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Seznam pojmov, kratic in okrajšav 

P+R  je okrajšava za angleško frazo »Park and Ride«, ki jo v slovenščino 

prevajamo kot »Parkiraj in presedi« Je sistem vozlišč, ki prostorsko, 

organizacijsko in pogosto tudi cenovno združujejo parkirišča s 

postajališči oziroma sistemom JPP. 

Modal split; tudi struktura prometnih načinov, je razdelitev deležev potovanj, glede 

na prometno sredstvo na določenem območju. Modal split je 

najosnovnejši kazalnik razvoja trajnostne mobilnosti v določenem 

mestu.  

Drop-off point; tudi Kiss and Ride (K+R); je površina, ki je rezervirana ali prednostno 

namenjena ustavljanju osebnih vozil z namenom, da ta odložijo 

sopotnike, ti pa nadaljujejo vožnjo na drug način.  

Sopotništvo; tudi car pooling; praksa združevanja voženj z namenom optimizacije uporabe 

osebnega avtomobila.  

Avtobusno postajališče je označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, 

ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov.  

Javni prevoz (JPP) je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom 

prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene. Javni linijski 

prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, ki se opravlja na 

določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu, ceni in 

splošnih prevoznih pogojih. Opravlja se kot medkrajevni linijski in mestni 

linijski prevoz potnikov. Medkrajevni linijski prevoz je javni prevoz 

potnikov med dvema ali več kraji. Mestni linijski prevoz (MJPP) je 

javni prevoz potnikov, ki ga občina kot javno službo organizira znotraj 

naselja.  

Mestno središče; je pojem, ki za potrebe lokalne uprave, za potrebe statistike in v 

strokovni literaturi ni enolično in splošno uporabno definiran (sorodni so 

izrazi mestno jedro, tudi staro mestno jedro, angleško central 

bussisness district ali CBD). Da bi se izognili dolgim opisom (kot na 

primer predel mesta, kjer so skoncentrirani cilji potovanj na delo, šolanje 

in po opravkih) bomo v tem dokumentu pod izrazom »mestno središče« 

razumeli tisti predel mesta, kjer celostna prometna strategija (ali sorodni 

dokumenti) pričakuje izvajanje ukrepov omejene uporabe osebnega 

motoriziranega prometa in posledično spremembe modal splita. 

Gravitacijsko območje mesta (angleško commuting zone) je izraz, ki ga bomo v 

nadaljevanju tega dokumenta uporabljali kot območje, iz katerega v 

mestno središče redno (dnevno) potuje večje število ljudi na delo, 

šolanje ali po opravkih. Neka občina (zanesljivo) spada v gravitacijsko 

območje drugega mesta, če vsaj 15% njenih rezidentov tja redno potuje.  

Sistem izposoje javnih koles je sistem, v katerem si lahko uporabniki izposojajo kolesa in 

jih po opravljeni vožnji vrnejo na drugi lokaciji. Sistem je lahko 
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avtomatiziran ali pa vezan na izposojevalnice z osebjem (lahko so 

vezane na lokale, storitve …), mora pa imeti vsaj dve postaji.  
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1 Uvod 

V mestnih središčih se soočamo z vedno večjimi izzivi, povezanimi z okoljem in kakovostjo 

življenja. Emisije toplogrednih plinov in prometni zastoji postajajo vse večja težava, hkrati pa 

se vedno bolj uveljavlja potreba po bolj aktivnem življenju. Zato je treba spremeniti potovalne 

navade ljudi, da bi se izboljšala kakovost življenja v mestnih središčih. Ključni izzivi pri 

spremembi potovalnih navad v mestnih središčih so: 

• Povečan cestni promet z osebnimi avtomobili in prometni zastoji v času konic. 

• Veliko število osebnih avtomobilov v mestnem središču, ki povečuje onesnaženje 

zraka in negativno vpliva na okolje. 

• Težave pri dostopnosti do mestnega središča z javnim prevozom. 

Cilji aktivnosti za spremenbo potovalnih navad so predvsem: 

• Zmanjšanje števila osebnih avtomobilov v mestnem središču. To bo prispevalo k 

izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in obiskovalcev mestnega središča. 

• Povečanje uporabe javnega prevoza in trajnostnih potovalnih načinov, kot sta 

kolesarjenje in pešačenje. To bo prispevalo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov 

in izboljšanju zdravja ljudi. 

• Povečanje dostopnosti do mestnega središča z javnim prevozom za obiskovalce 

dogodkov. To bo prispevalo k lažjemu in hitrejšemu premikanju med različnimi 

lokacijami za obiskovalce dogodkov, kar bo prispevalo k boljši izkušnji obiskovalcev. 

V demonstracijskem projektu »Upravljanje mobilnosti ob večjih dogodkih v mestnem 

središču«, ki je del aktivnosti v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (akcija C3.4), smo v 

sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) izvedli poskusno vzpostavitev parkirišča P+R 

na izbrani lokaciji1. 

Splošni cilj aktivnosti v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (akcija C3.4) je zmanjšanje 

okoljskega odtisa, ki ga povzroča cestni motorni promet s pomočjo spremembe potovalnih 

navad (in ne morda s spremembo energenta za pogon osebnih vozil). 

Cilj tega demonstracijskega projekta je zagotavljanje učinkovitejšega in bolj dostopnega 

javnega prevoza za obiskovalce večjih dogodkov, ki bi omogočal lažje in hitrejše premikanje 

med različnimi lokacijami. Hkrati pa smo z izboljšanjem ponudbe javnega prevoza in promocijo 

trajnostnih potovalnih načinov skušali spodbujati ljudje k uporabi javnega prevoza namesto 

osebnih avtomobilov, kar bi prispevalo k zmanjševanju onesnaženja in zmanjševanju prometa 

na cestah.  

V poročilu so predstavljeni načrtovane aktivnosti in ukrepi, ki smo jih izvedli, ter rezultati, ki 

smo jih dosegli.  

 

1 Poročilo je izroček po aneksu (AnnexII-BIS) pogodbe za izvedbo projekta LIFE17 IPC/SI/000007 LIFE-IP 

CARE4CLIMATE (stran 106): Demonstration project 3: MM of events focusing on environmentally friendly 

travel chains for visitors. 
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2 Splošno o P+R2 

2.1 Smernice za vzpostavitev sistema P+R  

Ministrstvo za Infrastrukturo je izdalo Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in 

presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih3 (v nadaljevanju Smernice), namenjene 

lokalnim skupnostim pri načrtovanju sistema in pripravi projektov kakovostnih vozlišč P+R. 

Smernice podajajo osnovna izhodišča o tem, kaj je uporabniku prijazno in kaj uporabnika 

prepriča, da prej parkira avtomobil in pot nadaljuje z javnim potniškim prometom ali kolesom 

iz javnega sistema izposoje, saj je vožnja z osebnim avtomobilom brez prestopanja brez 

dodatnih ukrepov najenostavnejša izbira. Zgrajena parkirna mesta niso zadosten pogoj, da jih 

ljudje uporabljajo, še manj pa se zaradi zgrajenih parkirnih mest zmanjša število ali dolžina 

prevoženih poti z osebnim avtomobilom. Običajno je prej obratno, več kot zgradimo parkirnih 

mest, bolj se poveča promet, večja je gneča na cestah in večji so seveda tudi izpusti. Zato je 

potrebna pri gradnji središč P+R velika previdnost, da bo gradnja res prispevala k skrajševanju 

poti obstoječih uporabnikov cest, ne bo pa na ceste privabila še več prometa.  

Vozlišča P+R so praviloma podporna aktivnost primarnim ciljem trajnostnih mestnih prometnih 

strategij. Ti cilji se v posameznih mestih sicer razlikujejo, a vsi želijo imeti v mestih več ljudi 

(zadovoljnih z okoljem in mobilnostjo) in hkrati manjši obseg cestnega prometa, tako tistega 

»v gibanju«, kot tako imenovanega »mirujočega«. Zadovoljstvo ljudi je težje neposredno 

meriti, medtem ko cestni promet laže merimo z njegovim obsegom (v enoti vozilo-km) ter 

škodljivimi posledicami in emisijami (nesreče, hrup, delci). Obseg neželenega mirujočega 

prometa izmerimo predvsem s podatkom o motornih vozilih, ki za več ur parkirajo na javnih 

površinah (ulicah, trgih, pločnikih, zelenicah).  

Vozlišča P+R presojamo predvsem po prispevku k zadovoljevanju primarnih ciljev celostnih 

prometnih strategij v slovenskih mestnih naseljih. Ugotavljamo ali:  

- vozlišče P+R zagotavlja zmanjšanje obsega cestnega prometa v mestu,  

- vozlišče P+R spodbuja zmanjšanje škodljivih emisij zaradi cestnega prometa, 

- vozlišče P+R omogoča zmanjšanje potrebe po parkiranju na javnih površinah v mestu,  

- vozlišče P+R ne olajšuje parkiranja v samem mestu (mestnem jedru) in posledično 

spodbuja uporabo osebnega avtomobila, kar bi bilo v nasprotju s cilji.  

Obstaja veliko sorodnih prevodov izraza P+R (angleško »park and ride«), v Slovenij 

uporabljamo predvsem izraz »parkiraj in presedi«4. Še širši je nabor interpretacij, kaj vse bi 

lahko interpretirali kot (pod)obliko P+R. Ena izmed definicij pravi, da je P+R »mesto, kjer se 

uporabniki z osebnimi avtomobili ali kolesom pripeljejo do postajališča oziroma postaje JPP 

ali čakalnega mesta za skupno rabo avtomobila, tam svoj avtomobil ali kolo parkirajo na za to 

predvidenem mestu ter nato svojo pot nadaljujejo s sredstvom JPP ali skupaj z drugimi 

potniki« (Comtois 2009). Ta definicija ne vključuje kombinacije prestopa iz avtomobila na kolo, 

vključuje pa dostop s kolesi in nato prestop na JPP. V splošnem lahko zapišemo, da so: 

 
2 Povzeto po nalogi Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, ki jo je za MZI v letu 2016 
izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Lep 2016) 
3 P+R: Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih 
(MZI 2017)  
4 Je uporabljen v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, (UL RS 99/15).  
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P+R so vse takšne lokacije, kjer vozniki osebnih avtomobilov s sopotniki lahko 

prestopajo na bolj trajnostne načine in oblike mobilnosti, pa tudi takšne lokacije, kjer 

lahko uporabniki trajnostnih načinov mobilnosti menjujejo sredstvo ali način 

potovanja.  

