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Uspešno šolsko leto 
 

V šolskem letu 2016/17 smo se dodobra navadili na novi šolski prostor, pridobili nekaj novih tečajnikov 
in novo učiteljico Petro ter se veliko novega naučili. Radi smo se tudi podružili po tečaju ali pred njim 
ter naredili nekaj skupnih izletov: 16. decembra 2016 smo bili na božičnem koncertu simfoničnega 
orkestra SNG Maribor in pred njim na slastni večerji v restavraciji Baščaršija v Mariboru; 16. junija 
2017 pa smo si v Mariboru ogledali balet Grk Zorba ter bili navdušeni nad plesalci in glasbo. Za konec 
šolskega leta smo se odpeljali do Ljubljane, kjer smo si 7. in 8. julija 2017 ogledali Odprto kuh’no, 
Narodni muzej in Plečnikovo hišo ter se seveda sprehodili po mestu. Vsi udeleženci poletnega tečaja 
od 11. do 15. avgusta 2017 v Goriških brdih pa so bili navdušeni nad Šmartnim. Več si preberite v 
prispevkih naših tečajnikov. 
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Nadaljevalni tečaj  

(učiteljica Petra Zdouc) 
 
Moje idealne počitnice 

Moje idealne počitnice so bile v Bretanji, v 
Franciji. Peljali smo se z avtom in vsak dan 
smo bili v drugem mestu. Ogledali smo si 
zanimiva mesta in pokrajine. Posebno všeč mi 
je bilo morje in nenavadne ter strme skalnate 
obale. Včasih je bila skalnata obala rdeča. 
Plima in oseka v Bretanji naredita velik vtis, ker 
je velika razlika med njima. Pri oseki se morje 
oddalji kar nekaj kilometrov. Vreme je bilo 
včasih lepo in sončno in včasih deževno in 
mrzlo. Hrana in pijača sta zelo dobri v Bretanji. 
Vsak dan smo šli v restavracijo, kjer smo jedli 
zelo dobro ribo, školjke ali bretonske 
specialitete. Pili smo dobro vino ali „cidre“ 
(mošt). V Bretanji nam je bilo všeč.  

Silvia Kreis 

 

 

 

Moj vikend 

V petek sem od jutra do popoldneva delal v 
pisarni. Potem sem šel domov, kuhal, bral 
knjigo in šel spat. Dan ni bil fantastičen, ampak 
miren.  
V soboto sem vstal zgodaj zjutraj, si pripravil 
zajtrk in potem sem pospravil celo stanovanje. 
Bil je res naporen dan, ampak zdaj sem 
zadovoljen, ker imam pospravljeno stanovanje.  
Zvečer sem pil čaj, poklical prijateljico in potem 
šel spat.  

V nedeljo sem tudi zgodaj vstal in potem sem 
šel na bolšji trg. Tam sem prodal mnogo stvari 
in potem sem bil s svojima prijateljema v 
naravoslovnem muzeju. Tam sem videl veliko 
čudnih živali. Zvečer sem šel domov in zdaj 
sedim za mizo in pišem besedilo za tečaj. To je 
vse.  

Sandro Lepir 

Moja idealna hiša 

Moja idealna hiša je na obrobju mesta, ker je 
moji družini in meni všeč narava, ampak 
moramo tudi hitro doseči center mesta. 

Hiša je rumena in ima dve nadstropji in velik 
balkon. Garaža je na desni in sadna drevesa 
so na levi strani. Za hišo imamo majhen 
zelenjavni vrt. Tudi jagode želim imeti na vrtu, 
ker ljubim jagode. Kopalnica je svetla in 
prostorna. Moja nova kuhinja je praktična. 
Dnevna soba je lepa in ima velik kavč. Zvečer 
lahko beremo knjigo ali popijemo kozarec vina 
na balkonu. 

Hiša je srednje velika in nova z velikim vrtom. 
Poleti lahko povabimo naše prijatelje in našo 
družino in imamo zabavo na našem lepem 
vrtu. 

