
   INSTITUT FÜR SLAWISTIK  INŠTITUT ZA SLAVISTIKO     

PAVELHAUS  PAVLOVA HIŠA 

Vabljeni na tridnevno slavistično ekskurzijo na  
avstrijsko Štajersko:  

Steiermark/Štajerska reloaded 

6.–8. maj 2019

60,00 € na osebo  

prijave in plačila do petka, 12. 4. 2019 
Prijave zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba N.0.20).  

Ekskurzija je del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:  

 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002) 
 530.418 Unterrichtsgestaltung (= LA neu: SLM.002, Teil 1 und 2)
 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben (= LA neu: Kurs 5, SLG.003)

 530.328 Bachelor-Abschlusskurs Slowenisch (= LA neu: Kurs 7, SLH.001 + SLI.001)

Vodenje ekskurzije:

ek. gimn. mat. Univ. Ass. Mag.Dr. Tatjana Vučajnk prof. 

gimn. mat. Sen. Lecturer Mag.Dr. Nataša Hribar Ph.D. prof. 

družb. teh. Mag.Dr. Assoc.Prof.  Peter Svetina pašekrkej 

Avant 
i,  

grda! a 



Program ekskurzije: 

Ponedeljek, 6. 5. 2019: Kulturno ogrevanje  

12.00 Individualni prihod udeležencev in dobrodošlica 
Zbirno mesto: Pavlova hiša, Laafeld/Potrna 30, A-8490 Bad Radkersburg/Radgona

Možnosti prihoda z javnimi prevoznimi sredstvi: 
7.20 Celovec, odhod ÖBB-Bus – 9.20 Prihod v Gradec 
10.08 Gradec, odhod vlaka iz Gradca – 11.54 prihod v Radgono/Bad Radkersburg 

12.30 Priprava kosila in kosilo, vmes postavitev zasebnih šotorov 
15.00 Odhod peš izpred Pavlove hiše do bicikeljšefa in ob Muri v neznano 
18.00 Druženje pred Pavlovo hišo in pevske vaje s pevskim zborom Pavlove hiše, priprava 
večerje in tabornega ognja 
22.07 Fiktivna tišina pred Pavlovo hišo in v njej

Torek, 7. 5. 2019: Kreativno delovanje s samooskrbo 

7.45 Ročno bujenje zmačkanih in priprava zajtrka (slednje samo nezmačkani!) 
9.00–12.30 Delo po sekcijah 

Gastronomija: Sestavljanje futuristično kreativnega jedilnika 
Govoranca: Novotvorjenke 
Kreativno pisanje: Avanti, garda! 

13.00 Kosilo s produkti gastronomske sekcije 
15.00 Peš spust do vinske kleti v Gornji Radgoni in nato vanjo 
17.30 PiT – Poslušam in tipam ter finaliziranje pred literarnim večerom 
18.30 Literarni večer 
19.30 Priprava ognja in večerja ob ognju  

Sreda, 8. 5. 2019: Stereotipno ohlajanje

8.15 Ročno bujenje zmačkanih in priprava zajtrka (slednje tudi tokrat samo nezmačkani) 
9.30 Odhod peš do bližnje oljarne in srečanje s pripadnikom slovensko govoreče manjšine 
9.30–10.30 Ogled oljarne 
11.00–12.00 Pospravljanje šotorov in Pavlove hiše 
12.00 Zaključni SDO (suhi dnevni obrok) pred slovesom 

Možnosti odhoda z javnimi prevoznimi sredstvi: 
12.45 Prevoz z avti do železniške postaje v Bad Radkersburgu 
13.24 Odhod vlaka z žel. postaje Bad Radkersburg 
14.59 Prihod v Gradec 
16.30 Gradec, odhod avtobusa iz Gradca za Celovec – 18.30 Prihod avtobusa v Celovec 



Cena ekskurzije (60 € *) vključuje vse, razen stroškov prevoza do oz. iz Pavlove hiše.  

* V izračunu cene je bilo upoštevano maksimalno skupno število (20) udeležencev 
ekskurzije.  

Bivanje v lastnih šotorih je predvideno na dvorišču Pavlove hiše, v kateri bo omogočena 
brezplačna uporaba kuhinje, dvorane, sanitarij, dostopa do interneta, vrta in dvorišča Pavlove 
hiše. V primeru slabega vremena bo šotoristom omogočeno prenočevanje v dvorani Pavlove hiše.  

V Pavlovi hiši bomo vsi skrbeli za prijetno in prijazno vzdušje ter urejeno bivalno okolico. 

Za prevoz se pobrigamo sami (priporočena dobra medudeleženiška komunikacija). 

V primeru slabega vremena si pridružujemo pravico do spremembe programa. 

Ne pozabite na osebni dokument! 

6. 5. 2019 – sporočiti na SOS-telefona, če boste zamujali, se izgubili. Če boste prišli z vlakom v 
Bad Radkersburg in boste zamujali, sta relevantni spodnji številki: 

Dr. Tatjana Vučajnk: 00386 41 385 672  
Dr. Nataša Hribar: 00386 41 363 484  

PLAČILO NA RAČUN (najpozneje do petka, 12. aprila 2019): 

Raiffeisenlandesbank Kärnten 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
Univ.-Str. 65-67, 9020 Klagenfurt 
IBAN:  AT42 3900 0000 0251 5039 
BIC:  RZKTAT2K  
Zahlungszweck: AEX12600035 SS19 Exkursion Bad Radkersburg u. Gornja Radgona

Do 17. 5. 2020 držati pesti za lepo vreme! �
Se že veselimo na ekskurzijo! 

Program ekskurzije bomo obogatili s predstavitvijo projekta PiT: 

Projekt PiT (Poslušam in tipam) je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in 
regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske unije, vodi ga izr. prof. dr. 
Alenka Valh Lopert, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.