Tipov takšnih lokacij je veliko, zato jih poskušamo klasificirati po različnih kriterijih:  

Po kriteriju prometnega načina nadaljevanja poti bi prestopno mesto na bolj trajnostne 

načine in oblike mobilnosti lahko bilo:  

- parkirišče, ki omogoča predvsem prestop na JPP,  

- parkirišče, ki omogoča (predvsem) učinkovito kolesarjenje do ciljev v centru mesta,  

- parkirišče, ki omogoča (predvsem) presedanje v avtomobil z večjo zasedenostjo,  

- parkirišče, ki omogoča (predvsem) učinkovito pešačenje do centra mesta.  

Po kriteriju primarne ciljne populacije potovalcev:  

- za dnevne migrante na delo in šolanje,  

- za poslovne obiskovalce, izletnike in turiste,  

- za obiskovalce večjega števila posebnih dogodkov v mestih.  

Po kriteriju »kje - prostorsko«:  

- v primestju – pri izvorih potovanj,  

- na zunanjem robu mesta, 

- na neki notranji lokaciji – ob robu centra mesta, praviloma predela z omejeno uporabo 

motornega prometa.  

Po kriteriju »v mesto« ali »iz mesta«; P+R lahko namenimo tistim:  

- ki od zunaj prihajajo v mesto, pa jih želimo v neki točki spraviti na sredstva JPP (tudi 

kolo), da opravijo tako imenovano »zadnjo miljo« na okolju bolj sprejemljiv način; 

- rezidentom mest, ki potujejo iz mesta, pa jih želimo spodbuditi, da se z avtomobilom 

peljejo do postajališča JPP v mestu (po možnosti na robu mesta, ne v središču) in tam 

prestopijo na sredstvo JPP (tudi v avtomobil z večjo zasedenostjo...).  

Po kriteriju »koncentrirano ali razporejeno«:  

- velika/večja vozlišča P+R,  

- več manjših vozlišč P+R vzdolž neke linije JPP.  

Po kriteriju »velikosti mesta in parkirne politike v mestu«:  

- za velika mesta, kjer je dolgotrajno parkiranje v središču fizično in/ali cenovno resno 

omejeno; večini zaposlenim je brezplačno celodnevno parkiranje praktično 

onemogočeno; 

- za majhna mesta, kjer je praktično možno dolgotrajno zelo poceni ali brezplačno 

parkirati v radiju 10-minutnega pešačenja do vsakega in vseh ciljev v mestu. 
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2.2 Tipologija vozlišč P+R in praksa 

2.2.1 Tipi in zmogljivosti vozlišč P+R 

Smernice in referenčna vira5,6 v splošnem določata štiri tipe P+R vozlišč:  

- »A« označuje vozlišče ob vpadnici, hitro dostopno z avtoceste ob hkratni 
visokozmogljivi ponudbi JPP; uporabljajo ga uporabniki, ki se pripeljejo od daleč, kakor 
tudi lokalno prebivalstvo. 

- »B« so vozlišča, ki imajo – v primerjavi s tipom »A« - kakšno pomanjkljivost; so ali težje 
dostopna z avtom ali pa ponudba JPP ni zelo dobra. 

- »C« so P+R naprave v regiji, ob postajališčih JPP, blizu izvorov potovanj; uporablja jih 
lokalno prebivalstvo v regiji. 

- »D« označuje P+R napravo v bližini mestnega središča, na obrobju cone omejene 
uporabe motornih vozil, ki sicer ima ponudbo JPP, a omogoča predvsem nadaljevanje 
poti v mestna središča s kolesom ali peš ter lajša izvajanje restriktivnih parkirnih politik 
v mestnem središču. 

 

Tabela 1: Tipi in zmogljivosti parkirišč P+R  

Število parkirnih mest 
za avtomobile [ŠA] 

Tip; vpetost v 
prometni sistem 

Opis 

 
Nad 200 
 

 
A 

Veliko parkirišče (> 200 parkirnih mest) na obrobju 
mesta na lokaciji z zelo dobro ponudbo JPP (< 15 
minutni interval ponudbe) in ob visoko obremenjeni 
avtocesti ali glavni vpadnici (> 20.000 vozil PLDP). 

 
50 do 200 

 
B 
 

Večje parkirišče na obrobju mesta ali znotraj 
necentralnih mestnih četrti, ob dobri ponudbi JPP 
(vsaj 30 minutni interval), ob mestnih vpadnicah (> 
5.000 vozil PLDP). 

 
20 do 50 

 

 
C 

Je manjše parkirišče ob postajališču JPP na 
gravitacijskem območju mesta.  
 

 
50 do 200 

 

 
D 

Je manjše ali srednje veliko parkirišče na obrobju 
mestnih središč.  

 

 
5 Žaucer 2014, str. 14-17 
6 Lep 2016  
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Slika 1: P+R naprava tipa »C« (vir: Bayern 2009) 

 

Kriterij primerne zmogljivosti vozlišč P+R v realnih slovenskih razmerah ni zelo zahteven. Z 
izjemo Ljubljane imajo slovenska mesta obrnjen problem: kako zagotoviti, da bodo 
načrtovane in izvedene zmogljivosti sploh zasedene s ciljno populacijo (z osebnimi avtomobili 
tistih voznikov, ki so se ali bi se sicer vozili v mestna središča).  

 

 

 

Slika 2: Parkirišče v Rakičanu, imenovano P+R 

Primer P+R Murska Sobota 
(Rakičan): 

Avtorji nismo zaznali, da bi kdo od 
parkirajočih voznikov prestopil na 
avtobus (ali nadaljeval pot s 
kolesom). 

Parkirišče je zasedeno, a ne s ciljno 
populacijo. 

P+R Rakičan je izveden po vseh navodilih in priporočilih, korektno promoviran, sicer skromno, a 
redno frekventiran z lokalnim mestnim avtobusom do centra mesta, dobro označen, podane so 
obsežne informacije (sicer samo v slovenskem jeziku) o lokaciji avtobusnega postajališča, tarifah in 
možnosti plačevanja. Opremljen je s pokritimi kolesarnicami, lociran je ob zelo kakovostni kolesarski 
povezavi. Leži ob robu mesta ob glavni in tradicionalni vpadnici v mesto iz smeri vzhoda. Zasedenost 
z osebnimi avtomobili je ob koničnih urah (delovni čas ambulant in v času obiskov v bližnji bolnišnici) 
visoka. Vpetost v naselje je (zelo) dobra, saj je površina obljudena ter ponuja dodatno izrabo (ali vsaj 
možnost dodatne izrabe). A funkcija klasičnega P+R ne deluje. Stojala za kolesa samevajo. P+R 
naprava ne izpolnjuje pogoja ali praga konkurenčnosti osebnemu avtomobilu zaradi dejstva, da je v 
Mursko Soboto brez zastojev možno priti zelo hitro in tam poceni ali brezplačno parkirati. 
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2.2.2 Prakse vzpostavitve P+R v Sloveniji 

Osnovna funkcija P+R je prestopanje na JPP, torej je kvantificiranje te navezave ključen 
element za presojo učinkovitosti in smiselnosti vzpostavitve in financiranja neke naprave P+R. 
Da bi neka ponudba kolektivnega prevoza potnikov bila »ustrezna navezava na sistem JPP«, 
mora izpolnjevati pogoje: 

- Mora biti ustrezno pravno formalno regulirana. 

- Mora biti zadosti konkurenčna v smislu pogostosti odhodov, obdobja obratovanja in 
potovalne hitrosti.  

- P+R naprave morajo biti navezane na sistem JPP tako, da najdaljša pešpot od najbolj 
oddaljenega parkirnega mesta do postajališča ne presega 200 m in je primerno 
urejena, hitra in udobna. 

 

P+R naprave morajo biti navezane na sistem JPP tako, da je (za Maribor)7: 

- v času med 6.00 in 18.00 na delovni dan:  

o priporočena frekvenca 15 minut 

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter na delovni dan med 
18.00 in 22.00 ter med 5.00 in 6.00: 

o priporočena frekvenca vsaj 30 minut 

Primerne povezave z linijami JPP so samo tiste, ki vodijo do ožjega mestnega središča ter je 
njihova trasa speljana tako, da so potovalni časi konkurenčni osebnemu avtomobilu: 

- ne več kot dvojni čas vožnje z osebnim avtomobilom. 

 

  

Slika 3: Oddaljenost postajališča JPP od 
vhoda v P+R Rakičan je 180 m, od 
najbolj oddaljenih parkirnih mest več 
kot 200 metrov. 

Slika 4: Postajališče JPP ob vhodu v P+R, 
vzdolž parkirišč (P+R Ptuj); primer dobre 
prakse umeščanja postajališča. 

 
7 Navedbe v Smernicah za Maribor. 
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Vozlišča P+R v Ljubljani (Geržinič 2016) tudi dejansko funkcionirajo kot P+R. Po metodi 
sledenja kartic se na P+R Dolgi most kar 80% tistih mestnih kartic (»Urbana«), ki so se 
registrirale na parkirišču, pojavi na validatorjih lokalnih avtobusov. Ta odstotek je nižji na P+R 
Stožice (55%) in P+R Barje. Po drugi strani je praksa v Sloveniji pokazala, da sta (vsaj) dve 
parkirišči sicer označeni s P+R (Murska Sobota in Ptuj), a vozniki osebnih avtomobilov tam ne 
prestopajo na lokalne avtobuse. V primeru Murske Sobote je moteča tudi dokaj redka 
ponudba (frekvenca ena ura), na Ptuju pa je ob spreminjajoči se frekvenci (med pol ure in eno 
uro) moteča tudi dokaj dolga trasa mestne linije. 

 

 

Slika 5: Navezava P+R na sistem JPP, Rakičan 

Primer P+R Rakičan, mestna linija 
Sobočanec 2, 

postajališče pri P+R: 

- Frekvenca odhodov je ena ura. 

- Obdobje obratovanja ob 
delavnikih:  

- Odhodi iz P+R med 6:32 in 15:32.  

- Zadnji prihod na P+R 16:24. 

- Za pot do avtobusne postaje 
Murska Sobota po voznem redu 
potrebuje 14 minut. 

Navezava vozlišča P+R na kolesarske povezave 

Naprave »parkiraj in presedi« lahko razumemo tudi (na določenih lokacijah predvsem) kot 
naprave, kjer vozniki osebnih avtomobilov ter sopotniki prestopijo na kolo. V ta namen mora 
biti naprava P+R navezana na kolesarsko povezavo. Pri tem se uporabljajo: 

- kolesa za izposojo po principu bike-sharing (BicikeLj, Murska Sobota, Velenje), 

- lastna kolesa uporabnikov za nadaljevanje poti (parkirana na stojalih, pripeljana v 
avtomobilih), 

- lastna kolesa uporabnikov v prihodu, nakar kolesar presede na sredstva JPP ali 
prakticira sopotništvo. 

