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Publikacija o vozliščih P+R, ki so jo pripravili Tadej Žaucer in soavtorji z Inštituta  
za politike prostora iz Ljubljane, obravnava tematiko, ki je v tem trenutku še posebej 
aktualna. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je nedavno pripravilo razpis za 
sofinanciranje vozlišč P+R, na območju Ljubljanske urbane regije pa poteka tudi 
intenzivno načrtovanje teh objektov. 

Na potrebo po izgradnji vozlišč P+R (v nekaterih dokumentih se omenjajo  postaje, 
središča ali parkirišča P+R) so opozorile že številne študije, ki so umeščale različne vrste 
prestopnih točk v omrežje javnega potniškega prometa. Vendar pa so se te študije omejile 
le na razpravo o lokacijah, povsem pa so zanemarile oblikovanje, opremo in umeščenost 
vozlišč P+R v naselja. Prav te vrzeli zapolnjuje publikacija Inštituta za politike prostora,  
ki je pred vami. 

Avtorji so uvodoma pregledali primere dobrih in slabših praks v Evropi. Na tej osnovi 
so pripravili izhodišča o lokacijah vozlišč P+R glede na njihovo vpetost v prometni in 
naselbinski sistem ter glede na njihovo različno velikost in lego predlagali ustrezno 
opremo in oblikovne rešitve. Delo pa ni zasnovano zgolj teoretično, ampak ponuja 
konkretne rešitve za izbrana vozlišča P+R v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji.  
Na vseh primerih nam avtorji jasno pokažejo, da vozlišča P+R ne smejo biti monotone 
asfaltne površine, ampak – nasprotno – prijeten in ozelenjen prostor, v katerem 
spremljevalni trgovski in gostinski objekti omogočajo prijetno in koristno preživljanje 
čakalnega časa. Žal avtorji niso imeli vpliva na izbor posameznih lokacij, ki v nekaterih 
primerih niso optimalne. V publikaciji so zato lahko le opozorili na morebitne slabosti 
posameznih lokacij in ob danih izhodiščih pripravili ustrezen načrt. 

Monografija je v Sloveniji prvo delo, ki kompleksno obravnava vozlišča P+R, opozarja  
na pomen oblikovanja in opremljenosti ter hkrati ponuja tudi konkretne rešitve  
za Ljubljansko urbano regijo. Njena objava je zato vsekakor pomemben prispevek  
k trajnostnemu prometnemu načrtovanju v Sloveniji. 

dr. Matej Gabrovec 
višji znanstveni sodelavec
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 
Gosposka ulica 13, Ljubljana

IPoP – Inštitut za politike prostora

Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter 
kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim 
večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način 
se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na 
področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, 
ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora 
v prihodnje.

L o k a c i j a ,  o b l i k o v a n j e ,  o p r e m a

d e l o v n o  g r a d i v o
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Knjiga zajema izbor in nadgradnjo gradiv, ki jih je IPoP s sodelavci pripravil kot  

podizvajalec v sklopu naloge Mreža P+R zbirnih središč v LUR. Nalogo so za Regionalno  

razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije v letu 2013 izvedli Omega consult, d.o.o.,  

SL consult, d.o.o. in LUZ, d.d. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.
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Predgovor

V knjigi pred vami je na novo urejeno zbrano gradivo, ki ga 

je pripravil Inštitut za politike prostora (IPoP) s sodelavci  

v okviru naloge Mreža P+R zbirnih središč v Ljubljanski urbani 

regiji. Naročnik naloge je Regionalna razvojna agencija, 

partnerji v projektu pa sta podjetji Omega consult in  

SL consult ter Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ). 

Izgradnja sistema vozlišč P+R sodi med pomembnejša 

področja razvoja prometnega sistema v regiji. Povečano 

omejevanje prometa osebnih avtomobilov v mestih bo 

spodbudilo povpraševanje po parkirnih mestih v sistemu 

P+R. Vozlišča bodo umeščena ob glavnih vpadnicah in ob 

postajališčih regionalnega javnega potniškega prometa. 

Zagotavljala bodo intermodalno prevozno verigo – prestope 

iz osebnih vozil v avtobuse oziroma na sredstva tirnega in 

nemotoriziranega prometa.

Med pripravljanjem raziskave smo najprej proučili  

primere vozlišč P+R iz tujine. Pregledali smo tujo  

literaturo ter opravili raziskavo in analizo celotnega 

sistema s posameznimi lokacijami, ki so bile določene  

že prej. Pregledana in predstavljena vozlišča P+R iz tujine 

so zanimiva zaradi različnih razlogov, nikakor pa pri 

njihovem izboru ne gre le za pregled najuspešnejših vozlišč. 

Pomemben vidik, ki smo ga upoštevali pri izboru, je tudi 

vpetost posameznega vozlišča v regionalna sistema vozlišč 

P+R in javnega potniškega prometa.

V nadaljevanju smo v raziskavi pripravili tipske modele 

vozlišč in usmeritve za projektiranje prestopnih točk P+R. 

Določili smo nabor kriterijev za dimenzioniranje opreme 

posameznih vozlišč P+R in spremljevalnih dejavnosti ter 

nazadnje izdelali shemo celotnega sistema P+R.

Naj kot pojasnilo dodamo, da raziskava nekaterih 

relevantnih tem ne zajema. Mednje sodi iskanje novih 

lokacij, saj je v Ljubljanski urbani regiji predviden sistem, 

sestavljen iz lokacij, ki so jih večinoma predlagale občine 

glede na svoje potrebe in glede na njihovo razpoložljivost. 

Dodatni neobdelani in neovrednoteni temi sta cenovna 

politika in način določanja parkirnine.

Avtorji
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Uvod

Razvoj ideje in politik sistemov P+R

Od začetka množične uporabe avtomobilov in posledične suburbanizacije je ukvarjanje z zastoji, predvsem v mestih, 

prevladujoča tema raziskav transporta. 

Prvi odziv na pojav zastojev je gradnja novih cest. Z dodajanjem cest zastoji ne izginejo, promet pa le še hitreje narašča. 

Ob tej ugotovitvi, ob naraščajočih stroških gradnje in vzdrževanja cest ter vedno širšem zavedanju o negativnih vplivih 

avtomobilskega prometa države in mesta po svetu vse pogosteje uporabljajo različne sodobnejše pristope k upravljanju 

s prometom. Poleg gradnje in izboljšav infrastrukture na strani ponudbe postaja vse bolj pomembno tudi nižanje 

povpraševanja po prometu. Med ukrepe, povezane z nižanjem povpraševanja po prometu, tako cestnem kakor mirujočem,  

v prometno obremenjenih mestih sodi tudi uvajanje sistema P+R. Sistem P+R je tako v prvi vrsti upravljavski mehanizem  

za manjšanje pritiska prometa na mestna središča.

> Začetki ideje in prakse od 20-ih do 60-ih let 20. stoletja

Nastanek prvih vozlišč P+R sega v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat so prva vozlišča zgradili  

v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji. Koncept je bil sicer prvič opisan že leta 1927, ko je Austin MacDonald  

z Univerze v Pennsylvaniji predlagal: »Voznik lahko pelje avtomobil do obrobja prometne zgostitve, ga parkira na primernem 

mestu in uporabi drug prevoz za dokončanje poti. Posledice tega so minimalna količina porabljenega časa, največje udobje 

za voznika in manj prometnih zastojev.«

Pomenljivo dejstvo je, da je MacDonald to izjavo zapisal samo tri leta po izdelavi Fordovega 10-milijontega, sedaj razvpitega, 

modela T. Pojav ideje o P+R-ih je torej neposredno povezan s pojavom prvih prometnih zastojev v mestih. 

Z naraščajočo uporabo avtomobilov so pozneje v različnih raziskavah obravnavali alternativne pristope k urejanju z njo 

povezane rasti števila zastojev. Med najbolj pomembnimi je poročilo »Traffic in towns«, znano kot Buchanan report iz leta 

1963 in druga dela Colina Buchanana iz petdesetih in šestdesetih let 20. stoletja, ki so vključevala P+R kot prepoznano 

možnost. 

Prvi lokalno koordinirani P+R v Evropi je bil uveden v Oxfordu leta 1964, vendar je bil dejaven le deset mesecev, ker je zanj 

obveljalo mnenje, da je neuspešen. Prvi trajni P+R deluje od leta 1966. Odločitev za zgodnje sisteme ni bila utemeljena z 

raziskavami – bili so le lokalni poskusi, ki so temeljili na naravi prometa in zastojev. Do leta 1990 so sistemi P+R postali 

razširjeno orodje prometne politike kljub spontanim začetkom in brez koordinirane sistemske podpore. 
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> Razširjenost koncepta v prometnih politikah od 60-ih let 20. stoletja do 21. stoletja

Čeprav so sistemi P+R prihajali v ospredje od šestdesetih let naprej, se večinoma niso širše uporabljali do devetdesetih 

in zato tudi niso bili prisotni v kontekstu nacionalnih politik. Razlog za to je lahko prevladujoča prometna politika, saj 

je v pretežnem delu 20. stoletja prevladovala logika, da se zastoji lahko preprečijo z večanjem zmogljivosti cest. Njihova 

pretočnost je bila glavni cilj. Pristop »napovej in naredi« je v Veliki Britaniji dosegel svoj vrh leta 1989, ko so zaznali veliko 

rast prometa ter posledično napovedali potrebo po bistveno širših glavnih cestah in avtocestah za preprečevanje zastojev.

V večji meri so se vozlišča P+R začela v Evropi pojavljati približno hkrati z razmahom javnega potniškega prometa (JPP)  

in prvimi novimi sistemi tramvaja v osemdesetih. Pri nas je prvi P+R na Dolgem mostu pričel obratovati šele leta 2001.

Politična klima se je po poročilu komisije Brundtlandove (Brundtland Commission, 1987), beli knjigi Naša skupna dediščina 

(1990) in Konferenci v Riu (1992) na nacionalni in mednarodni ravni začela spreminjati. Pojavilo se je vključevanje 

premislekov o trajnostnem pristopu k urejanju prometa. Novi cilji prometnih politik so tako obsegali tudi nove pristope 

in spremenjena orodja. Sistemi P+R so postali ena od manj skrajnih možnosti in njihova gradnja je začela povsod po 

svetu naraščati. Vzporedno so se kopičila tudi spoznanja o zahtevah za dobro delovanje sistemov P+R in vanje vključenih 

parkirišč. Dozorelo je tudi spoznanje, da so uspešna vozlišča P+R več kot le parkirišča ob postaji JPP-ja. Počasi dozoreva 

tudi prepričanje, da je kakovosten prostor, dobro integriran v strukturo kraja, pomemben tudi v tem segmentu prometne 

infrastrukture.

Uvajanje sistemov P+R seveda spremljajo tudi določeni zadržki. Predvsem je treba upoštevati nevarnost, da uvajanje sistema 

P+R pritegne uporabnike JPP-ja, da za prvi del poti uporabijo osebni avtomobil, ne pritegne pa uporabnikov osebnega 

avtomobila, da bi ti za zadnji del poti uporabili JPP. 

Pomen lokacije, velikosti, opremljenosti in oblikovanja vozlišč P+R 

Izbor lokacije je ključni dejavnik uspešnosti vozlišča P+R že zaradi njegove osnovne prometne funkcije. Dostopnost vozlišča 

za uporabnike in njegova lega v prometnem sistemu sta upoštevani v prometnem modelu in sta ključna vstopna podatka 

pri dimenzioniranju vozlišča. Pri tem je treba upoštevati, da je izbor lokacije bistven tudi zaradi bolj mehkih dejavnikov, 

ki v končni fazi vplivajo na to, kako pogosto bodo uporabniki sistem uporabljali, in tudi na to, kolikšen in kakšen bo vpliv 

vozlišča P+R na prometni sistem (npr. zasedenost JPP-ja) in, še zlasti, na lokalno okolje. Neustrezno načrtovano, torej slabo 

umeščeno ter oblikovano in opremljeno vozlišče predstavlja nevarnost, da bo prazno ali da bo privabilo uporabnike JPP-ja. 

Tako bi imelo negativne učinke na promet z zmanjšanjem rabe JPP-ja in povečanjem rabe osebnih avtomobilov.

Terminologija

PresToPna Točka 

Točka v prometnem sistemu, na kateri fizična bližina 

in prostorska zasnova omogočata in spodbujata 

prestop z enega prometnega načina na drugega. 

Primarno je prisotna med dvema sistemoma  

JPP-ja (npr. železnica, avtobus), v širšem pomenu  

pa tudi med osebnim avtomobilom, kolesom in 

sredstvi JPP-ja.

BrT 

Okrajšava angleškega izraza »Bus rapid transit«. 

BRT je avtobusni promet na rezerviranem vozišču, 

praviloma s postajališči, prilagojenimi hitremu 

vstopanju in izstopanju potnikov. 

P+r 

Mednarodna oznaka za parkirišča oziroma sistem 

prestopanja z osebnega vozila na javni potniški 

promet. Je okrajšava za angleško frazo »Park and 

Ride«, ki jo v slovenščino prevajamo kot »Parkiraj in 

prestopi«. Parkiraj in prestopi je sistem vozlišč, ki 

prostorsko, organizacijsko in pogosto tudi cenovno 

združujejo parkirišča s postajališči oziroma sistemom 

JPP-ja. Namenjena so parkiranju osebnih avtomobilov 

na robu mesta ali čim bliže izvoru in prestopanju na 

sredstva JPP-ja (avtobus oziroma vlak), ki potnike 

odpeljejo v mesto oziroma do mestnega vozlišča.

PromeTni način 

Način potovanja glede na uporabljeno prometno 

sredstvo. Poznamo motorizirane in nemotorizirane 

načine potovanja, med motoriziranimi pa je ključna 

delitev na javni in osebni motorni promet.
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Gradnja parkirišč, to zlasti velja za velika, povzroči degradacijo prostora. Po drugi strani lahko spretno umeščeno, 

opremljeno in oblikovano vozlišče pomaga graditi identiteto predmestnih skupnosti ter spodbuja bolj trajnostne oblike 

prostorskega razvoja v njegovi okolici. Več avtorjev (AASHTO, 2004 in Gehl Architects, 2007) v svojih delih izrecno poudarja, 

kako pomembno je upoštevati, da pri vseh elementih infrastrukture, namenjene JPP-ju, pri vozliščih P+R pa še posebej,  

ne gre le za promet ali parkirišča, ampak so to predvsem prostori za ljudi. Avto bomo prej pustili tam, kjer nas ni strah,  

da se mu bo kaj zgodilo, in kjer se tudi sami počutimo dobro in varno. 

Vozlišča P+R optimizirajo prometne tokove regij. Predvsem dnevnim migrantom ponujajo možnost poenostavitve in 

pocenitve vsakodnevnih poti, lokalnim skupnostim pa lahko s smiselno prostorsko umestitvijo ter skrbnim izborom 

spremljevalnih in dodatnih vsebin pomenijo še precej več. Iz pregledanih tujih primerov sklepamo, da so uspešne prestopne 

točke oziroma vozlišča P+R tista, ki uporabniku ponujajo več kot le samo parkirno mesto in avtobusno postajališče. Starejši 

primeri so pogosto zgolj parkirišča, prilagojena le s številom parkirnih mest, novejša evropska vozlišča P+R pa stremijo  

h kakovostnemu oblikovanju prostora in bolj pestri ponudbi programa ter boljši vpetosti v okolico. Tudi ameriška literatura 

(AASHTO, 2004; VTPI, 2010; Reynolds, Smith and Hills, 2009) poudarja pomen dodatnega programa ob parkiriščih, ki se 

odpira proti parkirišču in s tem predvsem zagotavlja večjo varnost. Hkrati poudarja pomen vpetosti vozlišča v lokalno okolje 

in izvaja podporno funkcijo programom v neposredni okolici.

VTPI (2010) navaja šest ključnih lastnosti uspešnih vozlišč P+R.

 > Uspešna vozlišča P+R morajo biti zasnovana kot del celovitega programa za izboljšanje sistema javnega  

potniškega prometa in deležev uporabe prometnih sredstev.

 > Vozlišča P+R morajo biti načrtovana na očeh delovnih mest ali domov. S tem se izboljšuje njihova varnost.

 > Vozlišča P+R naj vključujejo omarice za kolesa, zaklenjene kolesarnice ali drug varen sistem shranjevanja koles,  

če za to obstaja povpraševanje.

 > Zagotoviti je treba relevantne in priročne informacije za voznike o lokacijah vozlišč P+R, razpoložljivih mestih,  

odhodih vlakov ali avtobusov in razmerah v prometu v okolici vozlišča.

 > Vozlišča P+R bi morala biti primerno osvetljena, parkovno urejena in opremljena z urbano opremo (nadstrešnice,  

koši za odpadke, …)

 > Načeloma je bolje imeti več manjših vozlišč P+R na različnih lokacijah kakor eno veliko.