Tamara Ornigg 

Moja idealna hiša 

Moja idealna hiša je velika in nova. Moja hiša 
ima rdečo streho in bel dimnik. Spredaj je 
veliko parkirišče in zadaj je zeleno drevo. Rada 
imam veliko dreves in lepe rože. Moja hiša ima 
eno dnevno sobo in eno kuhinjo. V kuhinji 
imam belo mizo in črne stole. Kuhinja je svetla 
in okna imajo zelene zavese. Na vrtu je bazen. 
Tam se cela družina rada kopa. Moja hiša ima 
tudi zelo lep balkon. Tam so lepe rastline. Na 
vrtu rastejo jagode in grozdje. Poleti sedim na 
gugalniku in berem knjige. Moja hiša ima tudi 
lepo spalnico in novo kopalnico z belimi 
ploščicami. Ima tri otroške sobe. Moja hiša mi 
je všeč in rada živim v njej.  

Annemarie Richter 
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Kaj sem delal 

Včeraj: Bral sem knjige o Angliji. Bil sem na 
predavanju o literaturi in okolju. Gledal sem 
nogomet v Trbižu. 

Prejšnji teden: Bil sem v Kanalski dolini in sem 
jedel tradicionalno hrano. Posejal sem planiko 
na vrtu. S prijatelji sem šel v gostilno. 

Prejšnji mesec: Plaval sem v toplicah. Zabaval 
sem se na vsakoletnem zboru Južnih Tirolcev. 
Bil sem na plesu in sem plesal tango. 

Lani: Smučal sem v Kranjski Gori. Preživel 
sem dopust v Londonu. Udeležil sem se 
ekskurzije na Dunaj. 

Albert Schönberg 

 

 
Srednja stopnja 1  
(učitelj Matej Klemen) 
 
Šport ali ne šport, to je vprašanje 

Ko govorimo o športu, mislimo običajno na 
rekreacijo in ne na vrhunski šport. Z mojega 
vidika je rekreacija  
pomembna za ohranjanje zdravja. Zato nai se 
tako otroci kot odrasli ukvarjajo s športom. 
Žal vsi niso tako navdušeni zanj. Otroci radi 
sedijo pred televizorjem ali igrajo 
računalniške igre. Pri tem strmijo uročeno v 
tablico ali smartfon, in to prepogosto in 
predolgo. To je zelo škodljivo za oči.  Vrh 
vsega se vsakdo  igra večinoma samo s svojo 
tablico. To je tudi neugodno. S časom otroci 
pozabljajo na komunicirjanje.  
Ja, in odrasli niso veliko drugačni. V prostem 
času se radi ukvarjajo s "televizijskim 

športom".To pomeni, da sedijo pred 
televizorjem, v eni roki steklenico piva in v 
drugi roki vrečko z nečim za grizljanje, ali ležijo 
na kavču z daljinskim upravljalcem na 
trebuhu in gledajo športne dogodke. 
Če ljudje sedijo na  sobnem kolesu in hkrati 
poganjajo pedale ter gledajo televizijo, je bolje, 
ampak ne najbolje, ker se samo rekreirajo. 
Po mojem mnenju morajo otroci in odrasli 
živeti aktivneje. Ukvarjajo naj se s športom na 
prostem. 
Otroci naj se na primer žogajo, lovijo ali tečejo. 
To so različne igre. Naj plavajo ali smučajo, 
odvisno od letnega časa. In odrasli prav tako. 
Lahko tudi grejo na nordijsko hojo ali 
rekreativni tek - če je mogoče, s prijatelji  
ali družino ali športnim društvom. Ukvarjati se s 
športom v družbi je zabavno in zdravo za telo 
in za dušo.  

Ingrid Kohlbacher 

	  

Nisem športna navdušenka, ampak se 
ukvarjam s športom. 
Enkrat na teden hodim na gimnastiko zaradi 
kondicije in gibčnosti. 
Kolesarim vse leto in poleti plavam. Doma 
imam sobno kolo, ampak ga ne uporabljam. 
Ker imam vrt, moram kositi, rezati in pleti – to 
je tudi šport … 

Rautgundis Machalka 

 

Žal se je Matej Klemen poleti poslovil od 
Gradca in se vrnil v Ljubljano, kjer svojo 
kariero nadaljuje na Centru za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik. Želimo mu veliko uspeha na 
novem delovnem mestu in se mu zahvaljujemo 
za prijetno vodenje tečaja! 