Vse tri zgoraj navedene oblike so zaželene kot dopolnilna ponudba JPP. 

 

P+R naprave morajo ponuditi primerno število parkirnih mest za kolesa, ki so zadostno 
varovana pred krajo. 
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2.3 Komplementarno izvajanje parkirne politike v mestu  

Možnosti parkiranja v mestih in mestnih središčih definirajo obseg cestnega motornega 
prometa. Brez ukrepov na področju parkirne politike so cilji trajnostnih prometnih politik v 
mestih težko dosegljivi, ukrepi ozaveščanja in spodbujanja uporabe prijaznih načinov 
mobilnosti pa slabo učinkoviti. Mesta, ki želijo uvajati sisteme P+R, morajo zato izvajati 
ustrezno, do določenih oblik parkiranja restriktivno, parkirno politiko. Ne glede na različne 
posebnosti mest imajo vsa mesta posredno ali neposredno dva cilja: 

- zmanjšati število parkiranih avtomobilov na javnih površinah8, 

- zmanjšati obseg z osebnimi avtomobili opravljenih poti. 

V mestih je veliko različnih parkirnih možnosti. Tabela 2 prikazuje pojavne oblike glede na 
lokacijo, lastništvo in pogoji uporabe.  

Tabela 2: Klasifikacija vseh pojavnih oblik parkiranja v mestih (prirejeno po viru Rye 2012) 

Lokacija 
Na javnih prometnih površinah (ulicah, trgih): 

“On-Street” 

Na dvoriščih, pred poslopji in v garažah: 

“Off-Street” 

Uporaba Javno Zasebno Javno 

Lastništvo Javno Zasebno Zasebno Javno 

Tip Zastonj Po ceniku Dovoliln. 
Časovna 
omejitev 

Zastonj Po ceniku Po ceniku Zastonj Dovoliln. 

 

Tabela 3 pa nakazuje pogosto situacijo v majhnih slovenskih mestih. Večina migrantov 
brezplačno celodnevno parkira na zasebnih parkiriščih, veliko jih zasede neplačljiva parkirna 
mesta na ulicah in drugih javnih površinah. Rezidenti z dovolilnicami in obiskovalci po krajših 
opravkih zasedejo plačljiva javna parkirišča ali garaže.  

Potencialni uporabniki P+R so predvsem tisti vozniki, ki brezplačno ali zelo poceni parkirajo 
na javnih površinah na ulici (pa tudi off-street), mesta pa želijo ta parkirna mesta ukiniti ali jih 
napraviti plačljiva. Mesta lahko kratkoročno ukrepajo predvsem na teh segmentih restriktivne 
parkirne politike.  

Tisti vozniki, ki imajo privatna, neplačljiva parkirišča (na dvoriščih in garažah pri delovnem 
mestu), se ne bodo odločali za P+R napravo. Takšnih je veliko (po ocenah 50% v Mariboru, vir 
Šerjan 2014, 60% v zahodnih mestih vir Litman 2009).  

Tabela 3: Deleži posameznih pojavnih oblik parkiranja v mestih (prirejeno po viru Šerjan 2014) 

Lokacija “On-Street” “Off-Street” 

Uporaba Javno Zasebno Javno 

Lastništvo Javno Zasebno Zasebno Javno 

Uporaba Zastonj Po ceniku Dovoliln. 
Časovna 
omejitev 

Zastonj Po ceniku Po ceniku Zastonj 

Deleži 
(vzorec) 

25% 10% 50 % 0% 5% 10% 

 
8 Obstajata sicer dva konkurenčna koncepta: »žive ulice« ali »živa dvorišča«. Če pristanemo na dejstvo, da avtomobil v mestu obstaja in 
da nekje parkira, lahko žrtvujemo ulice, da bi oživili dvorišča ali obratno... Oba koncepta hkrati lahko spodbujamo le, če zmanjšamo število 
avtomobilov v mestu, kar lahko naredimo »trdo« z ukinjanjem parkirnih mest (kar nato omiljujemo s P+R napravami) ali z umikom parkirnih 
mest »pod zemljo« ali »v stavbe«. 
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Dolgoročno lahko mesta vplivajo na vse segmente parkiriranja, predvsem z izvajanjem politike 
maksimiranja parkirnih standardov v procesu izdajanja gradbenih dovoljenj za velike 
generatorje prometa. 

 

Uvajanje P+R naprav v bistvu pomeni izgradnjo novih parkirnih mest (PM), predvsem za 
osebne avtomobile, kar je v nasprotju s splošnimi načeli trajnostne mobilnosti. Kar nekaj je 
primerov v tujini, ko je izgradnja P+R naprav na robovih mest in blizu mestnih središč, v bistvu 
generirala promet z osebnimi motornimi vozili, pritegnila nekatere uporabnike JPP, da so 
presedli v osebni avtomobil ter v splošnem poslabšala modal split.  

Smernice zato priporočajo, da mesta, ki vpeljujejo P+R naprave:  

- ukinjajo ustrezno normirano število brezplačnih parkirnih mest (NBPM) na javnih 
površinah v mestnem središču, 

- spreminjajo brezplačna parkirna mesta v plačljiva, 

- podražijo plačljiva parkirna mesta. 

 

 

Slika 7: Presežena zmogljivost P+R naprave 
(vir: Bayern 2009)  

Literatura in priporočila navajajo, da bi morale biti 
kapacitete določene P+R naprave zadostne, kar 
praktično pomeni, da so vedno na voljo prosta 
parkirna mesta. Potrebne oziroma zadostne 
kapacitete P+R se sicer lahko določajo teoretično 
(modelsko). Z uporabo statističnih enačb logistične 
distribucije (logit) se izračunava delež voznikov, ki 
bi/bo izbral P+R napravo (npr. Križan 2013). V 
enačbah so odločilnejše spremenljivke kakovost 
ponudbe JPP (frekvenca, cena, zanesljivost) ter 
parkirna politika v središču mesta (delež voznikov z 
zagotovljenimi parkirnimi mesti, tveganje zastojev, 
cena celodnevnega parkiranja, vrednost časa). 
Izračuni kažejo, da se v odvisnosti od kakovosti in 
konkurenčnosti ponudbe JPP in ob tradicionalnih 
parkirnih politikah v mestih za P+R odloča med 2% 
»mimovozečih« (iz smeri prihajajočih) do 20% 
»mimovozečih« (iz smeri prihajajočih).  
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2.4 Zahteve za konkurenčnost vozlišč P+R 

Metoda za osnovno oceno konkurenčnosti predlagane P+R naprave je orodje s katerim lahko 
načrtovalec presodi, kakšen je potencial za preusmeritev dela voznikov na P+R. Metoda je 
neposredno uporabna za P+R naprave tipa »A«, »B« in »C« ter posredno za tip »D«. Gre za 
grobo metodo, ki pa vseeno daje osnovno oceno smiselnosti uvedbe naprave P+R. 

Primerjamo povprečne posplošene stroške potovanja med tako imenovano točko razcepa 
»R« in nekim referenčnim ciljem v središču obravnavanega mesta. Točka razcepa »R« je tista 
lokacija na cestnem prometnem omrežju, kjer voznik lahko zavije z glavne vpadnice, da bi 
uporabil napravo P+R. Posplošene stroške za uporabo osebnega avtomobila (OA) izračunamo 
po shemi, prikazani v tabeli 4, za uporabo sistema P+R pa po shemi, prikazani v tabeli 5. 

 

Tabela 4: Shema za izračun posplošenega stroška za uporaba osebnega avtomobila (OA): 

 

 

 

Element Opis Posplošeni strošek 
 

tv 
 
Čas vožnje [min]: 
 

Je čas vožnje z osebnim avtomobilom, 
vključno s časom, potrebnim za parkiranje, 
od točke »R« do brezplačnega parkirišča na 
robu mestnega središča 

Je vrednost časa (VOT), pomnožena s 
časom vožnje:  
 

VOT x tv 
 

 
L 
 
Dolžina [km] 

Je dolžina poti od razcepa »R« do parkirišča 
»P«. 

Je dvojna dolžina poti, pomnožena z 
neposrednim občutenim stroškom 
kilometra uporabe OA (KM): 
 
2 x L x KM 
 

 

th 
 
Čas hoje [min] 

Je čas hoje od ali/ali 
- brezplačnega  parkirišča do robu mestnega 

središča do izbranega referenčnega cilja 
»B« v središču mesta. 

Je vrednost časa (VOT), pomnožena s 
časom hoje: 
 

VOT x th 

 

 

Referenčni uporabnik je dnevni migrant na delo ali šolanje, ki redno potuje v mestno središče. 
Za razliko od občasnega uporabnika poseduje abonentsko vozovnico za JPP ali (in) mestno 
kartico. Njegova občutena vrednost časa (VOT) je polovica vrednosti povprečne delovne ure 
zaposlenega za statistično regijo, v kateri leži P+R naprava. 

 

 

B P R 

Parkirnina 

𝑡𝑣 𝑡ℎ
⬚ 

   Cilj 
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Tabela 5: Shema za izračun posplošenega stroška uporabe P+R in JPP: 

 
Element Opis Posplošeni strošek 

 

tv 
 
Čas vožnje [min] 

Je čas vožnje od točke »R« na vpadnici do 
nekega parkirnega mesta »na sredi« P+R 
naprave, vključno s časom potrebnim za 
plačilo parkirnine oziroma registracijo kartic. 

Je vrednost časa (VOT), pomnožena s 
časom vožnje:  
 

VOT x tv 

 

 

t'h , tt 

 
Čas hoje in čakanja 
[min] 

Je čas hoje od referenčnega parkirišča na 
P+R do postajališča JPP  
ter  
polovica frekvence ponudbe JPP. 

Je vrednost časa (VOT), pomnožena s 
časom hoje in čakanja:  
 

VOT x ( t'h + tt )  

 

 

tJPP 
 
Čas vožnje 
avtobusa [min] 

Je čas vožnje avtobusa po voznem redu. Je vrednost časa (VOT), pomnožena s 
časom vožnje:  
 

VOT x tJPP 

 

Cena parkiranja in 
uporabe JPP 
[€/delovni dan] 

Je cena parkiranja in uporabe JPP (tja in 
nazaj). 

Je vrednost za tipičnega rednega 
uporabnika (imetnika abonentskih ali 
mestnih kartic). 

 

t''h  
 
Čas hoje [min] 

Je čas hoje od izstopne postaje JPP do 
referenčnega cilja »B« v mestnem središču. 

Je vrednost časa (VOT) pomnožena s 
časom hoje:  

VOT x  t''h   

 

 

Načrtovana naprava P+R mora doseči določen prag konkurenčnosti. Smernice navajajo, da 
mora biti za naprave tipa »A« vsaj 1 : 2 , za naprave tipa »B« in »C« pa vsaj 1 : 2,5 . 