AASHTO (2004) navaja tri skupine ciljev pri načrtovanju lokacije vozlišč P+R:

 > predvideti zadostno povpraševanje;

 > zagotoviti integracijo z lokalno skupnostjo;

 > zmanjšati stroške in finančno tveganje vlagatelja.

inTermodalno vozlišče 

Vozlišče s prestopno točko, torej z možnostjo 

prestopanja med različnimi prometnimi načini.

kiss and ride (k+r), droP-off PoinT 

Mesto, ki je rezervirano ali prednostno namenjeno 

ustavljanju osebnih vozil z namenom, da ta odložijo 

potnike na postajališču JPP-ja, ti pa nadaljujejo 

vožnjo z javnimi prevoznimi sredstvi.

soPoTnišTvo ali »car Pooling« 

Praksa združevanja vožnje z namenom optimizacije 

uporabe osebnega vozila in posledično pakirnih mest. 

Potniki, ki potujejo v isto smer ob približno istem 

času, se na podlagi osebnega poznanstva ali  

z uporabo informacijskih tehnologij dogovorijo,  

da bodo potovali z enim avtomobilom. Sopotništvo 

pogosto vključuje parkiranje drugih avtomobilov  

na zbirnem mestu v predmestju in nadaljevanje vožnje 

v mestno središče z enim samim avtomobilom.

deljena uPoraBa avTomoBilov ali »car sharing« 

Praksa redne kratkoročne izposoje ali zadružnega 

lastništva osebnih avtomobilov. Temelji na članstvu  

v zadrugi ali klubu, ki omogoča redno izposojo skupnih 

avtomobilov na določenih lokacijah. Je metoda nižanja 

stroškov, ki jih ima zasebnik z avtom, hkrati pa lahko 

bistveno zniža število avtomobilov in posledično 

potrebo po parkirnih mestih. Deljena uporaba 

pozitivno vpliva na število poti, opravljenih z osebnim 

avtomobilom.

jPP  

Javni potniški promet. V Ljubljanski urbani regiji 

vključuje mestne avtobuse, primestne avtobuse  

in (regionalne) vlake.
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Med cilji AASHTO navaja več faktorjev in napotkov za izbor lokacije in oblikovanje vozlišča P+R.

 > Lokacija uspešnega vozlišča P+R bi morala biti v neposredni bližini vira prometnih tokov (npr. večja  

gostota primestnih ali predmestnih stanovanj) in v smeri proti središču oziroma cilju prometnih tokov.

 > Pot z avtomobilom do vozlišča P+R naj bo čim krajša in kar se da preprosta. Uporabnika ne sme voditi v smer,  

nasprotno od cilja, potovanje z javnim prometom pa naj predstavlja vsaj polovico skupnega časa vožnje.

 > Lokacija naj bo na primerni oddaljenosti od cilja. To pomeni razdaljo vsaj 6–8 km, optimalna oddaljenost  

pa je okrog 16 km. Največja razdalja naj ne presega 50 km.

 > Vozlišče P+R naj bo umeščeno pred začetkom prometnih zastojev.

 > Lokacija vozlišča naj pokrije kar se da veliko populacijo.

 > Lokacija vozlišča P+R naj bo ob pomembnem koridorju JPP-ja.

 > Zagotoviti je treba pogosto in hitro povezavo s sredstvi JPP-ja. Uvedba prednostnega vodenja JPP-ja dodatno  

prispeva k uspešnemu delovanju sistema.

 > Lokacija naj bo ob avtocesti ali pomembni mestni vpadnici.

 > Oblikovanje vozlišča P+R naj zagotavlja varno in zanesljivo okolje.

 > Povezave naj bodo multimodalne in intermodalne, na razpolago naj bo več prometnih načinov. Omogočeni  

naj bodo prestopi med njimi.

 > Vozlišče naj bo dobro vidno in pregledno.

 > Omogočena naj bo varna uporaba vozlišča ter dostop za pešce v radiju 800 m in za kolesarje v radiju 5 km.  

Omogočena naj bo varna hramba koles.

 > Lokacija naj bo v območju z rabo prostora, ki se dopolnjuje z vozliščem. Po možnosti naj omogoča tudi  

souporabo parkirišča ob različnih delih dneva ali tedna.

 > P+R naj ima čim manjši vpliv na okolje.

 > Vplivi na okoliške prometne vzorce in varnost naj bodo čim manjši.

 > Na voljo naj bo primeren prostor, ki bo zadostil potrebam po parkirnih mestih, pri čemer najdaljša dolžina poti  

od parkirnega mesta do postajališča tipično znaša od 120 m do 150 m, nikakor pa ne sme presegati 300 m.  

Optimalna zasedenost parkirišča je 85 %, saj se pri večji zasedenosti pojavijo težave pri iskanju parkirnega prostora.

 > Zagotoviti je treba sklenjeno omrežje kolesarskih stez in pešpoti.

Da bi vozlišča imela te lastnosti, morajo biti tesno povezana z neposredno okolico. Med povezave sodijo tudi dodatne 

dejavnosti, ki jih vozlišče P+R lahko zagotavlja svoji okolici. Dodatne dejavnosti niso del P+R-a v investicijskem  

ali lastniškem smislu, so pa del razmisleka o vozliščih. Kjer to prostorske možnosti dopuščajo, je optimalna rešitev,  

da za določene dejavnosti predvidimo prostor v neposrednem stiku z vozliščem. 

Dodatne dejavnosti na vozliščih P+R lokalni skupnosti lahko prinašajo več prednosti.
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varno vozlišče P+r

 > Obljudenost. Na območju vozlišča P+R naj bo  

vedno prisotno vsaj minimalno število uporabnikov, 

ponudnikov storitev ter naključnih mimoidočih,  

ki imajo pregled nad vozliščem in ostalimi prisotnimi.

 > Varno okolje. To pomeni oblikovanje prostora  

z elementi pasivne varnosti, kar med drugim vključuje 

primerno osvetljenost, omejenost, preglednost, ... 

 > Prometna varnost predvsem za pešce. To dosegamo 

z omejevanjem hitrosti vozil, členjenostjo in 

oblikovanjem prostora za vse.

Živo vozlišče P+r

 > Označujeta ga mešana raba prostora in služenje 

dodatnim namenom tudi ob upoštevanju dejstva, 

da je osnovna raba vozlišča P+R izrazito omejena na 

delovne dni, in še to le ob določenih obdobjih dneva.

 > Vozlišče ponuja možnosti za raznovrstne dejavnosti  

in počitek.

 > Vozlišče omogoča več vrst dnevnih dejavnosti prek 

celotnega leta.

zgoščeno vozlišče P+r

 > Prostor naj bo jasno zamejen, njegov rob pa naj bo ja-

sno določen – najbolje z naravnim robom ali stavbami. 

P+R naj ne bo izključno infrastrukturni objekt, ampak 

urban prostor, prepleten z vsakodnevnimi potmi.

 > Poti naj se križajo, območje naj ne bo slepa ulica, 

(predvsem pešcem) dostopna le skozi en vhod.

 > Kjer je to mogoče in smiselno, naj bo prostor 

oblikovan kot skupna prometna površina ali »shared 

space«, na katerem so pešci varni in vidni, avtomobili 

pa jim dajejo prednost.

dosToPno vozlišče P+r

 > Učinkovit JPP je osnovni pogoj za to, da je uporaba 

vozlišča P+R za uporabnika v primerjavi z osebnim 

avtomobilom sploh privlačna. Za dostopnost vozlišča 

so pomembni oddaljenost od središča, gostota 

poselitve in primeren interval JPP-ja, ki bo omogočal 

dovolj hitro in udobno potovanje. 

 > Bližina in dobra povezanost različnih prevoznih sred-

stev. Za vozlišče P+R je najbolje, da je hkrati tudi pre-

stopna točka med različnimi prometnimi načini (pri-

mestni avtobus, železnica, mestni avtobus, kolo, …).

 > Oblikovanje za vse. Vozlišče mora biti lahko dostopno 

vsakomur. Posebej skrbno morajo biti obravnavani 

gibalno ovirani, starejši, otroci, mlade družine in 

podobne skupine.

vozlišče P+r kot kraj srečevanj

 > Vozlišče P+R naj bo oblikovano kot stičišče. Naj bo 

točka, na kateri se lahko dobimo s prijatelji, znanci  

ali neznanci.

 > Omogočene naj bodo različne stopnje osebnega stika 

– od bližnjega stika s prijatelji, sproščenega klepeta, 

do vidnega stika med neznanci na udobni razdalji.

 > Okolje vozlišča P+R naj spodbuja srečevanje, 

interakcijo in skupne aktivnosti v okolju. To naj bo 

varno pred prometom in ne pretirano hrupno.

Jan Gehl v raziskavi za sistem P+R v Götheburgu (Gehl Architects, 2007) opredeljuje pet pomembnih lastnosti  

dobrega vozlišča P+R. 
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> Nova delovna mesta

Pametno umeščeno in zasnovano vozlišče P+R ustvarja razmere za razvoj lokalnega gospodarstva, s čimer lahko tovrstno 

vozlišče občinam koristi. Te z njihovo pomočjo dobijo več centralnih dejavnosti in se tako ne preoblikujejo v spalna naselja. 

Ljudje, ki avtomobile pustijo v svojem kraju, so bolj vezani na lokalne storitve, saj se ne vozijo v velika nakupovalna središča, 

kot je npr. ljubljanski BTC. 

Primeri komercialnih dejavnosti ob vozlišču P+R v lokalnih okoljih so lahko: 

 > bencinska črpalka, ki ima zaradi prisotnosti avtomobilov več prometa;

 > trgovina, ki je postavljena na obljudenem mestu;

 > kavarna, ki je zaželen program na mestih, kjer se ljudje izmenjujejo;

 > sejmišče, lunapark ali cirkus potrebujejo večje prostore, ki jih vozlišče P+R lahko zagotavlja – zlasti zato,  

ker se programi pogosto časovno dopolnjujejo in si s tem ne konkurirajo (prostor je posledično bolje izkoriščen,  

vozlišče pa obljudeno večji del dneva);

 > sončne elektrarne so lahko priložnost za lokalne investitorje – so primer dvojne uporabe zemljišča, ki je sicer  

izrabljeno le za dolgotrajno parkiranje;

 > fitnes center za vadbo po službi (vso opremo imajo uporabniki v svojem avtu);

 > druge storitvene dejavnosti, ki jih uporabniki obiščejo spotoma med potjo domov.

> Več vsebine

P+R bogati naselje z vsebinami za občane in s tem prispeva k večji pestrosti dogodkov v kraju. Nekatere od možnih vsebin,  

ki dopolnjujejo rabo vozlišča P+R, so opisane spodaj.

Rekreativni športi:

 > montažni poligon za rolkarje in kolesa BMX se lahko uporablja na delu parkirišča, kot je ob studiu POP TV v Ljubljani;

 > igrišče za hokej na rolerjih ali košarkarsko igrišče ne motita parkirišč, lahko pa se prostor uporablja za rekreacijo,  

kadar ni avtomobilov; 

 > parkirišče ob športnih objektih je večinoma prazno in je zato smiselna njegova souporaba kot vozlišče P+R. 

Turizem:

 > turistična tabla za informiranje obiskovalcev lahko v naselju zadrži več turistov in jih spodbudi  

k raziskovanju skritih kotičkov;

 > izhodiščne točke za pohode v naravo so med tednom večinoma prazne in se zato lahko uporabljajo kot vozlišča P+R;
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 > na turistično zanimivih točkah ali ob prometnih koridorjih se lahko na vozliščih P+R ustanovijo kampi za avtodome;

 > vozlišča P+R so tudi možna parkirišča za avtobuse, ki v kraj pripeljejo turiste.

Kultura:

 > vozlišča P+R, ki so v naselju, so primerno mesto za potujočo knjižnico, ki po rednem urniku pripelje knjige;

 > vozlišče P+R se lahko uporablja kot priložnostni prireditveni prostor ali kino na prostem;

 > vozlišče P+R na robu mesta se lahko uporablja za parkiranje obiskovalcev ob večjih kulturnih,športnih in drugih 

prireditvah v mestnem središču (v Ljubljani so to Križanke, Hala Tivoli, Gospodarsko razstavišče, ...).

> Velikost vozlišč

Glede učinkovitosti so po nekaterih virih najuspešnejša srednje velika do velika vozlišča P+R. Ta naj bi pritegnila največje 

število dnevnih vozačev brez preobremenitev ostalih prometnih podsistemov (Reynolds, Smith and Hills, 2009).

Manjša lokalna vozlišča so z vidika lokalnih skupnosti pogosto primernejša (VTPI, 2010). Ta namreč omogočajo resno 

zmanjšanje obsega uporabe osebnih avtomobilov in povečajo možnosti dostopa pešcem in kolesarjem. Na ta način se razširi 

krog potencialnih uporabnikov vozlišč, hkrati pa manjša vozlišča omogočajo ohranitev storitvenih dejavnosti v lokalnem 

okolju. S stališča novih delovnih mest to lahko pomeni, da se ta ustvarjajo prav tam, kjer so najbolj zaželena. 

Izrazito velika vozlišča P+R so problematična zaradi več razlogov. Priključki vozlišč močno obremenijo ceste ob dnevnih 

konicah, s čimer lahko nastajajo zastoji, velike površine parkirišč pa ustvarjajo neprijetno okolje in tako degradirajo prostor. 

Prekomerno se tudi podaljšajo poti pešcev od parkiranih avtomobilov do postajališča JPP-ja. V takih primerih je pogosto 

smiselno eno samo vozlišče nadomestiti z več manjšimi v bližini, ki bi bila vezana na obstoječa postajališča JPP-ja.

Dimenzioniranje vozlišč P+R s stališča dodatnega in spremljevalnega programa zato ne more biti preprosto linearno odvisno 

od njihove prometne zmogljivosti, ampak predstavlja precej bolj zapleteno vprašanje. Tipologija vozlišč P+R je odvisna 

od več dejavnikov, ki smo jih uvrstili v tipološki sistem, pri čemer je velikost oziroma število parkirnih mest le eden izmed 

kriterijev njihovega dimenzioniranja.

nanTes – P+r Bourdonnieres 2

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R se nahaja na križišču 

povezovalne predmestne ceste in pomembne južne 

vpadnice, ki vodi od obvoznice do starega mestnega 

središča.

2. Vpetost v naselje: v okolici so srednješolski center, 

predmestne stanovanjske hiše in gozd ob pritoku  

reke Loire. V soseski ni mestnih pritličij – zato pešcev 

ni veliko. V smeri proti prometnejši ulici in avtobusni 

postaji so postavljena kolesarska stojala in kolesarnica 

ter parkirna mesta za gibalno ovirane.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 98 parkirnih mest za 

avtomobile in šest parkirnih mest za gibalno ovirane. 

Poleg stojal za kolesa je na vozlišču tudi zaprta 

kolesarnica.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče je obdano s travnatim 

pasom, ploščad pa ima v zelenih žepih posajena 

drevesa. Ukrivljenost niza parkiranih avtomobilov 

prispeva k umiritvi hitrosti na parkirišču.

5. Posebnosti: kmalu po odprtju je bilo parkirišče 

povečano z zaprto kolesarnico in s povečano 

zmogljivostjo parkirnih mest ob vpadnici.  

Na sosednjem zemljišču je parkirišče za srednješolski 

center. 1,5 km v smeri proti središču mesta je še eno 

vozlišče. Za obe velja, da sta polno zasedeni. 
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Sistem vozlišč P+R v regiji

P+R vozlišča tvorijo s sistemom JPP-ja v regiji zapleten in 

soodvisen sistem. Različna mesta in pripadajoče regije 

imajo različno zasnovane sisteme, ki so lahko zasnovani 

na več načinov. Nottingham uporablja sistem manjšega 

števila velikih vozlišč na robu mesta, Gradec z zaledjem pa 

poleg nekaj večjih vozlišč ob samem mestu gradi tudi sistem 

večjega števila manjših vozlišč, ki so postavljena čim bliže 

izvoru. Tako umeščena vozlišča po možnosti služijo tudi 

lokalnemu okolju.

Priročnik z naslovom Guide for Park-and-Ride Facilities 

(AASHTO, 2004) navaja, da je najmanjša oddaljenost vozli-

šča od cilja potovanja 6 do 8 km, zaželeno pa je, da ta znaša 

vsaj 16 km. Za »car pooling« naj bi bila optimalna oddalje-

nost od 16 do 40 km.

Za Ljubljano predlagani sistem je hibriden. Podoben je 

graškemu, njegovo največje vozlišče (Barje) je od središča 

mesta oddaljeno le tri kilometre, najbolj oddaljeno (Litija) 

pa skoraj 40 km. Vozlišča so predvidena tako ob glavnih 

prometnih koridorjih kakor v nekaterih lokalnih središčih. 