	  
5	  

	  

 

 

Srednja stopnja 4  
(učiteljica Kasilda Bedenk) 
 

Legenda o Geritslavu iz Kanalske 
doline 

Zgodovina je samo zbirka pripovedi in pisali so 
jo vedno zmagovalci. Ampak Geritslav je 
zapisal bolj ali manj pravo pravljico: 

Ko je bil Bog spet pri močeh, je osmega dne 
naredil Kanalsko dolino. Videl je, da je bila zelo 
dobra. Osmo svetovno čudo! Bila so drevesa, 
ki niso rastla v nebesa in ki so rodila samo 
dovoljene sadeže. Gozdovi so bili pravljični 
gozdovi. V njih niso rastle strupene gobe, 
samo zdrave. Jezera so bila nebeške oči, kjer 
se zrcali brezmejnost. Tam sta bili samo dve 
reki. Fella teče v »mare nostrum«, Schliza pa v 
Črno morje.  Zato je to medrečje.  

V davnini so prišli Kelti, nato Goti in 
Langobardi, ampak niso imeli čuta za lepoto. 
Vkorakali so Turki in za seboj pustili le koruzno 
moko. Dlje so ostali Francozi, ki so znani po 
dobrem okusu.  

Prvi pravi domačin je bil pastir Slavko. Ker je 
bila v Kanalu v Sloveniji trava popasena, se je 
oziral za novo dolino. Tako je prišel v Kanalsko 
dolino. Cenil je bohotne travnike, njive in 
planine. Ni redil črnih ovac. Na tej zemlji sta se 
cedila le med in mleko. 

Potem je prišel German s severa, ki je zgradil 
fužine. Slavko ga je razumel, ker je bil 
jezikovno nadarjen in s štirimi skloni je bilo 
lažje kot s šestimi. Peljala sta se v dvovprežni 
kočiji in dvoboje so nadomestili sporazumni 
dialogi. Nista več pela solo, temveč v duetu in 
nista več imela samogovorov. Nemški 
intermezzo se je končal in dolina je postala 

habsburška. Tedaj so spoznali kajzerice, 
cesarsko meso in cesarski praženec. Orli so 
postali dvoglavi.  

Končno je prišel Italo. Ker je bil na konju, je 
videl pokošene travnike in ostal. Prinesel je 
laški rizling, lovsko latinščino in linguo franco, 
da ne bi nastal Babilon.   

Ta trio je delal troedino. Kreirali so tris, 
zelenjavno enolončnico, mešano solato, sadni 
kompot in koktajl iz slivovke, sadjevca in 
tropinovca. Otroci so dobili tricikle. 

Nekega dne je trio sklenil preurediti kulturo od 
monokulture v izvozno kulturo. Slavko je poslal 
svoje potomce na jug in vzhod do Azije, Italo 
svoj naraščaj proti zahodu do Francije, Iberije, 
Srednje in Južne Amerike. Germanovi svojci 
pa so šli proti severu – čez Kanalske otoke do 
Skandinavije, Velike Britanije in Severne 
Amerike.  

Njihov jezik je bil svetovni jezik, takorekoč 
»commonwelsch«. A arhaični »čänlväliš“ je bil 
prajezik treh kulturnih jezikov. Tu, v Kanalski 
dolini, je bilo središče sveta. 

In zdaj k našemu Geritslavu! Kako je prišlo do 
tega imena? Ko je Slava (naša Eva) videla 
Itala in Germana, je bila razdvojena. Nad tisoč 
petsto metri na planini se je posvetila najbolj 
katoliškemu postopku in nastal je Ger-it-slav – 
in to brez greha. Čistokrvnost je sokrvnost. 

Ste razumeli? Je zabavno? Humor ne pozna 
meja. 

Albert Schönberg 
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Pripoved o malem rakcu 

Neki mali rakec se je odločil, da bo odslej hodil 
naprej kot žabe. Vadil je vsak dan, vsak teden 
in na koncu se mu je posrečilo. Šel je do svoje 
družine in rekel: 

»Znam hoditi kot žabe in odslej bom hodil 
samo tako!« 

Mama je zajokala, oče pa je rekel: »Ali boš 
hodil kot rak ali pa pojdi od tod in ne pridi več 
nazaj!« 

Mladi rakec je bil žalosten, ampak tudi 
ponosen in je zapustil svojo družino.  

V reki je šel vedno naprej. Srečal je žabe in te 
so zaklicale: »Naš svet je sedaj obrnjen 
povsem na glavo.«  

Rakec je šel naprej in zagledal starega raka, ki 
je sedel na kamnu ter bil zelo osamljen in 
žalosten. Stari rak mu je zaklical: »Ko sem bil 
mlad kot ti, sem tudi jaz mislil, da moram iti 
naprej in prepričati druge rake, da naredijo isto. 
Danes sem star in sam in nihče ne govori z 
mano.«  

Mladi rakec se je vljudno poslovil od njega in 
šel naprej. Mislil je, da ima prav in je nadaljeval 
svojo pot.  

