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SEZNAM KRATIC IN IZRAZOV 
 
 
AC  avtocesta 
B/C  koristi/stroški (benefit/cost) 
CBA  analiza stroškov in koristi (cost benefit analysis)   
DC  državna cesta 
EU  Evropska unija 
JPP  javni potniški promet 
LUR  Ljubljanska urbana regija 
MOL  Mestna občina Ljubljana 
NSV  Neto sedanja vrednost 
OPN  Občinski prostorski načrt 
OP-ROPI Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
RRA LUR Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije  
RS  Republika Slovenija 
RP  rumeni pasovi 
"P + R" sistem "parkiraj in bodi peljan" (ang. park and ride), ki predstavlja kombinacijo zasebnega 

in skupinskega prevoza in omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju 
mesta pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim motoriziranim vozilom, kjer le-tega pusti 
na "P + R" površinah, pot od tu proti notranjosti mesta pa nadaljuje z visoko kakovostnim 
javnim prevozom 

"P + B"  sistem "parkiraj in se pelji s kolesom" (ang. park and bike). 
generalizirani stroški uporabnikov: stroški časa in stroški, vezani na uporabo prometnega sredstva  
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1 POVZETEK 
 
V okviru načrta za vzpostavitev visokokakovostnega sistema javnega potniškega prometa v Ljubljanski 
urbani regiji (v nadaljevanju LUR) se izgradnja mreže Parkiraj in se pelji (v nadaljevanju P+R) zbirnih 
središč v LUR kaže kot ena izmed ključnih uresničljivih investicij. Omogočala bo prestrezanje 
avtomobilskih delovnih migrantov pred vstopom v mesto in predstavljala priložnost za dodatne 
spremljevalne vsebine. Skupaj z ostalimi premišljenimi ukrepi v okviru prometne politike bo prinašala 
pozitivne sinergijske učinke na prometne razmere, na zdravje ljudi, na kakovost bivanja in mednarodno 
konkurenčnost regije.  
 
Namen projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR je preveritev izvedljivosti in upravičenosti izvedbe 
celotnega sistema P+R v regiji ter izdelava idejnih načrtov za izbrane lokacije. V sklopu projekta se 
izdeluje tudi projektna in investicijska dokumentacija, ki bo omogočila črpanje evropskih sredstev. 
 
Znotraj ključne aktivnosti 1 je osnovni element določitev povpraševanja po parkirnih mestih – 
dimenzioniranje mreže zbirnih središč P+R. Posledice delovanja sistema P+R v prometu se kažejo kot 
zmanjšanje potovanj z osebnimi vozili in povečanje potovanj z javnim potniškim prevozom. Določenih in v 
prostor umeščenih je 23 novih P+R zbirnih središč v LUR.  
 

 

Slika 1.1: Obstoječe in predvidene P+R lokacije na območju LUR 
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P+R središča predstavljajo stično točko osebnega prevoza, javnega potniškega prevoza in drugega 
nemotoriziranega prometa, uporabljali pa jih bodo prvenstveno redni dnevni migranti za prevoz v šolo ali 
na delo. Ocena povpraševanja po P+R je izvedena na podlagi prometnega modela iz študije Strokovne 
podlage urejanja javnega prometa v regiji (2008), posodobljenega v delu, ki se nanaša na vhodne 
statistične podatke (rezultati anket in prometnih raziskav, gospodarski razvoj (plani občin in ostali plani), 
prometni tokovi), prometno infrastrukturo in spremenjeno prometno razvojno politiko. V prometnem 
modelu so za modeliranje odločanja uporabnika o uporabi vrste prevoznega sredstva za izračun poleg 
preference glede uporabe prometnega sredstva upoštevani generalizirani stroški potnikov. Ti stroški 
poleg stroškov časa in stroškov, vezanih na uporabo vozila (stroški uporabe osebnega in javnega 
prevoza) upoštevajo razpoložljivost in ceno parkiranja. V prometni model je zajeta celotna Slovenija in 
znotraj tega tudi vsi uporabniki, ki gravitirajo v/iz LUR.  
 
Ocenjeno je, da bo večina uporabnikov P+R sistema obstoječih potnikov z osebnimi vozili, katerim se z 
uporabo P+R sistema zniža generaliziran strošek potovanja glede na preferenco načina potovanja. Glede 
na prakso in izkušnje že delujočih P+R doma in po svetu, je ključni faktor uporabe P+R znižanje stroška 
uporabnika, medtem ko je dodatna ponudba ob središčih P+R zaželena, na samo uporabo središč P+R 
in posledično njihovo dimenzioniranje pa ne vpliva. Ob upoštevanih predpostavkah je glede na 
povpraševanje po P+R v ciljnem letu 2032 potrebna izgradnja 3.692 parkirnih mest za osnovni scenarij, ki 
upošteva samo izgradnjo P+R, brez ostalih projektov izboljšanja ponudbe JPP.   
 

Tabela 1.1: Povpraševanje po posameznem P+R središču in njihovo dimenzioniranje 

Zap.št. P+R središče Občina 

Št. 
parkirnih 

mest 

Št. 
potnikov-

2012 

Št. 
potnikov-

2032 

Prirast 
potnikov - 

2012 

1 P+R Barje MOL 796 844 955 844 

2 P+R Črnuče MOL 612 325 734 325 

3 P+R Pri Gorjancu MOL 303 314 364 314 

4 P+R Rudnik MOL 244 290 293 290 

5 P+R Bizovik MOL 210 253 252 253 

6 P+R Stanežiče MOL 186 162 223 162 

7 P+R Zadobrova MOL 139 155 167 155 

8 P+R Polje MOL 147 131 176 131 

9 P+R Medvode  Medvode 150 127 180 127 

10 P+R Škofljica Škofljica 94 101 113 101 

11 P+R Trzin Trzin 76 91 91 91 

12 P+R Domžale Domžale 186 115 223 68 

13 P+R Brezovica Brezovica 61 56 73 56 

14 P+R Litija Litija 171 203 205 47 

15 P+R Grosuplje Grosuplje 156 122 187 46 

16 P+R Vrhnika Vrhnika 40 31 48 31 

17 P+R Ig Ig 36 38 43 26 

18 P+R Dobrova Dobrova 16 18 19 14 

19 P+R Vodice Vodice 5 6 6 6 

20 P+R Dobrepolje Dobrepolje 5 5 6 5 

21 P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 41 26 49 2 

22 P+R Kamnik Kamnik 16 0 19 0 

23 P+R Moravče Moravče 2 2 2 0 

  Skupaj   3.692 3.415 4.428 3.094 

 
Poleg osnovnega scenarija sta bila analizirana tudi dva scenarija z rumenimi pasovi (RP), in sicer z RP 
na dodatnih in z RP na obstoječih voznih površinah. Analiza vseh scenarijev pokaže, da je najbolj 
smotrna izgradnja celotnega sistema P+R, in sicer takojšnja izgradnja vseh parkirnih mest, ki zadostijo 
ocenjenemu povpraševanju v letu 2032, po osnovnem scenariju. Kot možna nadgradnja sistema se 
predvideva gradnja 857 dodatnih parkirnih mest v primeru izgradnje RP na dodatnih voznih površinah. Z 
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izgradnjo RP na obstoječih voznih površinah z zaporo dela Slovenske ceste za osebni promet se 
poslabša časovna dostopnost centra mesta z osebnimi vozili, izboljša pa se dostopnost z javnim 
transportom, vendar samo na delih z rumenim pasom.  
 
Družbenoekonomska analiza osnovnega scenarija brez RP pokaže, da uvedba sistema P+R prinaša 
prihranke časovnih in operativnih stroškov potnikov, ki še naprej uporabljajo osebni prevoz, ravno tako 
prihranijo čas obstoječi potniki na javnem prevozu, medtem ko se čas potovanja uporabnikov P+R lahko 
poveča. Sedanja vrednost skupnih koristi uporabnikov v obravnavanem obdobju ob upoštevanju 7% 
diskontne stopnje znaša 41,6 mio EUR. Zaradi večjega števila potnikov in več servisnih km se povečajo 
tudi stroški prevoznikov, in sicer po sedanji vrednosti -12,1 mio EUR. Projekt pozitivno vpliva na okolje 
(eksternalije), saj se zaradi manj onesnaževanja zraka družbeni strošek zniža za 1,6 mio EUR. Glede na 
manjše prometno delo se znižajo tudi stroški nesreč – za 5,2 mio EUR. Poleg stroškov vzpostavitve 
sistema P+R (ocenjenega v okviru aktivnosti 3) se pojavijo tudi stroški vzdrževanja in upravljanja sistema 
P+R (v višini cca 2,8 mio EUR). Ob navedenih ocenah je sistem P+R družbenoekonomsko upravičen v 
primeru sedanje vrednosti stroškov vzpostavitve sistema P+R v višini največ 33,5 mio EUR. Obenem 
finančna analiza sistema kaže, da je investicija v sistem finančno nepokrita, kar odpira možnost 
pridobivanja nepovratnih sredstev EU (na primer v okviru Kohezijskega sklada). 
 

Tabela 1.2: Ocena neto koristi projekta, brez investicijskih stroškov, v EUR 

Skupaj v EUR uporabniki prevozniki vzdrževanje upravljanje eksternalije prometne nesreče skupaj 

nediskontirano 109.428.176 -29.124.860 -3.105.451 -3.386.712 4.101.825 13.065.967 90.978.945 

diskontirano 41.592.064 -12.054.092 -1.352.883 -1.475.414 1.610.082 5.189.458 33.509.214 

 
Največje spremembe in posledično koristi bodo prinesle lokacije z največjo razliko med številom 
uporabnikov pri stanju brez projekta in stanju s projektom v letu 2012 kot izhodiščnem letu uporabe. 
(prirast potnikov v tabeli 1.1). Največji prirast uporabnikov P+R v izhodiščnem letu je na P+R Barje, 
sledijo P+R Črnuče, P+R Pri Gorjancu, P+R Rudnik in P+R Bizovik. Najmanjši prirast glede na stanje 
brez projekta je na lokacijah P+R Kamnik in P+R Moravče, saj je na prvi od teh dveh lokacij ali v njeni 
neposredni bližini že danes možno parkirati in koristiti javni prevoz (neformalni P+R), druga pa ima zelo 
nizko povpraševanje.  
 