Dimenzionirana so glede na prometni model (Omega con-

sult et al., 2013) in glede na zmogljivosti predvidenih loka-

cij. Sistem ima možnost nadgradnje predvsem z manjšimi 

lokalnimi, dobro vpetimi vozlišči po regiji, ter z boljšo inte-

gracijo železnic in mestnega potniškega prometa. Dodatna 

prednost razvoja sistema je posledično boljša izkoriščenost 

železniških postajališč v regiji.

Za delovanje celotnega sistema sta poleg izvedbe pomemb-

na predvsem njegovo upravljanje in dodatna oprema zunaj 

samih vozlišč. Vanjo sodijo prikazovalniki na avtocestah 

in vpadnicah, usmerjevalne table, mobilne aplikacije in 

podobno.

Usmerjevalne table: P+R Vertou, Nantes Prikazovalnik zasedenosti v Münchnu prikazuje informacije  

o naslednjem odhodu podzemne železnice

šTajerska – P+r ferniTz

Območje avtobusnega postajališča in vozlišča P+R 

se uporablja kot večnamenski prostor (prireditve, 

postavljanje mlaja, lunapark, ...) in kot dopolnilo 

glavnemu trgu. Je primer manjšega lokalnega, v okolje 

dobro vpetega večnamenskega vozlišča P+R.

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R leži v središču  

podeželske vasi južno od Gradca.

2. Vpetost v naselje: vozlišče P+R je obkroženo  

z javnimi stavbami, kot so pošta, banka, gasilski dom, 

obrtna poslopja in cerkev, ter z družinskimi hišami.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 27 parkirnih mest  

za avtomobile, dve mesti za motorje in pet  

mest za kolesa.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče ima posajenih nekaj 

dreves, avtobusna nadstrešnica ima streho  

s fotovoltaičnimi celicami.

5. Posebnosti: parkirišče se ob koncih tedna uporablja 

kot prireditveni prostor.
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Za dimenzioniranje oziroma določanje opremljenosti vozlišč 

P+R je pomembnih več dejavnikov, ki jih lahko razvrstimo 

v štiri skupine: zmogljivost, vpetost v prometni sistem, 

vpetost v naselje in dodatne možnosti izrabe. vrednosti in 

lastnosti posameznih dejavnikov v teh skupinah določajo 

parametre za dimenzioniranje opremljenosti posameznih 

vozlišč P+r. Posamezne lokacije vozlišč so namreč lahko 

po osnovnih značilnostih različne. Lokacija je lahko na 

primer odlično vpeta v prometni sistem, to pa morda ne 

velja za njeno vpetost v naselje. Taka lokacija bo sicer lahko 

uspešno delovala z večjim številom parkirnih mest, dodatni 

program na njej pa ne bo uspešen. Tako vozlišče ne bo pri-

vabljalo pešcev in kolesarjev, ožja lokalna skupnost pa od 

njega ne bo imela večje koristi. Korist bo imelo le mesto za-

radi zmanjšanja pritiska osebnih vozil na mestno središče in 

posamezniki, ki bodo ceneje in, predpostavljamo, udobneje 

potovali v mesto. Po drugi strani je lahko lokacija dobro 

vpeta v naselje. Lahko nudi pestre dodatne možnosti rabe, 

a je hkrati le lokalno dostopna in slabo povezana z javnim 

potniškim prometom. Na taki lokaciji bo do določene mere 

lahko uspešno deloval dodatni program, ta pa najverjetneje 

ne bo polno zaseden, saj je za to nujno zadostno število 

uporabnikov vozlišča.

Vpetost v prometni sistem

stopnja vpetosti v prometni sistem ponazarja, kako se 

posamezno vozlišče povezuje v sistem. Pove nam, s kakšni-

mi prometnimi načini se vozlišče povezuje, koliko različnih 

prometnih načinov se v njem srečuje, kako je omogočeno 

prestopanje, kakšne so frekvence prihodov in odhodov 

sredstev JPP-ja ter kolikšna je oddaljenost virov in ponorov 

prometnih poti. 

Prometno dobro vpeta vozlišča imajo hitro in pogosto po-

vezavo s središčem regije. Pri povezavi z vlakom je interval 

lahko nekoliko daljši, če je potovalni čas znatno krajši, 

interval voženj pa reden in enakomeren. Umeščenost ob 

pomembnem prometnem koridorju je za vpetost v prometni 

sistem pozitivna lastnost.

Z glavne smeri dostopa osebnih avtomobilov mora biti loka-

cija dobro vidna in pregledna ter preprosto dostopna. Pro-

metno dobro vpete lokacije so, gledano v smeri vožnje proti 

mestnemu središču, praviloma na desni strani vpadnice. 

sTrasBourg – P+r hoenheim nord

P+R Hoenheim Nord je zelo veliko in nečlenjeno vozlišče 

na končni postaji tramvajske proge z obračališčem,  

ki kljub ambiciozni arhitekturni zasnovi ne nudi 

dodatnega programa. Vozlišče v naselje ni integrirano, 

poti so dolge in neudobne za uporabnike. Čeprav je bilo 

vozlišče deležno velikega oblikovalskega napora, to ne 

predstavlja primera dobre prakse.

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R leži na severu mesta 

pri končni postaji avtobusa in tramvaja ter ob postaji 

regionalne železniške proge. Prečka ga manjša mestna 

vpadnica, v bližini pa ni priključka na avtocesto.

2. Vpetost v naselje: vozlišče P+R leži na zunanjem 

robu srednje gosto poseljene mešane stanovanjsko-

industrijske soseske z vrtički.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 800 parkirnih mest  

za avtomobile.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče nima posebnih 

omilitvenih ukrepov. 

5. Posebnosti: arhitekturno oblikovanje vozlišča  

avtorice Zahe Hadid ima umetniško intenco. 

Lokacija vozlišča P+R
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Dobro vpeta vozlišča imajo široko območje napajanja – to so 

pogosto lokacije ob iztekih avtocest v avtocestni obroč okrog 

mesta. Uporabniki dobro vpetih vozlišč (tip A) prihajajo tudi 

s področij zunaj regije. Vozlišča s slabšo vpetostjo (tip C) 

služijo le ožjemu lokalnemu okolju, nanje pa se nihče ne pri-

pelje od daleč. To ne pomeni, da slabše vpeta vozlišča (tip C) 

niso smiselna ali da bi se jim bilo treba izogibati. Nasprotno. 

Tudi ta vozlišča so zelo pomembna, saj praviloma ustavijo 

osebni motorni promet zelo blizu izvora in imajo zato lahko 

večje pozitivne učinke. Taki so nekateri primeri v Gradcu, 

za Ljubljanski primer pa so zelo pomembni tudi zato, ker je 

v regiji veliko krajev, med njimi so tudi lokalna središča in 

sedeži občin, ki niso ob glavnih prometnih poteh, kljub temu 

pa imajo JPP in zato možnost za uveljavitev sistema P+R.

vpetost v prometni sistem tipa a označuje vozlišče, ki je 

umeščeno ob vpadnici z učinkovitim JPP-jem, je po možno-

sti intermodalno, hitro dostopno z avtoceste in lokalnega 

okolja. Zaradi dobre povezanosti z JPP-jem in preprostega 

dostopa se nanj vozijo tako lokalni prebivalci kakor uporab-

niki, ki se pripeljejo od daleč.

vpetost v prometni sistem tipa B označuje vozlišča, ki 

imajo več pomanjkljivosti. Lahko so dobro povezana z JPP-

-jem, a je do njih teže priti z avtom. Lahko imajo tudi slabo 

ponudbo JPP-ja in so dostopna večjemu številu voznikov.

vpetost v prometni sistem tipa c predstavljajo vozlišča, 

ki služijo le lokalnemu prebivalstvu in so hkrati slabo po-

vezana z JPP-jem. Možnosti za privabljanje uporabnikov od 

drugod nimajo – zato je njihovo dimenzioniranje vezano le 

na potrebe lokalnega prebivalstva.

vPeTosT v PromeTni sisTem:

A – lega na končni postaji BRT in ob avtocestnem 

priključku. Uporabniki prihajajo z avtoceste  

na vozlišče tudi iz krajev zunaj regije.

Nantes, P+R Porte de Vertou

B – vozlišče ima manjše lokalno zaledje, leži sicer  

ob vpadnici, a stran od avtoceste. Pogojno je 

privlačno tudi za uporabnike iz regije, če je njihov 

cilj blizu proge BRT, ki vozi mimo.

Nantes, P+R Bourdonnières 2

C – vozlišče v regiji služi le ožjemu lokalnemu okolju. 

Nanj se nihče ne pripelje od daleč.

P+R Hart bei Graz, avstrijska Štajerska



16

Vpetost v naselje

stopnja vpetosti v naselje ponazarja, kako se posamezno 

vozlišče povezuje z naseljem in neposredno okolico. Pove 

nam, na kako gosto poseljenem območju leži vozlišče, 

in, ali so v bližini že prisotne storitvene dejavnosti, jedro 

naselja ali celo občine. Za stopnjo vpetosti v naselje je 

pomembno, če so v bližini ali na obodu vozlišča pomembne 

poti za pešce in kolesarje, če so prisotni elementi zelenega 

sistema naselja in če se območje navezuje na parkovne ali 

rekreacijske površine.

Dobro vpeta vozlišča so blizu obstoječih lokalnih storitve-

nih središč in stanovanj. S tem podpirajo razvoj lokalnega 

gospodarstva, storitev in trgovine. Možnost udobnega 

dostopa z različnimi nemotoriziranimi prometnimi načini je 

ključna lastnost dobre vpetosti vozlišča v naselje. 

Območja z mešano rabo in višjo gostoto izrabe so bolje 

vpeta v naselje kakor redko poseljena in monofunkcionalna 

območja. Dobra preglednost lokacije in celodnevna visoka 

frekvenca mimoidočih ter naključnih uporabnikov storitev 

zagotavljata pasivno varnost lokacije.

vpetost v naselje tipa a. Vozlišče je povezano z naseljem. 

Ob vozlišču ali celo prek njega potekajo vsakodnevne poti, 

ki jih ljudje opravijo peš. Vozlišče je dobro obljudeno tudi 

brez dnevnih uporabnikov parkirišča. Postajališče ni na-

menjeno le rabi P+R-a, ampak ga enakovredno uporabljajo 

lokalni prebivalci.

vpetost v naselje tipa B. Vozlišče ima določene pomanj-

kljivosti – lahko je sicer blizu vsakodnevnih poti, vendar 

zaradi mikrolokacije ali dolžine poti preprosto ni privlačno 

za lokalno prebivalstvo. Razlog za to je lahko tudi tipologija 

okoliške pozidave ali raba prostora. Možnost je tudi, da 

preprosto leži blizu uporabnikov, a na napačni strani ceste 

in morda celo v smeri izhoda iz naselja.

šTajerska – P+r schaeffern

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R leži v ob avtocesti v od-

daljenosti 2 km od vasi.

2. Vpetost v naselje: vozlišče P+R ni vključeno v naselje, 

saj je del avtocestnega prostora.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 88 parkirnih mest za avto-

mobile in 10 mest za motorje.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče ima v središču travnate 

zaplate, obdano je z zelenjem. Za parkirna mesta so 

uporabljeni betonski tlakovci oziroma travnjaki 

5. Posebnosti: parkirišče se uporablja predvsem kot so-

potniška postaja.
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vpetost v naselje tipa c. Vozlišče nima nobene povezave z 

naseljem, vezano je le na cesto in progo JPP-ja. Nanj nihče 

ne pride peš, saj to pogosto niti ni mogoče. Takšni primeri 

so pogosto »drop off« lokacije oziroma sopotniške postaje 

ob avtocestnih priključkih.

Dodatne možnosti izrabe

dodatne možnosti izrabe predstavljajo možnosti, ki jih 

posamezna lokacija ponuja za dvojno rabo parkirnih povr-

šin ob večerih, ob koncu tedna ali v poletnih mesecih, ko 

zasedenost parkirišča z dnevnimi migranti upade. Dodatne 

možnosti izrabe se lahko deloma umeščajo tudi ob samo 

parkirišče, s čimer ga oživljajo. Vozlišče P+R lahko ponuja 

dodatne možnosti rabe, ki pomembno vplivajo na upraviče-

nost dodatne ponudbe. Lahko se uporablja za sprejemanje 

avtodomov, za parkiranje turističnih avtobusov, kot zbirno 

mesto in kot »drop off« točka za izlete ob koncu tedna. 

Dvojna funkcija poveča stopnjo uporabnosti vozlišča in 

zmanjša skupno potrebo po številu parkirnih mest v kraju. 

Za rabo dodatnih možnosti je umeščenost v kakovostno 

naravno okolje z dostopom do narave in dobro zaščito pred 

hrupom s prometnic najbolj primerna.

Možnost dodatne rabe je potrebno razumeti zgolj kot mo-

žnost. Nekatera vozlišča take možnosti sicer imajo, a jih 

prostor zaradi velike potrebe po parkirnih zmogljivostih niti 

ne dopušča. 

Nekateri primeri dodatne možnosti izrabe na srednje ve-

likem vozlišču P+R so prikazani v poglavju o oblikovanju 

vozlišč P+R na strani 37.

vPeTosT v naselje:

A - vozlišče v središču manjšega kraja nekaj kilometrov 

iz Gradca, integrirano v območje z mešano rabo, 

lokalnimi storitvami in stanovanji.

P+R Fernitz, Štajerska

B – vozlišče na obrobju manjšega kraja blizu Gradca.  

Do območij stanovanj in do središča sicer fizično  

ni daleč, je pa lega med dvema cestama in železnico 

slabo dostopna peš in ne omogoča razvoja  

dodatnih storitev.

P+R Hart - Pachern, Štajerska

C – lokacija je redko poseljena in monofunkcionalna, 

peš dostopna kvečjemu ob dolgem avtocestnem 

priključku prek nevarnega rondoja.

P+R Gralla, Štajerska
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Za vozlišča P+R so opredeljene tri ravni opremljanja: mini-

malna oprema, ki predstavlja osnovno raven opremljenosti, 

osnovna oprema, ki je del investicije v sistem P+R, ter spre-

mljevalne dejavnosti, ki pomembno vplivajo na uspešnost 

posameznega vozlišča in so financirane iz drugih virov. 

Dimenzioniranje opreme je odvisno od tipa in velikosti 

vozlišča, vpetosti v prometni sistem in naselje in od načina 

upravljanja celotnega sistema. Dimenzioniranje izhaja 

predvsem iz študije primerov in iz študije literature.

V shemah in tabelah so uporabljene naslednje kratice:

 ŠA: število parkirnih mest za avtomobile

 ŠK: število parkirnih mest za kolesa

 ŠM: število parkirnih mest za motorje

 ŠBI: število parkirnih mest za bivalnike

 KB: število parkirnih mest za turistične avtobuse

Vrednosti za dimenzioniranje osnovne opreme predstavljajo 

minimalni priporočeni standard, ki se lahko po potrebi tudi 

nadgradi ali, izjemoma, zniža.

Standard opremljenosti se razlikuje glede na velikost in 

zmogljivost vozlišča (ŠA, ŠK, ŠBI). Na opremljenost vplivajo 

tudi vpetost lokacije v naselje, bližina drugih programov, 

dodatne možnosti izrabe in ponudba JPP-ja. 

šTajerska – P+r harT Bei graz auTalsTrasse

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R leži na vzhodnem  

robu graškega predmestja, v vasi ob avtocesti  

in železniški progi. 

2. Vpetost v naselje: vozlišče P+R je obkroženo  

s stanovanjsko sosesko, športnim, jahalnim  

in nakupovalnim centrom, banko, hotelom,  

osnovno šolo ter občinskim sedežem.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 50 parkirnih mest  

za avtomobile in 20 mest za kolesa.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče ima posajeni  

dve drevesi in dve travni zaplati.

5. Posebnosti: parkirišče uporabljajo tudi obiskovalci 

nogometnega igrišča.

Opremljenost vozlišč P+R 

V shemah so uporabljeni piktogrami. Za razlago znakov 

glej legendo na zavihku zadnje platnice.
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Minimalna oprema

Minimalna oprema osnovnega vozlišča je dimenzionirana za 

primere, ko je potrebna zmogljivost vozlišča P+R glede na 

prometni model zelo nizka, obstaja pa dobra možnost izrabe 

parkirnih mest tudi za »car pooling« oziroma sopotništvo. 

To lahko v perifernih, z JPP-jem slabše pokritih lokacijah, 

deluje kot ustrezna dopolnitev ponudbe, saj ima sopotništvo 

pozitiven vpliv na zmanjševanje gneče v urbanih jedrih.