Je imel prav? Je bil srečen? Je svet postal 
boljši? Tega ne vemo. 

To je pripoved, ki sem jo v nemščini prebrala 
svojemu učencu iz Afganistana in on jo je 
moral obnoviti. 

Stefanie Tschandl 

Konverzacijska skupina  
(učiteljica Tatjana Koren) 
 
Od Alp do Jadrana 

Od 27.5 do 28.5. 2017 sta društvo 
Avstrijsko.slovensko prijateljstvo Gradec in 
izobraževalna ustanova štajerske deželne 
vlade Retzhof priredila dvodnevni izlet po 
zahodni Sloveniji. Prvi dan smo bili v Kamniku 
in Radovljici. Nato smo se z Bleda peljali z 
vlakom v Novo Gorico in italijansko Gorico. 

Stanovali smo v lepem hotelu Strassoldo v 
(stari) Gorici. 

Drugi dan dopoldne nas je gospod Josef 
Wallner, ki je napisal tudi knjigo »Geliebtes 
Görz«, vodil po Gorici. Pokazal nam je lepe 
stare stavbe, cerkve, glavni trg »Piazza 
Grande« in grad. Popoldne smo se odpeljali v 
Goriška brda. V bližini Gorice so tri 
vinogradniška območja: Goriška brda (zelo 
gričevnata)  severozahodno od Nove Gorice, 
Vipavska dolina (zelo zelena) ter Kras (zelo 
kamnit). 

V Brdih smo imeli degustacijo vin (rebule, 
merlota …) in različnih vrst oljčnega olja. V 
vasici Šmartno smo poskusili tipično belo 
polento in druge dobrote. Kupili smo lahko tudi 
češnje. Na gradu Dobrovo smo si ogledali 
stalno razstavo slikarja Zorana Mušiča.  

Domov smo prišli zelo pozno, saj smo imeli na 
Trojanah še kratek postanek za krofe in 
kremšnite. 

Heiner Stelzl 

Poročilo iz zdravilišča Plajberk pri Beljaku 

Bivanje v zdravilišču pomaga predvsem pri 
zdravstvenih težavah, da smo spet fit za poklic. 
Po drugi strani je dovolj časa npr. za 
ukvarjenje s slovenščino ali za raziskovanje  
kraja in okolice. Zato želim povedovati nekaj o 
zgodovini in o ekonomski pomembnosti tega 
področja.	  	  
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Visokogorska dolina s termalnimi izviri Plajberk 
pri Beljaku ima bogato rudarsko tradicijo. Leži 
na 920 m nadmorske višine in se nahaja na 
območju naravnega parka. 

Kopanje v zdravilni termalni vodi, dihanje 
najčistejšega zraka v rovih z zdravilno klimo,  
pešačenje po naravnem parku Dobrač in 
podzemnih rovih Erzberga, športno 
udejstvovanje po petih tekaških, pohodnih in 
zdravju namenjenih poteh – tukaj bo zagotovo 
vsak gost našel nekaj zase. Četudi se 
obiskovalci Plajberka nahajajo v idilični 
pokrajini z visokogorskim značajem, so lahko v 
manj kot 20-ih minutah v Beljaku, ki je 
neformalno glavno mesto Koroške. 

S Terro Mystico, čudežnim svetom na gori, 
lahko Plajberg nudi tudi edinstveno zanimivost 
v globini zemlje. Delo rudarjev je prav posebno 
in mistično doživetje. Rudnika Terra Mystica in 
Terra Montana sta na ogled kot muzeja in 
prikazujeta, kako so rudarji s trdim in nevarnim 
delom skozi stoletja pridobivali rudno 
bogastvo.  

Dolgotrajna rudarska tradicija je zaznamovala 
kraj in njegovo zgodovino. Mnoge dejavnosti 
imajo svoje korenine v rudarstvu: termalno 
kopališče, kultura in zabava. Zastava Plajberka 
nosi značilne barve rudarstva: črno, belo in 
zeleno. Na grbu pa je upodobljen simbol 
rudarstva: kladivo in klin, ampak tudi termalni 
izvir z vodnjakom in vodnim curkom. 