Glede na dimenzionirano velikost posameznih P+R središč, odvisno od povpraševanja po P+R v letu 
2032, je na P+R središčih predviden osnovni standard opreme, ki služi informiranju, varnosti in udobju 
potnikov – dnevnih migrantov, in sicer: 
 

 kontrola vstopa (avtomatska blagajna za zaprto parkirišče, urbanomat, avtomat za vozovnice in 
parkirnino, zapornica s čitalcem, tabla zasedenosti parkirišča, senzor zasedenosti parkirišča, 
višinska zapornica), 

 oprema, namenjena potnikom (nadstrešnica s sedeži, iz treh strani zaprt prostor s sedeži, klopi 
za sedenje izven nadstrešnic, informacijska točka (vozni redi, karte, turistične točke,…), pitnik, 
sanitarni blok), 

 oprema, namenjena kolesarjem (stojala za kolesa, nadstrešnica, omarice za kolesa ali zaklenjena 
kolesarnica, servisno stojalo za kolesa, polnjenje električnih koles / električnih motornih koles), 

 zunanja ureditev (zasaditev parkirišča, pohodne in zazelenjene površine, oznake za gibalno 
ovirane), 

 zaščita okolja (koši za smeti, odlaganje odpadkov), 

 varovanje (osvetlitev, video nadzor, gasilni aparat, gasilna omara), 

 električno napajanje osebnih vozil, 

 celovit informacijski sistem P+R (prikazovalniki zasedenosti in usmerjevalne table). 
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2 UVOD 

2.1 IZHODIŠČA PROJEKTA MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR 

 
Dosedanji razvoj prometnega sistema v  Ljubljanski urbani regiji je potekal predvsem v smeri 
izboljševanja cestne infrastrukture in posledično izboljševanja mobilnosti za uporabnike osebnih vozil 
medtem, ko je JPP stagniral. Posledica takega razvoja se kaže kot slaba mobilnost nemotoriziranih 
uporabnikov, še posebej v mestih pa zastoji v prometu, obremenitev okolja z emisijami in hrupom, 
prostorska potratnost in slaba prometna varnost. To zmanjšuje kakovost bivanja v regiji in zmanjšuje 
mednarodno konkurenčnost regije tudi na področju izobraževanja, dela in turizma.  
 
V primerjavi  z drugimi  prestolnicami Evrope je prometna situacija v Ljubljani posebno neugodna, saj  
promet osebnih vozil v Ljubljanski urbani regiji in tranzitni  promet  tovornjakov v okviru dveh trans-
evropskih koridorjev (ki se tukaj križata) kontinuirano rasteta z izjemo zadnjega obdobja, ko se je rast 
začasno ustavila zaradi recesije, kot posledice upada gospodarskih aktivnosti in kupne moči prebivalstva. 
Srednjeročno lahko pričakujmo nadaljnjo rast prometa in s tem prometne zastoje in prekomerne 
obremenitve okolja ter ljudi še posebej v mestu Ljubljana. 
 
Nastajajoče urbane strukture so prilagojene avtomobilu in dodatno spodbujajo rast prometa, zaradi 
večjega deleža uporabe osebnih vozil pa stagnira ponudba javnega prevoza in varnost na cestah, to pa 
povzroča zmanjšanje mobilnosti in s tem socialne vključenosti udeležencev, ki nimajo lastnega 
avtomobila (mladi, upokojenci, brezposelni). Vse to povzroča pritisk na nove investicije v državno in 
občinsko cestno infrastrukturo ter ohranja (pre)visoko število avtomobilov v gospodinjstvih.  
 
Dodatno k slabšanju prometne situacije prispeva kombinacija suburbanizacije, pospešene zaradi dobre 
avtomobilske dostopnosti in (pre)visokih cen nepremičnin v Ljubljani ter koncentracije delovnih mest na 
območju Ljubljane. To skupaj povzroča velike prometne obremenitve predvsem zaradi dnevnih delovnih 
migrantov, ki ob slabem stanju javnega potniškega prometa za svojo pot v službo uporabljajo večinoma 
osebna vozila.  
 
V okviru reševanja tovrstne prometne problematike v LUR je bila zasnovana strateška naloga 
»Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji« (v nadaljevanju »Strokovne podlage«), ki 
predstavlja izhodišče za obravnavano nalogo. V okviru »Strokovnih podlag« je predstavljen načrt 
visokokakovostnega sistema javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji s predvideno 
realizacijo leta 2027. 
  
Izboljšanje sedanjega stanja lahko na osnovi rezultatov iz naloge »Strokovne podlage« dosežemo le z 
zmanjšanjem uporabe osebnih vozil. Za izboljšanje mobilnosti je treba preusmeriti del potnikov iz osebnih 
vozil na nemotorizirane oblike prometa, predvsem pa na javni prevoz. Prehod na javni prevoz lahko 
dosežemo z omejevanjem oz. zaračunavanjem dostopa osebnih vozil v urbana središča na eni strani, kot 
tudi s pozitivnimi ukrepi razvoja JPP na drugi strani.  
 
Ena od učinkovitih rešitev je povezava uporabe osebnih motornih vozil in JPP v bolj učinkovit sistem tako, 
da se uporabniki pripeljejo z osebnim motornim vozilom do prestopnih točk, kjer parkirajo svoje vozilo in 
do cilja nadaljujejo pot z JPP. Prestopne točke so lahko v vseh večjih krajih v regiji, ki imajo dobro 
povezavo z JPP in pa na obrobju aglomeracije Ljubljane, kjer je dobra povezava z mestnim potniškim 
prometom. 
 
V »Strokovnih podlagah« so bili ob sodelovanju strokovne javnosti, prebivalcev regije in nosilcev 
razvojnih politik v regiji in državi, postavljeni ključni projekti za razvoj javnega potniškega prometa, ki so:  

 izgradnja mreže P+R prestopnih točk po celotni regiji,  

 posodobitev železniškega omrežja z novo povezavo do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana,  

 vzpostavitev sodobnih hitrih linij na glavnih vpadnicah znotraj mesta Ljubljane in  

 izvajanje spremljevalnih ukrepov spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa (enotna 
vozovnica, enotni vozni redi, poenoteno upravljanje, zapiranje mestnih središč za osebni motorni 
promet,, politike parkiranja, itn).  
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Izgradnja mreže P+R prestopnih točk v regiji, ki je predmet te naloge, se kaže kot ena izmed ključnih 
uresničljivih investicij, ki bo imela skupaj z ostalimi premišljenimi ukrepi v okviru prometne politike 
pozitivne sinergijske učinke za uporabo javnega potniškega prometa in za zdravje ljudi ter njihovo 
kakovost bivanja in dela.  
 
Razvoj javnega potniškega prometa in izgradnja sistema »Parkiraj in se pelji« je uvrščen tudi med ključne 
operacije Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 
(OP-ROPI). 
 
 

2.2 CILJI PROJEKTA MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR 

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je na javnem razpisu za 
sofinanciranje razvoja regij uspešno kandidirala za pridobitev evropskih sredstev za izdelavo projekta 
Mreža P+R zbirnih središč v LUR. 
 
Namen projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR je preveritev izvedljivosti in upravičenosti izvedbe 
celotnega sistema »Parkiraj in se pelji« v regiji ter izdelava idejnih načrtov za izbrane lokacije. V sklopu 
projekta je cilj izdelava projektne in investicijske dokumentacije za lokacije P+R središč, ki bo 
ustrezna za črpanje evropskih sredstev. 
 
Cilji projekta so vsebinsko razdeljeni na štiri med seboj prepletene ključne aktivnosti:  

 aktivnost 1: Določitev skupin središč, 

 aktivnost 2: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi, 

 aktivnost 3: Študija lokacij, 

 aktivnost 4: Faznost gradnje. 
 
Predmet tega končnega poročila je aktivnost 1, ki je podrobneje predstavljena v naslednjem poglavju 2.3. 
Vsebina ostalih treh aktivnosti v okviru celotnega projekta se nanaša na: 
  

 V okviru aktivnosti 2 se za celoten sistem P+R izdeluje natančna študija izvedljivosti, ki bo 
predstavila vse lokacije P+R, povezave med njimi in mestnimi središči ter predstavila stroške in 
koristi celotnega sistema. Študija bo obravnavala vsako lokacijo posebej in celoten sistem skupaj, 
glede na njegovo zmogljivost in možnost prevzemanja potnikov z osebnih vozil na javni potniški 
promet.  

 
Študija izvedljivosti bo predstavila vse predpisane vsebine: družbeno ekonomsko analizo, analizo 
ponudbe in povpraševanja po rezultatih projekta, tehnološke variante in plan delovanja, človeške 
vire (kadri), analizo lokacije (lokacij), družbeno ekonomsko analizo stroškov in koristi ter analizo 
tveganj. 

 

 V okviru aktivnosti 3 - študije lokacij se izvaja umeščanje usklajenih lokacij P+R v prostor. 
Podrobno bo opredeljena lokacija P+R središča, preverjena namenska raba zemljišč, preverjene 
bodo omejitve z vidika varovanja naravnih virov in kulturne dediščine ter predlagani omilitveni 
ukrepi. Za vse lokacije bodo izdelani DIIP-i in idejne zasnove. Javni del površin, ki bo neposredno 
namenjen delovanju P+R središč, se izdela do nivoja idejnega projekta. 

 

 Vzporedno z nalogo izdelave razmestitve lokacij in njihovega dimenzioniranja ter izdelavo študije 
izvedljivosti se v okviru aktivnosti 4 določa tudi faznost gradnje sistema in posameznih 
lokacij glede na razvoj ostalega javnega potniškega prometa za izhodiščno leto 2012 do ciljnega 
leta 2032. 
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2.3 AKTIVNOST 1 - DOLOČITEV SKUPIN SREDIŠČ  

 
Vsebina tega poročila je ključna aktivnost 1, ki se nanaša na določitev skupin središč JPP v LUR. 
 
 

2.3.1 Namen in cilji aktivnosti 1 

Na osnovi naloge "Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji", kjer je bila oblikovana osnovna 
mreža sistema intermodalnih središč v regiji, je v aktivnosti 1 potrebno določiti in izdelati hierarhično 
razvrstitev P+R zbirnih središč JPP v regiji, glede na njihov pomen v prostoru in ponudbo storitev P+R. 
Storitve P+R obsegajo opremo središča, nivo storitev, obseg informacijskih storitev, ureditev čakalnih 
prostorov.  
 
Na osnovi izdelane ocene povpraševanja po storitvah se za posamezno skupino središč predstavi tudi 
predlog dodatnih servisnih dejavnosti. Standardi storitev morajo biti zastavljeni "odprto", da je omogočen 
prehod v višji razred. Hierarhična razvrstitev se opravi z namenom, da se določi skupine podobnih P+R 
zbirnih središč in zanje zasnuje nekaj modelov njihove izvedbe.  
 
Namen te aktivnosti je natančno definirati izhodiščne podatke za izdelavo Študije izvedljivosti z analizo 
stroškov in koristi (aktivnost 2) in izhodiščnih podatkov za izdelavo Idejnih načrtov za posamezne lokacije 
(aktivnost 3).  
 
Na osnovi ugotovljenega povpraševanja po storitvah P+R na določenih lokacijah v letih 2012 in 2032 se 
izdela dimenzioniranje posameznih središč glede na minimalne standarde. Določitev minimalnih 
standardov se izdela za posamezne skupine središč JPP. Pri tem se izhaja iz obsega povpraševanja oz. 
prostorskega pomena lokacije z vidika vplivnega gravitacijskega območja.  
 