Za P+R naprave tipa »D« je prag konkurenčnosti po gornji metodi manj primerno izračunavati, 
zato morajo tovrstne naprave izpolnjevati predvsem zahteve komplementarnosti parkirne 
politike. 

  

B P R 
𝑡𝑣 𝑡ℎ

′′ 

𝑡ℎ
′  ; 𝑡𝑡 

𝑡𝐽𝑃𝑃 
T 

      Cilj Postajališče        P&R 



 

 
 

18 
 

2.5 Opremljenost naprav P+R 

 

Med gradbene elemente in opremo naprav P+R uvrščamo predvsem: 
- parkirna mesta za avtomobile, gibalno ovirane voznike, motorje, bivalnike in turistične 

avtobuse, 
- mesta za »Kiss + Ride« oziroma sopotništvo in avtotaksi, 
- čakalnice, nadstrešnice, sedeže in klopi, 
- sanitarije, 
- parkirna mesta in opremo za kolesa in kolesarje, 
- površine za pešce, 
- zasaditve in zelene površine, 
- polnilnice in opremo za odpadke, 
- razsvetljavo in opremo za varovanje ter zagotavljanje varnosti, 
- komunalno opremo, 
- opremo za informiranje, 
- kartomate, parkomate in zapornice. 

 

  

Slika 8: Kartomat z letaki o uporabi 
naprave P+R (P+R Rakičan) 

Slika 9: Informacije o ceni in možnostih 
plačila uporabe P+R naprave (P+R 
Rakičan) 

Da bi za neko P+R napravo predpisali obvezno, želeno in možno dodatno opremo ter 
specificirali njene zmogljivosti in lastnosti, je treba predlagano P+R napravo najprej uvrstiti v 
enega izmed tipov glede na kriterij povezanosti v prometni sistem ter zanje določiti 
zmogljivost v enoti števila parkirnih mest za osebne avtomobile (ŠA).  
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2.5.1 Opremljenost naprave P+R za več kot 200 parkirišč, tipa »A«   

Tabela 6: Minimalne in priporočene zahteve in oprema za P+R naprave tipa »A« s predvidenimi vsaj 200 PM: 

Element Metoda/vrsta Vrednost 

Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Št. dnevnih migrantov iz smeri Število vozil med 6:00 in 9:00 na vpadnicah ob P+R Vsaj 4.000  

Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 15 min. 

Privlačnost naprave 
Dosežen mora biti prag konkurenčnosti naprave 
P+R. 

Vsaj 1 : 2 

Izvajanje parkirne politike 

Mesto mora ukiniti enako normirano število 
parkirnih mest v mestnem središču oz. vsaj ½ 
normiranega št. parkirnih mest, če gre za P+R, ki ga 
koristijo migranti v drugo mesto. 

Vsaj 200 

Mesto mora izvajati parkirno politiko na celotnem območju občine.  

Zahtevana oprema in kapacitete: 

Število parkirnih mest za avtomobile 
PM (ŠA) 

Standardne širine, 25m2  > 200 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane, 5% od PM (ŠA), 30m2  > 10 ;  

Število parkirnih mest za motorna 
kolesa PM (ŠM) 

Zavzamejo površino 3m2 1 / 20 PM (ŠA),  
vsaj 10 

Mesto za taksi, sopotništvo, »drop 
off« 

1 / 100 PM (ŠA), 30m2  Vsaj 2 

Stojala za kolesa PM (ŠK) Zavzamejo površino 1m2  Vsaj 40 % PM (ŠA) 

Servisno stojalo za kolesa 1 / 100 PM (ŠK) Vsaj 2 

Nadstrešnica za kolesa  10 % PM (ŠK) 

Omarice za kolesa ali kolesarnica v omarici/zaklenjenih 10% PM (ŠK) 

Postaja za polnjenje električnih koles 1 polnilno mesto na 50 PM (ŠK) Vsaj 4 

Postaja za polnjene električnih 
motornih koles 

Vsaj 1 1 

Stranišče   Vsaj 1 Ž / 200 PM,  
1 M / 200 PM 

Stranišče za invalide, previjalnice Da Vsaj 1 

Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 5 % PM + 4/JPP 

Ekološki otok 1 / 200 PM Vsaj 1 

Osvetlitev 1 svetilo na 400m2 , javna ali fotovoltaika,  Da 

Video nadzor  Da 

Gasilni aparat 1 / 200 PM Vsaj 1 

Oznake za slepe in slabovidne  Da 

Ozelenitev Drevesa (senčenje) 1 drevo / 4 PM 

 Zelene in pohodne površine 3,15m2 / PM 

Postajališče JPP Mestni JPP, medkrajevni JPP Vsaj 1  
Nadstrešnica s sedeži Število nadstrešnic (površine 8m2)  na postajališče 

odvisno od števila sedežev, teh mora biti 1,5% od PM 
8 – 30 sedežev 
1 – 3 nadstrešnice 

Klopi  Zunaj postajališč  1 / 100 PM 

Informacija o ponudbi JPP Informacijska tabla z voznim redom in tarifami Da 

Prikazovalnik zasedenosti parkirišč Na glavni vpadnici (vpadnicah) Da 

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 

Število parkirnih mest za bivalnike PM 
(ŠBI) 

Če je takšen regijski koncept 
 

vsaj 5 mest,  
55m2 / 1 PM (ŠBI) 

Število parkirnih mest za turistične 
avtobuse PM (KB) 

Če je takšen mestni ali regijski koncept vsaj 2,  
80m2 / 1 PM (KB) 

Terminal  sistema za izposojo javnih 
koles 

Max. 100 m oddaljeno od P+R 
 

Čakalnica na JPP, s treh strani zaprt 
prostor s sedeži 

Na postajališču JPP z nižjo frekvenco, a večjo potovalno hitrostjo (vlak) tudi na 
postajališčih, izpostavljenih vremenskim vplivom 

Prikazovalnik prihodov JPP 

Električno napajanje vozil 
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Električno napajanje za bivalnike 

Zaščita proti toči 

Defibrilator 

Protihrupna zaščita 

Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče,  
1 / 200 PM 

Če je takšen režim 

Zaračunavanje voznine JPP Avtomatska blagajna za vozovnice Če je takšen tarifni 
sistem 

Nadzor vstopa vozil 
 

Zapornice, vsaj 2 stezi za vstop in 2 za izstop Če je takšen režim 

Višinske zapornice Če je takšen režim 

Preprečevanje vstopa tovornim vozilom Če je takšen režim 

Tuši Če so v konceptu predvideni bivalniki, obvezno 

Pitnik 

WiFi 

Ostala oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 

Ponudba hrane in pijače 

Polnilnica telefonov 

Poštni nabiralnik 

Otroško igrišče 

Bankomat 

Pralnica vozil 

Črpalka za fosilna goriva 

Informacijske table, turistično-informacijska točka 

Praznjenje stranišč bivalnikov 

 

 

2.5.2 Opremljenost naprave P+R za 50 do 200 parkirišč, tipa »B«  

Tabela 7: Minimalne in priporočene zahteve in oprema za P+R naprave tipa »B« s predvidenimi 50 do 200 PM: 

Element Metoda/vrsta Vrednost 

Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Št. dnevnih migrantov iz smeri Število vozil med 6:00 in 9:00 na vpadnicah ob P+R Vsaj 2.000  

Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 30 min. 

Privlačnost naprave 
Dosežen mora biti prag konkurenčnosti naprave 
P+R. 

Vsaj 1 : 2,5 

Izvajanje parkirne politike 

Mesto mora ukiniti enako normirano število 
parkirnih mest v mestnem središču oz. vsaj ½ 
normiranega št. parkirnih mest, če gre za P+R, ki ga 
koristijo migranti v drugo mesto. 

50 - 200 

Mesto mora izvajati parkirno politiko na celotnem območju občine.  

Zahtevana oprema in kapacitete: 

Število parkirnih mest za avtomobile 
PM (ŠA) 

Standardne širine, 25m2 50 - 200 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane, 5% od PM (ŠA), 30m2  3 – 10 

Število parkirnih mest za motorna 
kolesa PM (ŠM) 

Površine 3m2 Vsaj 4 (do 10) 

Nadstrešnica za kolesa 10 % PM (ŠK) pokritih  

Varne kolesarnice Omarice za kolesa ali zaklenjene kolesarnica 10% PM (ŠK) 

Stojala za kolesa PM (ŠK) Zavzamejo površino 1m2  Vsaj 40 % PM (ŠA) 

Servisno stojalo za kolesa  1 

Stranišče Skupno 1 
Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 5 % PM + 4/JPP 

Ekološki otok  1 

Osvetlitev 1 svetilo na 400m2 , javna ali fotovoltaika,  Da 
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Oznake za slepe in slabovidne  Da 

Postajališče JPP Mestni JPP, medkrajevni JPP Vsaj 1  

Nadstrešnica s sedeži 
Število sedežev je 1,5% od PM. 
Število nadstrešnic (8m2)  odvisno od števila 
sedežev. 

8 – 30 sedežev 
1 – 3 nadstrešnice 

Signalizacija Informacijska tabla z voznim redom in tarifami Da 

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 

Mesto za avtotaksi, sopotništvo, »drop 
off« 

1 / 100 PM (ŠA), 30m2  0 – 2 

Število parkirnih mest za bivalnike PM 
(ŠBI) 

Če je takšen regijski koncept,  
 

vsaj 5 mest,  
55m2 / 1 PM (ŠBI) 

Število parkirnih mest za turistične 
avtobuse PM (KB) 

Če je takšen mestni ali regijski koncept,  
vsaj 2,  
80m2 / 1 PM (KB) 

Terminal sistema za izposojo javnih 
koles 

Max. 100 m oddaljeno od P+R 5-20 koles 

Postaja za polnjenje el. koles   

Pitnik   

Stranišče, tuši, previjalnice Ločena stranišča (1 / 100 PM)   

Video nadzor   

Gasilni aparat  1 

Ozelenitev 
Drevesa (senčenje) 1 drevo / 4 PM 

Zelene in pohodne površine 3,15m2 / PM 

Klopi  Zunaj postajališč  1 / 100 PM 

Prikazovalnik zasedenosti PM Na glavni vpadnici  
Prikazovalnik prihodov JPP   

Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče Če je takšen režim 

Zaračunavanje voznine Avtomatska blagajna za vozovnice 
Če je takšen tarifni 
sistem 

Nadzor vstopa vozil 

Zapornice   

Višinske zapornice, če je takšna zasnova  

Preprečevanje vstopa tovornim vozilom  

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena in lahko predmet točkovanja: 

Ponudba hrane in pijače   
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2.5.3 Opremljenost naprave P+R za 20 do 50 parkirišč, tipa »C«  

P+R naprave tipa »C« so zelo zaželena in učinkovita oblika. Pri tem se soočamo z dejstvom, da takšna 
naprava razbremenjuje mesto, regijsko središče (to ima koristi), leži na območju druge občine (ta bi 
morala P+R izgraditi, torej tudi financirati), na njem pa pogosto parkirajo migranti iz tretje občine.  