Leta 1333 je bil Plajberg pri Beljaku prvič 
uradno omenjen. Od 14. stoletja so tukaj 
nakopali 30 milijonov ton rude, iz katere so 
pridelali tri miljone ton svinca in cinka. Celotni 
sistem rovov in jaškov meri v dolžini 1300 km! 

Do 18. stoletja so rudarji uporabljali kladivo in 
železno orodje pri težkem delu kopanja 
mineralov, 1710 so začeli z uporabo smodnika 
pri izkopu rude in leta 1894 so prvič uporabili 
električna in kasneje tudi pnevmatska kladiva. 
Konec rudarstva v Plajberku beležimo leta 
1993. 

Leta 1951 je v rudarski rov nepričakovano 
vdrla 27 stopinj topla termalna voda. Ta 
termalna voda je bila povod za ureditev 
termalega kopališča. 

Dva rova (Friedrichov in Tomažev rov) se 
zaradi posebne zdravilne klime danes 
uporabljata v zdravilske namene. Terapije v 
rovu omogočajo lajšanje težav pri kroničnih 
obolenjih dihal in obolenjih, ki jih povzroča 
stres. Zato sem tudi jaz bil tri- ali štirikrat na 
teden za 50 minut v enem od teh rovov. Zrak v 
rovu je povsem neonesnažen in ima visoko 
vsebnost vlage, med 99 in 100 odstotkov, ter 
stalno temperaturo plus 8 stopinj. Tukaj imaš 
možnost pobegniti iz vsakdana ter najti mir in 
sprostitev v tem zdravilnem prostoru. 

V treh tednih sem dobil več kot 60 terapij in 
zdravljenj: elektroterapije, ultrazvok, masaže, 
gimnastiko za hrbtenico, posebno za vratni del 
hrbtenice, gimnastiko v vodi, različne kopeli in 
fango obloge iz mineralnega blata. Zadnje mi 
najbolje pomagajo pri poliartrozi mojih prstov, 
poleg tega je gnetenje toplega blata zelo 
prijetno in me je spominjalo na otroštvo. 

Pozivam vse starše: Pustite svoje otroke gaziti 
po blatu, da jim ne bo treba tega delati, kot 
meni, v starosti!!  

Karl Haas 

Reka Mura, »Amazonka Evrope«, kako 
dolgo še? 

Mura je evropska reka z dolžino 438 km, ki 
izvira v Turah na Solnograškem in teče po 
štirih državah Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in 
Madžarski /1/. Mura je eden od pritokov Drave, 
Drava pa je pritok Donave, ki se končno izliva 
v Črno morje. S tem je Mura del velikanskega 
skupnega rečnega sistema, ki se z vsemi 
svojimi pritoki širi ne samo v omenjenih 
državah, temveč v obširnem delu Evrope. 
Povezanost vodotokov med drugim omogoča 
ribam dolge drstne migracije, ki dosežejo za 
določene vrste rib do 500 km oddaljenosti in od 
katerih je odvisno njihovo preživetje. Rečni 
sistem je torej tudi ogromen skupen ekosistem, 
najmanj v teh območjih, v katerih lahko tečejo 
vodotoki »po svoje«, se pravi brez 
nepremostljivih ovir, ki jih predstavljajo na 
primer pregrade hidroelektrarn. 

V zgornjem toku od izvira pa približno do 
Gradca je Mura tipična alpska reka z znatnim 
padcem, ki so ga ljudje že v zelo zgodnjem 
času izkoristili za mline in žage /2/. V prejšnjem 
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stoletju so zaradi elektrifikacije človeškega 
življenjskega prostora v Evropi tam zgradili vse 
več hidroelektrarn. Danes jih je 24 zapored bolj 
ali manj brez vmesnega prostora, tako da je 
zgornji tok reke v geološkem preseku videti kot 
pravo stopnišče.  