Za vsako lokacijo mora biti najmanj določeno:  

 število parkirnih mest (avtomobili, kolesa, avtobusi),  

 obseg nemotoriziranih uporabnikov,  

 obseg ponudbe JPP in potrebne kapacitete za prevoz potnikov,  

 število izstopov in prestopov potnikov,  

 nivo storitev,  

 obseg informacijskih storitev,  

 velikost in nivo čakalnih prostorov.  
 
Vsi podatki morajo biti podani za izhodiščno leto in končno ciljno leto 2032.  
 
Opredeliti je treba tudi standard dostopnosti za uporabnike z osebnimi vozili in za nemotorizirane 
uporabnike ter za oskrbo storitvenih dejavnosti.  
 
V okviru te aktivnosti se predlaga tudi možnost in faznost uvajanja rumenih pasov na obstoječih 
prometnih površinah. 
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2.3.2 Metode dela 

Dimenzioniranje središč P+R je bilo izvedeno na podlagi podatkov, ugotovljenih v »Strokovnih podlagah« 
in posodobljenega prometnega modela, ki upošteva umeščene in z občinami usklajene lokacije P+R v 
občinah.  
 
Skupaj je bilo določeno in umeščeno 23 novih središč P+R središč v prostor, in sicer v Mestni občini 
Ljubljana in občinah Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna 
Gorica, Kamnik, Litija, Medvode, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice in Vrhnika. Vse lokacije so bile 
pregledane na terenu ter usklajene s predstavniki občin. 
 
V sklopu izhodišč, vhodnih podatkov za prometni model, so se upoštevali vsi relevantni obstoječi in 
nastajajoči prostorski akti države in občin, sektorski razvojni dokumenti in programi ter aktualni razvojni 
dokumenti sodelujočih občin, pri čemer so bile smiselno upoštevane tudi njihove potrebe in želje. Prav 
tako so bile upoštevane pobude drugih občin LUR, ki v projekt niso bile neposredno vključene.  
 
Ti dokumenti so bili vključeni v prometni model preko oblikovanih scenarijev razvoja JPP in vhodnih 
predpostavk demografskega in gospodarskega razvoja LUR.    
 
Za potrebe dimenzioniranja P+R so bile izvedene terenske raziskave in sicer:  

 štetje zasedenosti delujočih parkirišč P+R v LUR na reprezentativen delovni dan, 

 anketiranje uporabnikov JPP in P+R na reprezentativen delovni dan na terenu, 

 izvedena je bila spletna anketna raziskava, ki se nanaša na uporabo storitev P+R.   
 
Pri izhodiščnem stanju v letu 2012 je bilo v prometnem modelu upoštevano obstoječe stanje javnega 
potniškega prometa, možne zgostitve JPP na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi in v bližnji 
prihodnosti predvideni ukrepi občin v sklopu njihove prometne politike (zapiranje mestnih središč, uvedeni 
rumeni pasovi, zgrajene garažne hiše, zgoščevalne takse, ipd.).  
 
Za ciljno leto 2032 so bile v prometnem modelu upoštevane vse v »Strokovnih podlagah« relevantne 
predlagane izboljšave javnega prometa. Prometni model v letu 2032 tako vključuje:  

 realizirane rumene pasove in s tem rezervacijo prostora za vzpostavitev sodobnih hitrih linij (SHL) 
na glavnih cestnih koridorjih v Ljubljano,  

 predvideno prometno ureditev mestnih središč.  
 
Število parkirnih mest temelji na povpraševanju potnikov po P+R v ciljnem letu 2032, ob upoštevanju 
prostorskih omejitev posameznih P+R lokacij. Glede na rezultate ankete in prakso že delujočih P+R je 
pogoj za delovanje P+R osnovna oprema P+R, ki služi informiranju, varnosti in udobju potnikov – dnevnih 
migrantov. Dodatna ponudba, kot so trgovine, bencinske črpalke, ipd. pa je na P+R sicer zaželena, ne 
vpliva pa na dodatno povpraševanje po P+R. Zato so bile potrebne storitve na P+R računane glede na 
velikost dimenzioniranih P+R središč. Pri določanju minimalnih standardov so bile upoštevane dobre 
prakse na že delujočih sistemih P+R v primerljivih mestnih aglomeracijah v Evropi. 
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2.4 KOORDINACIJA IN SODELOVANJE Z NAROČNIKOM  

 
V skladu s Projektno nalogo je ves čas trajanja aktivnosti 1 potekalo sodelovanje in koordinacija z 
Naročnikom ter sodelujočimi občinami LUR. Pripombe naročnika in sodelujočih občin LUR so bile 
ustrezno vključene v proces izdelave naloge. Na koordinacijskih sestankih in delavnicah so bili po potrebi 
usklajeni postopki in spremembe, vezane na reševanje problematike, ki se je pokazala šele tekom 
izdelave aktivnosti 1.   
 
V obdobju izdelave aktivnosti 1 je bilo izvedenih 9 sestankov in delavnic med Naročnikom in predstavniki 
občin, od tega 3 predstavitvene delavnice z Naročnikom, 1 s predstavniki občin in 1 skupna delavnica 
pred zaključkom ključne aktivnosti 1. Pred zaključkom ključne aktivnosti 1 smo organizirali delavnico, na 
kateri so bili predstavnikom naročnika in sodelujočim občinam predstavljeni rezultati aktivnosti 1. Na tej 
delavnici je bil prisoten tudi predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Na podlagi strokovne 
izmenjave z Naročnikom so bile podane še zadnje smernice naročnika za dodatno preveritev scenarija 
faznosti uvajanja rumenih pasov, kar smo upoštevali in je v tem poročilu predstavljeno v Poglavju 6. 
 
Koordinacijski sestanki z Naročnikom in predstavniki občin so potekali v naslednjem zaporedju:  
 

1) dne 9.4.2013 ob 14.30 uri je bila organizirana vzpostavitvena delavnica z Naročnikom v prostorih 
naročnika RRA LUR,  

2) dne 16.4.2013 ob 14.00 uri je bila organizirana vzpostavitvena delavnica s predstavniki občin v 
prostorih naročnika RRA LUR, 

3) dne 10.5.2013 ob 13.00 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih 
naročnika RRA LUR, 

4) dne 17.5.2013 ob 13.00 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih 
naročnika RRA LUR, 

5) dne 27.5.2013 ob 13.00 uri je bila organizirana predstavitvena delavnica z Naročnikom v 
prostorih naročnika RRA LUR,  

6) dne 6.6.2013 ob 14.00 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih naročnika 
RRA LUR, 

7) dne 14.6.2013 ob 14.30 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih 
naročnika RRA LUR,  

8) dne 18.6.2013 ob 14.30 uri je bila organizirana predstavitvena delavnica z Naročnikom in 
predstavniki občin v prostorih naročnika RRA LUR,  

9) dne 21.6.2013 je bila organizirana zadnja predstavitvena delavnica aktivnosti 1 s predstavniki 
občin v prostorih naročnika RRA LUR.  

 
Vse usmeritve naročnika in predstavnikov občin so bile usklajene in upoštevane v končnem izdelku 
aktivnosti 1. Med izvajanjem aktivnosti 1 je potekala primarna dinamika projekta z vmesnimi poročili, kot 
je opredeljena v pogodbi. Na začetku smo oddali uvodno poročilo, kjer je bila začrtana naloga in njen 
potek.  
 
Aprila 2013 je bil izdelan vzpostavitveni dokument projekta, s katerim je bil predstavljen projekt, 
organizacija projekta, povezava in vključevanje zunanjih inštitucij ter analiza lokacij in podatkov o P+R 
središčih. Na uvodnem sestanku v aprilu 2013 je bil naročniku predstavljen sam projekt, organizacija 
projekta, vključevanje zunanjih inštitucij (občine, upravljavci državne prometne infrastrukture, nosilci 
urejanja prostora), predstavljena so bila predlagana središča P+R. 
 
Aprila 2013 je bil izveden tudi uvodni sestanek z občinami, kjer je bila predstavljena zasnova projekta, 
sam projekt, predstavljena so bila središča in pričakovano sodelovanje z občinami. 
 
Med 15. aprilom in 15. majem so bili opravljeni terenski ogledi potencialnih lokacij P+R in opravljeni 
razgovori z občinami. 
 
Maja 2013 so bile naročniku predstavljene lokacije P+R in omejitve števila parkirnih mest po opravljenem 
ogledu na terenu in uskladitvi z občinami. Na teh izhodiščih sta bila vrednotena dva scenarija: na 
obstoječe stanje prometne infrastrukture in na stanje z zgrajenimi dodatnimi rumenimi pasovi na 
ljubljanskih vpadnicah. Za oba scenarija je bilo prikazano povpraševanje po posameznih P+R za 
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izhodiščno leto 2012 in ciljno leto 2032. Izračunano je bilo število potnikov, prihodki na JPP, koristi in 
izdelana CBA analiza celotnega sistema. 
Junija 2013 je bil naročniku predstavljen končno dimenzioniran sistem P+R ter posledice delovanja P+R 
na prometne obremenitve cest z osebnimi vozili in z JPP. Analiza je pokazala, da je smiseln scenarij brez 
izgradnje rumenih pasov ob ljubljanskih vpadnicah. 
 
Julija 2013 je bilo naročniku predano končno poročilo ključne aktivnosti 1 za projekt Mreža P+R zbirnih 
središč LUR: Določitev skupin središč JPP. Po oddaji poročila so koordinacijski sestanki z Naročnikom, 
predstavniki občin in nosilci urejanja prostora potekali v naslednjem zaporedju: 
 

10) dne 8.7.2013 ob 13.00 uri je bil organiziran sestanek z Agencijo RS za okolje v prostorih 
naročnika RRA LUR 

11) dne 8.7.2013 ob 14.30 uri je bil organiziran pripravljalni sestanek za sestanek OPS in sestanek z 
občinami v prostorih naročnika RRA LUR 

12) dne 11.07.2013 ob 14.00 uri je bil organiziran sestanek z Občino Grosuplje v prostorih Občine 
Grosuplje 

13) dne 12.7.2013 ob 9.00 uri je bil organiziran sestanek s Slovenskimi železnicami v prostorih 
Slovenskih železnic 

14) dne 18.7.2013 ob 13.00 uri je bil organiziran sestanek z Zavodom RS za varstvo narave v 
prostorih naročnika RRA LUR 

15) dne 22.7.2013 ob 12.30 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih 
naročnika RRA LUR 

16) dne 22.7.2013 ob 13.00 uri je bil organiziran sestanek z občinami, ki imajo možnost kandidirati na 
javni razpis »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura 
– področje javnega potniškega prometa« v prostorih naročnika RRA LUR 

17) dne 30.7.2013 ob 9.00 uri je bil organiziran delovni sestanek z Naročnikom v prostorih naročnika 
RRA LUR 

18) dne 31.7.2013 ob 10.30 uri je bil organiziran sestanek z Občino Škofljica v prostorih naročnika 
RRA LUR 

19) dne 01.08.2013 ob 14.00 uri je bil organiziran sestanek z Občino Trzin v prostorih naročnika RRA 
LUR 

20) dne 06.08.2013 ob 12.00 uri je bil organiziran sestanek z MOL v prostorih naročnika RRA LUR 
21) dne 06.08.2013 ob 13.30 uri je bil organiziran sestanek z Občino Ivančna Gorica v prostorih 

naročnika RRA LUR 
22) dne 09.08.2013 ob 9.00 uri je bil organiziran sestanek z Občino Domžale v prostorih naročnika 

RRA LUR 
23) dne 23.08.2013 ob 9.00 uri je bil organiziran sestanek z Občino Grosuplje v prostorih naročnika 

RRA LUR 
 
15.7.2013 smo s strani naročnika RRA LUR prejeli odziv na končno poročilo 1. faze projekta Mreža P+R 
zbirnih središč v LUR (ključna aktivnost 1: Določitev skupin središč JPP). Odgovore na odzivno poročilo 
smo naročniku posredovali 1.8.2013. 
 