Naveden je minimalni standard, ki naj bi ga dosegalo vsako 

parkirišče, če naj bi se to upoštevalo kot vozlišče P+R v 

sistemu. Gre za zagotovitev minimalnega števila PM (5) 

ob obstoječem postajališču JPP-ja. Tovrstna najmanjša 

vozlišča za delovanje sistema morda niso bistvena, so pa 

investicijsko nezahtevna in imajo vlogo – osebni promet 

ustavijo blizu izvora na redko poseljenih območjih. Pogosto 

imajo dobre možnosti za dodatno rabo, dvojno funkcijo in 

so nasploh dobro vpeta v naselja. Zanje velja, da v skladu 

s strokovnimi ocenami okoli dva odstotka dnevnih voza-

čev uporabi vozlišče P+R, tako da pet parkirnih mest služi 

območju s približno 250 dnevnimi migranti. Ob takšnem 

najmanjšem vozlišču P+R je priporočljiva oprema, ki jo 

opredeljuje minimalni standard opremljenosti, prikazana v 

zgornji preglednici.

Osnovna oprema

Osnovna oprema je del investicije v sistem P+R, ki ostane 

trajno v lasti in upravljanju sistema. Njeno dimenzionira-

nje je odvisno od vrste oziroma velikosti vozlišča, njegove 

vpetosti v prometni sistem in naselje in tudi od načina 

upravljanja celotnega sistema. 

Pri večjih vozliščih P+R je priporočljiva osnovna oprema 

odvisna od več parametrov. Ker je opremljenost vozlišč ne-

mogoče vezati le na njihovo velikost, ali jo celo tipizirati v 

nekaj razredov, so za vsak element opreme določeni kriteri-

ji, ki pomagajo pri odločitvi o ustreznosti opreme in njenem 

dimenzioniranju za vsako posamezno vozlišče.

> Dimenzioniranje opreme parkirišč  
za motorna vozila

>> Osebni avtomobili

Okvirna vrednost za dimenzioniranje površine parkirišča 

je 25 m2 / PM (ŠA).

5 % predvidenih PM mora biti namenjenih parkiranju vozil, 

ki jih uporabljajo gibalno ovirane osebe. To pomeni vsaj 

3,5 x 5,0 m, kar računsko znaša 30 m2.

ELEMENTI OPISI

Št. dnevnih migrantov 250

5 PM (4 PM + 1 širše) Širša parkirišča se uporabljajo za gibalno ovirane, družine ali podobne potrebe.

6 koles

V mestnem in vaškem okolju naj med parkirnimi mesti za avtomobile in kolesa velja za privzeto 
razmerje 1:1. Natančnejše razmerje se prilagaja posamezni situaciji. Nadstrešnica za kolesa 
je zaželena, a pri najmanjših vozliščih ni obvezna. Ob uporabi stojal tipa Sheffield* je število 
koles vedno parno – najmanjše število so tri stojala za šest koles.

Koš za odpadke Parkirišče naj bo opremljeno z najmanj enim košem za ločeno zbiranje odpadkov.

Osvetlitev parkirišča
Parkirišče naj bo osvetljeno. V primeru, da električnega priključka na lokaciji ni, se predvidi 
osvetlitev postajališča in okolice z avtonomno razsvetljavo s fotovoltaičnim napajanjem in 
senzorskim prižiganjem.

Drevesa Parkirišče naj bo zasajeno z drevjem primernih vrst za senčenje parkiranih avtomobilov.

Avtobusno in železniško 
postajališče

Postajališče v skladu s smernicami za določeno vrsto prevoza.

Nadstrešnica Postajališče javnega prometa mora imeti nadstrešnico. 

Signalizacija
Oznake za vozlišče P+R. Na postajališču mora biti najmanj informacijska tabla s karto prog JPP-
-ja in voznimi redi za postajališče. Če so v bližini, se dodajo oznake turističnih točk in storitev.

Avtomat
Avtomat za vozovnice, parkirnino in oziroma ali izposojo koles je zaželen, ni pa nujen. Name-
stitev avtomata je odvisna od cenovne politike celotnega sistema.

* Stojala tipa Sheffield so na sliki na str. 25.

Minimalni standard opremljenosti 

PM za gibalno ovirane: Madingley Road P+R, Cambridge
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Pomembna vozlišča, kot so na primer intermodalne točke 

JPP-ja in železniške postaje, naj imajo na vsakih 100 PM 

(ŠA) predvideno vsaj eno mesto za »drop off« v velikosti 

parkirnega mesta za invalide – 3,5 x 5,0 m. Smiselno je, da 

sta taki mesti vedno vsaj dve.

V večjih krajih, okrog katerih je več zaselkov, izjema so 

lokacije znotraj mesta, je smiselno predvideti tudi možnost 

sopotniške točke. »Drop off« točka tako deluje tudi kot me-

sto pobiranja voznikov, ki so svoje avtomobile parkirali na 

ELEMENT OPREME POGOJI KOLIČINA IN DIMENZIJE

Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče ŠA > 300 1 / sklop P+R

Urbanomat Lokacije znotraj MOL 1 / sklop P+R

Avtomat za vozovnice in parkirnino Lokacije izven MOL, ŠA > 10 1 / sklop P+R

Zapornica s čitalcem ŠA > 20* 2 / sklop P+R

Tabla zasedenosti parkirišča ŠA > 100 1 / sklop P+R

Senzor zasedenosti parkirišča ŠA > 10 2 / sklop P+R

Višinska zapornica
ŠBI = 0 in ŠB = 0 
sicer preprečevanje uvoza tovornjakov z zasnovo uvo-
za (radiji). Kjer problem ni zaznan, je lahko brez.

 

* Postavitev zapornice je odvisna od sistema plačevanja. Podana vrednost velja ob predpostavki sistema, 

ki je trenutno v veljavi v Ljubljani.

Način in nadzor vstopa vozil.

Nadzor uvoza: Tivoli, Ljubljana

Višinska zapornica: Ljubljana Kontrola dostopa: P+R Elsau, Strasbourg. Viden je ločen  

pas za avtobuse.

Tabla v Münchnu označuje smer P+R-ja, frekvenco odhodov 

podzemne železnice in število prostih parkirnih prostorov.

P+R Ducs d´Alsace, Strasbourg Informacijska točka: Madingley Road P+R, Cambridge
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vozlišču P+R. Znotraj meja mesta je smiselno predvidevati 

souporabo »drop off« mest tudi kot postajališča za taksije 

in to dejstvo upoštevati pri dimenzioniranju vozlišč.

način in nadzor vstopa vozil ter prometne informacije 

in ponudba avtomatov za nakup vozovnic oziroma plačilo 

parkirnine so načeloma odvisni od velikosti, zmogljivosti 

parkirišč in seveda od ponudnika storitev JPP-ja. Priporo-

čene vrednosti so močno pogojene z izbranim sistemom 

vozovnic in cenovno politiko, ki se lahko s časom spreminja. 

Vrednosti so tako povsem orientacijske.

>> Motorna kolesa

Za motorna kolesa se predvidi po eno parkirno mesto na 20 

PM za avtomobile, kjer je v neposredni bližini ali v sklopu 

vozlišča spremljevalni program. V nasprotnem primeru velja 

za vozlišča z več kot 50 PM (ŠA) 4 PM za motorje.

Parkirna mesta za motorje naj merijo 1,2 x 2,5 m. Računsko 

zasedejo po 3 m2.

>> Bivalniki

Pri večjih vozliščih z več kakor 100 PM (ŠA) in zelo dobro 

možnostjo dodatne izrabe (tip A) se, če je na razpolago 

dovolj površine, predvidijo tudi parkirišča za bivalnike. 

Lokacijo je vedno treba preveriti tudi v sklopu celotnega 

regionalnega sistema P+R. Načeloma se na 50 PM (ŠA) 

predvidi po eno PM (ŠBI) dimenzij 4 x 8 m. Gradnja manj 

kot 5 parkirnih mest za bivalnike skupaj ni smiselna. Za 

posamezno mesto za bivalnik upoštevamo zahtevanih 55 m2 

površine.

>> Turistični avtobusi

V zasnovi celotnega sistema P+R je potrebno zagotoviti tudi 

parkirna mesta za turistične avtobuse. Ta so namenjena 

parkiranju avtobusov, ki pripeljejo turiste v mesto, in avto-

busom, ki pobirajo potnike za potovanja ali izlete. Smiselno 

je, da so to vozlišča z najmanj 100 PM (ŠA) ali vsaj dobro 

(tip B) vpetostjo v naselje oziroma zelo dobrimi (tip A) 

dodatnimi možnostmi izrabe. Izbrana vozlišča naj bodo čim 

bliže regionalnemu središču.

Na 100 PM (ŠA) naj bo po eno PM (ŠB) dimenzije 12,0 x 3,8 

m. Za vsako parkirno mesto potrebujemo v povprečju 80 m2 

prostora.

> Dimenzioniranje opreme  
za udobje potnikov 

>> Nadstrešnica s sedeži

Nadstrešnica s sedeži je element minimalnega standarda 

opremljenosti. Zato mora biti del vsakega JPP-postajališča 

v sklopu vozlišča P+R, razen tam, kjer je namesto nje čakal-

nica oziroma s treh strani zaprt prostor s sedeži.

Prostor, potreben za eno osebo, znaša 0,5 m2. Pri izračunu 

števila nadstrešnic je upoštevana nadstrešnica dimenzij 4,5 

x 1,8 m s površino okrog 8 m2. Potrebno število je izračuna-

no tako, da je upoštevana polovična zasedenost parkirišča z 

vozili s po dvema potnikoma. Najmanjše število nadstrešnic 

je ena, največje pa šest.

Tabla v Ljubljani pri uvozu na parkirišče Tivoli označuje število 

prostih parkirnih mest. Tabla žal ni obešena na pravem 

mestu, saj jo zakrivajo različne informacijske table – celo 

table za prav to parkirišče. Prikazovalnik na avtobusnem 

postajališču prikazuje bližnje prihode avtobusov.

 ≥ 50 →  = 4

 ≥ 100 

 = A 
→  = 5 % 

 = 1,5 % 

 ≥ 100

 = A 

 ≥ B 

→  = 1 % 
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>> S treh strani zaprt prostor s sedeži

Delno zaprt prostor se predvidi za večja vozlišča (200 par-

kirnih mest za avtomobile ali več), ki se ne navezujejo na 

železniško postajališče, čakalna doba pa je daljša (interval 

JPP-ja 30 minut ali več).

Potrebna površina s treh strani zaprtega prostora je izraču-

nana tako, da je upoštevana polovična zasedenost parkiri-

šča z vozili s po dvema potnikoma. Prostor, potreben za eno 

osebo, znaša 0,5 m2. 

>> Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic

Če ima parkirišče več kot 100 parkirnih mest, je dobro vpeto 

v naselje (vsaj tip B) ali ima zelo dobre možnosti dodatne 

izrabe (tip A), je smiselno predvideti tudi klopi zunaj nad-

strešnic, namenjene čakanju, posedanju ali druženju.

>> Ponudba hrane in pijače

Ponudba hrane in pijače ni del osnovne opreme, ampak je 

predmet možne ponudbe zasebnih ponudnikov. Izjema je 

pitna voda. Pitnik je smiselno zagotoviti, če so za to izpol-

njeni pogoji (vodovod v bližini parkirišča) in če ima P+R 

vozlišče vsaj 50 PM. 

Nadstrešnica s klopjo v Ljubljani 

S treh strani zaprt prostor s sedeži: P+R Hoogkerk, Groningen

Parkovna ureditev s klopmi: Madingley Road P+R, Cambridge

Nadstrešnica s klopjo: P+R Haren blizu Groningena

 ≥ 100 

 ≥ B

 = A 

 = 5 % izpolnjen

vsAj en pogoj

 ≥ 200 

 ≥ 30 min 

 = 0∕

 = 12,5 % izpolnjeni

vsi pogoji
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>> Stranišča, tuši, previjalnice

Med osnovno opremo vozlišče sodijo stranišča, ki so smi-

selna, kjer je vsaj 50 parkirnih mest za avtomobile, daljša 

čakalna doba ali kjer so zelo dobre možnosti dodatne izrabe 

vozlišča (tip A). Če je PM za avtomobile od 50 do 100, za-

dostuje eno skupno stranišče, pri zmogljivosti vozlišča do 

300 PM zadostujeta eno moško in eno žensko, pri več kot 

300 PM pa naj bosta na vozlišču dve ženski in dve moški 

stranišči.

Pri vozliščih, ki imajo nad 200 PM, je smiselno predvideti 

ločeno stranišče za invalide in previjalnico za dojenčke. 

Enako velja tudi za manjša vozlišča, ki imajo dobre možnosti 

dodatne izrabe ali bližino dodatnih dejavnosti (tip A).

Prhe je smiselno zagotavljati v primerih, kjer je na parkiri-

šču predvidenih vsaj 100 PM za avtomobile, vsaj 10 PM za 

bivalnike ali na vozliščih, kjer so prisotne zelo dobre mo-

žnosti za dodatno izrabo (tip A).

 ≥ 50 

 ≥ 30 min 

 = A

50 ≤  < 100 →  = 1

100 ≤  < 300 →  = 1M+1Ž

300 ≤  →  = 2M+2Ž

izpolnjen

vsAj en pogoj

 ≥ 200 

 = A 
,  = 1izpolnjen

vsAj en pogoj
wc

 ≥ 100 

 ≥ 10

 = A 

100 ≤  < 300 →  = 1

300 ≤  →  = 1M+1Ž

izpolnjen

vsAj en pogoj

Železniška postaja Rodica pri Domžalah je primer uspešne 

prenove dotrajane obstoječe postaje. Postaja ima urejen 

sanitarni blok ter nadstrešnico s klopmi za potnike in stojali 

za kolesa.
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> Stojala in druga oprema za kolesa

>> Stojala za kolesa

Stojala za kolesa sodijo med minimalno opremo, ki bi na-

čeloma morala biti na vsakem vozlišču P+R. Priporočeno je 

stojalo tipa Sheffield (na sliki na sosednji strani je primer iz 

Ljubljane), na katerega je mogoče z vsake strani prikleniti 

po eno kolo. Zato je predvideno število parkirnih mest za 

kolesa vedno parno.

V izhodišču je predvideno, da je število parkirnih mest za 

kolesa enako številu parkirnih mest za avtomobile. Število 

parkirnih mest za kolesa naj načeloma nikjer ne bi presega-

lo 200, saj je v primeru večje potrebe bolj smiselno s kole-

sarskimi stojali dodatno opremiti tudi sosednja postajališča 

JPP-ja. Glede na vpetost v naselje in kolesarsko infrastruk-

turo se lahko število stojal za kolesa tudi ustrezno zniža. 

Površina, potrebna za parkiranje koles, je 0,5 x 2,0 m, kar 

znaša 1 m2 / PM (ŠK). Izhodišče izračuna potrebnega števila 

stojal je eno stojalo za dve kolesi. Pri tem je od skupnega 

števila koles odšteto število omaric za zaklepanje koles.

>> Nadstrešnica za kolesa 

Na vozliščih, kjer je vsaj 10 parkirnih mest za kolesa, je 

predvidena nadstrešnica za kolesa. Izhodišče za izračun 

potrebnega števila nadstrešnic je en sklop stojal, v katerem 

je 5 stojal za 10 koles. Velikost ene nadstrešnice je približno 

2,0 x 5,0 m.

>> Omarice za kolesa ali zaklenjena kolesarnica

Omarice za kolesa ali zaklenjena kolesarnica se predvidijo 

za 10 % koles v primerih, za katere je predvidenih vsaj 100 

PM za kolesa. Za omarice se predvidi prostor 0,6 x 2 m.

>> Servisno stojalo za hitra popravila koles

Kjer je več kot 20 PM za kolesa in kjer ima lokacija dobro 

(tip B) vpetost v naselje ali dobro (tip B) možnost dodatne 

izrabe, se predvidi tudi (eno) servisno stojalo za hitra pop-

ravila koles.

>> Postaja za polnjenje električnih koles 

Pri vozliščih z več kakor 100 PM za kolesa (ŠK) ali na loka-

cijah, ki imajo dobro (tip B) vpetost v naselje ali dobro (tip 

B) možnost dodatne izrabe, se predvidi postaja za polnjenje 

električnih koles. Za vsakih 50 koles se predvidi ena postaja 

– vozlišče ima tako najmanj dve in največ šest postaj.

Nadstrešnica za kolesa: Groningen – P+R Haren

Preprosta zaklenjena kolesarnica zagotavlja večjo varnost

Nadstrešnica za kolesa: P+R Dolgi most, Ljubljana

 > 100 →  = 10 %  

 > 20

 ≥ B 

 ≥ B

izpolnjen

vsAj en pogoj  = 1

 > 100

 ≥ B 

 ≥ B

izpolnjen

vsAj en pogoj  = 2 % 

 = 40 %  

 = 8 %  
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>> Postaja za polnjenje električnih motornih koles 

Pri vozliščih z več kakor 200 PM za kolesa (ŠK) ali na loka-

cijah, ki imajo dobro (tip B) vpetost v naselje ali dobro (tip 

B) možnost dodatne izrabe, se predvidi postaja za polnjenje 

električnih motornih koles. Za vsakih 200 koles se predvidi 

ena postaja.

