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UPORABNE INFORMACIJE 

Mednarodna konferenca in izmenjava dobrih praks 
Harmonizacija terciarnega strokovnega izobraževanja 

na področju jugovzhodne Evrope 
 

v četrtek, 29. novembra 2012 in petek, 30. novembra 2012 
v Konferenčnem centru Hotela Habakuk***** Maribor, Slovenija 

 

Kraj konference in nastanitev 
Konferenčni center Hotela Habakuk***** 

Pohorska ulica 59 

SI-2000 Maribor, Slovenija 

Telefon: +386 2 300 81 00 

Faks: +386 2 300 81 28 

GPS koordinate: 15 60110; 46 53320 

Hotel Habakuk***** ponuja ugodne 

nastanitve samo udeležencem konference: 

- enoposteljna soba 75,00 € po sobi na noč 

- dvoposteljna soba 120,00 po sobi na noč 

Cena vključuje: namestitev z zajtrkom, 

prost vstop v Wellness-Spa center (notranji in zunanji bazeni s termalno vodo, finsko savno, 

turško kopel in fitnes studio), brezplačno parkiranje v hotelski garaži in prost vstop v Casino 

Mond 

Obrazec za rezervacijo je priloga poslane e-pošte. 

Rezervacije sprejemajo v Hotelu Habakuk***** do 15. novembra 

Nastanitev urejate direktno s Hotelom Habakuk***** s pomočjo priloženega Rezervacijskega 

obrazca. 

 

Prijava 
Prijavnina na konferenco za oba dni je 80,00 €; Samo prvi dan: 50,00 € in samo drugi dan: 

40,00 €. 

Prijavnina vključuje: gradivo konference, organizacijo konference, odmori z napitki in 

prigrizki, kosilo 1. in 2. dan konference. 

Prijavnina ne obsega: 

- Sprejem večer pred konferenco (28. novembra) 25,00 € 

- Z gondolo na večerjo ob kaminu na Pohorju (29. novembra) 35,00 € (vključeni večerja in 

povratni prevoz z gondolo) 

- Nastanitev 

Za člane Skupnosti VSŠ: - prijavnina na konferenco za oba dni je 65,00 €; Samo prvi dan 

40,00 € in samo drugi dan 35,00 €, - sprejem večer pred konferenco (28. novembra) 20,00 € 

in - z gondolo na večerjo ob kaminu na Pohorju (29. novembra) 30,00 €. 

Za prijavo na konferenco, prosim izpolnite prijavnico tukaj ali obiščite naši konferenčni 

spletni strani. Prijavnice izpolnite najkasneje do 15. novembra. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEVZN1VXNlp6ejB6WDd3NkRlekROU2c6MQ
http://www.skupnost-vss.si/?p=2615
http://www.skupnost-vss.si/?p=2615
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Lokalni prevoz do hotela 
Hotel je lociran v Mariboru ob vznožju Pohorja. 

Z letališča 

Bližnja letališča so Graz (Avstrija), Ljubljana (Slovenija) in Zagreb (Hrvaška). Prevoz z/na 

letališče lahko naročite tudi s pomočjo priloženega Rezervacijskega obrazca. 

 

Z avtobusne postaje  

Na glavni mariborski avtobusni postaji je tudi začetna 

postaja lokalnega avtobusa št. 6 VZPENJAČA. Izstopite 

na zadnji postaji pod mariborsko Vzpenjačo in ob Hotelu 

Habakuk*****. Prevoz z/na postajo lahko naročite tudi v 

Hotelu Habakuk***** ali pokličete mestni taksi na 

brezplačno številko +386 80 1720. 

Z železniške postaje  

Iz glavnega mariborskega kolodvora se napotite levo 

in ob prihodu do večjega križišča (cca. 150m) 

prečkate cesto do glavne avtobusne postaje (daljša 

steklena stavba z uro). Na glavni mariborski 

avtobusni postaji je tudi začetna postaja lokalnega 

avtobusa št. 6 VZPENJAČA. Izstopite na zadnji 

postaji pod mariborsko Vzpenjačo in ob Hotelu 

Habakuk*****. Prevoz z oz. na postajo lahko 

naročite tudi v Hotelu Habakuk***** ali pokličete 

mestni taksi na brezplačno številko +386 80 1720. 

 

Sprejem večer pred konferenco (28. novembra) 
Sprejem se bo odvijal v prostorih Hotelu Habakuk***** od 19. do 21. ure. 

 

Z gondolo na večerjo ob kaminu na Pohorju 

 V neposredni bližini Hotela Habakuk*****, cca 1 

minuta peš, se z 10 minutno vožnjo z novo mariborsko 

gondolo in prelepim nočnim razgledom na mesto z 

okolico, popeljemo do 

Hotela Bellevue**** 

(na nadmorsko višino 

1.050 m). Družabni 

večer se prične na terasi 

hotela Bellevue**** in 

nadaljuje v Kamin sobi od domačih dobrotah. 

 

Konferenčna stran 

Vse informacije o konferenci so dosegljive na http://www.skupnost-vss.si/. 

Kontaktna oseba za potrditev prijave in informacije: 

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, vodja projektov Skupnosti VSŠ 

Telefon: +386 40 727 229 

E-mail: sekretariat@skupnost-vss.si 

http://www.skupnost-vss.si/?p=2615
file:///D:/Dropbox/Moji%20dokumenti/SVSŠ/POSVET/2012/sekretariat@skupnost-vss.si