30.8.2013 so bile naročniku predane delovne verzije poročil projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR za 
vse ključne aktivnosti (1-4). 2. odzivno poročilo na poročila za projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR 
smo prejeli 13.9.2013. 10.10.2013 smo odgovore predstavili ožji projektni skupini v prostorih naročnika 
RRA LUR. Dopolnjena končna poročila smo naročniku posredovali 15.11.2013 (za 1., 2. in 4. ključno 
aktivnost) in 29.11.2013 (za 3. ključno aktivnost). 3. odzivno poročilo naročnika smo prejeli 2.12.2013. 
Dopolnjeno poročilo ključne aktivnosti 1: Določitev skupin središč JPP zajema obrazložitve in odgovore 
na 1., 2. in 3. odzivno poročilo naročnika RRA LUR.  
 
Vse gradivo je izdelano na stanje avgust 2013. Po oddaji poročil konec avgusta 2013 so bili do januarja 
2014 pridobljeni pogoji in soglasja nekaterih NUP, potekali so naslednji sestanki z Naročnikom, 
predstavniki občin in nosilci urejanja prostora: 
 

24) dne 05.09.2013 z Občino Vodice  
25) dne 09.09.2013 z Naročnikom  
26) dne 09.09.2013 z Občino Domžale 
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27) dne 04.09.2013 s predstavnikom Mestne občine Ljubljana z namenom pregleda izdelanih idejnih 
projektov P+R lokacij: Barje, Pri Gorjancu, Rudnik, Bizovik, Polje, Zadobrova, Črnuče in 
Stanežiče.  

28) dne 09.09.2013 s predstavniki Občine Domžale z namenom uskladitve obsega in oblike P+R za 
lokacijo P+R Domžale. 

29) dne 27.11.2013 s Slovenskimi železnicami za vse lokacije P+R, ki posegajo v parcele v lasti RS – 
javna železniška infrastruktura (JŽI): P+R Črnuče, P+R Litija, P+R Medvode, P+R Trzin, P+R 
Dobrepolje.  

30) dne 6.12.2013 s Slovenskimi železnicami za vse lokacije P+R, ki posegajo v parcele v lasti RS – 
javna železniška infrastruktura (JŽI): P+R Črnuče, P+R Litija, P+R Medvode, P+R Trzin, P+R 
Dobrepolje.  

 
Glede na nove informacije je gradivo, ki se izdeluje v okviru aktivnosti 3: Študije lokacij (projektna 
dokumentacija, na katero se podajajo projektni pogoji in soglasja) dopolnjeno z usmeritvami za nadaljnjo 
izdelavo projektne dokumentacije. 
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3 LOKACIJE P+R ZBIRNIH SREDIŠČ 
 
V tem poglavju je predstavljen sistem P+R in končne lokacije središč P+R. Iz izhodiščnega nabora lokacij 
P+R je bil skozi postopek preveritve na terenu in uskladitve z naročnikom in sodelujočimi občinami LUR 
oblikovan nabor lokacij središč za njihovo dimenzioniranje.  
 
 

3.1 SISTEM P+R  

 

3.1.1 Definicija sistema P+R 

Parkirišče P+R sestavljata dve komponenti: 

 infrastruktura – parkirišče in dovozne ceste, povezane v lokalno oziroma državno cestno omrežje 
ter 

 gospodarska javna služba prevoza potnikov – mestni potniški promet, medkrajevni avtobusni 
promet ali železniški potniški promet. 

 
Parkirišče P+R nastane, kjer se srečata infrastrukturna komponenta in vsaj ena od modalitet prevoza 
potnikov. 
 
Sama mreža parkirišč P+R še ne tvori sistema P+R. Sistem nastane, ko se parkirišča povežejo z vrsto 
informacijskih, poslovnih, administrativnih in drugih podpornih funkcij. Pri tem se uporabnikom 
predstavljajo z enotno zunanjo in vsebinsko podobo in usklajenimi, istovrstnimi funkcijami. Pri tem ločimo: 

 temeljno informacijsko funkcijo sistema in 

 podporne funkcije sistema. 
 
V okviru prve aktivnosti projekta »Mreža zbirnih središč P+R v LUR«, je bil nabor lokacij obravnavan kot 
celovit sistem. 
 
 

3.1.2 Osnovna informacijska funkcija 

Temeljna informacijska funkcija sistema P+R je namenjena uporabnikom za obveščanje o stanju in 
zasedenosti na posameznih lokacijah P+R ter ponudbi javnega potniškega prometa na teh lokacijah. 
 

 

Slika 3.1: Shema temeljne informacijske funkcije sistema P+R (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Ključna informacija za uporabnike sistema P+R je zasedenost posameznega parkirišča. Za zagotavljanje 
te informacije je treba zaznati vse vhode in izhode vozil na lokaciji. To zaznavo zagotavljata vhodna in 
izhodna rampa na parkirišču, oziroma ustrezni indukcijski zanki. Informacija se po komunikacijskem 
omrežju poroča v informacijski center sistema. Načini za objavo in obveščanje uporabnikov pa 
predstavljajo vsaj spletni portal, aplikacije za pametne telefone, obvestilni portali na AC obroču in mestnih 
vpadnicah, obvestilne table pred samimi parkirišči in klicni center. 
 
Ko pa je uporabnik sistema P+R že na parkirišču, je ključna informacija o ponudbi javnega prometa. V ta 
namen je temeljna informacijska funkcija povezana z informacijskimi sistemi prevoznikov, ki zagotavljajo 
informacijo o prihodih in odhodih vozil v naslednjem časovnem intervalu.  
 
Za zagotavljanje temeljne funkcije je treba zagotoviti: 

 ustrezno strojno opremo, 

 komunikacije in pripadajočo komunikacijsko opremo, 

 sistemsko programsko opremo in 

 specifično programsko opremo za informiranje uporabnikov. 
 
V času obratovanja pa je treba izvajati vzdrževanje sistema obveščanja in vodenja uporabnikov ter 
zagotavljati delovanje komunikacijskega omrežja. 
 
 

3.1.3 Podporne funkcije 

Za delovanje sistema P+R je treba zagotavljati vrsto informacijskih, poslovnih, administrativnih in drugih 
podpornih funkcij: 

 storitve P+R – Storitve P+R predstavljajo sistemske in dopolnilne storitve. Podrobneje so 
opredeljene v poglavju o določitvi minimalnega standarda mreže središč P+R. 

 vzdrževanje P+R – Vzdrževanje parkirišč vključuje zimsko in letno vzdrževanje ter vzdrževanje 
svetlobnih in svetlobno – varnostnih naprav. Letno vzdrževanje zajema predvsem čiščenje 
parkirišč in odvoz smeti, vzdrževanje odvodnjavanja in ostalih komunalnih vodov, košnjo in drugo 
vzdrževanje ozelenitev na parkirišču, obnovo talne signalizacije in obnovo vozne površine.  
Zimsko vzdrževanje zajema pluženje in posipanje parkirišč in zagotavljanje varne poti za 
uporabnike. Vzdrževanje zajema tudi svetlobno-varnostne sisteme in zagotavljanje električnega 
napajanja za osvetlitev lokacije ponoči. 

 zagotavljanje varnosti na P+R – Predvsem gre za video nadzor na parkirišču, ki se lahko 
kombinira s fizičnim varovanjem. 

 kliring – Vprašanje kliringa je tesno povezano z izborom poslovnega modela. Nekateri modeli 
zahtevajo sistem obračuna in poravnave prevoznih storitev in storitve parkiranja, ki jih zagotavlja 
ta funkcija. Vključuje pa tudi spremljanje validacij potnikov na vozilih javnega prometa, validacij 
vozil na parkiriščih ter delo z gotovino (prevoz, praznenje blagajn, idr.). 

 nadzor nad uporabo P+R – Nadzor nad uporabo preprečuje zlorabe sistema in uporabe P+R v 
druge namene. Izvaja se tako na lokacijah P+R kot tudi na vozilih javnega prometa. 

 vodenje in administracija – Poleg vodenja so pomembni sklopi še sistem naročanja in 
sklepanja pogodb s podizvajalci za izvajanje posameznih storitev. Sistem mora biti zavarovan za 
izvajanje dejavnosti. Pomemben segment je vzdrževanje odnosov z javnostmi in marketing.  

 informacijska podpora in analitika – Zajema predvsem podporo poslovnemu in 
administrativnemu delu. 
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Slika 3.2: Funkcijsko drevo sistema P+R (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Operativni stroški za zagotavljanje funkcij sistema P+R so sestavni del finančne analize in bodo ocenjeni 
v sklopu aktivnosti 2. Stroški nakupa opreme so predmet določitve minimalnega standarda mreže središč 
P+R in bodo ocenjeni v sklopu aktivnosti 3. 
 
 

3.2 IZHODIŠČNI NABOR LOKACIJ P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR 

 
Izhodišče za izdelavo naloge je predstavljal nabor P+R središč, ki je bil določen z razpisno dokumentacijo 
za izvedbo projekta Mreža P+R zbirnih središč LUR. Izhodiščne lokacije so predstavljale makrolokacije 
P+R središč. 
 
V »Strokovnih podlagah« je bil izdelan načrt vzpostavitve visokokakovostnega JPP v LUR, v katerem je 
bil preko preverjanj več predlogov lokacij končno zasnovan sistem P+R s predvidenimi 38 lokacijami 
P+R, pri tem pa se je za vsako občinsko središče LUR predvidela vsaj ena lokacija P+R središča. 
Izkazalo se je, da je interes občin manjši, zato je izhodiščni seznam v okviru tega projekta predvideval 
sodelovanje 13 občin LUR, partneric v projektu, ki naj bi sodelovale pri umeščanju prvotno predlaganih 22 
lokacij P+R središč v prostor.  
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Ta izhodiščni seznam lokacij iz razpisne dokumentacije je predstavljen na spodnji sliki.  
 