Omarice za kolesa: P+R Puntigam, Gradec

Kolesarnica kot arhitekturni objekt: Erfurt,  

arhitekti Osterwold+Schmidt

 > 200

 ≥ B 

 ≥ B

izpolnjen

vsAj en pogoj  = 0,5 % 

Servisno stojalo za hitra popravila kolesStojala za kolesa tipa Sheffield: mestno središče v Ljubljani
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> Urejanje prostora

>> Zasaditev visoke drevnine na parkirišču

(Visoka) drevesa predstavljajo minimalno opremo vozlišč 

P+R. Za vsaka 4 PM za avtomobile je potrebno predvideti 

eno drevo.

>> Zelene in pohodne površine

Izhodišče izračuna površine zelenih in pohodnih površin 

je tipični parkirni otok. Otok sestavljata na vsaki strani po 

dva sklopa desetih parkirnih mest, med katerima so zelene 

oziroma pohodne površine.

Na vozliščih z več kakor 200 PM (ŠA) je treba zagotoviti do-

datne zelene površine v obsegu vsaj 30 % površine utrjenih 

površin. To pomeni 3,15 m2 na PM za avtomobil.

> Oznake za slepe in slabovidne

Oznake za slepe in slabovidne so minimalna oprema, ki naj 

bi jo imelo vsako vozlišče P+R.

> Odpadki

>> Koši za odpadke 

Koši za odpadke so minimalna oprema vsakega vozlišča P+R. 

Predvidi se po 1 koš na 20 PM + 4. Dodatni štirje koši so za 

postajališče JPP-ja.

>> Ekološki otoki

Ekološki otoki se predvidijo pri vozliščih, ki imajo več kakor 

50 PM za osebne avtomobile, in sicer po en ekološki otok za 

vsakih 200 PM.

Zasaditev parkirišča v Tivoliju, Ljubljana (desno)  

in na P+R Nantes, Recteur Schmitt 2 (zgoraj).

Oznake za slepe in slabovidne: Groningen – P+R Hoogkerk

V sklopu kompleksa Alianz Arena v Münchnu sta urejena  

tudi vozlišče P+R in prostor za avtodome. Parkiranje  

na pesku je zaradi okoljskih prednosti povsem ustrezna  

in običajna ureditev.

 = 25 %  

 = 5 %  + 4

 > 50 →  = 0,5 % 

 =  × 3,15 m2
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> Varnost

>> Osvetlitev 

Vsa vozlišča P+R naj bodo pregledna in osvetljena. Osvetli-

tev je tako minimalni standard opremljenosti, ki se ga lahko 

pri majhnih vozliščih, to pomeni do 50 PM (ŠA), dosega tudi 

z minimalno osvetlitvijo s svetili na senzor in napajanjem s 

pomočjo fotovoltaičnih celic. Za večja parkirišča se predvidi 

1 svetilko za 400 m2 površine oziroma osvetlitev v skladu s 

standardi. 

>> Video nadzor 

Pasivna varnost ima prednost pred sistemi, kot je video 

nadzor. Kljub temu se pri vozliščih, ki imajo več kakor  

100 PM, (ŠA) v primeru slabe vpetosti v naselje (tip C)  

predvidi videonadzor. Enako velja tudi za vozlišča z več 

kakor 200 PM (KA).

>> Gasilni aparat

Pri vozliščih z več kakor 300 PM (ŠA) za osebne avtomobile 

se predvidi ustrezen gasilni aparat.

> Komunalna oprema

električni priključek se predvidi pri vozliščih, ki so bodisi 

dobro vpeta v naselje (tip A) bodisi imajo več kakor 50 PM 

(ŠA). Pri manjših in v naselje slabše vpetih vozliščih se 

lahko predvidi samo lokalna elektrika iz fotovoltaičnih celic 

za potrebe nujnih avtomatov in osvetljave.

vodovodni priključek se po možnosti predvidi tam, kjer so 

predvidena stranišča, spremljevalne dejavnosti, parkirišča 

za bivalnike ali pitnik za pitno vodo.

Priključek na meteorno kanalizacijo se predvidi tam, kjer 

obstaja sistem meteorne kanalizacije. Če obstaja možnost 

lokalnega ponikanja, ima ta prednost.

Priključek na javno fekalno ali mešano kanalizacijo se 

predvidi tam, kjer je priključek na vodovod ali, izjemoma, kjer 

ni druge možnosti za odvajanje padavinske vode s površin.

Parkirišča z več kakor 10 PM (ŠA) imajo tudi komunikacijsko 

povezavo – bodisi internetni priključek bodisi GSM-modul, 

kar omogoča spremljanje zasedenosti, prihoda vozil JPP, ...

Spremljevalne dejavnosti  

Za uspešno delovanje vozlišča P+R sta uvajanje dodatnih in 

spremljevalnih dejavnosti v neposredni okolici ter njegova 

vpetost v naselje bolj pomembni kakor povečevanje stan-

darda osnovne opreme. Pri tem kriterija uspešnosti nista le 

zasedenost in računska korist posameznega vozlišča, tem-

več tudi zadovoljstvo uporabnikov, njihov občutek varnosti 

in odsotnost vandalizma. Za uvedbo dodatnih programov ni 

in ne more biti neposredno investicijsko odgovoren lastnik 

ali upravljavec sistema, k njegovim nalogam pa sodi tudi to, 

da sodeluje z lokalno skupnostjo, prebivalstvom, uporabni-

ki in gospodarstvom, ki bo dodatne storitve lahko ponudilo, 

če bo imelo od tega koristi.

Na vozliščih P+R so v odvisnosti od tipologije vozlišč zlasti 

smiselne dejavnosti naštete v tabeli na naslednji strani.

Vse naštete dejavnosti so dobrodošla dodatna ponudba, ki 

prispeva k privlačnosti vozlišča in izboljša njegovo vpetost v 

lokalno okolje. Spremljevalni program se najbolje prepleta 

s potmi pešcev na vozlišču P+R, njegovo upravljanje pa 

mora biti ločeno. Za spremljevalne dejavnosti (na primer 

trgovine), ki potrebujejo parkirna mesta, a imajo tipično 

časovni zamik pri zasedenosti parkirišč, je dobrodošlo, da 

souporabljajo parkirna mesta P+R. Na ta način je skupna 

površina parkirišč manjša, zasedenost prek celega dneva 

boljša, razdalje za pešce pa krajše. To vse pozitivno vpliva 

na vključenost v naselje in zmanjšuje negativni vpliv vozli-

šča na okolje.

 > 200

 > 100

 = c

izpolnjenA

oBa pogoja

izpolnjen vsAj 

en pogoj

 = 1 / 400 m2

 > 300 →  = 1

Restavracija (zgoraj), otroško igrišče (spodaj levo) in bife 

(spodaj desno): P+R Spittelauer Lände, Dunaj
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OPIS POGOJI DIMENZIONIRANJE

vozila    

Pralnica
ŠA > 400 
bližina spremljevalnih dejavnosti = da

 

Fosilno gorivo ŠA > 400, preveriti oddaljenost do najbližjega BS  

Električno napajanje ŠA > 100
1 črpalka / 100 ŠA, 
min. 2

Mesto za hitro 
polnjenje el. vozil

ŠA > 300 1 črpalka / 300 ŠA

Zaščita proti toči ŠA > 400, odvisno od cene parkiranja  

Bivalniki    

Elektrika, voda ŠBI > 0  

Praznjenje stranišč ŠBI > 0  

PoTniki    

informacijska točka    

WiFi

ŠA > 100  
ALI 
bližina spremljevalnih dejavnosti >= B ALI 
bližina dodatnih dejavnosti >= B ALI 
dodatne možnosti izrabe >= B

 

Ekran na dotik

ŠA > 300 ALI 
bližina spremljevalnih dejavnosti >= B ALI 
bližina dodatnih dejavnosti >= B ALI 
dodatne možnosti izrabe >= B

 

Turistično-
informacijska točka 
(letaki)

ŠA > 200 ALI 
dodatne možnosti izrabe = A ALI  
navezava na avtocesto

5 m2 površine, 
lahko stena

Hrana in pijača    

Avtomat ŠA > 100  

Bife
ŠA > 100 ALI 
dodatne možnosti izrabe = A IN 
vpetost v naselje = B

 

Sendvičarna ŠA > 200  

Restavracija ŠA > 300  

OPIS POGOJI DIMENZIONIRANJE

storitve    

Bankomat
ŠA > 200 ALI  
zaščita pred vremenom = zaprt prostor

 

Defibrilator zaščita pred vremenom = zaprt prostor  

Polnjenje telefonov
ŠA > 200 ALI  
zaščita pred vremenom = zaprt prostor

 

Poštni nabiralnik ŠA > 50  

Trgovine    

Kiosk
ŠA > 100 ALI 
vpetost v naselje = B

 

Stojnice s sezonsko 
ponudbo

ŠA > 100 P = 20 m2 / 50 ŠA

Trgovina z živili

ŠA > 300 ALI 
vpetost v naselje = B 
preveriti oddaljenost do najbližje obstoječe 
poslovalnice

 

Dodatna ponudba 
spremljevalnih 
dejavnosti: pekarna, 
čistilnica, frizer, 
optik, vulkanizer, ...

ŠA > 200 
izbor dejavnosti glede na ponudbo v bližini in 
povpraševanje

P = 5 % parkirne 
površine

rekreacija    

Otroško igrišče
ŠA > 100 
vpetost v naselje >= B 
dodatne možnosti izrabe = A

 

Park za pse
ŠA > 200 
vpetost v naselje = A 
dodatne možnosti izrabe = A

 

zaščita okolja    

Protihrupna zaščita
ŠA > 100 ALI 
bližina prometne ceste, avtodomi

Zazelenjeni nasipi

Priporočene spremljevalne dejavnosti s kriteriji in dimenzioniranjem.  

Pomen kratic: ŠA — število parkirnih mest za avtomobile; ŠK — število parkirnih mest za kolesa; 

ŠM — število parkirnih mest za motorna kolesa; ŠB — število parkirnih mest za turistične 

avtobuse; ŠBI — število parkirnih mest za bivalnike



29

Očiten pozitiven vpliv dodatnih dejavnosti na delovanje 

vozlišč P+R je težko merljiv ali dokazljiv. Priročniki večinoma 

svetujejo, da se v povezavi s vozlišči P+R načrtuje mešana 

raba. Pri tem je predvsem mišljeno drobno gospodarstvo s 

področja trgovine in storitev, ki hkrati pripomore tudi k pa-

sivni varnosti in posledično k boljšemu počutju uporabnikov.

Uporabniki si po podatkih ankete (Omega consult et al., 

2013) ob vozliščih P+R želijo predvsem trgovin in bencin-

skih servisov, nekoliko manj pa tržnice, pošte, kavarne, 

izhodišča za sprehode in rekreacijskega vozlišča. Velika 

večina anketiranih odgovarja, da izključno zaradi prisotno-

sti spremljevalnih dejavnosti ne bi spremenila potovalnih 

navad.

Za lociranje spremljevalnih dejavnosti je tako ključnega 

pomena predvsem prisotnost zasebne pobude in trenutna 

odsotnost določenega programa v bližini. Prav bencinska 

črpalka, ki je najpogostejši odgovor, je dejansko že prisotna 

ob nekaterih privlačnih lokacijah P+R, saj zanjo veljajo zelo 

podobni lokacijski faktorji kot za samo vozlišče.

Vrednosti iz tabele so torej predlogi in priporočila, do-

ločena na podlagi študije primerov in literature. Njihova 

izvedba je odvisna od zasebnih partnerjev ter želja in po-

treb lokalne skupnosti. Vsekakor velja, da vsaka dodatna 

spremljevalna dejavnost ob vozlišču P+R okrepi njegovo 

vlogo v naselju.

Ambient vozlišča P+R
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Splošna oblikovalska načela

Primerna gostota pri izrabi prostora sodi med ključne postu-

late trajnostnega urejanja prostora. Glede na to, da gre pri 

parkiriščih na vozliščih P+R za izrazito nizko gostoto in po-

sledično slabo izrabo prostora, je treba težiti k njegovi racio-

nalni izrabi in k omilitvenim ukrepom, da se površinski delež 

parkirišča z nizko izrabo uravna s sosednjimi, bolje izkoriš-

čenimi območji. V najboljšem primeru parkirišče na P+R-ju 

tako ni pretirano veliko, če pa je, naj ima dodatni program. 

Dodatni komercialni program naj po možnosti členi površino 

ali vsaj ločuje parkirišče od perona za javni promet. 

Na območjih vozlišč P+R je zaželena mešana raba prosto-

ra. V najboljšem primeru bi parkirišče na P+R-ju obdajala 

območja, kjer se mešajo vsaj stanovanja, delovna mesta, 

trgovina in storitve. Če je mogoče, naj se ob vozliščih P+R 

načrtujejo mešani objekti. Raznolikost programa v okolici 

P+R-ja in dodatnega programa v sklopu samega vozlišča 

P+R zagotavljata primeren preplet funkcij. Večfunkcional-

nost prostora, mešanje rabe in primeren preplet funkcij 

omogočajo, da je vozlišče P+R živo, prijetno in varno ne 

glede na del dneva, letni čas ali dan v tednu. 

Uspešno vozlišče P+R je urbana površina, integrirana v nase-

lje. Je javen prostor, ki je hkrati tudi kraj srečevanja, druže-

nja in ustvarjanja medsebojnih vezi v lokalni skupnosti. 

> Prometne površine

Ključna funkcija vozlišča P+R je kljub navedenim ugoto-

vitvam prestopanje z osebnega prevoza na javni potniški 

promet. Ostale funkcije morajo biti podrejene osnovnemu 

namenu. Prestop mora biti hiter, pregleden in udoben. Pri 

tem je seveda treba upoštevati, da je vsak posameznik v 

času prestopanja nekaj minut in nekaj deset do sto metrov 

pešec. Za uspeh vozlišča P+R je zato izredno pomembno, 

kako udobna in učinkovita je sicer razmeroma kratka pot od 

avta do postajališča JPP-ja. Poti med različnimi prometnimi 

načini morajo biti zato vedno kar se da kratke. Še posebej 

kratka in pregledna mora biti pot od parkiranega avtomobi-

la do postaje v smeri proti mestu. Po možnosti naj se s par-

kirišča vidi avtobus na postaji. Postajališči na obeh straneh 

ceste, to ne velja za primer končne postaje, morata biti 

blizu skupaj. Prometna ureditev parkirišča mora biti pred-

vsem prilagojena pešcu. V ta namen je treba v odvisnosti 

od konfiguracije parkirišča predvideti ločene poti za pešce, 

skupno uporabo prometnih površin s prioriteto pešca 

(»shared space«) in elemente za umirjanje prometa, kot so 

šikane in dvignjeni prehodi za pešce.

Pri vodenju avtomobilov po parkirišču je pomembna pregle-

dnost, logičnost in jasnost poti. Parkiranje naj bo omogo-

čeno čim bliže uvozu na parkirišče. 

Kolesarji naj imajo varno in jasno pot mimo vozlišča P+R, 

hkrati pa naj jim bo omogočeno preprosto in varno parki-

ranje koles v neposredni bližini javnoprometnega postaja-

lišča – po možnosti na samem peronu JPP-ja. Ker je vodenje 

kolesarske poti mimo ali prek perona za potnike nezaželeno, 

daljši obvozi pa nedopustni, je smiselna rešitev dovolj širok 

peron za potnike, ki omogoča vodenje kolesarjev po peronu 

v režimu skupne površine. Tako nastane t. i. »shared space« 

za pešce in kolesarje. Postavitev kolesarskih stojal in nad-

strešnic naj usmerja prometne tokove koles in pešcev na 

način, da so križanja predvidljiva in da jih ni preveč. 

Potniški peron in vse ostale površine P+R morajo biti obliko-

vane tako, da so dostopne uporabnikom iz vseh družbenih 

skupin ne glede na njihovo starost ali zmožnosti. Posebej je 

treba oblikovati prostor z mislijo na gibalno ovirane, starej-

še in mlade družine z otroškimi vozički ali majhnimi otroki.

Površine morajo biti pregledne in dobro osvetljene, da 

se spodbuja občutek varnosti. Za občutek varnosti je po-

membna tudi obljudenost – zato je vsako dodatno mešanje 

rabe prostora in križanje poti dobrodošlo. 

Oblikovanje vozlišč P+R 
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Površine in poti morajo biti prijetne in udobne v vseh vre-

menskih razmerah. Odvodnjavanje naj se po možnosti rešu-

je tako, da so padci na voziščih speljani stran od pešcev.