 

Tabela 8: Minimalne zahteve in oprema za P+R naprave tipa »C« s predvidenimi 20 – 50 parkirišči  
Element Metoda/vrsta Vrednost 
 
Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Št. dnevnih migrantov iz smeri Število vozil med 6:00 in 9:00 na vpadnici Vsaj 1.000  
Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 60 min. 

Izvajanje parkirne politike 

Kadar je P+R parkirišče locirana znotraj območja mestne občine, mora 
mesto ukiniti enako normirano število parkirnih mest (20 - 50) v mestnem 
središču oziroma  
vsaj ½ normiranega št. parkirnih mest, če gre za P+R, ki ga koristijo 
migranti v drugo mesto9. 

Lokacija 
Lokacija na robu mesta ali že izven območja strnjene poselitve pri virih 
poti na območju mestne občine.  

 
Zahtevane minimalne kapacitete in oprema: 
Število parkirnih mest  Standardne širine 20 – 50 
Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane 4 – 10 
Stojala za kolesa  20 – 50 

Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 1 – 2 
Osvetlitev Javna ali fotovoltaika (senzorsko prižiganje) Da 
Ozelenitev Drevesa (senčenje) Da 
Postajališče JPP Mestni ali medkrajevni JPP Vsaj 1  

Nadstrešnica Na postajališču JPP Da 
Signalizacija Informacijska tabla z voznim redom in tarifami Da 
 
Oprema, ki ni prepisana: 
Nadstrešnica za kolesa   

Oprema za izposojo javnih koles   
Prikazovalnik zasedenosti parkirišč   
Prikazovalnik prihodov JPP   
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče Če je takšen režim 

Zaračunavanje voznine za JPP Avtomatska blagajna za vozovnice 
Če je takšen tarifni 
sistem 

Nadzor vstopa vozil Zapornice   
Nadzor vstopa vozil Višinske zapornice  

 
  

 
9 Na primer: P+R naprave v Domžalah, na Vrhniki, v Kamniku, v Grosuplju (razbremenjujejo predvsem Ljubljano), P+R naprava na 
Pragerskem razbremenjuje Maribor…  
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2.5.4 Opremljenost naprave P+R tipa »D«  

P+R naprava tipa »D« je zelo prikladna za slovenska majhna in zelo majhna mesta, ki želijo oživljati 
ulice in trge mestnega jedra (pogosto starega, zgodovinskega), pa ta cilj ovira predvsem pločevina na 
javnih površinah in gneča na ulicah, ki vodijo v ali skozi to mestno jedro.  

 

Slika 10: P+R naprava tipa »D«, Ptuj  

P+R naprava Ptuj, vzpostavljena 31.12.2014, leži 
ob starem mestnem jedru, s katerim je povezana 
z brvjo čez reko Dravo. Ta omogoča 
individualnim obiskovalcem, turističnim 
avtobusom, da obiščejo center mesta peš ali s 
kolesom.  

Migrantom na delo, šolanje in po opravkih ni 
zanimiva, saj je plačljiva, v bližini so na voljo 
brezplačna parkirna mesta. 

Četudi sameva, nudi oporo izvajanju politike 
oživljanja mestnih ulic in javnih površin. 

Tabela 9: Minimalne zahteve in oprema za P+R naprave tipa »D« s predvidenimi 50 - 200 parkirnimi mesti 

Element Metoda/vrsta Vrednost 

Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 60 min. 

Izvajanje parkirne politike 
Mesto mora ukiniti enako ali večje normirano število 
PM na javnih površinah v mestnem središču. 

50 - 200 

Mesto mora izvajati parkirno politiko na celotnem območju občine.  

Izvajanje politike racionalne rabe 
osebnih motornih vozil 

Bližina peš cone ali mestnega jedra, kjer se načrtujejo ali izvajajo restrikcije za 
uporabo osebnih motornih vozil (časovne prepovedi, skupna raba). 

Izvajanje kolesarju prijazne prometne 
politike 

Mesto mora imeti vzpostavljen sistem za izposojo javnih koles. Če takšnega 
sistema (še) nima, ga mora vzpostaviti do odprtja načrtovane P+R naprave. 

Minimalne kapacitete in oprema: 

Število parkirnih mest  Standardne širine 50 – 200 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane 4 – 20 

Stojala za kolesa  20 – 100 

Nadstrešnica za kolesa   

Varna kolesarnica Omejen dostop do kolesarnice 10-20 koles 

Terminal sistema za izposojo javnih 
koles 

Max. 100 m oddaljeno od P+R 5-20 koles 

Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 1 – 2 

Osvetlitev Javna ali fotovoltaika (senzorsko prižiganje) Da 

Ozelenitev Drevesa (senčenje) Da 

Postajališče JPP Mestni JPP Vsaj 1  

Nadstrešnica Na postajališču JPP Da 

Signalizacija JPP Informacijska tabla z voznim redom in tarifami Da 

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 

Število parkirnih mest za turistične 
avtobuse PM (KB) 

Če je takšen mestni ali regijski koncept 
vsaj 2,  
80m2 / 1 PM (KB) 

Prikazovalnik zasedenosti parkirišč   

Prikazovalnik prihodov JPP   

Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče Če je takšen režim 

Zaračunavanje voznine Avtomatska blagajna za vozovnice Če je takšen tarifni sist. 

Nadzor vstopa vozil Zapornice   

Nadzor vstopa vozil Višinske zapornice  
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2.6 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO P+R 

Postajališča 

Za potrebe delovanja P+R naprave se praviloma postajališče na novo vzpostavlja, premika 
oziroma širi obstoječe postajališče ali dodatno opremlja obstoječe postajališče. 

Postajališča so lahko cestna (na javnih cestah, avtobusna, kamor spadajo tudi mesta za 
parkirišča za avtotaksi ali »drop off point«), ob tirni infrastrukturi ali ob vodi. 

Kadar se vzpostavljajo ali spreminjajo avtobusna postajališča, se uporabijo določila Pravilnika 
o avtobusnih postajališčih (Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uradni list RS, št. 106/2011 z 
dne 27. 12. 2011). 

Razsvetljava 

Za izvedbo razsvetljave na P+R napravi se uporabi ustrezna tehnična regulativa ter določila 
Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Prometna signalizacija 

Za vodenje do P+R naprave: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21.12.2015 predvideva označevanje P+R naprav (imenuje jih 
»parkiraj in presedi«) s prometnim znakom z oznako 2413 (z različicami 2413-1 in 2413-2 ter 
9602-3). Znak se opremi z ustreznimi dopolnilnimi tablami (4101-4105). 

 

Za informiranje uporabnikov P+R: Zaželeno je ustrezno in pravočasno informiranje 
uporabnikov o zasedenosti P+R naprave ter o odhodih avtobusov, vlakov in ostali ponudbi 
(slika 16). Na P+R morajo biti jasno (vsaj v dveh jezikih) zapisane informacije in navodila o 
uporabi P+R naprave, potrebne in razumljive tudi neveščemu ali občasnemu uporabniku. 
Uporabnik mora biti obveščen o ceni uporabe in možnosti plačila (slika 11) ter pogojih 
uporabe (slika 12). 
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Slika 11: Informacije o zasedenosti P+R 
naprave in o odhodih sredstev JPP v 
mestno središče (vir: Bayern 2009) 

Slika 12: Splošni pogoji uporabe 
določene P+R naprave (vir: Bayern 2009) 

Za vodenje vozil po P+R: vertikalno signaliziacijo in talne označbe se uporabljata pravilnik in 
tehniška specifikacija: 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Uradni list RS, št. 
99/2015 z dne 21.12.2015. 

- TSC 02.401 : 2010 Označbe na vozišču: oblika in mere 

Pri čemer se v izogib napačnemu ali nenatančnemu parkiranju in posledično neracionalni 
izrabi razpoložljivih parkirnih mest ne uporabljajo minimalni gabariti. 

 

Zahteve za zgornji ustroj (materiali, asfalt) ter vzdrževanje 

Uporabijo se tehniške specifikacije: 

• TSC 06.610 : 2003 Lastnosti voznih površin: Ravnost 

• TSC 06.620 : 2002 Lastnosti voznih površin: Torna sposobnost 

• TSC 08.311 : 2005 Redno vzdrževanje cest – vzdrževanje prometnih površin: Asfaltna vozišča 

• TSC 08.312 : 2005 Redno vzdrževanje cest – vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest 
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2.7 Tarifni in plačilni sistemi in možnosti 

 

Tarifni sistem mora zagotavljati konkurenčnost vozlišča P+R. 

V spošnem imamo naslednje tarifne možnosti in njihove kombinacije: 

- Cena uporabe parkirišča; ta je lahko:  

o brezplačna, 

o pavšalna (za dan, z možnostjo različnih tarif za delavnike in ostale dneve) ali  

o pavšalna v obliki vrednostnega bona/kartice, praviloma vozovnic JPP, 

o vezana na časovno enoto in obdobje (z možnostjo različnih tarif glede na 
obdobje dneva, prve ure dražje/cenejše od naslednjih). 

- Cena uporabe JPP; ta je lahko: 

o brezplačna (ker ima mesto brezplačni JPP), 

o brezplačna, ker je uporabnik uporabo »pokril« s plačanim parkiranjem, 

o po veljavni tarifi za uporabo JPP (z možnostjo popustov, tudi zaradi uporabe 
P+R naprave). 

Imamo naslednje osnovne skupine uporabnikov: 

o rezidente,  

o redne migrante, 

o občasne uporabnike. 

Za uporabo sistema JPP in/ali parkirišč ločujemo: 

- imetnike mestnih kartic; te so lahko podarjene, naročniške, predplačniške, 

- abonente za sistem JPP (mesečne, sezonske, letne) in/ali  

- abonente za parkirišče (zakupljeno PM), 

- uporabnike, ki plačujejo sproti. 

Pri določitvi cene uporabe nekega P+R na določeni lokaciji lahko kombiniramo: 

- različne vrste zgoraj navedenih tarifnih sistemov, 

- različne višine elementov cene. 