 

Slika 3.3.3: Izhodiščni seznam lokacij P+R središč v LUR  (vir: Projektna naloga; slika: OMEGA 
Consult, d.o.o., QGIS, 2013) 
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3.3 KONČNI NABOR LOKACIJ  P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR 

 
Za določitev končnega nabora lokacij P+R v LUR smo preverili izhodiščne makrolokacije iz razpisne 
dokumentacije in vse druge morebitne predloge s strani naročnika, občin in upravljavcev JPP o 
makrolokacijah središč P+R. S projektom so bile seznanjene vse občine LUR. V delovnem procesu  smo 
tako upoštevali tudi predloge občin v LUR, ki prvotno niso bile partnerice v projektu. Tako so se v projekt 
vključile še 3 občine: Vodice, Ig in Ivančna Gorica.   
 
Za vsak obravnavan predlog lokacije P+R smo zbrali podatke o prometu, analizirali prometni in prostorski 
položaj, preverili obstoječo ponudbo JPP storitev, ponudbo modalitet JPP in ga preverili pri posameznih 
občinah in upravljavcih infrastruktur. Vse občine, ki so partnerice v projektu, smo zaprosili za dokumente 
in podatke, na osnovi katerih se določajo lokacije, velikosti in dimenzioniranje P+R središč.  
 
Kjer lokacije še niso bile natančno določene, so bili obdelani tudi kriteriji za izbor lokacij. O 
problematičnosti nekaterih lokacij so stekli pogovori znotraj projektne skupine in s posameznimi občinami. 
Za nekatere lokacije je zbrana dodatna fotodokumentacija in podatki o obstoječi ponudbi v neposredni 
okolici in obstoječi vegetaciji na in ob zemljišču. 
 
Od 15.4.2013 do 15.5.2013 so potekali sestanki na posameznih občinah in terenski ogledi potencialnih 
lokacij P+R središč. Občine so imenovale svoje odgovorne predstavnike, s katerimi so potekali razgovori 
in so bili pooblaščeni in zadolženi za posredovanje dogovorjenih gradiv, s katerimi občine razpolagajo in 
ki so pomembna za izvajanje projekta Mreža P+R zbirnih središč LUR. 
 
Na podlagi pridobljenih informacij in gradiv so se analizirali vsi obstoječi in nastajajoči prostorski akti 
države in občin, sektorski razvojni dokumenti in programi ter aktualni razvojni dokumenti sodelujočih 
občin, pri čemer so upoštevane tudi njihove potrebe in želje.  
 
Pred obiskom občin je bil pripravljen vprašalnik za občine, skozi  katerega smo dobili v pogled v dejansko 
stanje za vsako lokacijo z vidika interesa, morebitnih problemov, stanja dokumentacije, prostorskih 
pogojev, idr. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov vprašanj, ki se nanašajo na mnenje občine, stanje 
dokumentacije in nosilce urejanja prostora za posamezno potencialno lokacijo. Vsebinski sklopi 
vprašalnika so prikazani v naslednjih tabelah.  
 

Tabela 3.1: Seznam vprašanj za predstavnike občine 

Št. Vprašanje  Opombe, pojasnila na sestanku 

1 Ali je lokacija, ki je predstavljena v dosjeju, usklajena z Občino? da ne  

2 
Ali ima Občina kakšen predlog »nove«, »svoje« lokacije?  
Ali obstajajo kakšni dvomi ali vprašanja glede nove lokacije? 

da ne 

 
da ne 

3 
OPN v Občini sprejet? 
P+R središče zajeto v sprejetem OPN? 

da ne 

 
da ne 

4 
OPN v Občini v izdelavi? 
OPN v nastajanju ima vključeno P+R središče? 

da ne 

 
da ne 

5 Ali je lastnica zemljišč za P+R Občina? da ne  

6 Ali potekajo kakšni dogovori z JPP za nove (drugačne, integrirane,…) linije? da ne  

7 
Ali občina vidi to lokacijo izključno kot postajo oziroma središče P+R?  
Katere priložnosti za vzpostavitev okoliških dejavnosti je zaznala Občina? 

da ne  

8 
Ali ima občina za projekt P+R že rezervirana kakšna sredstva v svojem 
proračunu (priprava dokumentacije, gradnja)? Če da, v kateri postavki? 

da ne  

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Tabela 3.2: Seznam vprašanj za predstavnike občine o dokumentaciji 

Št. vrsta dokumentacije / podatkov predano opombe, pojasnila na sestanku 

1 
Obstoječi oz. nastajajoči prostorski akti občin 
(NRP+EUP/PE+podatki GJI v shp), odlok in priloge txt ali pdf 

da ne  

2 
Občinski razvojni dokumenti (strateški razvoj poselitve, dejavnosti, 
prometa,…) 

da ne  

3 Lokacijska informacija da ne  

4 Pogoji priključevanja na GJI za lokacijo da ne  

5 Aktualni digitalni zemljiški kataster (DKN) s podatki o lastništvu da ne  

6 Geolocirane grafične podloge (DOF,  DTN, TTN5,…) da ne  

7 
Projektna dokumentacija, če je narejena za središče P+R (IDZ / IDP 
/ PGD / PZI / PID) 

da ne  

8 
Investicijska dokumentacija, če je narejena za središče P+R (DIIP, 
PIZ, INVP) 

da ne  

9 Elaborati, študije (geologija, energetski koncept,…) da ne  

10 Študija / karta poplavne nevarnosti / ogroženosti da ne  

11 Geodetski načrt da ne  

12 Prometna študija da ne  

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 

Tabela 3.3: Seznam vprašanj za predstavnike občine o nosilcih urejanja prostora 

Št. NUP 
potrebno 

usklajevanje 
pridobljeni predhodni 

pogoji 
usklajeno pridobljeno soglasje 

1 Varstvo narave     

2 Kulturna dediščina     

3 Kmetijstvo     

4 Varstvo voda     

5 Naravne nesreče     

6 Varstvo tal     

7 Plinovod     

8 Elektro     

9 Železnica     

10 DARS     

11 DRSC     

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
Rezultat vsega navedenega je končni izoblikovan nabor 27 lokacij P+R središč v LUR, ki so bile 
usklajene z naročnikom ter smo jih za potrebe aktivnosti 1 preverili s prometnim modelom in ocenili 
povpraševanje in s tem potrebno dimenzioniranje vsebin navedenih P+R središč. Od tega so 4 lokacije 
središč P+R že izvedene in v obratovanju (P+R Dolgi most, P+R Stožice, P+R Studenc in P+R Rodica). 
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Lokacije P+R središč in obstoječe stanje z vidika nivoja njihove realizacije je prikazano na sliki 3.4. Glede 
na izhodiščno stanje so nekatere lokacije P+R preimenovane (izhodiščno poimenovanje je podano v 
oklepaju). 

 
Legenda: 

 ni sprememb glede na izhodiščni seznam, dokumentacija še ne obstaja 

   središče izvedeno  

   dodatno vključeno v seznam 

   za središče izdelana projektna dokumentacija 

   spremenjena lokacija glede na izhodiščne podatke 

   lokacija v variantah 

Slika 3.4: Končni seznam lokacij P+R središč v LUR glede na fazo izvedbe (vir: OMEGA Consult, 
d.o.o., QGIS, 2013) 

Hierarhična razvrstitev določenih P+R zbirnih središč JPP v regiji, glede na njihov pomen v prostoru in 
ponudbo storitev P+R, ki obsega opremo središča, nivo storitev, obseg informacijskih storitev in ureditev 
čakalnih prostorov, je določena z oceno povpraševanja uporabnikov P+R po posamezni lokaciji P+R 
središča, deloma pa s prostorskimi značilnostmi lokacije in njene umeščenosti v prostoru. Hierarhija 
lokacije P+R središča je tako določena s:   

 predvidenim povpraševanjem motoriziranih uporabnikov na posamezni lokaciji P+R, 

 gravitacijskim vplivnim območjem lokacije za nemotorizirane uporabnike, 

 ponudbo JPP, 

 umeščenostjo lokacije P+R središča v obstoječo morfologijo prostora. 
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Povpraševanje je podrobneje predstavljeno v poglavju 4.3 - Ocena povpraševanja po P+R za določitev 
dimenzij središč P+R, ponudba storitev pa v poglavju 5 -  Določitev vsebine središč P+R. 
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4 DIMENZIONIRANJE SREDIŠČ P+R 
 
Vhodni podatek za določitev dimenzije in vsebin skupinam lokacij P+R ter njihovo hierarhično razvrstitev 
je predstavljala ocena povpraševanja po P+R. Izhodišče za izdelavo ocene povpraševanja na 
posameznih lokacijah P+R je predstavljal prometni model iz »Strokovnih podlag«, ki je bil posodobljen za 
potrebe te naloge.  
 
V prometnem modelu, katerega rezultat je dimenzioniranje središč P+R v LUR, je zajet ves promet v 
državi, vključno s prometom, ki gravitira v/iz LUR. Na delovanje P+R ne vplivajo samo občine, ki imajo 
P+R, ampak vse občine, iz katerih promet gravitira v LUR. Pri odločitvi o izbiri prometnega sredstva in 
poti je predpostavljeno racionalno obnašanje uporabnikov (njihova preferenca oz. priljubljenost načina 
prevoza in generaliziran strošek prevoza). Tako v prometni model kot v ekonomsko vrednotenje je tako 
zajeto celotno območje Slovenije, ki vpliva na sistem P+R v LUR. 
 
Glede na rezultate ankete in prakso že delujočih P+R je pogoj za delovanje P+R osnovna oprema P+R, 
ki služi informiranju, varnosti in udobju potnikov – dnevnih migrantov. Dodatna ponudba, kot so trgovine, 
bencinske črpalke, ipd. je na P+R sicer zaželena, ne vpliva pa na dodatno povpraševanje po P+R. 
Ključno metodološko orodje za določanje povpraševanja na posameznih lokacijah P+R je zato prometni 
model, kjer je uporaba P+R odvisna od preference uporabnikov glede uporabe prometnega sredstva ter 
od časa in stroška potovanja, medtem ko storitve na P+R ne predstavljajo ključnega kriterija za odločitev 
o uporabi P+R. 
 
Za ciljno leto 2032 je predpostavljeno, da se potek linij JPP ne bo bistveno spremenil. Ko bo 
povpraševanje povečano, se bodo povečale frekvence voženj JPP v tolikšni meri, da se tem potrebam 
kapacitetno zadosti enak nivo storitev JPP. Sredstva in oprema JPP so predvideni skladno z občinskimi 
in ostalimi plani.  
 
Rezultati so v nadaljevanju predstavljeni grafično in tabelarično po scenarijih z njihovo interpretacijo. Sledi 
opis izhodišč metodoloških korakov za dimenzioniranje središč P+R, ocena povpraševanja po P+R in 
družbenoekonomsko vrednotenje projekta.  
 
