Delavnica Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri
v lokalni skupnosti

Dostop do lokacije dogodka
Tkalka, Tkalski prehod 4, Maribor
Z mestnim potniškim prometom
Najbližja postajališča mestnega avtobusa so:





postaja Glavni trg-Židovska na Glavnem trgu (linije št.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 151)
postaja Kneza Koclja-Vetrinjska na ulici Kneza Koclja (linije št.: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 151)
postaja Slomškov trg na Slomškovem trgu (linija št. 8)
postaja TPC City na Titovi cesti (linije št.: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 151)

Prva tri postajališča so od Tkalke oddaljena 3-4 minute hoje, postajališče na Titovi cesti pa 6-7 minut hoje.
Vozni redi mestnega potniškega prometa se nahajajo tukaj.

Z vlakom in medkrajevnim-primestnim avtobusom
Poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red). Tkalka je od glavne
železniške in avtobusne postaje oddaljena 15 min hoje.

Z avtom, a s sopotniki: deljenje avtomobila
Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za deljenje prevoza.
Brezplačnih parkirnih mest v bližini Tkalke ni na voljo. Udeleženci dogodka imajo možnost najbližjega
parkiranja na Parkirišču Center na Slomškovem trgu (280 m, 4 min hoje), v garažni hiši F-City na Ulici Vita
Kraigherja (350 m, 4 min hoje) in na Parkirišču Loška na Loški ulici (400 m, 5 min hoje). Cena parkiranja na
območjih, namenjenih dolgotrajnemu parkiranju (bele cone), se giblje od 0,80 €/uro (razen na Slomškovem
trgu v coni 4 je ura parkiranja 1,50 €/uro). Cena parkiranja v garažni hiši City je 1,60 €/uro (za vsako
naslednjo parkirno uro se cena zniža).
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