Površine vozlišča P+R naj se obravnava in načrtuje kot javni 

prostor, ki je odprt, prehoden in dobro povezan z vso svojo 

okolico. Omejevanje prehoda v kateri koli smeri ni zažele-

no, saj vsaka ograja ali pregrada pomenita možno nevarno 

točko. Območje naj se načrtuje v človeškem merilu – prostor 

naj bo členjen in ne prevelik. Za členitev prostora se lahko 

uporabi na primer zelenje, zalomljeno geometrijo parkirišča 

ali dodatne dejavnosti. Vozlišče P+R naj pomaga ustvarjati 

značaj ulice ob vhodu v naselje in naj ne poudarja velikih 

monotonih parkirnih površin, ki dajejo prostoru neprijeten 

suburban izgled. Vozlišča P+R in oprema na njih naj bodo 

kakovostno oblikovani in prepoznavni. S pomočjo uporabe 

tipskih elementov urbane opreme se različne lokacije P+R 

oblikovno povezujejo in sistem kot celota dobiva svojo 

skupno identiteto. Vozlišča naj jo izkazujejo, hkrati pa naj 

močno poudarjajo tudi lastne identitetne lastnosti, ki so 

značilne za posamezne lokacije.

Vozlišča P+R morajo biti načrtovana po načelih trajnostne-

ga razvoja. Uporabljeni morajo biti najvišji standardi varo-

vanja okolja, posegi pa morajo biti reverzibilni. Kjer je to le 

mogoče, naj se prednostno ohranja obstoječa vegetacija, 

predvsem visoka drevesa. Odvodnjavanje naj se po možno-

sti izvaja v ponikovalnice, za vozne površine naj se skladno 

s predpisi predvidi lovilce olj.

> Zazelenitev

Zasnova zasaditve na parkiriščih predvideva ob robu parkir-

ne površine na vsaka štiri parkirna mesta zasaditev enega 

manjšega drevesa. Linije dreves so ob sosednjih nizih za-

maknjene za dve parkirni mesti, s čimer imajo drevesa več 

prostora, hkrati pa dosežemo boljšo pokrivnost krošenj. 

Na razširitvah so predvidena večja posamična drevesa ali 

manjša skupina večjih dreves ob večjih razširitvah zelenega 

prostora (vzorec parkirišč V2, shema na naslednji strani). 

Na peronu so predvidena posamezna večja drevesa ali sku-

pine dreves v enakomernem rastru.

Posajene naj bodo drevesne vrste, prilagojene mestni klimi 

in obcestnemu prostoru. Predlaga se tudi uporaba različ-

nih vrst dreves na posameznem parkirišču, kar pripomore 

k vizualni raznolikosti, mešanje vrst pa niža tudi stopnjo 

obolevnosti drevja. Smiselno je mešanje hitreje in počasne-

je rastočih vrst.

Manjša drevesa naj imajo premer krošenj vsaj šest metrov. 

Mednje sodi na primer navadni gaber. Večja drevesa naj 

imajo premer krošenj okrog deset metrov, njihovi predstav-

niki so na primer lipa, rdečelisti hrast (na mokrih tleh) in 

puhasti hrast.

Na zazelenjenih površinah se predvidi travnate površine 

s potmi, urejenimi s perforiranimi tlakovci ali peskom. Ob 

izvedbah, kjer bi želeli višji vizualni standard ureditve, se 

zelene površine zazeleni s pokrovnimi trajnicami.

Zelenje naj bo oblikovano na način, ki omogoča kar se da 

dobre rastne pogoje za veliko drevnino. To naj prostor 

znotraj parkirišča porabi v zadostni meri. Prostor, ki ostaja 

po razporeditvi parkirnih in voznih pasov na določenem 

zemljišču, naj se porazdeli po površini parkirišča, namesto 

da ostaja po njegovem obodu (glej shemo zgoraj). Tako se 

vzpostavita kakovostno okolje in mikroklima po vsem ob-

močju parkirišča.

Naslednje sheme prikazujejo tri različne načine vključevanja 

zelenja, ta veljajo tudi za visoko drevnino, ki je potrebno za 

senčenje in uravnavanje mikroklime na parkiriščih. V Mestni 

občini Ljubljana je zasaditev smiselno normirana z enim 

drevesom na štiri parkirna mesta. Vse tri sheme zadostijo tej 

zahtevi, čeprav so razmere za rast ter s tem zdravje dreves v 

tretjem (V3) najbolj, v prvem (V1) pa najmanj primerne. 

16 m A<16 m A/8 A/8A/4A/4A/4

D D

Princip dimenzioniranja zelenih površin med parkirnimi žepi. Predlagan pristop k dimenzioniranju zelenih površin se zlasti  

na srednjih in manjših parkiriščih smiselno prilagaja velikosti zemljišča. Lomljene vozne poti v območju parkiranja služijo 

umirjanju prometa in mehčanju monotonije vzorca.
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Osnovna različica zelenih površin V1 zadošča minimalnemu 

odstotku zelenih površin, zahtevanih z odlokom o OPN-ju 

Mestne občine Ljubljana, ki je skladen z nekaterimi primeri 

dobrih praks. Pomanjkljivost te zasnove je, da ozka linija 

drevesom ne zagotavlja ugodnih razmer za rast, linearnost 

pa ne pripomore k členitvi parkirišča.

V različici V2 so drevesa razporejena tako, da omogočijo čim 

večjo razpršenost posamičnih dreves po površini parkirišča 

in s tem primerno osenčenje. Za rast dreves in njihovo varo-

vanje pred škodljivimi vplivi je tudi tak sistem manj prime-

ren. Tlakovanih površin je tu nekaj več, zelenih pa celo manj 

kakor v različici V1 (glej spodnjo preglednico).

Višji standard zazelenitve lahko dosežemo s predlaganim 

vzorcem zalomljenih voznih poti in klinastih zelenih po-

vršin. Pri zalomu voznih poti za 5° dosega vzorec V3 10 % 

zelenja glede na celotno površino parkirišča. Zazelenitev 

obsega drevesa ob nizih parkirišč in več večjih dreves ob 

razširitvah. Na ta način se za razliko od za parkirišča zna-

čilnih zazelenitev s posamičnimi drevesi na širših delih 

pojavijo skupine večjih dreves. Zalomi vozne poti v območju 

parkiranja služijo umirjanju prometa in mehčanju monoto-

nije vzorca. Velike zazelenjene površine nudijo več sence, 

boljšo mikroklimo na parkirišču in več ponikovalnih povr-

šin. Standard lahko do neke mere še zvišujemo z večanjem 

kota zaloma in s tem širine zelenega pasu, vendar bi se pri 

bistveno večjem kotu (približno nad 10°) tudi poti pešcev 

podaljševale prek upravičene meje. 

Primerjava z osnovnim parkiriščem brez zelenja (V0), ka-

kršnega v Ljubljani prostorski načrt ne dopušča, pokaže da 

sta izguba prostora in podražitev zaradi visoke drevnine na 

parkirišču v primerjavi s koristmi, ki jih drevje zagotavlja, 

nesorazmerno majhni.

Vzorci

V3
število PM 80  
število dreves 20
pohodne površine 100 m2 4 %
zazelenjene površine 243 m2 10 %
parkirne površine 1.080 m2 46 %
asfaltirane površine 942 m2 40 %
skupaj 2.365 m2  100 %

V1
število PM 80  
število dreves 20
pohodne površine 100 m2 4 %
zazelenjene površine 146 m2 7 %
parkirne površine 1.080 m2 48 %
asfaltirane površine 912 m2 41 %
skupaj 2.238 m2  100 %

V2
število PM 80  
število dreves 20
pohodne površine 85 m2 4 %
zazelenjene površine 135 m2 6 %
parkirne površine 1.080 m2 48 %
asfaltirane površine 975 m2 44 %
skupaj 2.275 m2  100 %

V0
število PM 80  
število dreves 0
pohodne površine 88 m2 4 %
zazelenjene površine 0 m2 0 %
parkirne površine 1.080 m2 52 %
asfaltirane površine 896 m2 43 %
skupaj 2.064 m2  100 %
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V0 Odstotek 
površine

Sprememba 
glede na V1 V1 Odstotek 

površine
Sprememba 
glede na V1 V2 Odstotek 

površine
Sprememba 
glede na V1 V3 Odstotek 

površine
Sprememba 
glede na V1

Število parkirnih mest 80 80 80 80

Število dreves 0 20 20 20

Pohodne površine 88 m2 4,3% 103,5% 100 m2 4,5% 100,0% 85 m2 3,7% 85,0% 100 m2 4,2% 100,0%

Zazelenjene površine 0 m2 0,0% 0,0% 146 m2 6,5% 100,0% 135 m2 5,9% 92,5% 243 m2 10,3% 166,4%

Parkirne površine 1.080 m2 52,3% 100,0% 1.080 m2 48,3% 100,0% 1.080 m2 47,5% 100,0% 1.080 m2 45,7% 100,0%

Vozišče 896 m2 43,4% 91,9% 912 m2 40,8% 100,0% 975 m2 42,9% 106,9% 942 m2 39,8% 103,3%

Skupaj 2.064 m2 100,0% 90,7% 2.238 m2 100,0% 100,0% 2.275 m2 100,0% 101,7% 2.365 m2 100,0% 105,7%

Preglednica porabe površin pri različnih vzorcih umeščanja zelenja na parkirišče

Različica V1

Različica V2 Različica V3

Različica V0
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> Tlakovanje

Na vodovarstvenih območjih so vozni pasovi asfaltirani, 

površine parkirnih prostorov pa izvedene v metličenem 

betonu. Ta se na soncu manj pregreva, s čimer prispeva k 

boljši mikroklimi na parkirišču v poletnem času, vizualno pa 

različen tlak voznih površin in parkirišč bistveno zmanjša 

monotonijo parkiriščnega prostora, členi površino in optič-

no zoži vozišče. To prispeva k umirjanju prometa.

Za lokacije, ki niso na vodovarstvenem območju, se predla-

ga ureditev parkirišča z izvedbo peščenih površin, travnih 

plošč ali tlakovcev. Ta rešitev predstavlja višji standard s 

stališča varovanja okolja. Sama ureditev je cenejša in omo-

goča bistveno boljše ponikanje meteornih vod na celotni 

površini parkirišča. Peščene površine se poleg tega manj 

segrevajo na sončni svetlobi, s čimer je bistveno izboljšana 

mikroklima na parkirišču v poletnih mesecih.

Primer tlakovanja z uporabo betonskega tlaka na parkirnih 

mestih: Groningen – P+R Hoogkerk

Parkirišče ob Barjanski cesti pred trgovino in pošto v Trnovem 

ni vozlišče P+R, je pa zanimiv primer oblikovanja. Postavljeno 

je v javni prostor lokalnega središča, ki mu služi, ob njem 

je majhna ureditev z zelenjem in klopmi. Javni program — 

pošta, trgovina, bife in stojnica z zelenjavo se odpirajo proti 

javnemu prostoru. Površina je strukturirana s travnjaki na 

parkirišču in asfaltom na vozni poti, vse je v merilu pešca. 

Zelo dobro oblikovano parkirišče, ki je sicer danes nekoliko 

zanemarjeno in slabo vzdrževano, je še vedno prijetno in 

varno.

šTajerska – P+r judendorf-sTrassengel 
BahnhofsTrasse

Primer tlakovanja parkirišč za različnim tlakom – 

beton na parkirnih mestih, asfalt na cestišču.

1. Položaj v mestu: vozlišče P+R leži v graškem  

satelitskem predmestju, v vasi ob železniški progi. 

2. Vpetost v naselje: vozlišče P+R je obkroženo  

s stanovanjsko sosesko, lahko obrtjo, lekarno  

in restavracijo.

3. Zmogljivost: parkirišče ima 132 parkirnih mest  

za avtomobile, 10 za motorje in 96 za kolesa.

4. Omilitveni ukrepi: parkirišče ima posajena drevesa  

in travnik ob železniškem postajališču. Parkirna 

mesta so tlakovana z metličenim betonom, vozne 

površine pa asfaltirane. 

5. Posebnosti: P+R je vezan zgolj na železnico.
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> Načini razmestitve elementov P in R  
v posameznem vozlišču

V posameznem vozlišču skušamo elemente, vezane na 

parkiranje (P – »park«) in na vožnjo z JPP-jem (R – »ride«) 

združevati v logične sklope, ki so smiselni s stališča uporab-

nika in vodenja vseh vrst prometa, zlasti pešcev in avtobu-

sov skozi vozlišče.

Pri vozliščih P+R so ključna vprašanja, ali gre za končno 

postajo JPP-ja ali za njegovo vmesno postajališče, ali gre 

za vlak ali avtobus, ali je omogočeno tudi prestopanje, ali 

je vozlišče v bližini avtocestnega priključka, ali ima dodatni 

program, in, ali je vozlišče v naseljenem območju. Prikaza-

na so načela njihovega razmeščanja v najbolj tipičnih pri-

merih, ki pokrijejo večino naštetih načrtovalskih vprašanj. 

Zaželena lega parkirišča, ki pa je ni vedno mogoče zagoto-

viti, je na desni strani vpadnice v mesto. Tu je ob prihodu 

parkiranje in prestop na JPP najpreprostejše tudi ob izrazi-

tih prometnih konicah

>> Parkirišče 

Parkirišče je osnovna površina za parkiranje, opremljena po 

potrebi s potmi, koši, elementi za obveščanje, drevesi, koši 

za odpadke, …

>> Peron

Peron je površina za pešce, ki omogoča udobno čakanje na 

avtobus (ali vlak) v senci in na suhem. Ponuja vse potrebne 

informacije o sistemu in prometni ponudbi, omogoča nakup 

vozovnic, na večjih vozliščih pa lahko ponuja tudi dodatni 

program drugih ponudnikov. V sklopu perona je načeloma 

urejeno parkiranje koles, prostor pa je primerno dimen-

zioniran, da deluje tudi kot prometni prostor v souporabi 

pešcev in kolesarjev (»shared space«). Peron je ločilni 

element med parkiriščem in javnim potniškim prometom, ki 

načeloma poteka po vpadnici.

Območje perona, namenjenega pešcem, predvsem čakajo-

čim na avtobus, je umeščeno med parkirišče in vpadnico. 

Peron z vso opremo je, gledano v smeri mestnega središča, 

umeščen ob desni strani vpadnice, saj je namenjen pred-

vsem čakajočim ob jutranjih konicah. Na nasprotni strani je 

preprostejše postajališče.

V primeru končne postaje je peron primerno večji, saj 

avtobusi praviloma obračajo okrog perona. Pot avtobusov 

je lahko ločena od poti za avtomobile. To omogoča izvedbo 

manjših radijev in oblikovanje za nižje hitrosti znotraj 

parkirišča, kar je do pešcev prijaznejše. Kjer to ni mogoče, 

se avtobusom pot podaljša prek dela parkirišča. Pomembno 

je, da avtobusi potnike pobirajo ob vpadnici, v smeri 

mestnega središča, saj to naredi vozlišče bistveno bolj 

pregledno in z vidika uporabnika orientacijsko logično. 

Slabost take postavitve je križanje poti pešcev in avtobusov, 

ki prihajajo na končno postajo. Temu je potrebno posvetiti 

pozornost pri podrobnejši obravnavi in projektiranju 

površin, kjer je potrebno zagotoviti prednostno obravnavo 

pešcev in njihovo varnost.

V primeru, ko določeno vozlišče pokriva tako avtobusno 

kakor železniško postajališče, naj bo peron postavljen 

tako, da povezuje oba prometna načina in da omogoča 

čim lažje prestopanje. Tako vozlišče je od primera do 

primera specifično, saj je zmožnost prilagajanja na strani 

železniškega postajališča minimalna. Kljub temu je 

praviloma mogoče upoštevati osnovna načela in z vidika 

čakajočih pešcev udobno povezati obe postajališči in 

parkirišče.

Najosnovnejša postavitev vozlišča P+R ob mestni vpadnici  

za avtobusno postajališče ob cesti

Postavitev vozlišča P+R s končno avtobusno postajo  

ob mestni vpadnici

Postavitev vozlišča P+R s končno avtobusno postajo  

in železniškim postajališčem

središče mesta

središče mesta

središče mesta
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R

avtobusna  postaja ob cesti

končna avtobusna postaja

končna avtobusna postaja
in železniška postaja
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avtobusna  postaja ob cesti

končna avtobusna postaja

končna avtobusna postaja
in železniška postaja

UMESTITEV DODATNEGA PROGRAMA
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V primeru, da je prostora dovolj in da je vozlišče dovolj veli-

ko, je optimalna umestitev dodatnega programa ob peronu 

JPP-ja oziroma na njem.

Najbolj smiselna umestitev preprostega dodatnega 

programa, kot so na primer trafike, stojnice s sadjem, 

kavarna, prodajalne sendvičev ali samo avtomati za kavo, 

prigrizke in pijače, je v sklopu perona na vstopni strani 

– v smeri proti mestnemu središču. Gre za komercialne 

programe, ki so lahko tudi sezonske ali začasne narave in 

jim je zato smiselno zagotoviti prostor na samem peronu. To 

prispeva k večjemu udobju potnikov in živahnosti ter s tem 

večji privlačnosti vozlišča. Ker gre za dodatne komercialne 

programe, je treba na peronu rezervirati dovolj prostora 

in zagotoviti komunalno opremljenost. Sama postavitev 

(montažnih) objektov ni predmet projekta in investicij v 

vozlišče.