 

4.1 REZULTATI 

 
Na podlagi ocene povpraševanja na posameznih lokacijah P+R središč po scenarijih brez in z izvedbo 
rumenega pasu (tabela 4.1) je bilo za oba scenarija določeno potrebno št. parkirnih mest, obseg 
nemotoriziranih uporabnikov in ostalih kategorij, vezanih na uporabo in delovanje sistema P+R (tabela 
4.2). Kapaciteta vseh P+R središč bo predvidoma dosežena v ciljnem letu 2032. 
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Tabela 4.1:Ocena povpraševanja po P+R (št. potnikov) 

  Št. potnikov 

  
Scenarij brez rumenih 

pasov 
Scenarij z rumenimi 

pasovi 

  2012 2032 2012 2032 

P+R Barje 844 955 810 958 

P+R Črnuče 325 734 408 685 

P+R Stanežiče 162 223 346 644 

P+R Pri Gorjancu 314 364 356 496 

P+R Medvode 127 180 214 302 

P+R Zadobrova 155 167 308 323 

P+R Litija 203 205 206 205 

P+R Bizovik 253 252 257 256 

P+R Polje 131 176 204 241 

P+R Grosuplje 122 187 128 188 

P+R Škofljica 101 113 107 114 

P+R Domžale  115 223 114 238 

P+R Rudnik 290 293 284 289 

P+R Trzin 91 91 90 92 

P+R Kamnik 0 19 0 23 

P+R Brezovica 56 73 78 133 

P+R Vrhnika 31 48 40 66 

P+R Ivančna Gorica 26 49 28 49 

P+R Vodice 6 6 16 18 

P+R Dobrova 18 19 24 32 

P+R Ig 38 43 43 42 

P+R Dobrepolje  5 6 5 6 

P+R Moravče 2 2 2 4 

Skupaj 3.415 4.428 4.068 5.404 

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Tabela 4.2: Zbirna tabela – dimenzioniranje P+R središč, obseg nemotoriziranih uporabnikov in opredelitev ostalih kategorij, vezanih na uporabo in delovanje sistema P+R 
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P+R Barje MOL 703 796 675 798 517.977 545.585 1.352.713 54.109 582.363 631.505 1.491.590 59.664 495.832 553.087 1.312.642 52.506 579.660 644.558 1.534.568 61.383 

P+R Črnuče MOL 271 612 340 571 203.088 182.732 1.056.689 30.058 464.637 413.320 2.527.925 56.225 255.494 243.775 1.365.780 45.355 428.671 408.608 2.319.564 74.241 

P+R Stanežiče MOL 135 186 288 537 100.782 95.439 607.387 18.084 139.882 130.499 863.618 21.233 213.114 225.989 1.409.328 50.707 402.621 441.188 2.768.795 99.717 

P+R Pri Gorjancu MOL 262 303 297 413 194.674 200.660 925.315 37.043 224.460 225.948 1.055.917 42.251 220.719 221.829 1.065.921 42.677 305.105 303.663 1.486.326 59.476 

P+R Medvode Medvode 106 150 178 252 94.280 82.102 733.985 20.100 136.333 113.376 1.025.771 24.985 142.538 150.153 1.253.111 43.270 202.769 216.148 1.809.993 62.916 

P+R Zadobrova MOL 129 139 257 269 95.994 92.728 443.438 17.738 102.451 97.464 424.984 16.997 190.834 183.474 974.117 38.964 200.910 190.762 1.012.440 40.496 

P+R Litija Litija 169 171 172 171 395.413 167.010 3.370.493 31.852 399.709 164.058 3.445.625 31.825 414.418 178.141 3.476.794 33.272 410.694 173.628 3.491.964 32.829 

P+R Bizovik MOL 211 210 214 213 154.173 146.965 584.878 23.395 150.914 148.865 537.738 21.510 155.725 152.151 589.687 23.587 152.015 146.027 540.784 21.631 

P+R Polje MOL 109 147 170 201 79.575 82.968 365.750 14.630 106.502 105.818 479.852 19.193 124.936 127.214 624.246 24.970 146.211 146.976 710.575 28.423 

P+R Grosuplje Grosuplje 102 156 107 157 148.444 70.699 1.242.271 24.742 227.035 106.952 1.944.103 31.256 156.321 73.925 1.303.563 26.336 227.150 107.397 1.959.830 32.368 

P+R Škofljica Škofljica 84 94 89 95 69.216 64.876 502.582 14.900 83.463 64.292 572.195 12.639 72.523 68.548 528.920 15.837 83.329 66.075 581.557 13.687 

P+R Domžale  Domžale 96 186 95 198 112.662 62.786 800.173 13.145 210.652 120.513 1.532.607 19.868 113.937 63.141 788.992 15.246 231.829 130.914 1.649.785 26.040 

P+R Rudnik MOL 242 244 237 241 174.452 184.089 750.115 25.756 174.091 168.632 776.764 20.922 170.339 179.640 724.572 25.437 169.843 168.257 749.823 21.983 

P+R Trzin Trzin 76 76 75 77 83.613 49.980 491.662 12.830 80.973 49.287 496.364 10.160 84.895 50.809 479.406 15.169 84.345 51.029 489.961 13.832 

P+R Kamnik Kamnik 0 16 0 19 0 0 0 0 26.075 11.865 225.969 2.244 0 0 0 0 30.395 14.646 260.507 2.782 

P+R Brezovica Brezovica 47 61 65 111 34.275 36.691 243.653 9.746 44.317 44.856 309.782 12.391 48.090 47.179 348.864 13.955 81.185 83.626 594.407 23.776 

P+R Vrhnika Vrhnika 26 40 33 55 47.594 19.083 312.675 17.254 59.765 23.964 393.644 21.729 58.517 23.560 385.719 21.291 79.329 32.467 520.572 28.701 

P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 22 41 23 41 48.361 16.571 480.042 8.277 88.170 29.451 910.539 13.108 51.753 18.061 509.254 8.791 87.439 29.689 894.538 13.478 

P+R Vodice Vodice 5 5 13 15 4.677 3.942 46.847 1.882 4.699 4.057 47.273 1.903 13.042 12.292 141.937 5.690 14.703 13.426 162.678 6.537 

P+R Dobrova Dobrova 15 16 20 27 11.386 12.784 94.092 3.764 11.638 13.226 95.438 3.818 15.477 16.743 129.658 5.186 20.188 22.261 169.949 6.798 

P+R Ig Ig 32 36 36 35 30.427 27.464 220.151 8.806 33.612 30.898 240.389 9.616 33.556 31.449 243.927 9.757 32.997 29.606 240.266 9.611 

P+R Dobrepolje Dobrepolje 4 5 4 5 7.853 2.641 71.720 1.758 10.558 3.513 99.221 2.216 8.486 2.849 78.183 1.863 11.630 3.934 108.373 2.425 

P+R Moravče Moravče 2 2 2 3 4.142 1.661 30.257 1.619 4.431 1.773 32.214 1.692 5.228 2.147 38.093 2.047 6.498 2.622 47.574 2.486 

PH Stožice MOL 515 570 552 698 380.028 346.336 731.610 29.264 419.061 384.779 805.495 32.220 409.751 396.346 945.383 37.815 516.023 497.583 1.195.047 47.802 

P+R Studenec MOL 191 191 189 190 137.095 136.477 416.505 16.660 135.984 131.618 412.757 16.510 135.677 129.082 429.613 17.185 135.323 128.589 419.960 16.798 

P+R Dolgi most MOL 368 364 367 364 274.156 269.574 814.152 26.250 269.468 255.439 784.371 24.517 272.276 271.719 815.534 28.221 267.172 260.485 806.212 27.536 

P+R Rodica Domžale 13 18 11 18 14.746 8.499 113.985 1.497 19.617 11.337 157.136 1.639 13.249 7.814 97.648 1.514 20.287 11.775 156.739 1.987 

 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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4.2 IZHODIŠČA IN METODOLOŠKI KORAKI 

 
V tem podpoglavju so predstavljena izhodišča in metodološki koraki za modeliranje povpraševanja in 
dimenzioniranja vsebin P+R središč.  
 
 

4.2.1 Izhodišča iz naloge »Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji« 

Dimenzioniranje smo izvedli na podlagi podatkov, ugotovljenih v »Strokovnih podlagah« in 
posodobljenega prometnega modela, ki smo ga razvili v okviru »Strokovnih podlag«. Ustreznost 
izhodiščnega prometnega modela je bila mednarodno recenzirana. Za potrebe te naloge je bil prometni 
model posodobljen v delu, ki se nanaša na vhodne statistične podatke (rezultati anket in prometnih 
raziskav, gospodarski razvoj, prometni tokovi), prometno infrastrukturo in spremenjeno prometno 
razvojno politiko. Posodobitve so predstavljene v naslednjem poglavju.  
 
Prometni model potniškega prometa ima 1.345 prometnih con. Notranji del sestavlja 770 con, območje 
znotraj LUR 719 con in 51 con obrobnega zaledja. Zunanji del pa sestavlja 513 zunanjih prometnih con in 
62 kordonskih prometnih con. Prometni tokovi zunanjega območja so določeni s sintetičnim 4-
stopenjskim prometnim modelom, ki je bil razvit v okviru naloge »Projekt celovitega razvoja območja tretje 
razvojne osi«. Na spodnji sliki je predstavljena zasnova notranjega prometnega modela.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.1: Zasnova prometnega modela (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
 
Prometni model je predstavljal orodje za oceno prometnega povpraševanja po posameznih P+R 
središčih. Pri tem smo upoštevali posodobljen končen nabor lokacij P+R, predstavljenih v predhodnem 
poglavju, ki so se izkazale za izvedljive in so bile usklajene z naročnikom in občinami ter vse ostale 
lokacije oz. parkirišča ki delujejo kot prestopne točke P+R. 
 
Ključne izpostavljene izboljšave JPP v načrtu visokokakovostnega JPP v LUR so: 

 posodobljena in dograjena železniška infrastruktura s povezavo do letališča,  

 realizirane sodobne hitre linije (SHL) na vpadnicah v Ljubljano,  

 nova prometna ureditev mestnih središč in  

 poenotenje sistemov JPP skladno z načrti Ministrstva za promet.   
 
Temeljni cilj projekta je objektivno preveriti izvedljivost in družbenoekonomsko upravičenost sistema P+R. 
Ker bi kombinacija z drugimi večjimi predvidenimi projekti v prometnem sistemu na vplivnem območju 
(npr. poglobitev železnice v Ljubljani, šestpasovni AC obroč, novogradnja železniške proge do letališča, 
uvedba SHL idr.) zameglila merjenje samostojnega družbenoekonomskega učinka sistema P+R in 
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pogojevala njihovo izvedbo z drugimi projekti, so bile predlagane izboljšave le deloma upoštevane. Tako 
smo upoštevali le investicijsko manj zahtevne in bolj verjetno uresničljive projekte kot npr. prometna 
ureditev mestnih središč in uvedba rumenih pasov na glavnih mestnih koridorjih. V nasprotnem bi bila 
izvedljivost in realizacija projekta P+R pogojena in vezana na investicije, ki presegajo okvir te naloge.  
 
