koncu potovanja so kot vedno sledili 
nakupi v Harrodsu in Fortnumu &  Masonu 
(kjer nakupuje kraljica). Vedno kupim čaj, 
custard (vanilijevo kremo), cider (jabolčno 
vino), jelly (žele v prahu) in škotske 
piškote.  

Prihodnje leto sledi nadaljevanje 
poročanja o mojih potovanjih v London. 

 
Albert Schönberg 
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Slowenisch	  Festigungskurs/Aufbaustufe	  	  
A2	  (30	  Lehreinheiten	  )	  
mittlere	  Vorkenntnisse	  
Termin:	  	  
Montag	  17.30-‐19.00	  Uhr,	  Beginn:	  3.	  Oktober	  2016	  
03.10.2016	  
10.10.2016	  
17.10.2016	  
24.10.2016	  

07.11.2016	  
14.11.2016	  
21.11.2016	  
28.11.2016	  

05.12.2016	  
12.12.2016	  
19.12.2016	  
09.01.2017	  

16.1.2017	  
23.1.2017	  
30.1.2017	  

	  

Sprachtrainer:	  Matej	  Klemen,	  prof.	  
Lehrbuch:	  Slovenska	  beseda	  v	  živo	  1b	  -‐	  ab	  Lektion	  8	  
	  

	  

Slowenisch	  	  -‐	  Perfektionierung	  I/2	  	  
(C1/2,	  30	  Lehreinheiten)	  
gute	  bis	  sehr	  gute	  Vorkenntnisse	  
Termin:	  Mittwoch	  17.00-‐18.30	  Uhr,	  Beginn:	  5.	  
Oktober	  2016	  
05.10.2016	  
12.10.2016	  
19.10.2016	  
02.11.2016	  

09.11.2016	  
16.11.2016	  
23.11.2016	  
30.11.2016	  

07.12.2016	  
14.12.2016	  
21.12.2016	  
04.12.2017	  

11.1.2017	  
18.1.2017	  
25.1.2017	  

	  

Sprachtrainerin:	  Mag.	  Tatjana	  Koren	  
Lehrbuch	  Keins	  (Auswahl	  an	  Unterlagen,	  aktuelle	  
Texte)	  
	  

	  

Slowenisch	  Mittelstufe	  3	  	  
(B1/3,	  30	  Lehreinheiten	  )	  
mittlere	  Vorkenntnisse	  
Termin:	  Mittwoch	  18.35-‐20.05	  Uhr,	  Beginn:	  28.	  
September	  2016	  
28.09.2016	  
05.10.2016	  
12.10.2016	  
19.10.2016	  

02.11.2016	  
09.11.2016	  
16.11.2016	  
23.11.2016	  

30.11.2016	  
07.12.2016	  
14.12.2016	  
21.12.2016	  

11.1.2017	  
18.1.2017	  
25.1.2017	  

	  

Sprachtrainerin:	  Kasilda	  Bedenk,	  prof.	  
Lehrbuch:	  Naprej	  pa	  v	  slovenščini	  	  (Ljubljana,	  2015)	  
-‐	  ab	  Lektion	  4	  

	  

	  

	  

Slowenisch	  Grundkurs	  für	  Erwachsene	  
	  (A1/1,	  30	  Lehreinheiten	  )	  
keine	  Vorkenntnisse	  
Termin:	  Donnerstag	  17.45-‐19.15	  Uhr,	  Beginn:	  6.	  
Oktober	  2016	  
06.10.2016	  
13.10.2016	  
20.10.2016	  
27.10.2016	  

03.11.2016	  
10.11.2016	  
17.11.2016	  
24.11.2016	  

01.12.2016	  
08.12.2016	  
15.12.2016	  
12.01.2017	  

19.01.2017	  
26.01.2017	  
02.02.2017	  

	  

Sprachtrainerin:	  Petra	  Zdouc	  
Lehrbuch:	  Slovenščina	  ekspres	  (Ljubljana,	  2015)	  	  
	  

Slowenisch	  Grundkurs	  für	  Kinder	  	  
(A1/1,	  20	  Lehreinheiten	  )	  
keine	  oder	  geringe	  Vorkenntnisse	  (für	  Kinder	  ab	  7	  
Jahren)	  
Termin:	  Donnerstag	  16-‐17.30	  Uhr,	  Beginn:	  6.	  
Oktober	  2016	  
6.10.2016	  
13.10.2016	  
20.10.2016	  
27.10.2016	  

3.11.2016	  
10.11.2016	  
17.11.2016	  
	  

24.11.2016	  
01.12.2016	  
08.12.2016	  
	  

	  

Sprachtrainerin:	  Petra	  Zdouc	  
Lehrbuch:	  Die	  Unterrichtsunterlagen	  werden	  im	  
Kurs	  bereitgestellt.	  

	  
	  

Preisinfos	  und	  Kursort	  
Teilnehmerzahl:	  min.	  5,	  max.	  10	  	  
(bei	  weniger	  Teilnehmern	  wird	  die	  Stundenzahl	  
gekürzt	  oder	  die	  Gebühr	  erhöht)	  
Kursgebühren	  (alle	  exkl.	  MwSt):	  
30-‐stündiger	  Kurs:	  €	  140,	  Studenten	  €	  120	  	  
20-‐stündiger	  Kurs:	  	  €	  100	  	  
5	  %	  Ermäßigung	  ab	  dem	  4.	  Kurs	  bei	  Slowenisch	  in	  
Graz	  
+	  Kosten	  für	  das	  Lehrbuch	  bzw.	  Lehrunterlagen	  
Kursort:	  Brockmanngasse	  7/Part.,	  8010	  Graz	  	  
Infos	  und	  Anmeldung:	  per	  Mail	  oder	  Telefon:	  
kasilda@bedenk.co.at,	  0664	  47	  50	  883	  

 

 