Vseh možnih kombinacij zgoraj navedenih elementov cene je veliko. Ob tem moramo ločevati 
še med občuteno ceno in realno ceno. Mesto, ki prikazuje (ali dokazuje) konkurenčnost in 
smiselnost svoje načrtovane P+R naprave, »cilja« predvsem na: 

1. redne migrante na delo, šolanje iz regije v mestno središče (nerezidente), 

2. pogoste uporabnike lokacije v mestnih središčih (nerezidente), 

3. občasne uporabnike, obiskovalce in turiste. 
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2.8 Stroški izgradnje in vzdrževanja P+R naprave 

 

Vzpostavitev neke P+R naprave spremljajo (vsaj) naslednji stroški: 

- Investicijski: 

o vzpostavitev storitve JPP (nova trasa, deviacija obstoječe), 

o postajališča JPP, 

o parkirišče; kjer nastopajo (vsaj) stroški: 

▪ načrtovanja in projektiranja, 

▪ pripravljalnih gradbenih del, 

▪ izgradnje parkirišča in nameščanja opreme, 

o dostopne poti, 

o financiranja investicije, 

o pridobivanje zemljišča (nakup, najem, služnost). 

- Operativni: 

o podpora delovanju kakovostnega JPP, predvsem financiranje zadostne 
frekvence in kapacitete ponudbe, 

o vzdrževanje P+R naprave, 

o varovanje naprave, 

o upravljanje s stroški trženja in oglaševanja. 

Med neposrednimi prihodki so upravljavcu na voljo le prihodki iz parkirnin uporabnikov. 

 

 

Slika 13: Razpoložljivost prostora - cena zemljišča kot del stroška 
izgradnje in vzdrževanja parkirnega mesta - vplivata na odločitev 
investitorja o parkirnih površinah: na površini, v večetažnih 
ploščadih, garažnih hišah, podzemskih garažnih objektih (vir: 
Bayern 2009) 
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2.8.1 Stroški izgradnje P+R naprave 

Razpon stroškov izgradnje določenih vrst parkirnih mest v državah zahodne Evrope je velik, a 
vendar obstajajo tipične srednje vrednosti oziroma velikostni razredi, koliko izgradnja 
določenega tipa parkirnega mesta (lahko) stane. 

 

Tabela 10: Stroški izgradnje enega parkirnega mesta za osebni avtomobil (brez stroškov zemljišča) 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Za države zahodne Evrope, po viru Rye at al. 2012: 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnjavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

3.000  

V večetažni garažni hiši  15.000 – 20.000 

V podzemski garaži  30.000 – 40.000 

Nemčija, po smernicah za deželi Bavarsko in Brandenburg (vira Bayern 2009, Brandenburg 2013) 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Ob prometnici  Do 3.000  

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Samostojna ločena površina Do 4.000 

V večetažni garažni hiši  Med 15.000 – 20.000 

V podzemski garaži   Do 30.000 

Slovenija (vir, SOS 2015) 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

2.000 - 3.000  

Asfaltirana površina Vključno s sanitarijami, 
nadstrešnicami, polnilnimi mesti... 

4.000 – 5.000 

V večetažni garažni hiši  10.000 
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2.8.3 Stroški delovanja P+R naprave 

Po nemških priporočilih (vir Bayern 2009) so stroški obratovanja med 150 € in 300 € na leto 
na parkirno mesto. Drugi viri poročajo o še večjem razponu med 150 – 450 €/letno/PM (Rye 
2012).  

V življenjskem ciklu parkirnega mesta so torej stroški obratovanja in vzdrževanja praviloma 
višji od stroškov same investicije. Če je uporaba P+R brezplačna, odpadejo stroški za 
vzdrževnje opreme za pobiranje parkirnin, a tudi prihodki iz tega naslova.  

 

Tabela 11: Elementi in deleži stroškov delovanja in vzdrževanja P+R naprave (vir Bayern 2009) 

 P+R na prostem Parkirne hiše 

Vodenje uporabnikov 16 12 
Upravljanje 2 4 

Voda, kanalizacija 7 5 

Elektrika 7 23 

Odvoz odpadkov 3 1 
Čiščenje 8 5 

Zimska služba 20 5 

Negovanje zelenic 12 1 
Pregledi in vzdrževanje konstrukcije 16 31 

Pregled in vzdrževanje opreme 0 5 

Nadzor »spoštovanja« pravil 8 6 

Stroški zavarovanj 1 2 
 100 100 

 

 

Slika 14: Nadzor spoštovanja pravil in predpisov uporabe P+R naprave ter odstranjevanje 
zapuščenih vozil sta resen problem in strošek (vir: Bayern 2009). 
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2.9 Povzetek priporočil za vzpostavitev vozlišča P+R 

 

P+R naprave so podporna aktivnost oziroma del celostnih mestnih prometnih strategij, ki 
pomagajo zmanjševati zastoje na mestnih vpadnicah in razbremenjevati z osebnimi 
avtomobili preobremenjena mestna središča. Mesta, ki so izvajala strategije, kjer so bile P+R 
naprave del strategije razbremenjevanja mestnih središč, poročajo o redukciji cestnega 
motornega prometa med 3% in 20%. 

 

Uvajanje P+R pa lahko ima tudi negativne učinke, če mesta ne izvajajo ustrezne politike 
spodbujanja razvoja JPP ter demotiviranja uporabe osebnega avtomobila. Če so naprave 
neustrezno locirane, načrtovane in vzdrževane, so lahko povsem brez učinka. Povzročijo 
lahko: 

- da uporabniki JPP zaradi kakovostne ponudbe parkirnih mest opustijo uporabo 
sredstev JPP, 

- večje stroške, kot so neposredne in posredne koristi, 

- preusmerjajo voznike (po daljših poteh) do novih parkirišč. 

 

Da bi neka P+R naprava bila uspešna, mora biti zagotovljen: 

- hiter in zanesljiv javni potniški promet, 

- frekvenca ponudbe visoka, obratovalni časi dovolj dolgi, 

- občuteni stroški uporabe P+R (parkiranje in voznina za JPP) nižji kot občuteni stroški 
goriva, pakirnine in potrebnega časa za vožnjo v mestno središče, 

- dostop iz vpadnice do P+R naprave preprost in nezamuden,  

- vozila JPP, ki se iz P+R naprave vključujejo na prometnico, bi morala imeti prednost, 

- kapacitete parkirišč dovolj visoke, da uporabnik ne dvomi o tem, da bo našel parkirno 
mesto, 

- visok občutek varnosti, tako za osebno vozilo (kolo) kot za uporabo JPP.  

 

Stroški uvedbe naprave P+R so (lahko) visoki, še višji pa stroški obratovanja in vzdrževanja. 
Odločitev o tem, kakšna bo tarifna politika, kdo bo P+R napravo upravljal in vzdrževal, kakšen 
standard bodo uporabniki imeli, ima dolgoročne stroškovne posledice. 

S temi smernicami želimo predvsem zmanjšati tveganja za neuspešne izvedbe P+R naprav. Ob 
siceršnjih pravilih oblikovanja in opremljanja P+R naprav sta za učinkovito delovanje P+R 
naprav ključna predvsem: 

- konkurenčnost P+R naprave in 

- komplementarna parkirna politika mesta. 
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3 Demonstracijski projekt - uvod 

3.1 Splošno o odnosu do javnega prevoza potnikov 

Promocija javnega prevoza je ključnega pomena za spremembo potovalnih navad in 

izboljšanje kakovosti življenja v mestnih središčih. Da bi bolje razumeli, kakšen je odnos 

občanov do javnega prevoz potnikov, smo izvedli anketo. Anketiranje nam bo omogočilo 

pridobivanje kakovostnih podatkov, ki bodo ključni za določanje najbolj učinkovitih načinov 

promocije. 

Anketiranje lahko izvajamo na različne načine, kot so osebni intervjuji, telefonski intervjuji, 

spletna anketa ali terensko anketiranje. Anketiranje lahko poteka na različnih lokacijah, kot so 

avtobusne postaje, na cestah in v trgovinah. Anketirane osebe lahko vključujejo tako redne 

uporabnike javnega prevoza kot tudi tiste, ki ga redko uporabljajo. 

V našem primeru smo uporabili terensko anketiranje, in sicer na avtobusu ter tako vključili 

redne uporabnike javnega prevoza. 

Podatki, pridobljeni z anketiranjem, bodo koristni za določanje ciljnih skupin, ki jih želimo 

spodbujati k uporabi javnega prevoza. S pomočjo teh podatkov lahko določimo najbolj 

učinkovite načine promoviranja javnega prevoza. Če ugotovimo, da so potniki nezadovoljni s 

kakovostjo javnega prevoza, lahko spodbujamo uporabo javnega prevoza z izboljšanjem 

kakovosti storitev, kot so uvedba novih avtobusnih linij ali novih tehnologij z uvedbo 

električnega avtobusa. 

Z uvedbo električnega avtobusa v sistem javnega prevoza lahko izboljšamo kakovost storitve 

iz vidika uporabnika, saj so tišji in udobnejši za potnike, saj oddajo znatno manj hrupa. Prav 

tako prispevajo k boljšemu zraku v mestu, saj ne oddajo škodljivih emisij toplogrednih plinov. 

 

Slika 15: Promocija električnega avtobusa v središču mesta Maribor 
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3.2 Analiza anket  

V okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE je Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo v sodelovanju z javnim podjetjem za mestni potniški 

promet Marprom d.o.o. in Mestno občino Maribor izvedla preveritev zadovoljstva med 

uporabniki mestne avtobusne linije 8, kjer je bil v uporabi električni avtobus. 

Uporaba javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) je v veliki meri odvisna od kvalitete 

ponudbe oziroma izvajanja storitve prevoza potnikov. Kvalitetna storitev JMPP pomeni, da bo 

potnikom omogočena hiter, udoben in varen prevoz med dvema izbranima lokacijama10.   

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 7 vprašanj, ki so osredotočena na uporabo mestne linije 8, 

potovalne navade uporabnikov ter njihovo kakovost storitve prevoza z električnim avtobusom. 

Anketa se je izvajala v med 21. in 30. septembrom na električnem avtobusu. Anketo je 

uspešno izpolnilo 44 potnikov. V nadaljevanju so v obliki grafov in tabel prikazani nekateri 

izsledki opravljene raziskave. 

Anketa je pokazala, da je večina anketirancev ženskega spola (66%), medtem ko mladi do 25 

let predstavljajo 39% vseh anketirancev. Drugi največji delež tvori skupina starostnikov nad 

56 let (37%). Šoloobvezni otroci, dijaki in študenti predstavljajo 49% vseh anketirancev, 

medtem ko zaposleni in upokojenci predstavljata 34% in 18% vseh anketirancev. 