V primeru, ko je obseg dodatnega programa večji in je ta 

vezan na stalne grajene stavbe, je zaželena integracija pro-

grama v vozlišče P+R. Postavitev programa med parkirišče 

in peron na vpadnici ustvarja vtis ulice in omogoča močno 

prepletenost programov. Vozlišče P+R tako postane me-

stotvoren dejavnik tovrstnega predela in je tako sposobno 

privlačiti tudi uporabnike, ki niso vedno vezani le na upo-

rabo P+R-ja. Parkirišče v taki postavitvi lahko služi hkrati 

kot P+R in kot parkirišče za program, s čimer omogoča večjo 

zasedenost prek celega dneva. Priporočeno je zagotavljati 

le minimalno število parkirnih mest, rezerviranih samo za 

uporabnike trgovine, in čim večji delež parkirnih mest v 

dvojni uporabi. Uporabniki dodatnega programa, ki pri-

hajajo iz lokalnega okolja, zagotavljajo uporabo prostora 

in programa prek celega dneva. To izboljša izkoriščenost 

parkirišča in obisk dodatnega programa, hkrati pa spodbuja 

živahnost prostora in s tem pasivno varnost območja.

Ob končni postaji je zaradi večje globine perona dodatni 

program tipično umeščen ob peron in ne za njim. Smiselna 

je tudi delitev programa na več enot, ki jih peron povezuje 

ter tako postaja javni prostor naselja oziroma ulice in ne le 

samega vozlišča. Na tak način se tudi v tem primeru omogo-

ča določena mera pozitivnih učinkov postavitve programa 

med parkirišče in prometnico.
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dodatni program med 
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dodatni program ob končni postaji
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dodatni program med 
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Shema postajališča z dodatnim programom na peronu

Shema postajališča z dodatnim programom med parkiriščem 

in peronom

Shema postajališča z dodatnim programom ob končni postaji

Peron s parkovno ureditvijo v Nantesu, P+R Porte de Vertou

Povezava parkirišč in perona: P+R Phoenix Park & Glide, 

Nottingham

Legenda k slikam na straneh 34 in 35

»PARK« — PARKIRIŠČE 

»RIDE« — PERON Z OSNOVNO PONUDBO 

DODATNE KOMERCIALNE VSEBINE

P

R

K
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> Dodatne možnosti rabe parkirišč

Pri načrtovanju parkirišč na vozliščih P+R je smiselno raz-

mišljati o dodatnih možnostih rabe, ki pomembno vplivajo 

na upravičenost dodatne ponudbe. Z minimalnimi prilago-

ditvami je mogoče parkirišče načrtovati tako, da se lahko v 

določenem časovnem obdobju uporablja za parkiranje turi-

stičnih avtobusov, kot zbirno mesto in kot »drop off« točka 

za izlete ob koncu tedna, kot prireditveni prostor športnih 

in drugih srečanj. Na ta način se poveča stopnja uporabno-

sti vozlišča in zmanjša skupna potreba po številu parkirnih 

mest v kraju. 

Souporaba rekreacija

CENTER

Souporaba tržnica

CENTER

Souporaba avtobusi

CENTER

Primer dodatne rabe: del parkirišča je uporabljen  

kot nedeljska tržnica

Primer dodatne rabe: del parkirišča je poleti ali ob nedeljah 

lahko uporabljan za športna igrišča

Del parkirišča lahko deluje kot parkirišče za avtobuse ob 

koncih tedna ali zvečer. Radiji na parkirišču preprečujejo 

previsoko hitrost, ne omogočajo pa manevriranja avtobusov. 

Ob praznem parkirišču lahko tudi avtobusi obračajo, kot je 

nakazano na skici.

Ambient vozlišča P+R
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Glede na različno tipološko opredelitev vozlišča P+R je 

izhodišče za njegovo oblikovanje ustrezna modelna rešitev 

oziroma prototip. Prototipi so pripravljeni za najbolj tipične 

oziroma generične primere. Na terenu se prilagodijo stanju 

ob upoštevanju splošnih oblikovalskih navodil in ustrezne-

ga dimenzioniranja opremljenosti.

> Prototip XL 

V primeru največjega vozlišča je smiselna umestitev perona 

ob dodatni program, saj je gostota potnikov tu največja. 

Ob največjih parkiriščih navadno ni prostora za dodatne 

parkirne kapacitete, kot so npr. turistični avtobusi, saj gre 

v teh primerih praviloma za lokacije, za katere velja večje 

povpraševanje po parkiranju, kot jih dovoljujejo prostorske 

možnosti.

Vzorčni primer L

CENTER

Prototip XL (levo) in primer prilagoditve prototipa XL za lokacijo Pri Gorjancu (desno)

S

Prototipi oziroma modelne rešitve
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 PRI GORJANCU

Umestitev načrtovanega dodatnega programa ob Tržaški ce-

sti omogoča ustvarjanje živega javnega prostora z mestnim 

značajem. Med objektoma trgovine in dodatnih dejavnosti 

je urejen manjši vmesni trg, prek katerega se peron postaje 

povezuje z območjem parkirišča. Na ta način se lokacija 

proti Tržaški cesti odziva urbano in dviguje kakovost obce-

stnega prostora Tržaške ceste, ki je v tem delu sicer izrazito 

suburbana. Veliko število uporabnikov, ki jih bo pritegnilo 

parkirišče, omogoča razvoj dodatnih dejavnosti in urbanega 

središča območja.

P+R PRI GORJANCU

LJUBLJANA

300
22’

15’

0 500 m

LOKACIJA

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

23’/30’ PRESTOPNA TOČKA P+R PRI GORJANCU

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat 1 kom
Avtomat za vozovnice in parkirnino □
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča 1 kom
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica 1 kom
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži 6 kom
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 15 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 2M + 2Ž
Prha 1M + 1Ž
Previjanje ■
Za invalide ■
Tip sanitarnega bloka 2 x F
Kolesarji
Stojala za kolesa 90 kom
Nadstrešnica 18 kom
Omarice za kolesa 20 kom

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles 2
Polnjenje električnih motornih koles 1
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 140
Pohodne in zazelenjene površine 2.328 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 19
Odlaganje odpadkov 2
Varovanje
Osvetlitev 28
Video nadzor ■
Gasilni aparat □
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo v bližini
Električno napajanje 4
Storitve
Avtopralnica ■
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) ■
Hrana in pijača
Avtomat ■
Bife ■
Sendvičarna ■
Restavracija □
Storitve
Bankomat ■
Defibrilator ■
Polnjenje telefonov ■
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina ■
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse □
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje 2.400 m2

Bivalniki
Elektrika, voda □
Praznjenje sanitarij □
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita □

300

B

29

B

200

B

8
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Pri različnih velikostih vozlišč (manjša, srednja in večja) 

gre pogosto za izrazito podolgovata zemljišča vzdolž vpa-

dnic. V skrajnih primerih je razdalja lahko celo tako velika 

in globina parkirišča tako majhna, da nanje ni mogoče 

umeščati nobenega programa in da parkirišče ne more več 

zagotavljati primernega udobja pri uporabi z enim samim 

postajališčem. Tak primer še zdaleč ni optimalen. Predlagan 

primer vzdolžnega parkirišča ob vpadnici ima zato dovolj 

globine za kakovostno izvedbo vsega potrebnega programa 

– ta vključuje tudi obračališče končne avtobusne postaje in 

parkiranje za turistične avtobuse v podaljšku. 

Vzorčni prim
er M

 vzdolžen

CEN
TER

Prototip L: vzdolžna postavitev zemljišča; dodatni program – parkiranje turističnih avtobusov 

(levo) in primer prilagoditve prototipa L za lokacijo Rudnik (desno)

> Prototip L — vzdolžno zemljišče

S
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 RUDNIK

Peron z obsežnejšim dodatnim programom je umeščen ob 

Dolenjsko cesto, kjer sooblikuje javni obcestni prostor. 

Parkirišče je umaknjeno v ozadje za peron. Avtomobili vozi-

jo predvsem v vzdolžni smeri, pešci pa se gibljejo v prečni. 

Cestišče med parkiriščem in peronom je kot del obračališča 

končne postaje namenjeno predvsem vožnji avtobusa. Pot 

avtobusa je ločena od zaprtega dela parkirišča.

Postajališče za bivalnike se nahaja na najbolj oddaljeni 

točki parkirišča. Umestitev bivalnikov v ločen zaliv omogoča 

ločeno obračunavanje uporabnine, odmaknjenost pa hkrati 

dvigne kakovost uporabe parkirišča za potnike z bivalniki. 

Zanje namreč velja, da ponavadi preživijo več časa v okolici 

vozila tudi na parkiriščih.

P+R RUDNIK

LJUBLJANA

240
16’

10’
10’

25’ 10

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

16’/10’ PRESTOPNA TOČKA P+R RUDNIK

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat 1 kom
Avtomat za vozovnice in parkirnino 1 kom
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča 1 kom
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica □
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži 4
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 12 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 1M + 1Ž
Prha 1
Previjanje ■
Za invalide ■
Tip sanitarnega bloka 1 x F
Kolesarji
Stojala za kolesa 25 kom
Nadstrešnica 5 kom
Omarice za kolesa 10 kom

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles □
Polnjenje električnih motornih koles □
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 60
Pohodne in zazelenjene površine 2.014 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 16
Odlaganje odpadkov 2
Varovanje
Osvetlitev 25
Video nadzor ■
Gasilna omara □
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo v bližini
Električno napajanje 2
Storitve
Avtopralnica □
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) ■
Hrana in pijača
Avtomat ■
Bife ■
Sendvičarna ■
Restavracija □
Storitve
Bankomat ■
Defibrilator ■
Polnjenje telefonov ■
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina □
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse ■
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje 300 m2

Bivalniki
Elektrika, voda ■
Praznjenje sanitarij ■
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita □

240 12 60 4 10

10’/25’

A B A
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Vozlišče uporablja dokaj primerno rešitev s celotnim doda-

tnim parkirnim programom in možnostjo preprostega pri-

ključevanja drugih dodatnih programov ob končno ali kom-

binirano avtobusno postajo. Zelo primerna je postavitev 

parkiranja turističnih avtobusov, zaradi česar je ta prototip 

posebej primeren za lokacije, ki so hkrati hkrati smiselne 

točke za prestop potnikov na turistične avtobuse.

Podoben primer kot prejšnji, le da je poenostavljen in  

da nima prostora za parkiranje turističnih avtobusov.

Vzorčni primer M s turističnimi

CENTER

Vzorčni primer M kvadrat

CENTER

Prototip L: kvadratno zemljišče, dodatni program – parkiranje 

turističnih avtobusov

Prototip M (zgoraj) in primer prilagoditve prototipa M  

za lokacijo Črnuče (spodaj)

> Prototip L — kvadratno zemljišče > Prototip M

S
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 ČRNUČE

Peron avtobusne (podaljšanje LPP-jeve proge št. 6 ) in 

predvidene železniške postaje je urejen na zahodnem robu 

območja P+R. Na ta način ob cesti Pot k sejmišču tvori pas 

javnega prostora, ki se nadaljuje naprej proti severu. S tem 

dobijo Črnuče ob tej cesti kakovosten ulični prostor. 

Kolesarska steza je speljana v zelenem pasu med območjem 

P+R in železniško progo, tako da kolesarji ne vozijo prek 

parkirišča.

P+R ČRNUČE

LJUBLJANA

610

11’
25’

12’
23’

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

18’/15’ PRESTOPNA TOČKA P+R ČRNUČE

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče 2 kom
Urbanomat 2 kom
Avtomat za vozovnice in parkirnino □
Zapornica s čitalcem 4 kom
Tabla zasedenosti parkirišča 2 kom
Senzor zasedenosti parkirišča 4 kom
Višinska zapornica □
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži □
S treh strani zaprt prostor s sedeži 75 m2

Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 31 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 2M + 2Ž
Prha 1M + 1Ž
Previjanje ■
Za invalide ■
Tip sanitarnega bloka 2 x F
Kolesarji
Stojala za kolesa 90 kom
Nadstrešnica 18 kom
Omarice za kolesa 20 kom

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles 2
Polnjenje električnih motornih koles 1
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 153
Pohodne in zazelenjene površine 4.836 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 35
Odlaganje odpadkov 3
Varovanje
Osvetlitev 57
Video nadzor ■
Gasilna omara ■
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo v bližini
Električno napajanje 6
Storitve
Avtopralnica ■
Zaščita proti toči 150 mest

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik ■
Turistično informacijska točka (letaki) ■
Hrana in pijača
Avtomat ■
Bife ■
Sendvičarna ■
Restavracija ■
Storitve
Bankomat ■
Defibrilator ■
Polnjenje telefonov ■
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina ■
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse ■
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje 1.500 m2

Bivalniki
Elektrika, voda ■
Praznjenje sanitarij ■
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita ■

610 31 200 8 12

12’/15’

B B B
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 MEDVODE

Lokacija vozlišča obsega pas zemljišč med gorenjsko žele-

zniško progo in Gorenjsko cesto v Medvodah. Zanimiva je 

prav zaradi umeščenosti med dve vzporedni prometnici, kar 

omogoča prestop med njima in hkrati določa način izvedbe 

perona.

Izvedba železniškega postajališča na tej lokaciji je sicer 

vprašljiva zaradi bližine obstoječe železniške postaje Med-

vode, kar postavlja pod vprašaj tudi lokacijo vozlišča P+R.

Predlagana enosmerna ureditev prometa z večjim številom 

zavojev, ki jih opravi avtomobilski uporabnik območja, 

upočasni avtomobile na delih, kjer se njihove poti sekajo s 

peščevimi. Z namenom zniževanja hitrosti v območju pero-

na je na tem delu promet združen in zaradi zavojev dodatno 

umirjen. Tako se izboljša raven varnosti najbolj obljudenega 

dela vozlišča P+R. Peron povezuje železniško in avtobusno 

postajo v osrednjem delu območja. 

S
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P+R PRESKA

LJUBLJANA

150
28’

20’

31’
20’

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

31’/20’ PRESTOPNA TOČKA P+R MEDVODE

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat 1 kom
Avtomat za vozovnice in parkirnino □
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča 1 kom
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica 1 kom
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži 3
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 8 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 1M + 1Ž
Prha 1
Previjanje □
Za invalide □
Tip sanitarnega bloka 1 x J
Kolesarji
Stojala za kolesa 20 kom
Nadstrešnica 4 kom
Omarice za kolesa □

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles □
Polnjenje električnih motornih koles □
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 38
Pohodne in zazelenjene površine 1.159 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 12
Odlaganje odpadkov 1
Varovanje
Osvetlitev 15
Video nadzor ■
Gasilna omara ■
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo v bližini
Električno napajanje 2
Storitve
Avtopralnica □
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) □
Hrana in pijača
Avtomat ■
Bife □
Sendvičarna □
Restavracija □
Storitve
Bankomat □
Defibrilator □
Polnjenje telefonov □
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina □
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse ■
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje □
Bivalniki
Elektrika, voda □
Praznjenje sanitarij □
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita ■

150 8 40 4

B B B
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Pri najmanjših vozliščih gre najpogosteje za linearno posta-

vitev, ki ju narekujeta lega in oblika zemljišča sami. Peron 

s predvideno opremo in morebitnim dodatnim programom 

mora biti v neposrednem stiku z avtobusnim postajališčem, 

mikrolokacija, oblika in razporeditev pa se praviloma prila-

gajajo obliki in konfiguraciji zemljišča. 

Vzorčni primer S

CENTER

Prototip S (zgoraj) in primer prilagoditve prototipa S  

za lokacijo Vrhnika (desno).

> Prototip S
S
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 VRHNIKA

Lokacija je vezana na načrtovano podaljšano linijo LPP-ja 

do Vrhnike. Lokacija bi lahko postala vprašljiva ob uvedbi 

hitrejše avtobusne linije po avtocesti.

Oblika parcele narekuje ureditev linearnega parkirišča z 

obračališčem na koncih. Uvoz je urejen na sredini območja. 

Del ob avtobusni postaji je namenjen sistemu P+R, bolj 

odmaknjen del (JZ del območja) pa predvsem uporabnikom 

sopotništva (»carpoolinga«).

Umestitev kolesarnic in morebitnega dodatnega programa 

je predvidena za SV del območja, na katerem ni več premi-

kov avtomobilov. Del pokritih kolesarnic je predviden tudi 

za območje v neposredni bližini avtobusne postaje.

