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LOKACIJA ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 

 

KAKO DO ŠTAJERSKE GZS? 

 

Iz smeri Ljubljane: 

 

- Peljete se po avtocesti v smeri Maribora in na razcepu Slivnica izberete izvoz MARIBOR JUG 

- Nadaljujete po hitri cesti proti Mariboru – skozi kraja Hoče in Bohova 

- Na Tržaški cesti se na desni začnejo pojavljat trgovski centri (Bauhaus, Rutar, itd.) 

- Za križiščem pri OBI-ju se držite desno na stranski pas smer MARIBOR CENTER 

- Nadaljujete naravnost po Titovi cesti dokler ne pridete na Titov most, naša stavba je na 

levem bregu Drave (prva na desni strani) 

- Ko prečkate most, na krožišču izberete: 

a) 1 izvoz (desno) in nato še 2x desno ter 1x levo (pred Titovim mostom)  

b) 3 izvoz (levo) in nato še 2x levo ter 1x desno (pred Titovim mostom) 

 

Parkirate lahko na več parkiriščih – glejte opis spodaj. 

 

 



Iz smeri Murske Sobote: 

 

- Peljete se po avtocesti v smeri Maribora do krožišča v Pesnici, kjer izberejte izvoz za 

MARIBOR CENTER 

- Nadaljujete po hitri cesti smer Maribor - Center 

- Na semaforiziranem križišču z Meljsko cesto se zavije desno  

- Nadaljujte po Meljski cesti mimo križišča z Industrijsko ulico do križišča z Mlinsko, kjer se 

zavije levo 

- Nadaljujte po Mlinski cesti do konca, kjer na krožišči izberete prvi izvoz (desno) na Ulico 

kneza Koclja  

- Nadaljujte naravnost in pred Titovim mostom zavijete levo 

 

Parkirate lahko na več parkiriščih – glejte opis spodaj. 

 

 

KJE PARKIRATI?  

 

V bližini je možno parkiranje na naslednjih lokacijah: 

 

 parkirišče v Europarku  

(preko Titovega mostu čez reko Dravo).  

Vstop na parkirišče je možen šele po 9. uri. 

 
 garažna hiša nakupovalnega centra F CITY 

(vhod z ulice kneza Koclja, nasproti zavarovalnice Triglav) 

 

 garaža v Hotelu City 

(vhod iz Loške ulice) 

 

 parkirišče na Loški ulici 

(tik ob Dravi, pod Titovim mostom) 

 

Parkirnina ni vključena v ceno seminarja. 


