
 UNIVERZA V MARIBORU 
 
V sklopu Informativnih dni, ki bodo na Univerzi v Mariboru potekali v petek, 9. februarja in v soboto, 
10. februarja, bo Študentski svet Univerze v Mariboru v petek, 9. 2. 2018, organiziral: 

 Brezplačno krožno avtobusno vožnjo po Mariboru, v sklopu katere se bo avtobus ustavil 
pred vsemi fakultetami Univerze v Mariboru, ki so locirane v mestu. Krožna vožnja se bo 
pričela na avtobusni postaji pred glavno železniško postajo v Mariboru predvidoma ob 8.45. 
Plan vožnje lahko najdete v prilogi.  

 Brezplačen avtobusni prevoz je organiziran tudi do Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske 
vede, ki je locirana izven Maribora, v Hočah. Avtobus bo svojo vožnjo pričel na avtobusni 
postaji pred glavno železniško postajo v Mariboru in bo proti Hočam odpeljal predvidoma ob 
8.45. Bodoče študente bo nato pripeljal tudi nazaj na rektorat Univerze v Mariboru 
(Slomškov trg 15, Maribor).  

 
Avtobusa bosta opremljena z logotipom Univerze v Mariboru, bodoče študente pa bodo na glavni 
železniški postaji Maribor sprejeli študentski predstavniki različnih fakultet.  
 

 

 UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

Posebno obvestilo za dijake pred informativnimi dnevi 2018 

 
 

BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ NA PRIMORSKO V ČASU INFORMATIVNIH DNI 

Drage dijakinje in dijaki! 
 
Univerza na Primorskem bo v času informativnih dni, ki bodo v drugem tednu februarja, v petek, 9. 2. 
2018, organizirala brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – 
Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – Portorož (in povratek). Odhod iz Murske Sobote je predviden 
ob 4.00 uri, prihod v Portorož pa okrog 10. ure. Povratek na isti relaciji je predviden z odhodom ob 17. 
uri iz Portoroža. Informativni dan v petek je razdeljen na dva termina: jutranji se bo pričel 
z dobrodošlico dijakom na Titovem trgu v Kopru ob 10. uri in nato nadaljeval na posamičnih 
fakultetah (predvidoma ob 11. uri), popoldanski pa ob 15. uri na sedežih fakultet. 
 
Da si pravočasno zagotovite mesto v avtobusih, izpolnite e-prijavo in posredujte podatke, ki jih 
organizator potrebuje za organizacijo potrebnega števila prostih mest. E-prijave zbirajo do vključno 
6. 2. 2018. Ne zamudite roka! 
 
E-prijava je možna preko naslednje povezave: https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-
prevoz. 
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