 

Slika 1:  Mura z mrtvicami v neoviranem toku 
v prekmurskih nižinah na meji med 
Slovenijo (zgoraj v sliki) in Hrvaško 
(spodaj v sliki) (vir: Google earth) 

Zadnja hidroelektrarna oz. pregrada po reki 
navzdol je danes v Ceršaku, vasi v bližini 
Spielfelda oz. Šentilja, v značilnem kotu, kjer 
Mura doseže avstrijsko-slovensko mejo, se vije 
proti vzhodu in teče naprej kot mejna reka med 
Slovenijo in Avstrijo. Od tam naprej teče voda 
brez umetnih ovir do izliva v Črno morje, več 
kot 4.000 km, če prištejemo odseka v Dravi in 
Donavi. Ne daleč po dokončnem vstopu Mure 
na slovensko ozemlje v Gornji Radgoni, 
približno od Veržeja naprej, teče Mura tudi 
brez človekovih obrežnih regulacij. Zaradi 
majhnega padca v tej regiji oblikuje prelepe 
vijuge s stranskimi rokavi, tako imenovanimi 
mrtvicami, ki še danes kdaj pa kdaj spreminjajo 
svoj tok po poplavah in so edinstveni življenjski 
prostor za nešteto število živali in rastlin (slika 
1). Raznolikost domorodnih živali v tem odseku 
Mure je neverjetna: 64 vrst rib, 3 vrste rakov, 
piškur, bober, vidra ... ipd., kar je vrhunska 
vrednost v celotni Evropi /3/. Ne brez razloga 
je reka Mura končno dobila častni naslov 
»Amazonka Evrope« /4/. 

S tem je seveda konec, če proizvajalci 
elektrike uresničijo svoje zdajšnje načrte in 
nadaljujejo obstoječi niz hidroelektrarn vzdolž 

spodnjega toka reke od Spielfelda do 
nedotaknjenih naravnih območij s kar sedmimi 
dodatnimi akumulacijskimi jezeri. Padec reke 
Mure v nižinah je zelo nizek. Da bi dobili samo 
nekaj megavatov elektrike, bi morali zgraditi 10 
km dolge jezove gorvodno in tudi izkopati 
enako dolge poglobljevalne kanale dolvodno 
od pregrade. Takšni posegi bi imeli 
katastrofalne vplive na naravo. Najpomemb- 
nejše kratko navajam v nadaljevanju.   

Prekinitev prostega vodnega toka 

Pregrade zmanjšujejo možnost drstnih 
migracij. Vodne živali, zlasti ribe, se ne 
morejo več seliti po rečnem sistemu, kot jim 
je vrojeno. Na območju hidroelektrarn sicer 
zgradijo danes obvezne ribje steze, da bi 
ribam omogočili potovanje na drstišče. To pa 
jim v primeru niza hidroelektrarn nič ne 
koristi, saj naravnih drstišč sploh ni več. Čez 
ribjo stezo prihajajo samo iz enega zanje 
neugodnega rečnega odseka v drugega.  

Prodni nanos 

Erozija je naraven pojav. Reke prenašajo 
grušč z gorovja in ga drobijo vzdolž poti. V 
nizkih legah je prodni nanos temelj za 
nastanek dragocenih in hranilnih prsti, v 
katerih ljudje lahko pridelujemo hrano. Z 
zajezitvami pa se grušč zadržuje. Izpod 
hidroelektrarn se izmuznejo samo 
najdrobnejše usedline, ki med drugim 
zamašijo odprtine med gramozom. Rečna 
struga postane trda in v talnih plasteh živeča 
živa bitja izgubljajo svoj življenjski prostor.  

Padanje gladine podtalnice 

Zaradi reguliranja in bočnega odvodnjavanja 
pri zajezitvah se lokalno poveča hitrost toka v 
podtalnici. Pogosto nastane podzemni srk, ki 
izsuši cela območja. Zajezitev reke ima torej 
lahko negativne učinke na vodno ravnovesje 
okolice. 

Zadrževanje padavinskih voda 

Akumulacijskega jezera pogosto označujemo 
za zadrževalne bazene za padavinske vode. 
To pa ni res. Že nekaj minut po močnih 
padavinah je treba deloma odpreti zapornice, 
da zaradi valov plime ne bi ogrozili človeških 
naselij. Učinek je torej po navadi nasproten. 
Zaradi gradnje umetnih jezer naravne 
gozdove kot najpomembnejši vodni zbiralnik 
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večinoma uničujejo ali vsaj hudo 
poškodujejo. Ta pomembni prostor tako ne 
more več preprečevati večjih poplav, 
akumulacijsko jezero pa tudi ne. Posledice 
tega mehanizma so Slovenci čutili na primer 
novembra 2012. Takratne poplave v 
Podravju so pretežno posledica neizogibnega 
sočasnega uravnavanja zapornic gorvodnih 
hidroelektrarn. Še danes procesirajo v kar 80 
postopkih, celotne odškodninske tožbe 
znašajo 103 milijone evrov /5/.   