P+R VRHNIKA

LJ
UBLJ

ANA

35’
20’80

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

PRESTOPNA TOČKA P+R VRHINKA

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat □
Avtomat za vozovnice in parkirnino 1 kom
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča □
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica 1 kom
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži 2
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 4 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 1
Prha □
Previjanje □
Za invalide □
Tip sanitarnega bloka 1 x 0
Kolesarji
Stojala za kolesa 20 kom
Nadstrešnica 4 kom
Omarice za kolesa □

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles □
Polnjenje električnih motornih koles □
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 20
Pohodne in zazelenjene površine 615 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 8
Odlaganje odpadkov 1
Varovanje
Osvetlitev 9
Video nadzor □
Gasilna omara □
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo v bližini
Električno napajanje □
Storitve
Avtopralnica □
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) ■
Hrana in pijača
Avtomat □
Bife ■
Sendvičarna □
Restavracija □
Storitve
Bankomat □
Defibrilator □
Polnjenje telefonov □
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina □
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse ■
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje □
Bivalniki
Elektrika, voda □
Praznjenje sanitarij □
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita □

80 4 40

35’/20’

B B B
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 ŠKOFLJICA

P+R Škofljica obsega več zemljišč v osrednjem delu naselja. 

Prostor med železniško postajo in trgovino severovzhodno 

od ceste predstavlja središče naselja, ki dobiva zaradi go-

stega prometa in nekaterih posegov izrazito predmesten 

značaj. Cilj predlaganih posegov je izboljšati poti pešcev in 

kolesarjev ter hkrati vizualno popraviti občutek »brisanega 

prostora«, namenjenega parkiranju avtomobilov. 

Avtobusna postaja v smeri proti mestu se prestavi v sredino 

obravnavanega območja. Prehod za pešce se prestavi na 

novo os, ki vodi od samopostrežne trgovine in knjižnice 

mimo obeh avtobusnih postajališč do železniške postaje.  

Na južni strani glavne ceste je v okviru območja predviden 

nov objekt, v katerem je zahtevan javni program v pritličju. 

V obravnavi domačije, ki obsega severni del območja vozli-

šča P+R je predvidena delna ohranitev gabaritov objektov. 

Leseno gospodarsko poslopje (kozolec) se ohrani in uporabi 

kot kolesarnica ter morebitni servis koles, stanovanjski 

objekt domačije, ki nima posebne vrednosti, razen pomena 

same stavbne mase, se deloma poruši. Ohrani se zunanji zid 

proti glavni cesti in oba stranska zidova pritličja do pri-

merne višine, ki delujeta kot zaslon proti cesti. Notranjost 

ostanka objekta se delno uporabi za parkiranje, delno pa 

kot manjši lokal z atrijem, obrnjenim stran od prometnice. 

V smeri proti trgovini se v nadaljevanju domačije doda nov 

objekt, za javna stranišča in morebiten dodatni program. 

ohrani se pritličen 
zid gospodarskega 
objekta, zid se proti 
cestni strani zazeleni 

obstoječ kozolec 
se ohrani in 
preuredi v 
kolesarnico s 
servisom

nov objekt s trgovskim 
programom v pritličju

10 PM

10 PM

20 PM

44 PM

S
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P+R ŠKOFLJICA

LJUBLJANA

130

23’
20’

16’
30’

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

PRESTOPNA TOČKA P+R ŠKOFLJICA

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat □
Avtomat za vozovnice in parkirnino 1 kom
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča 1 kom
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica 1 kom
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži 3
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 7 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik ■
Sanitarije
WC 1M + 1Ž
Prha 1
Previjanje □
Za invalide □
Tip sanitarnega bloka 1 x J
Kolesarji
Stojala za kolesa 60 kom
Nadstrešnica 12 kom
Omarice za kolesa 10 kom

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles 2
Polnjenje električnih motornih koles □
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 33
Pohodne in zazelenjene površine 989 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 11
Odlaganje odpadkov 1
Varovanje
Osvetlitev 13
Video nadzor ■
Gasilna omara □
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo □
Električno napajanje 2
Storitve
Avtopralnica □
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi ■
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) □
Hrana in pijača
Avtomat ■
Bife □
Sendvičarna □
Restavracija □
Storitve
Bankomat □
Defibrilator □
Polnjenje telefonov □
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk ■
Stojnice s sezonsko ponudbo ■
Živilska trgovina □
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse ■
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje □
Bivalniki
Elektrika, voda □
Praznjenje sanitarij □
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita ■

130 7 200 4

23’/20’ 16’/30’

B B B
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 TRZIN

Ureditev predvideva parkirišče z uvozom in izvozom na 

na spro tnih koncih linearne ureditve. Pokrite kolesarnice in 

omarice za kolesa so urejene na območju železniške postaje. 

P+R TRZIN

LJ
UB

LJ
AN

A

80

21’
35’

0 500 m

ZMOGLJIVOST

OSNOVNA  
VSEBINA

DODATNA 
VSEBINA

LOKACIJA

PRESTOPNA TOČKA P+R TRZIN

OSNOVNA VSEBINA
Vozila
Kontrola vstopa
Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče □
Urbanomat □
Avtomat za vozovnice in parkirnino 1 kom
Zapornica s čitalcem 2 kom
Tabla zasedenosti parkirišča □
Senzor zasedenosti parkirišča 2 kom
Višinska zapornica 1 kom
Potniki
Udobje
Nadstrešnica s sedeži □
S treh strani zaprt prostor s sedeži □
Klopi za sedenje zunaj nadstrešnic 4 kom
Informacijska točka
Informacijska tabla (vozni redi, …) ■
Hrana in pijača
Pitnik □
Sanitarije
WC □
Prha □
Previjanje □
Za invalide □
Tip sanitarnega bloka □
Kolesarji
Stojala za kolesa 20 kom
Nadstrešnica 4 kom
Omarice za kolesa □

Servisno stojalo za kolesa ■
Polnjenje električnih koles □
Polnjenje električnih motornih koles □
Zunanja ureditev
Zasaditev parkirišča (število dreves) 20
Pohodne in zazelenjene površine 615 m2

Oznake za gibalno ovirane ■
Zaščita okolja
Koši za smeti 8
Odlaganje odpadkov 1
Varovanje
Osvetlitev 7
Video nadzor □
Gasilna omara □
Komunala
Elektrika ■
Vodovod ■
Fekalna kanalizacija ■
Meteorna kanalizacija ■
Komunikacije ■

DODATNA VSEBINA
Vozila
Energent
Fosilno gorivo □
Električno napajanje □
Storitve
Avtopralnica □
Zaščita proti toči □

Potniki
Informacijska točka
WiFi □
Zaslon na dotik □
Turistično informacijska točka (letaki) □
Hrana in pijača
Avtomat □
Bife □
Sendvičarna □
Restavracija □
Storitve
Bankomat □
Defibrilator □
Polnjenje telefonov □
Poštni nabiralnik ■
Trgovine
Kiosk □
Stojnice s sezonsko ponudbo □
Živilska trgovina □
Rekreacija
Otroško igrišče ■
Park za pse □
Dodatne spremljevalne dejavnosti
Ponudba glede na povpraševanje □
Bivalniki
Elektrika, voda □
Praznjenje sanitarij □
Zaščita okolja
Protihrupna zaščita □

80 4 40

30’/40’

B B B

S
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Načela podrobnejšega oblikovanja Posamezni elementi oblikovanja vozlišča P+R so shematsko 

prikazani na primeru srednje velikega (M) vozlišča P+R, 

veljajo pa za vse velikosti in tipe postavitev. Gre za priporo-

čila, ki naj se upoštevajo povsod, kjer je to mogoče. Na ta 

način se načela oblikovanja lahko nanašajo tudi na konfigu-

racije, ki ne morejo slediti nobenemu izmed prototipov ozi-

roma modelnih rešitev postavitve vozlišča P+R. Tako bosta 

tudi v tovrstnih primerih doseženi enotnost oblikovanja in 

kakovost javnega prostora na posameznem vozlišču.

Vzorčni primer OPIS (1)

ZAPORNICA
za ločevanje plačilnih
režimov

0 10 m

PARKIRNA MESTA ZA
DRUŽINE
ob slepem parkirnem
žepu, ki zagotavlja večjo
varnost

PARKIRNA MESTA
razporejena v sklopih po
10 PM, razpostavljenih v
lomljenih odsekih

PARKIRNA MESTA ZA
BIVALNIKE
v ločenem delu parkirišča

LOMLJENA GEOMETRIJA VOZIŠČA
umirja promet, zagotavlja
počasnejšo vožnjo preko parkirišča
in členi prostor v merilo pešca

OTROŠKO IGRIŠČE
v bližini parkirnih mest za
družine

VISOKI ROBNIKI
za preprečevanje vožnje
po peščevih površinah

DODATNA VSEBINA
povezovalni člen med
parkiriščem in
postajališčem

TOČKA ZA »DROP-OFF«

MAJHNI ZAVOJNI RADIJI
za preprečevanje uvoza
tovornih vozil in umirjanje
prometa

NADSTREŠNICA
postavitev omogoča
ustavljanje treh avtobusov

PRODAJA VOZOVNIC IN
PARKIRNINE
v bližini postajališča

DVIGNJENI PREHODI ZA
PEŠCE
na ravnih odsekih vozišča

PARKIRNA MESTA ZA
INVALIDE
ob slepem parkirnem
žepu, ki zagotavlja večjo
varnost

STOJNICE ZA PRODAJO
SEZONSKIH IZDELKOV
za zagotavljanje pasivne
varnosti

ZAPORNICA

SERVISNO STOJALO ZA
KOLESA, POLNJENJE
ELEKTRIČNIH KOLES
v odmaknjenem delu
perona

SENČNATI PROSTORI S
KLOPMI IN KOŠI ZA SMETI

STOJNICE ZA PRODAJO
SEZONSKIH IZDELKOV
za zagotavljanje pasivne
varnosti

SANITARNI BLOK
v bližini postajališča

DODATNA VSEBINA
povezovalni člen med
parkiriščem in
postajališčem

SENČNATI PROSTORI S
KLOPMI IN KOŠI ZA SMETI

EKOLOŠKI OTOK
ob vozišču za avtobuse, ki
omogoča dostop
smetarskemu vozilu

MANJŠA DREVESA (gaber, ...)
zasajena v enakomernem ritmu za
zagotavljanje osenčenosti parkirišč

VEČJA DREVESA (lipa, hrast, ...)
ustvarjanje mikroklime na razširjenih
delih otokov

AMBIENTALNA OSVETLITEV
ulične svetilke v višini štirih metrov,
razporejene v enakomernem ritmu

STOJALA ZA KOLESA
v bližini postajališča

METLIČEN BETON NA PARKIRNIH MESTIH
preprečevanje občutka velikih afaltiranih površin,
členjenje prostora, zmanjševanje pregrevanja

LEGENDA MATERJALOV

BETONSKI EKO TLAKOVCI POLOŽENI Z RAZMIKOM
vmesne rege zapolnjene s travo za sušne lege in visoke
obremenitve, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

ASFALTIRANE VOZNE POVRŠINE

BETONSKI TLAKOVCI POLOŽENI NA STIK
na najbolj obremenjenih površinah

Označeni elementi 

oblikovanja  

na vozlišču P+R
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Zaključek

Sistem vozlišč P+R je eden izmed kamenčkov v mozaiku 

sodobnega regionalnega prometnega sistema. Ne najpo-

membnejši, a zagotovo sodi med tiste, brez katerih sistem 

ne more biti popoln. Ne glede na to, kako si prizadevamo, 

da bi čim več dnevnih migrantov v mesto prihajalo peš, s 

kolesom ali javnim prevozom, ostaja osebni avtomobil kljub 

višanju cen goriva in parkirnin še vedno privlačen. Poleg 

tega je v razpršeni regiji mnogo delov, kamor javni potniški 

promet preprosto ne seže in v klasični obliki verjetno nikoli 

ne bo. 

Če uspemo del avtomobilov ustaviti pred mestom ali celo 

čim dlje v regiji in prepeljemo ljudi v mesto z javnim prevo-

zom, se zmanjšajo potniški kilometri v osebnih avtomobilih, 

posledično onesnaženje, predvsem pa število parkiranih 

avtomobilov v mestu. V celotni sliki dnevnih migracij pred-

stavlja delež uporabnikov sistema P+R le nekaj odstotkov. 

Če pa vzamemo za primer le tisoč avtomobilov, ki zaradi 

ponudbe P+R-a ne pripotujejo v mesto dnevno, to prihrani 

25.000 m2 javnih površin. Če pomislimo, za kaj vse se da 

v mestnem središču uporabiti ta prostor, navsezadnje niti 

tisoč avtomobilov ni tako malo.

Publikacija je izbor gradiv, ki smo ga sodelavci IPoPa pripra-

vili v sklopu naloge Mreža P+R zbirnih središč v LUR. IPoP 

je pri nalogi nastopal kot podizvajalec. Gradivo v tej pu-

blikaciji je poenostavljeno in prilagojeno formatu. Njegov 

namen ni pripraviti celovit priročnik za projektiranje vozlišč 

P+R, temveč na preprost način podati svoje izkušnje, ki so 

se nabrale med projektom. Rešitev si ne lastimo, kar pome-

ni, da bomo veseli, če bodo te kdaj uporabljene, v čast pa si 

bomo šteli, če bosta ob izvedeni rešitvi navedeni tudi naša 

publikacija in raziskava.

Pogled na vozlišče P+R iz zraka
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Povzetek

Pri zasnovi sistema P+R v urbani regiji in zasnovi posameznih povezanih vozlišč je ključno delovanje prometnega sistema. 

Vozlišča so dimenzionirana glede na pričakovano povpraševanje. Lokacije in zmogljivost vozlišč so tako odvisni od razpolo-

žljivosti in rezultatov prometnega modela. Pogosto se pri tem povsem spregleda pomen oblikovanja, opreme in umeščenosti 

vozlišč P+R v naselja, ki dodatno pripomorejo k uspešnemu delovanju sistema. Ptav to je tema publikacije.

Na podlagi literature in primerov iz Evrope so pripravljena izhodišča o lokaciji vozlišč P+R glede na njihovo vpetost v pro-

metni sistem in v naselja ter glede na njihovo različno velikost in lego. Predlagane so ustrezna oprema in modelne rešitve, 

preverjene na konkretnih rešitvah za izbrana vozlišča P+R v Ljubljanski urbani regiji.

Pri zasnovi regionalnega sistema P+R obstajata dva pristopa – nekaj večjih vozlišč na robu mesta ali več manjših, razpršenih 

po regiji. Predlagan sistem v Ljubljanski urbani regiji je kombinacija obojega in ima možnosti, da izkoristi prednosti obeh 

pristopov.

Pomen lokacije je obravnavan skozi vpliv na nabor opreme ter oblikovanje vozlišča, problem iskanja primernih lokacij pa v 

publikaciji ni obravnavan.

Primerna opremljenost vozlišča je opredeljena glede na velikost in lego. Priporočene vrednosti so predstavljene grafično in 

opisno.

Za oblikovanje vozlišč P+R so predstavljena osnovna načela in priporočila za opremo. Podanih je več modelnih rešitev, ki so 

tudi preverjene na realnih lokacijah v Ljubljanski urbani regiji.

Ključno sporočilo je, da vozlišča P+R ne smejo biti monotone asfaltne površine, ampak prijeten, obljuden in ozelenjen, 

pešcem prijazen prostor, v katerem spremljevalni trgovski in gostinski objekti omogočajo prijetno in koristno preživljanje 

čakalnega časa in pretok ljudi ob vseh delih dneva.
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Summary

Functioning of the transport system is crucial for the planning of a P+R system and individual intertwined hubs in an urban 

region. Hubs are dimensioned considering the expected demand. Location and capacity therefore depend on availability and 

the traffic flow model results. The importance of design, equipment and micro positioning is often forgotten in this context, 

although they can contribute to successful functioning of the system, which is the topic of this booklet. 

According to existing literature and examples from Europe, guidelines on the location of P+R hubs considering their inte-

gration in the traffic system and the settlements, their different sizes and positions are proposed. Suitable equipment and 

types of solutions tested on actual solutions for selected P+R hubs in Ljubljana urban region are suggested.

There are two approaches to designing a regional P+R system – few larger hubs at the outskirts of the city or several smaller 

ones, dispersed throughout the region. The system proposed for the Ljubljana urban region is a combination of both and 

could benefit from advantages of both approaches.

The role of the location is discussed through its influence on equipment selection and design of the hub, while the question 

of search for a suitable location is not a subject of this booklet.

Adequate equipment of the hub is defined regarding its size and location. The figures advised are represented graphically 

and descriptively. 

Basic principles and guidelines for the equipment of P+R hubs are presented. Several types of solutions that were tested at 

real locations in Ljubljana urban region are introduced.

The key message is that P+R hubs should not be monotonous asphalt areas, but lively, vibrant and green pedestrian-friendly 

spaces with commercial facilities and restaurants that enable pleasant and useful spending of waiting times and constant 

flow of people throughout the day.
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