47% anketirancev je izbralo avtobus kot najpogostejše prevozno sredstvo, kar ni presenetljivo, 

saj se je anketiralo na avtobusu. Drugo najpogostejše prevozno sredstvo je pešačenje (20%), 

sledi pa kolesarjenje (13%). Vlak, avtomobil in souporaba avtomobila pa so manj uporabljena 

sredstva potovanja. 

 

Graf 1: Grafični prikaz odgovorov na vprašanje 1 med anketiranci 

Anketa je pokazala, da 38% vseh anketirancev uporablja avtobusno linijo vsak dan. Drugi 

največji delež anketirancev (35%) uporablja avtobusno linijo 2 do 4 krat na teden, kar kaže na 

pogosto uporabo, a ne tako pogosto kot vsak dan. 15% anketirancev pa uporablja linijo 1 krat 

 
10 Čelan M., Jurič B,. Klemenčič M., Lep M., Mesarec B., 2016. Analiza stanja ponudbe mestnega javnega potniškega prometa v Mariboru. 
Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. 
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tedensko. To kaže na različne potrebe in vzorce potovanja med anketiranci. V naslednjem 

vprašanju se je pokazalo, da pogosto oziroma zelo pogosto 53% vseh anketirancev uporablja 

tudi druge linije javnega mestnega potniškega prometa. To kaže na potrebo po različnih linijah, 

da bi se dosegle različne ponore potovanja. 44% anketirancev pa druge linije občasno 

uporablja. 

 

Graf 2: Grafični prikaz odgovora na vprašanje 2 

 

Graf 3: Grafični prikaz odgovora na vprašanje 3 

V nadaljevanju smo anketirance spraševali o tem, kdo po njihovem mnenju povzroča največ 

hrupa v mestu. Možnosti so bile: industrija, cestni promet, železniški promet, prireditve ali 

drugo. Nato smo nadaljevali z vprašanjem, kako bi po njihovem mnenju lahko zmanjšali hrup 

v mestu. Možnosti so bile: mestno središče se zapre za promet, več kolesarjev namesto 

avtomobilov, manj prireditev v mestnem središču, več javnega prevoza, drugo. 

Anketa je pokazala, da 61% vseh anketirancev meni, da je cestni promet največji povzročitelj 

hrupa v mestu, sledi pa jim industrija s 25%. Nekateri anketiranci so pod kategorijo "drugo" 
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navedli, da tudi motociklisti prispevajo k hrupu v mestu. Večina anketirancev (38%) meni, da 

bi več javnega prevoza prispevalo k zmanjšanju hrupa v mestu. 32% anketirancev podpira 

idejo, da bi zmanjšali hrup v mestu s povečanjem števila kolesarjev in zmanjšanjem števila 

avtomobilov. 23% anketirancev pa meni, da bi hrup v mestu zmanjšali z zaprtjem mestnega 

središča za promet. Nekateri anketiranci so pod "drugo" izpostavili potrebo po prepovedi 

vstopa motociklistom v mesto središče. 

Anketiranci so ocenili kakovost storitve javnega prevoza z električnim avtobusom in večina jih 

je bila zadovoljna s prevozom, ki je okolju prijazen, manj hrupen in vibrira manj. Vožnja voznika 

in občutek varnosti sta bila tudi zadovoljiva. Vozilo je bilo za večino anketirancev čisto, udobno 

in estetsko. Edina slaba točka je vozni red, pogostost vožnje in trasa. Anketiranci so se 

pritoževali nad delom trase na Slomškovem trgu, kjer so parkirana vozila oteževala vožnjo 

avtobusa in povzročala zamude. Najmanj zadovoljni so bili s postopkom upoštevanja pritožb, 

saj niso vedeli, kje se lahko pritožijo in kaj predlagajo za izboljšave. V zaključku lahko 

ugotovimo, da so anketiranci splošno zadovoljni z javnim prevozom z električnim avtobusom, 

vendar ima sistem še nekaj rezerv glede voznega reda, pogostosti vožnje in trase. Za 

izboljšanje storitve je treba vključiti pritožbe in predloge anketirancev in poskrbeti za boljšo 

organizacijo in upravljanje prevoza. 

Tabela 12: Tabelarični prikaz odgovorov na vprašanje 6 

Kako bi ocenili naslednje kakovosti storitve javnega prevoza z 
električnim avtobusom? 
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Vožnja voznika 1 0 2 25 17 4,3 

Okolju prijazna storitev 0 0 2 14 29 4,6 

Razpoložljivost storitve 1 3 7 27 7 3,8 

Hrup 0 0 1 24 20 4,4 

Vibracije zaradi motorja 0 2 5 21 15 4,1 

Čistoča avtobusa 0 1 1 28 14 4,3 

Udobje 0 1 3 25 16 4,2 

Strošek potovanja 0 7 9 20 9 3,7 

Izgled vozila 0 0 5 23 17 4,3 

Občutek varnosti 0 0 3 23 19 4,4 

Upoštevanje pritožb 0 4 16 15 9 3,7 
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4 Izbran ukrep – vzpostavitev vozlišča P+R 

4.1 Izbor lokacije 

V sodelovanju z Mestno občino Maribor in E'Leclercom smo v mesecu septembru 2022, kot 

demonstracijski projekt, pripravili prvi P+R sistem v Mariboru. Namen tega demonstracijskega 

projekta je bil predvsem ozaveščevalni. Po drugi strani pa so s tem demonsstracijskim 

projektom odgovorni na mestni oblini Maribor pridobili uporabne podatke za namen oziroma 

primer trajen uvedbe tpvrstnega vozlišča P+R v Mariboru. 

Pri izbiri lokacije smo sicer upoštevali Celostno prometno strategijo mesta Maribor in OPPN 

občine, kjer so določene lokacije možnih P&R sistemov v Mariboru, vendar je bila praktična 

izvedba pogojena predvsem z razpoložljivimi parkirnimi površinami na primerni lokaciji. 

Na izbrani lokaciji (parkirišče pred trgovskim centrom L'Eclerc) praktično ni (bilo) ponudbe 

javnega prevoza, zato je bila potrebna uvedba nove avtobusne linije – poimenovali smo jo 

linija 22. Za uvedbo te nove linije je bilo potrebno pridobiti (najeti nove ali prerazporediti 

obstoječe) dodatne avtobuse. 

Tabela 13: Lastnosti »nove« linije 22 

Izbrana linija   

Razdalja Razdalja A - B 4,924 km 

 
Razdalja B - A 4,937 km 

Obratovanje 5:30 do 10:00 in 13:00 do 17:30 10 ur 

Interval 15 min 
 

Vozni park Dva avtobusa 2 

Ostali podatki Št. km na dan 394,44 km 
 

Št. km na dan za en bus 197,22 km 
 

Poraba energije za en bus 177,498 km 
 

Trajanje ukrepa: 19.9.2022 - 23.9.2022 in 
26.9.2022 - 30.9.2022 

10 dni 

 

Iz tabele 13 je jasno razvidno, da je načrtovana ponudba res samo demonstracijska 

(»simbolična«), saj ne dosega zahtev iz smernic po kriteriju obratovalnega časa. 

Tabela 14: Avtobusna postajališča linije 

# Avtobusno postajališče Čas [h:min] 

1 TC-E'Leclerc 00:00 

2 Europark Titova Vzhod 00:09 

3 Modna hiša 00:12 

4 Europark Titova Zahod 00:14 

5 TC-E'Leclerc 00:24 
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Slika 16: Linija 22 s postajališči 
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Slika 17: Parkirišče pri TC E'Leclerc 

  

Slika 18: Postavitev totema 

 

Slika 19: Uporabljen električni avtobus 
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Slika 20: Vozni red linije 22 

4.2 Izračun konkurenčnosti P+R vozlišča 

 

Teoretični izračun konkurenčnosti nekega vozlišča P+R, kot ga navajajo Smernice, je 

pripomoček, s katerim lahko načrtovalci ocenijo perspektivo in pogoje uspešnosti nekega P+R 

vozlišča. V praksi se teoretični izračun ter izmerjene vrednosti odziva zelo razlikujejo. 

Teoretični izračun velja le za določen del populacije ter kaže na dolgoročne potenciale nekega 

P+R vozlišča, kakor tudi na zahteve, ki jih upravljavec nikakor ne sme spregledati. 

 

Primer P+R L'Eclerc 

 

Za vrednost časa [VOT] za potovanja na delo jemljemo 50% povprečne vrednosti delovne ure 
zaposlenega. V tem primeru vzemimo 0,10 €/minuto. 

Za občuteno vrednost uporabe osebnega avtomobila (kilometrino) vzemimo 0,20 €/km 

Parkirina je za tiste, ki nimajo urejenega brezplačnega parkiranja pri destinaciji, najtežje določljiv 
element kalkulacije. V »našem« izračunu smo za strošek vzeli 3,00 € . 

Za izbrani referenčni cilj izberemo stavbo mestne občine. 

 

Izračun posplošenih stroškov za osebni avtomobil: 

Element Vrednost za P+R L'Eclerc Posplošeni strošek [ € ] 

Čas vožnje [min] 10 min 1,00 

Dolžina [km] 5 km 1,00 

Čas hoje [min] 3 min 0,30 

Parkirnina [€/delovni dan] 3 € 3,00 

  5,30 € 
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Izračun posplošenega stroška uporabe P+R naprave je narejen ob dveh predpostavkah: 

 

Linija 22 obratuje med 5:00 in 22:00 ves čas s frekvenco »na 15 minut« (v realnosti neizpolnjeno). 

Uporaba parkirišča in voznina sta zastonj. 

 

Izračun posplošenih stroškov z uporabo P+R naprave ter JPP: 

Element Vrednost za P+R L'Eclerc Posplošeni strošek [ € ]  

Čas vožnje do/iz P&R 
[min] 

4 min 0,40 

Čas hoje in čakanja na 
avtobus11 [min] 

12 min 1,20 

Čas vožnje avtobusa  14 min 1,40 

Cena parkiranja in voznina 
[€/dan] 

0 € 
 

0,00 

Čas hoje [min] 3 min  0,30 
  3,30 € 

 

Izračun kaže na dejstvo, da bi za tiste uporabnike, ki nimajo zagotovljenega parkirnega mesta 

ob predpostavki, da bi avtobus napajal P+R napravo v koničnem času na 15 minut, v 

izvenkoničnem času pa na 30 minut, naprava P+R morala biti konkurenčna. 

 

 

 
11 Ker je linija vozila samo ob koničnih urah, ta izračun velja samo za konične ure; če bi napravili kalkulacijo za celotni dan, bi ta strošek 
moral biti “blizu neskončnosti”…. 
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5 Evalvacija ukrepa 

V četrtek, 29.9.2022, in v petek, 30.9.2022, je UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo v Mariboru izvedla anketiranje na liniji 22 javnega mestnega prometa. 