Tvorjenje metana in drobnega materiala 

V akumulacijskem jezeru se zbira veliko 
drobnih usedlin in organskih snovi. Začne se 
anaerobna fermentacija in nastane metan. 
Metan je po rezultatih zadnjih raziskav 34-
krat bolj nevaren za ogrevanje podnebja kot 
CO2. Akumulacijska jezera je treba dodatno 
od časa do časa izpirati. Pri tem razburkamo 
ogromne količine drobnega materiala. 
Posledici sta sicer kratkotrajno, a obsežno 
onesnaženje voda in s tem povezan pogin rib 
v celotnem rečnem toku.  

Temperatura voda 

Med poletnimi meseci se voda v zajezitvenih 
prostorih veliko bolj ogreva kot v odsekih 
prostega toka. Posledici sta slabša vezljivost 
kisika in s tem poslabšanje kakovosti voda 
oz. podtalnic.  

 

Slika 2: Avtor pri zmerjanju v javnosti, Mureck 

Zavedamo se, da obstajajo tudi pomembni 
razlogi za hidroelektrarne. Vodna energija velja 
za obnovljiv vir energije. Upoštevati pa 
moramo vpliv posegov na okolje. Čeprav drži, 
da je pri hidroelektrarnah voda obnovljiva, 
uničena narava za enkrat ni obnovljiva. Vodna 
energije v primerih nepopravljivih posegov v 

življenjski prostor ljudi in živali enostavno ni 
trajnostna in dolgoročno lahko bolj škoduje kot 
koristi. Od kod pa naj bi prišla elektrika, ki jo 
potrebujemo za preživetje? Vprašanje je po 
moje narobe postavljeno. V razvitih državah 
imamo že zdavnaj dovolj elektrike. Nujno je le 
treba nehati z zapravljanjem energije, ki je ne 
potrebujemo za preživetje, temveč pogosto za 
vprašljiv luksuz in pospeševanje krogotoka 
denarja.  

Hidroelektrarne »da«, vendar ne v regijah, kjer 
nepopravljivo uničujemo zadnja naravna 
območja, ki jih še imamo. NE zlasti v 
zaščitenih območjih Nature 2000!        

Viri:	  	  
/1/	  http://mvd20.com/LETO2005/R26.pdf,	  	  
/2/	  http://www.prinz-eugen.at/geschichte,	  	  
/3/	  Metka	  Povž,	  Evropsko	  pomembne	  ribe	  v	  
Pomurju	  
/4/	  http://wwf.at/de/mur-drau-donau/,	  	  
/5/	  http://kaernten.orf.at/news/stories/2812196/ 

Reinhard Padinger 

 

Poletni tečaj slovenščine 2017 
Šmartno v Goriških brdih  
(učiteljici K. Bedenk in T. Koren) 
 
Brda so mi všeč. Šmartno je najlepši kraj z 
najboljšim razgledom. Tukaj so prijetne 
restavracije in zanimive trgovinice. 

Maria Baader 

 

Brda so pokrajina med Slovenijo in Italijo. Brda 
so mirna, ljudje pa vljudni. Živijo od vinograd-
ništva in turizma. 

Ernst Deutschmann 
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Brda so pokrajina med Slovenijo in Italijo. V 
Brdih rastejo različne vrste sadja. 
Najpomembnejše je vinogradništvo. 

Ludwig Gruber 

 

V Brdih je zanimiv gotski krilni oltar. Briška 
pokrajina je okrogla in brez konic kot Julijske 
Alpe. V Brdih vedno uživam lep razgled. 

Kurt Hauer 

 

V Brdih je veliko hribov in vinogradov. Vino je 
zelo dobro, ljudje pa zelo prijazni. Center Brd 
je vas Dobrovo, ampak najbolj mi je všeč 
Šmartno. Brda so znana po oljčnem olju. 

Bernd Mugele 

 

Brda so lepa pokrajina blizu Italije. Brici 
govorijo enkraten primorski dialekt.  

V Brdih sem videl grad Dobrovo in veliko starih 
cerkva. Zelo mi je bil všeč gotski krilni oltar v 
Kojskem.  

Briška vina so odlična, ampak draga. Naš 
poletni tečaj v Brdih je bil zelo zanimiv. 

Helmut Th. Müller 
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Briška hiša je lepa in nova. Vino in hrana sta 
odlična. Skupina je prijazna. 

