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»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji« 

 

Splošne informacije o 5. SPP 

 

Prijava 

Rok za prijavo udeležencev je 30. september 2019. Prijavljeni udeleženci bodo prejeli elektronsko 

potrditev prijave za 5. SPP. Obrazec za prijavo se nahaja na sledeči povezavi: http://drustvo-

podezelje.si/podezelski-parlament/slovenski-podezelski-parlament/prijavnica-na-5-spp. 

Stroški 

Udeležba na 5. SPP je brezplačna.  

Prihod na lokacijo 

Za organizacijo potovanja na 5. SPP udeleženci poskrbijo sami. Najbližja letališča so Maribor, Zagreb, 

Ljubljana in Gradec. Najbližji železniški in avtobusni postaji sta v Pragerskem in Ptuju. Z letališč ni 

direktnih povezav do Ptuja. Priporočamo storitev GoOpti ali najem avtomobila.  Po posebnem 

dogovoru lahko organizatorji poskrbijo za organizacijo prevoza z letališča do Ptuja za omejeno število 

udeležencev iz tujine. Več informacij glede letališč in železniškega prevoza je spodaj: 

Najbližja letališča:  

Letališče Ljubljana (LJU)  https://www.fraport-slovenija.si 
Letališče Maribor (MBX)  http://www.maribor-airport.si  
Letališče Zagreb (ZAG)   http://www.zagreb-airport.hr/  
Letališče Gradec (GRZ)  https://www.flughafen-graz.at/  
 
Najbližje železniške postaje:  
Ptuj (18 km) 
Pragersko (15 km) https://www.slo-zeleznice.si 

 
Prihod z avtomobilom  
Avtocesta A1 – izvoz Slovenska Bistrica sever 
Avtocesta A4 – izvoz Hajdina ali Lancova Vas 
 

Obroki 

Stroškov za obroke in osvežilne pijače ter prigrizke med dogodki 8. in 9. Oktobra 2019 za udeležence 

ni, saj so sofinancirani s strani partnerjev 5. SPP.   
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Prenočitev 

Stroške prenočitve krijejo udeleženci sami ali njihove organizacije. Povračila stroškov za prenočitev 

ni na voljo. Priporočamo prenočišča v najbližjem mestu Ptuj ali v bližnji okolici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prireditveni prostor 

Prvi dan bodo delavnice potekale razpršeno po Halozah, o lokacijah pa vas bomo obvestili naknadno. 

Večerna slovesna razglasitev nagrajencev in večerja prvega dne ter drugi dan pa bosta potekala v 

Kulturno poslovnem centru Majšperk. https://www.majsperk.si/index.php?stran=kpc-majsperk 

 

https://www.majsperk.si/index.php?stran=kpc-majsperk
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Navodila za parkiranje pri Kulturno poslovni center Majšperk  

 
Smeri prihoda: 

S1 Prihod v Majšperk iz smeri Slovenska Bistrica 
S2 Prihod v Majšperk iz smeri Ptuj 

S3 Prihod v Majšperk iz smeri Rogatec 

 
Lokacija 5. SPP 
Kulturno poslovni center Majšperk 
Majšperk 39, 2322 Majšperk 

 

Parkirišče: 

P1 pri KPC Majšperk, Majšperk 39 
Google map navodila za pot 

P2 pri Športnem parku Majšperk  

Google map navodila za pot  
 

 

P1 

P2 

S1 

S2 

S3 

https://www.google.com/maps/dir/Ob%C4%8Dina+Maj%C5%A1perk,+Maj%C5%A1perk+39,+2322+Maj%C5%A1perk/@46.3496197,15.7338074,361m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47658824fddfbe01:0x3cde349961b94b5d!2m2!1d15.7357996!2d46.3497538!1m0!3e0?hl=sl-SI
https://www.google.com/maps/dir/Ob%C4%8Dina+Maj%C5%A1perk,+Maj%C5%A1perk+39,+2322+Maj%C5%A1perk/46.3495265,15.7329301/@46.349683,15.7333507,371m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47658824fddfbe01:0x3cde349961b94b5d!2m2!1d15.7357996!2d46.3497538!1m0!3e2?hl=sl-SI