Skupno število anketiranih oseb je bilo 25. Anketiranim osebam so se postavila vprašanja o 

lokaciji njihovega bivališča, oddaljenosti bivališča do službe, kako pogosto uporabljajo javni 

mestni promet v Mariboru in ali bi moral delodajalec spodbujati uporabo P+R sistema (Park 

and Ride). Obenem se je spremljala tudi dnevna zasedenost linije 22. 

 

 

Graf 4: Spol anketiranih oseb 

Rezultati ankete so pokazali, da je 68% vseh anketiranih oseb bilo ženskega spola, medtem 

ko je 32% anketiranih oseb bilo moškega spola.  

 

Graf 5: Bivališče anketiranih oseb 
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48% vseh anketiranih oseb prihaja iz mesta Maribor, 20% iz občine Maribor, ostalih 32% 

anketiranih oseb pa prihaja iz drugih občin. Te občine so: 

• Občina Hoče – Slivnica (3) 

• Občina Duplek (3) 

• Občina Kidričevo (1) 

• Občina Slovenska Bistrica (1) 

 

Graf 6: Oddaljenost bivališča anketiranih oseb do službe 

32% vseh anketiranih oseb ima svoje bivališče od službe oddaljeno do 5 km, 24% anketiranih 

oseb med 5 in 10 km, 12% anketiranih oseb med 10 in 15 km, 8% anketiranih oseb med 15 

in 20 km in 24% vseh anketiranih oseb je od službe oddaljenih več kot 20 km.  

 

Graf 7: Pogostost uporabe javnega mestnega prometa med anketiranimi osebami 
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Vse anketirane osebe uporabljajo mestni javni potniški promet. Skoraj vsak dan ga uporablja 

28%, nekajkrat tedensko 24%, nekajkrat mesečno 24% in nekajkrat letno 24% vseh 

anketiranih oseb. 

 

Graf 8: Spodbude delodajalcev za uporabo P+R sistema 

Vse anketirane osebe se strinjajo, da bi moral delodajalec spodbujati uporabo P+R sistema 

za svoje zaposlene. 

 

Graf 9: Potovalni čas linije 22 

Odhod ob 6:30 je potekal iz centra mesta proti nakupovalnemu centru E'Lecler. Odhod ob 

13:30 je potekal iz centra mesta proti nakupovalnemu centru E'Lecler. 
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Potovalni čas se je v popoldanskem času povečal. Najdaljše potovanje je trajalo v 

popoldanskem času in sicer 19 minut. Povprečen čas potovanja v jutranjem času je bilo 11 

minut, povprečen čas potovanja v popoldanskem času pa je bilo 13,2 minuti. 

Beleženje število potnikov so spremljali vozniki vozila 1 in 2. Podrobnejše spremljanje vstopov 

in izstopov se je beležilo v četrtek, 29. septembra 2022, in v petek, 30. septembra 2022. 

 

Tabela 15: Skupno število prepeljanih potnikov 

Datum Vozilo 1 št. 218 el. Vozilo 2 št. 122 diesel Skupaj 

ponedeljek, 19. september 2022 8 8 16 

torek, 20. september 2022 7 9 16 

sreda, 21. september 2022 7 10 17 

četrtek, 22. september 2022 6 10 16 

petek, 23. september 2022 7 10 17 

ponedeljek, 26. september 2022 9 8 17 

torek, 27. september 2022 14 8 22 

sreda, 28. september 2022 7 10 17 

četrtek, 29. september 2022 10 11 21 

petek, 30. september 2022 16 10 26 

 

  

Graf 10: Število potnikov na liniji 22 

Na liniji 22 se je v 10 dneh obratovanja prepeljalo 185 potnikov. Povprečna zasedenost 

dnevnih kapacitet linije je bila 1,2%. 
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Preglednica 1: Število vstopov na postajališču E'Leclerc enega vozila 

Vstopi na AP E'Lecler 29.09.2022 30.09.2022 

06:45 0 1 

07:15 0 0 

07:45 1 0 

08:15 0 1 

08:45 0 0 

09:15 0 0 

13:45 0 3 

14:15 0 0 

14:45 0 1 

15:15 0 0 

15:45 0 3 

16:15 5 1 

16:45 0 0 

Skupaj 6 10 

Odhodi iz AP Center 5 5 

Delež vstopov na AP E'Lecler 54,5% 66,7% 
 

Preglednica 2 prikazuje število vstopov na avtobusnem postajališču E'Lecler in Center. 

Spremljalo se je samo eno vozilo. Na podlagi vstopov in izstopov je podan delež vstopov za 

četrtek, 29.9.2022, in za petek, 30.9.2022. Sklepamo lahko, da je 60,6% vseh potnikov na liniji 

22 vstopilo na avtobusnem postajališču E'Lecler. 

Če se delež prenese na celotno število prepeljanih potnikov, lahko predvidevamo, da se je v 

10 dneh število avtomobilov namenjenih v center mesta zmanjšalo za 112 oz. se je povprečno 

število avtomobilov namenjenih v center mesta zmanjšalo za 11 avtomobilov na dan.  
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Komentarji anketiranih oseb (29. in 30. september 2022) 

• Treba uporabljati linijo 22. 

• Všeč mi je, ne plačam parkirišče! 

• Všeč mi je. 

• Všeč mi je. 

• Všeč mi je. Uporabljal bi je vsak dan. 

• Zadovoljiva. 

• Super se mi zdi, ker je postaja v samem centru. 

• Vredu, ampak treba je imeti več postaj. 

• Super je, hitrejša sem. 

• Zelo všeč, zelo uporabna. 

• Super. 

• Všeč, uporabljala bi pogosto. 

• Všeč mi je. 

• Treba je imeti več postajališč. 

• V redu je za desno stran Maribora. Na vsakih 15 minut je preveč, oz. pogosto. Vozniki 

morajo imeli malico, pa tudi odmor. 

• Predlagam, da se uporablja. 

• Všeč mi je. 

• Odlično. 

• Dobro je. 

• Všeč mi je. 

• Ok. 

• Zelo dobro. 

• Odlično. Več postaj. 

• Všeč mi je. 

• Zelo dobro. 

 

Komentar voznika 

• Večina potnikov linije 22 so »bivši« potniki linije 21. Uporabili so jo, ker je brezplačna. 

Po večini so odšli po nakupih, torej je niso uporabili za storitev P&R. 

 

Komentarji iz forumov 

• Da bi bilo učinkovito bi lahko v tednu mobilnosti po Titovi za to linijo naredili rumen pas 
od križišča s Ptujsko do križišča s Partizansko, da je javni prevoz dejansko hitrejši in 
konkurenčnejši prevozu z osebnim vozilom. S tem bi dejansko naredili test ali P&R v 
MB lahko uspe, tako pa je spet nekaj na pol, brez dejanskih možnih pozitivnih 
rezultatov. 

o Lahko pa bi uporabili tudi "hitro" linijo do mesta preko obvoznice. Za vse ki 
želijo ASAP do centra. In seveda nazaj. 

o Ni smisel JP v hitri cesti ampak, da je znotraj mesta potovanje z njim hitrejse 
in posledicno bolj mamljivo kot z osebnim vozilom. 1 avtobus euro6d 
onesnazuje okolje kot 3 osebna vozila ki v povprecju v mestu prevazajo 1.2 
potnika po vozilu, medtem ko jih 12 meterski avtobus prepelje med 90 in 100. 
Zato je smisel gradnje rumenih pasov hiter vstop in izstop iz mesta za JP, hkrati 
pa upocasnit osebna vozila. 
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• Današnji P + R vtis izjemno pozitiven. Zjutraj ob 6ih edini na parkirišču in seveda edini 
na busu. Vožnja je trajala 9 minut, med vožnjo nazaj, ki je v prometni konici trajala 
spodobnih 11 minut, pa sem bil v busu zraven voznika znova sam. Je voznik pripomnil, 
da je včeraj od 13. ure naprej prepeljal vsega skupaj zgolj pet potnikov. Projekt je dobro 
zastavljen, uporaben in učinkovit. Potrebno je razbiti rutino in spremeniti miselnost. 
Svojo pozitivno izkušnjo sem in bom delil z drugimi, nadejam se, da že jutri na busu 
ob 6ih v mesto in ob 14.45 nazaj ne bom več edini potnik. Kjer je volja, tam je pot, pot 
v trajnostno mobilnost. 

• Ideja o P+R parkirišču in liniji do centra mesta je pozitivna, zelo dobra in končno po 
dolgem času nekaj konkretnega in oprijemljivega na področju javnega potniškega 
prometa v MB. Upam le, da se pilotni projekt nekoč (kmalu) razvije in realizira v 
realnost. 

• Je pa organizatorjem in deležnikom potrebno ob tem predlagati, da takšno idejo 
oziroma akcijo bolj in intenzivneje promovira (za doseg cilja), vključno z osebjem na 
blagajni/informacijah na Avtobusni postaji MB (Marprom je izvajec teh prevozov!), kjer 
le-to osebje o dejstvih te ideje in te linije ne ve dobesedno nič (osebna izkušnja). 
Ampak skupna ocena ideje: pozitivno, vzpodbudno, gremo tako naprej! 
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6 Zaključek 

Kot je razvidno iz podatkov, je bila stopnja uporabe storitve parkiranja in prevoza (P+R) zelo 

nizka. To lahko pripišemo predvsem nezadostni promociji storitve P+R in kratkemu času 

obratovanja storitve. Namreč, potniki za navajanje na storitev potrebujejo nekaj časa, da se 

prilagodijo na novo ponudbo in spremenijo svoje potovalne navade. Vendar, lahko zasledimo, 

da je v drugem tednu prišlo do rahlega povečanja uporabe linije, kar kaže na to, da se potniki 

postopno privajajo na storitev in jo začenjajo uporabljati. 

Funkcija P+R vozlišč je izboljšanje dostopnosti do javnega potniškega prometa. Pri 

implementaciji P+R vozlišč je potrebno izvesti ukrepe parkirne politike, ki vključujejo 

premikanje parkirnih površin iz mestnega središča na rob mesta. To bo omogočilo več 

prostora za pešce in kolesarje v mestnem središču, hkrati pa bo zagotavljalo učinkovitejši javni 

prevoz za redne uporabnike in obiskovalce javnih dogodkov v mestnem središču. P+R sistem 

bo tudi prispeval k zmanjševanju prometa v mestnem središču in s tem k izboljšanju kakovosti 

zraka. V kontekstu projekta, ki se osredotoča na večja dogodke v mestnih središčih, bi P+R 

sistem omogočal bolj učinkovito organizacijo prometa in manjšo obremenitev mestnega 

središča. 
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