Heike Oberegger-Ganster 

 

Najbolj mi je bil všeč razgled v Šmartnem. 
Čudovit je pogled na morje. Zanimivo je, da 
obstajata dve mesti Gorica. Hrana je odlična. 
Še se bom vrnila. 

Anne Rieger 

 

 
 
Brda ležijo na zahodu Slovenije blizu Soče.  
Brda so slovenska Toskana.  
V Brdih je veliko vinogradov.  
Brda so idealen prostor za dopust.  
Briški jezik je primorski dialekt.  
Brda so mirna dežela. 
Korita in naravni most v Krčniku so igra 
narave. 

Reinhard Schwarz 

 

Goriška Brda 

Kako daljna so obzorja. 
Moj pogled gre vse do morja. 
Na pohod me vabi moja volja 
skoz´ zelena briška polja. 
 
V vinogradih uživam, 
grozdja skoraj je preveč, 
tudi fige so mi zelo všeč. 
Sonce me veselo boža, 
od potú se sveti koža. 
 
Ne daleč pa od tega kraja, 
nepričakovano v samotni deželi, 
se nevidno vije tista meja, 
ki pokrajino tam na dvoje deli. 
 
Razmejuje dva naróda, 
ki ju razdvojila je usoda. 
Brez zapore – danes je odprta, 
a vseeno meja,  
ki bo jutri morda spet zaprta. 
Če je enkrat ne bo več, 
bo pač pogrešljiva reč. 

Werner	  Reiland	  
	  

 

Goriška Brda  -  Görzer Hügel 

In weiter Ferne liegt der Horizont, 
der Blick geht bis zum Meer hinaus. 
Zur Wanderung steht mir der Sinn 
durch der Brda grüne Fluren. 

Im Weinberg fühle ich mich wohl. 
Der Trauben gibt es fast zu viele, 
auch die Feigen schmecken mir recht gut. 
Sonne trocknet freundlich meine Haut. 

Nicht weit jedoch von diesem Orte, 
unerwartet in der stillen Gegend, 
windet sich die unsichtbare Grenze, 
die die Landschaft dort zerteilt. 

Voneinander scheidet sie zwei Völker, 
sie das Schicksal hat entzweit. 
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Ohne Sperre zwar und heute offen, 
ist sie Grenze doch und jederzeit zu schließen. 
Sollte es sie einmal nicht mehr geben, 
wird niemand sie vermissen.  

Prevod v nemščino: Werner Reiland                     

 

Brda 

Čudovita gričevnata dežela, 
dežela kot balzam za dušo in srce. 
Indija Koromandija:  
grozdje, češnje, marelice, fige, kaki, olive in 
druge posebnosti: 
očarljive vasi, cerkve, najstarejši gotski oltar,  
najstarejše ciprese, gradovi, razgledni stolp,  
naravni kamniti most … 
Pridi nazaj! 
Tu je praznik rebule in oljčnega olja! 
Tu je praznik češenj! 
Uživaj ... naužij se … pokusi … prisluhni ... 
napiši ... 
nauči se … sprehodi se … pogovarjaj se z 
ljudmi … 
Brda – dežela opojnih trenutkov! 
 

Elisabeth Skorianz 

 

Brda imajo veliko vinskih cest. Stare briške 
hiše so zelo zanimive. Cerkev Svetega Križa 

ima najstarejši gotski oltar. Z gradu Dobrovo je 
lep razgled na Brda. Dežela ima veliko češenj, 
breskev in grozdja. 

Stefanie Tschandl 

„O blagoslovi Bog nam naša trda opočna* tla, 
naš up, naš trud in znoj, krvi nemire in grobišč 
pokoj – o blagoslovi Bog nam naša Brda!“ 
(Alojz Gradnik, Molitev) 

To zame pomeni občutek življenja briških 
prebivalcev, ki so preživeli vojne! V temraju 
narave! 

*opočen = lapornat; merg(e)lig, Mergelboden 

Werner Zdouc 

 

Enajsta poletna šola slovenskega jezika je bila 
v Brdih. Brda so „Toscana“ na severu. Zelo mi 
je všeč razgled, čeprav je nevaren. Včeraj sem 
občutila divjino! 

Videla sem tudi vinograde in degustirala vino – 
včeraj veliko. 

Všeč so mi prebivalci, ki govorijo italijansko – 
zato nimam težav spoznavati ljudi, čeprav ne 
razumem slovensko. 

Heidi Zikulnig 

 