 

4.2.2 Posodobitev prometnega modela 

Izhodiščni prometni model v »Strokovnih podlagah« je bil izdelan na podlagi:  

 demografskih podatkov, 

 družbenoekonomskih podatkov, 

 podatkov o prometu, 

 drugih podatkov. 
 
Poleg napovedi potniškega prometa za bazno leto 2008 je bila v »Strokovnih podlagah« izdelana  
napoved prometnih tokov za leto 2027. Osnova za izdelavo napovedi je bila takratna napoved 
demografskega in družbenoekonomskega razvoja ter analiza prostorskih učinkov scenarijev takrat 
predvidene ureditve javnega prometa za dosego standardov. Upoštevani so bili obstoječe stanje leta 
2008, razvojni podatki o razporeditvi delovnih mest, takratni razvojni trendi pred gospodarsko recesijo na 
obravnavanem območju in takratni predimenzionirani prostorski plani.  
 
Vključena je bila takrat predvidena izgradnja prometne infrastrukture skupaj z elementi scenarijev 
urejanja javnega prometa v regiji, in sicer: 

 nove cestne povezave in rekonstrukcije, 

 nova "P+R" parkirišča, garažne hiše in razširitve obstoječih, 

 nove avtobusne linije in novi vozni redi, 

 nadgradnja železniškega potniškega prometa skupaj z voznimi redi. 
 
Cilj »Strokovnih podlag« je bil podati smernice razvoja prometnega sistema v LUR in oblikovati ter z 
modeliranjem preveriti vizije, ki naj bi se uspešneje in učinkoviteje spopadala z naraščajočimi negativnimi 
učinki dosedanjega razvoja prometa na kakovost življenja v LUR. V tem kontekstu so »Strokovne 
podlage« predstavljale strateško študijo, upoštevani razvojni plani pa so bili optimistično predpostavljeni 
kot izvedljivi z namenom, da se ugotovi ves potencial skupnih sinergijskih učinkov načrtovanih investicij. 
V aktivnosti 1 te naloge pa je cilj, da se čim bolj realno izmeri učinek in izvedljivost sistema P+R središč, 
ki predstavlja le enega izmed več ključnih investicij iz »Strokovnih podlag«.   
    
V skladu z navedenim smo za potrebe modeliranja posodobili navedene podatke iz leta 2008. Izhodiščno 
leto v skladu s projektno nalogo predstavlja leto 2013. Izhodiščno leto predstavlja sedanje stanje, večina 
najnovejših vhodnih podatkov za posodobljen prometni model pa se nanaša na leto 2012. Da bi izhajali iz 
realnega stanja in ne projiciranega izhodiščnega stanja v letu 2013, je bilo v prometnem modelu 
modelirano izhodiščno leto 2012.  
 
 
4.2.2.1 Družbenoekonomski podatki 
 
Prometni tokovi odražajo spremembe neodvisnih spremenljivk – družbenoekonomskih vhodnih podatkov. 
V skladu s tem smo preverili gibanje prometnih tokov v RS po letu 2008. Upravljavec državnega cestnega 
omrežja spremlja gibanje prometnih tokov na celotnem državnem cestnem omrežju, izraženih s 
prometnim delom, ki so letno objavljeni na spletnem portalu upravljavca.  
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Slika 4.2: Prikaz opravljenega prometnega dela na državnem cestnem omrežju (Vir: Direkcija RS za 
ceste, 2013) 

 
Na zgornjem grafu so prikazane spremembe obsega prometnega dela v obdobju 2001 – 2011. Do leta 
2008 prometno delo na državnih cestah enakomerno narašča. Z letom 2008 in začetkom gospodarske 
recesije pa je prišlo do stagnacije rasti prometa. Preverili smo tudi najnovejše podatke na reprezentativnih 
avtomatskih števnih mestih za leto 2012, ki potrjujejo stagnacijo rasti prometa in ločeno analizirali 
prometno delo na območju LUR in MOL.  
 
Preverili smo tudi gibanje stopnje motorizacije v Sloveniji, LUR in MOL v obdobju 2008 – 2012, ki je 
prikazano na sliki 4.3. Stopnja motorizacije v Sloveniji po letu 2008 stagnira v RS, v LUR in MOL pa 
upada. 
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Slika 4.3: Stopnja motorizacije v obdobju od 2008 do 2012 (št. osebnih vozil na 1.000 preb.) (vir: 
SURS, 2013)   
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Podobne trende upadanja nam pokaže tudi gibanje števila delovnih mest. Število delovnih mest je v 
obdobju 2005 – 2013 svoj vrh doseglo v letu 2008, nato pa upadlo. Največji upad kažejo podatki za 
celotno Sloveniji, nekaj manj upada je v občinah LUR brez MO Ljubljana, najmanj pa v MO Ljubljana. 
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Slika 4.4: Prikaz gibanja števila delovnih mest po mesecih v MOL, LUR brez MOL in v RS od leta 
2005 do leta 2013 (Indeks 100 = maksimum v letu 2008) (vir: SURS, 2013)   

 
Ker je prišlo v času po letu 2008 do gospodarske recesije, so zaradi tako spremenjenih izhodišč 
predvideni dolgoročni trendi rasti iz napovedi »Strokovnih podlag« negotovi. Gospodarska recesija v 
Sloveniji je zaustavila predvidene večje stanovanjske in gospodarske projekte v LUR, v obdobju po letu 
2008 pa ni predvidenih novih tovrstnih projektov, ki bi bistveno vplivali na spremembo prometnih tokov.   
 
V skladu z ugotovljenim smo privzeli, da se bodo izhodišča, predvidena za napoved prometnih tokov iz 
»Strokovnih podlag« dogodila s 5 letnim zamikom, tako, da bomo dosegli prvotno predviden razvoj v LUR 
namesto leta 2027 v letu 2032.  
 
 
4.2.2.2 Integracija razvojnih in prometnih politik 
 
Razvojne in prometne politike občin in mest v LUR ter države so bile ustrezno in premišljeno intergrirane 
v prometni model. Pri prometnem modeliranju so bile upoštevane pri posameznih scenarijih razvoja 
prometnega sistema. Predstavljene so pri opisih posameznih scenarijev v poglavju. Pri integraciji 
razvojnih in prometnih politik v scenarije prometnega modela smo upoštevali, da je temeljni cilj projekta 
objektivno preveriti izvedljivost in družbenoekonomsko upravičenost sistema P+R.  
 
Ker bi kombinacija z drugimi večjimi predvidenimi projekti v prometnem sistemu na vplivnem območju 
(npr. poglobitev železnice v Ljubljani, šestpasovni AC obroč, novogradnja železniške proge do letališča, 
uvedba SHL idr.) zameglila merjenje samostojnega družbenoekonomskega učinka sistema P+R in 
pogojevala njihovo izvedbo z drugimi projekti, so bile predlagane izboljšave le deloma upoštevane. Tako 
smo upoštevali le investicijsko manj zahtevne in bolj verjetno uresničljive projekte kot npr. prometna 
ureditev mestnih središč in uvedba rumenih pasov na glavnih mestnih koridorjih. V nasprotnem bi bila 
izvedljivost in realizacija projekta P+R pogojena in vezana na investicije, ki presegajo okvir te naloge. 
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4.2.2.3 Posodobitev ponudbe JPP 
 
Glede na stanje iz leta 2008 smo posodobili ponudbo JPP na vplivnem območju obravnave projekta, in 
sicer za izhodiščno leto. Upoštevali smo: 
 

 nov potek avtobusnih linij LPP in postajališč v prostoru glede na stanje v letu 2012/2013,  

 nove integrirane primestne linije v sklopu LPP glede na stanje v letu 2012/2013,  

 nove medkrajevne avtobusne linije in spremenjen potek avtobusnih linij glede na stanje v letu 
2012 (Podatkovna baza AVRIS), 

 vozne rede LPP, medkrajevnega avtobusnega prometa in železnice glede na stanje v letu 
2012/2013, 

 tarife medkrajevnega avtobusnega prometa glede na stanje v letu 2012/2013, 

 tarife LPP glede na stanje v letu 2012/2013, v okviru tega tudi spremembe, vezane na uvedbo in 
možnosti pametne kartice – Urbana, 

 tarife železniškega prometa glede na stanje v letu 2012/2013. 
 
Glede na stanje iz leta 2008 smo posodobili ponudbo JPP na vplivnem območju obravnave projekta, in 
sicer za ciljno leto 2032. Upoštevali smo: 
 

 odvisno od scenarija uvedbo zapore mestnega središča za avtomobile v skladu s predlogom 
Prometne strategije MOL v letu 2011 in podatke MOL, 

 obstoječo in predvideno prometno politiko mirujočega prometa (ponudbo parkirnih mest, tarife, 
cone, idr.),   

 uvedbo potniškega železniškega prometa na relaciji Ljubljana – Kočevje s predvideno ponudbo 4 
vlakov na dan na smer (Strategija razvoja SŽ). 

 
Na slikah v nadaljevanju poglavja je prikazana ponudba linij in postajališč JPP obstoječih ponudnikov za 
obstoječe stanje – leto 2012/2013. Vse posodobitve so bile integrirane v prometni model. 
   
 

 

Slika 4.5: Linije in postajališča LPP v LUR – stanje 2012/2013 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.6: Linije in postajališča LPP na območju Ljubljane – stanje 2012/2013 (vir: OMEGA Consult, 
d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.7: Linije in postajališča medkrajevnega avtobusnega prometa v LUR – stanje 2012/2013 (vir: 
OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.8: Linije in postajališča medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Ljubljane – 
stanje 2012/2013 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.9: Linije in postajališča železniškega prometa v LUR  – stanje 2012/2013 (vir: OMEGA 
Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.10: Linije in postajališča železniškega prometa na območju Ljubljane – stanje 2012/2013 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 
4.2.2.4 Posodobitev cestne in železniške infrastrukture 
 
Pri izhodiščnem stanju v letu 2012 smo upoštevali obstoječe stanje javnega potniškega prometa, možne 
zgostitve JPP na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi, v bližnji prihodnosti predvidene ukrepe občin 
(zapiranje mestnih središč, uvedeni rumeni pasovi,zgrajene garažne hiše, zgoščevalne takse, ipd.).  
 
Glede na stanje iz leta 2008 smo posodobili vso relevantno ponudbo cestne in železniške infrastrukture 
na vplivnem območju obravnave projekta, in sicer za izhodiščno leto. Upoštevali smo: 
 

 vse novozgrajene ceste na območju LUR po letu 2008 (npr. Fabianijev krog, Štajerska vpadnica, 
idr.),  

 spremembe prometnih režimov po letu 2008 (enosmerne ulice, zapore, idr.), 

 izgradnjo novih parkirišč, garažnih hiš in delovanje neformalnih P+R na območju LUR po letu 
2008, 

 v tej nalogi določen končni nabor 23 lokacij novih središč P+R.  
 
