
   INSTITUT FÜR SLAWISTIK  INŠTITUT ZA SLAVISTIKO     

PAVELHAUS  PAVLOVA HIŠA 

 

Vabljeni na dvodnevno slovenistično ekskurzijo na  

avstrijsko Štajersko:  

Slavistične šivarije  

    

6.–7. maj 2022  

Ekskurzija bo potekala v sodelovanju s slovenisti  
z Dunaja in iz Gradca.  

  

30,00 € na osebo  

prijave in plačila do petka, 28. marca 2022 

Prijave v Celovcu zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba N.0.20).  

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

• 530.418 Unterrichtsgestaltung I, Teil 1, SLM.002 

• 530.423 Unterrichtsgestaltung II, Teil 2, SLM.003 

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

• 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben (= LA neu: Kurs 5, SLG.003) 

• 530.311 Aufbaukurs A 

• 530.321 Glagol 
 

 

 

Vodenje ekskurzije: dr. Tatjana Vučajnk.  



Program ekskurzije: 

 

Petek, 6. 5. 2022 
 

9.30 Individualni prihod udeležencev  

 

Zbirno mesto: Pavlova hiša, Laafeld/Potrna 30, A-8490 Bad Radkersburg/Radgona 
Možnosti prihoda z javnimi prevoznimi sredstvi, povezave preverite sami, omogočen 

prevoz v Radgono/Bad Radkersburg. 

 

10.00–10.30 Dobrodošlica 

10.30–12.00 Postavljanje šotorov 

12.30 Kosilo na žlico 

14.00–17.30 Kolesarjenje ob Muri – Zdrav duh na hitrem KOLESU v neznano 

18.30 Otvoritev razstave dveh umetnic in ilustratork otroških knjig Manice K. Musil (SLO) 

& Helge Bansch (A) 

19.30 Bife 

 

Sobota, 7. 5. 2022 

8.00 Zajtrk pred Pavlovo hišo 

9.30–12.30 Šivarije – delavnica z Manico K. Musil 

13.00 Kosilo na žlico pred Pavlovo hišo 

14.30–16.00 »Sešn« Manica K. Musil in Peter Svetina 

16.00–17.00 Pospravljanje šotorov in Pavlove hiše 
17.00 Zaključek ekskurzije (odhod domov, lastni prevoz) 
 

 

EKSKURZIJA BO IZVEDENA S FINANČNO PODPORO  

URADA ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU. 
 

Cena ekskurzije (30 €*) vključuje vse razen cene stroškov prevoza do oz. iz Pavlove hiše.  

* V izračunu cene je bilo upoštevano maksimalno skupno število (25) udeležencev 

ekskurzije s celovške, z graške in dunajske univerze.  

 

Bivanje v lastnih šotorih je predvideno na dvorišču Pavlove hiše (obvezne vnaprejšnje prijave 

števila šotoristov do 28. 3. 2022), kjer bo omogočena uporaba kuhinje, dvorane, sanitarij, dostopa 

do interneta, vrta in dvorišča Pavlove hiše.  

Če boste na kolesarjenju uporabljali lastna kolesa, nam prosim sporočite do 28. 3. 2022. Ne 

pozabite na čelade. 

V Pavlovi hiši bomo vsi skrbeli za prijetno, sproščeno in prijazno vzdušje ter urejeno bivalno 

vzdušje. 

V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

Ne pozabite na osebni dokument! 

 



PLAČILO NA RAČUN (najpozneje do torka, 28. marca 2022): 

 

Raiffeisenlandesbank Kärnten  
(za študente AAU) 
Universität Klagenfurt 
Univ.-Str. 65-67, 9020 Klagenfurt 
IBAN:  AT42 3900 0000 0251 5039 
BIC:  RZKTAT2K  
Zahlungszweck: Gremo na Štajersko 
(AEX1260040)  

 

Raiffeisenbank Graz-Mariatrost 
(za študente iz Gradca in z Dunaja) 
Heinrichstrasse 23 
A-8010 GRAZ 
IBAN: AT 333 822 300 006 145 528  
BIC: RZSTAT2G223 
Zahlungszweck: Gremo na Štajersko  

 

 

  



Za organizatorje in vse sodelujoče spremljevalce ekskurzije v Celovcu, na Dunaju in v Gradcu  
 

Udeleženci se s prijavo zavezujejo, da bodo v celoti prisotni na ekskurziji v 

petek in soboto. 
 

Vsaka univerza sama poskrbi za administrativne zadeve, povezane s študenti in profesorji. 

Okvirne prijave študentov zberejo profesorji na svojih univerzah že pred prihodom na ekskurzijo.  

 
V soboto, 7. 5. 2022, se nam bodo na delavnicah pridružili tudi učenci in starši pouka materinščine 

iz Gradca.  

Do 28. 3. 2022 sporočiti Tatjani Vučajnk po e-pošti (tatjana.vucajnk@aau.at): 

- število prijav na ekskurzijo; 

- število veganov in vegetarijancev; 

- okvirno število udeležencev, ki bodo v Bad Radkersburg prišli z vlakom, saj jim bomo z 

osebnimi avtomobili zagotovili prevoz do Pavlove hiše, pribl. 10. minut od železniške 

postaje; 

- sporočiti, ali se strinjate, da bosta dogodek posnela Radio Agora in studio ORF; 

- sporočiti Tatjani Vučajnk, ali boste vplačano akontacijo prinesli v gotovini ali jo boste 

nakazali; vplačane akontacije bomo predali/nakazali predsednici društva in 

soorganizatorki Pavlove hiše mag. Susanne Weitlaner; 

- število šotoristov – poudariti, da si morajo šotore in potrebno spalno opremo organizirati 

sami ter jih pripeljati/prinesti s sabo; 

- sporočiti, koliko udeležencev bo uporabljalo lastna kolesa (udeleženci prinesejo lastno 

čelado); trasa ni zahtevna, je pa v NEZNANO. 

 

Če se bo študent od ekskurzije odjavil iz neupravičenih razlogov, ne bo dobil povrnjenih 

vplačanih 30,00 evrov. Upravičen razlog za odpoved udeležbe na ekskurziji je treba 

dokazati z zdravniškim potrdilom. 

Še to! (Izsek iz »pravil AAU za ekskurzije«.) 

Covid19 Regelungen für Exkursionen (Ausland / Inland) 

Für Exkursionen im Inland gilt ab frühestens 16. März ein für die Dauer der Exkursion gültiger 3G-

Status als Mindest-Teilnahmekriterium. Lehrende und Studierende müssen sich selbst kundig 

machen, ob die Unterkünfte und die besuchten Orte den 3G-Status anerkennen. 

 

6. 5. 2022 – sporočiti na SOS telefona, če boste zamujali, se izgubili. Če boste v Radgono/Bad 

Radkersburg prišli z vlakom in boste zamujali, sta relevantni spodnji številki: 

dr. Tatjana Vučajnk: 00386 41 385 672 in mag. Sussane Weitlaner: 0043 699 115 91 014 

Do 6. 5. 2022 držati pesti za lepo vreme! 😊 
 

Se že veselimo ekskurzije! 

 

 



PRIJAVE ……………………….. 

Datum: ……………………….. 

Pripravil: ……………………….. 

Akontacija: …………………… 

 

Priimek, ime udeleženca Vegan/ 
vegatarijanec 

Prihod z 
vlakom v Bad 
Radkersburg 

Agora/ORF 
JA 

Šotorist Lastno 
KOLO 

Ja 

Drugo 

Prihod/odhod ... 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 


