
LOKACIJA PREDAVANJ 

(M hotel) 

 

 
 

M hotel 

Derčeva ulica 4 

1000 Ljubljana 

 

Hotel M leži na priročni lokaciji v bližini središča mesta in ljubljanske obvoznice.  

 

Dostop do hotela z glavne ţelezniške / avtobusne postaje 

 

Od centra mesta so oddaljeni le 10 min vožnje z avtobusom, do postajališča mestnega avtobusa pa le 50 m. 

 

Z glavne železniške / avtobusne postaje se sprehodite do Bavarskega dvora, kjer se z mestnim avtobusom, 

Linija 8: smer Gameljne odpeljete do postajališča Kino Šiška (čez cesto, nasproti postajališča se nahaja M 

hotel).  

 

 
 

BAVARSKI DVOR 

Linija 8: smer  Gameljne 

GLAVNA ŢELEZNIŠKA  IN 

AVTOBUSNA POSTAJA 



Dostop do hotela z avtom 

 

Iz smeri Kopra: 

Avtocesto H3 zapustite na izvozu št. 6 -  LJUBLJANA SEVER. Zavite desno v smeri Ljubljana Center in 

peljete naravnost po Celovški cesti približno 1,1 km ter nato zavite desno na Gospodinjsko ulico. V 

naslednjem križišču zavite levo na Derčevo ulico in po 160 metrih boste na levi strani zagledali M hotel. 

  

Iz smeri Kranja: 

Avtocesto A2 zapustite na izvozu Ljubljana-Šentvid/Ljubljana-center. Zavite levo v smeri Ljubljana Center 

in peljete naravnost po Celovški cesti  približno 3,0 km ter nato zavite desno na Gospodinjsko ulico. V 

naslednjem križišču zavite levo na Derčevo ulico in po 160 metrih boste na levi strani zagledali M hotel. 

  

Iz smeri Novega mesta: 

Avtocesto H3 zapustite na izvozu št. 6 -  LJUBLJANA SEVER. Zavite levo v smeri Ljubljana Center in peljete 

naravnost po Celovški cesti približno 1,1 km ter nato zavite desno na Gospodinjsko ulico. V naslednjem 

križišču zavite levo na Derčevo ulico in po 160 metrih boste na levi strani zagledali M hotel. 

  

Iz smeri Maribora: 

Avtocesto H3 zapustite na izvozu št. 6 -  LJUBLJANA SEVER. Zavite levo v smeri Ljubljana Center in peljete 

naravnost po Celovški cesti približno 1,1 km ter nato zavite desno na Gospodinjsko ulico. V naslednjem 

križišču zavite levo na Derčevo ulico in po 160 metrih boste na levi strani zagledali M hotel. 

 

 
 



Parkirišče  

  

PLAČLJIVO PARKIRIŠČE (Parkirnina ni vključena v ceno seminarja.) - glejte zemljevid spodaj 

 

1. Za hotelom je plačljivo mestno parkirišče (ura parkiranja znaša 0,60 EUR). V primeru, da že z glavne 

ceste vidite, da je parkirišče zasedeno (na tabli pri vhodu na parkirišče je z RDEČO napisano 

ZASEDENO) predlagamo, da parkirate na Gospodinjski ulici (preberite spodaj). 

 

2. Parkirišče na Gospodinjski ulici (celodnevno parkiranje znaša 3,50 EUR) – nahaja se dve ulici stran 

od hotela. Peljete se naprej od hotela (vidite ga na desni strani), po Derčevi ulici, mimo 

Zdravstvenega doma (vidite ga na levi strani), nato zavijete desno, na Gospodinjsko ulico. Peljete se 

do konca ulice, kjer je na levi strani makadamsko parkirišče. Parkirišče je od hotela oddaljeno manj 

kot 5 minut hoje. 
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