Glede na stanje iz leta 2008 smo posodobili vso relevantno infrastrukturno ponudbo JPP na vplivnem 
območju obravnave projekta, in sicer za ciljno leto 2032. Upoštevali smo: 
 

 izgradnjo rumenih pasov na glavnih vstopnih koridorjih v mesto glede na najnovejše stanje OPN 
MOL v letu 2032, to pomeni na Dunajski samo do Ruskega carja in ne Črnuč in brez poteka po 
štiripasovni Dolenjski cesti,   

 nova železniška postajališča v prostoru na relaciji Ljubljana – Kočevje in Kamnik – Ljubljana v 
skladu s Strategijo razvoja SŽ.     

 
Vse posodobitve so bile integrirane v prometni model. Na naslednjih slikah je prikazano prometno 
omrežje, vključeno v prometni model. 
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Slika 4.11: Prometno omrežje prometnega modela v LUR (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.12: Prometno omrežje prometnega modela na območju Ljubljane (vir: OMEGA Consult, 
d.o.o., 2013) 
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4.2.2.5 Izvedba terenskih raziskav 

4.2.2.5.1 Anketna raziskava storitev P+R 

 
V okviru naloge smo izvedli raziskavo storitev P+R z anketiranjem uporabnikov. Namen raziskave je 
opredelitev potencialnih uporabnikov P+R, percepcije storitev P+R ter opredelitev pogojev uporabe P+R. 
Rezultate raziskave smo uporabili za potrebe dimenzioniranja središč P+R in opredelitev njihove vsebine. 
Ciljna populacija raziskave so prebivalci, ki redno (več kot enkrat na mesec) opravljajo potovanja po 
določenih namenih (npr. na delo, v šolo, na službeno pot, ...); te lahko opredelimo kot potencialne 
uporabnike P+R. 
 
S pomočjo ankete smo raziskali, kakšna so redna potovanja prebivalcev LUR, kaj vpliva na potovanja, 
uporabo P+R storitev in zadovoljstvo uporabnikov s P+R ter mnenje o P+R. O zadnjem so bili vprašani 
tudi neuporabniki oz. potencialni uporabniki P+R. Vsebinsko anketa obravnava štiri glavne sklope, na 
koncu je še dodatni sklop o demografiji (slika 4.13). 

 

Anketa P+R
v LUR

Kakšne so potovalne navade?

Kaj vpliva na take potovane navade?

Kako so uporabniki zadovoljni s P+R?

Kakšen sistem P+R bi uporabniki uporabljali?
 

Slika 4.13: Prikaz vsebinskih sklopov ankete o P+R v LUR 

 
Anketo smo izvedli v obliki spletne ankete. Povabilo k izpolnjevanju ankete smo posredovali občinam 
LUR in RRA LUR. Ti so povabilo s povezavo do ankete objavili na svojih spletnih straneh. Anketa je bila 
izvajana v mesecu maju in juniju 2013. Del vprašanj o potovanjih in uporabi P+R je bil uporabljen tudi v 
terenski anketi. Do 21. junija 2013 je na anketo odgovorilo 259 oseb. Od teh je bilo več kot 90% 
respondentov iz Ljubljanske urbane regije, ostali pa iz sosednjih regij. 
 
Z vprašanji o potovalnih navadah prebivalcev LUR smo raziskali, katera prevozna sredstva prebivalci 
LUR najpogosteje uporabljajo in razloge za uporabo teh prevoznih sredstev. Vprašanja v sklopu 
potovalnih navad se nanašajo na relacijo potovanja, pogostost potovanja, izbiro prevoznega sredstva 
glede na namen potovanj, razdaljo do cilja, čas potovanja ter alternativno prevozno sredstvo. Odgovori so 
pokazali, kam se najpogosteje odpravljajo prebivalci regije in katero prevozno sredstvo uporabljajo. 
Pomembna so predvsem vsakodnevna potovanja ter ali so ta opravljena z osebnim avtom, javnim 
prevoznim sredstvom ali drugače. Pri tem je seveda pomembna tudi razdalja od začetka do cilja 
potovanja, saj se v primeru kratkih razdalj pogosto kot prevozno sredstvo uporablja kolo oziroma se do 
cilja odpravi kar peš. Pri daljših razdaljah pa se ljudje pogosto poslužujejo uporabe avtomobila. 
 
Na izbiro prevoznega sredstva imata velik vpliv tudi potovalni čas in neposredni stroški. V današnjem 
času se vsakodnevna potovanja na delo običajno začnejo zgodaj zjutraj in končajo pozno popoldne. 
Prosti čas postaja vse pomembnejši, zato se ljudje pogosto odločajo za izbiro tistega prevoznega 
sredstva, s katerim bodo porabili čim manj časa oziroma za tistega, za katerega pričakujejo, da bo 
hitrejši, ne glede na ostale dejavnike. Vendar pa se posamezniki pri svojih odločitvah ne ozirajo le na 
potovalni čas, pač pa vrednost lastnega časa primerjajo z neposrednimi stroški potovanja. Neposredni 
strošek prevoza se med posameznimi vrstami transporta kar precej razlikuje. Pri vožnji z javnim 
prometom, avtobusom ali vlakom je pomembna le cena enkratne oziroma mesečne vozovnice. Pri vožnji 
z osebnim avtomobilom pa je dejavnikov, ki vplivajo na stroške prevoza, več. Pomembna je cena bencina 
in količina goriva, ki ga porabimo, ali se v avtomobilu vozimo sami ali stroške delimo še z ostalimi 
sopotniki, ali potrebujemo vinjeto, ali je potrebno za parkirišče kjer pustimo avto, plačati parkirnino in 
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koliko le-ta znaša in podobno. Pri izbiri prometnega sredstva tako posameznik poišče tako razmerje čas / 
stroški, ki mu v dani situaciji prinaša največje koristi. 
Poleg potovalnega časa in cene prevoza lahko na izbiro prevoznega sredstva vpliva tudi udobje vožnje, 
pokritost z javnim prometom, točnost in urejenost javnih prevoznih sredstev, lahko pa tudi vrsta službe, ki 
morda pri delu zahteva uporabo osebnega avtomobila ali kateri drugi dejavnik, ki izhaja iz bolj osebnih 
razlogov kot so npr. starost, dohodek, posebne potrebe - invalidnost, itd. Zanimalo nas je tudi zakaj 
posamezniki uporabljajo določeno prevozno sredstvo. Ali zaradi cene, udobja in časa vožnje ali zaradi 
dostopnosti. Anketirance smo vprašali tudi po alternativnih načinih potovanja (npr. potnike z javnim 
prometom smo vprašali ali lahko pot opravijo z avtomobilom) in razlogih, da alternative ne uporabljajo oz. 
jo uporabljajo redkeje. 
 
V drugem delu ankete smo raziskali zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo P+R in mnenje vseh 
respondentov o sistemu P+R. Uporabniki P+R so vsi tisti, ki parkirajo motorno vozilo na obstoječem P+R 
ali pa na postajališču javnega potniškega prometa in potovanje nadaljujejo s sredstvom javnega prometa. 
Uporabnike smo najprej vprašali o lokaciji P+R, ki jo uporabljajo in o razlogih za uporabo. Vsi anketiranci 
so podali svoje mnenje o prednostih in slabostih P+R, katere vrste dodatnih dejavnosti na P+R bi 
uporabljali in katere vrste javnega prevoza, bi moral P+R združevati. V nadaljevanju smo raziskali kakšna 
je povezava med ceno P+R, ceno prevoza, časom prevoza, lokacijo P+R (bliže cilju ali izvoru potovanja) 
in ponudbo dodatnih storitev na P+R.  
 
Kot glavne razloge za uporabo P+R so anketiranci navedli, da jim nudi možnost parkiranja (26%) in 
udobnost potovanja (22%) ter dostopnost cilja potovanja (19%). Za manj kot 5% uporabnikov možnost 
nakupov na P+R predstavlja razlog uporabe P+R. 
 

 

Slika 4.14: Razlogi uporabe P+R 
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Anketiranci so podali tudi svoje mnenje o storitvah P+R. Glavne privlačnosti P+R anketirancem 
predstavljajo: krajši čas celotnega potovanja (25%), da je cena potovanja z uporabo P+R nižja od 
potovanja samo z avtom (24%) in, da je cilj potovanja bolje dostopen z javnim prometom kot z avtom 
(21%). Za 4% uporabnikov možnost nakupov ali drugih storitev na P+R predstavlja dejavnik privlačnosti 
uporabe P+R (Sliki 4.15 in 4.16). 
 

 

Slika 4.15: Dejavniki privlačnosti uporabe P+R 

 

 

Slika 4.16: Vpliv dodatne dejavnosti na uporabo P+R 

 
Podrobnejši rezultati spletne anketne raziskave so podrobneje predstavljeni v Prilogi 2.  
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4.2.2.5.2 Štetje in anketiranje uporabnikov P+R na lokacijah P+R   

 
P+R v neformalni obliki poteka že danes. Z namenom ugotovitve števila obstoječih uporabnikov P+R so 
bile v mesecu aprilu 2013 opravljene terenske raziskave. Ugotovljeno je bilo, da je na vplivnem območju 
25 večjih prestopnih točk P+R, na katerih smo izvedli štetje in anketiranje.  
 
Na naslednji sliki so prikazani rezultati štetij, ki so bila opravljena v sklopu projekta in analiza podatkov na 
obstoječih P+R. 
 

 

Slika 4.17: Število vozil na obstoječih P+R (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Vozila parkirajo v neposredni bližini avtobusnih in železniških postaj in postajališč, in sicer na urejenih in 
neurejenih površinah, kar je razvidno iz naslednjih slik. V večini primerov gre za brezplačna parkirišča, 
razen Dolgi most, Stožice in Studenec, ki so del ljubljanskega sistema P+R (plačljivo parkiranje z 
brezplačno vožnjo na JPP). Določena parkirišča so prvotno namenjena za druge namene (stanovanjska, 
trgovska, poslovna, javna omejena, idr.), vendar se zaradi prostega dostopa uporabljajo tudi kot 
prestopna točka P+R.  
 
V nadaljevanju so predstavljene fotografije urejenih in neurejenih obstoječih parkirnih površin v 
neposredni bližini postaj javnega prometa, vključenih v terensko raziskavo. 
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Dobrova 

 
Litija 

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
Število parkiranih vozil na P+R Dolgi most je naraščalo do leta 2009, ko je bila dosežena polna kapaciteta 
parkirišča. Na P+R Dolgi most je bilo v letu 2012 parkiranih 76.886 vozil, kar pomeni 310 parkiranih vozil 
na povprečen delovni dan. Število parkiranih vozil na P+R Dolgi most v obdobju 2002 – 2012 je prikazano 
na spodnji sliki. 
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Slika 4.18: Število parkiranih vozil na P+R Dolgi most (2002 – 2012) (vir: Ljubljanska parkirišča in 
tržnice d.o.o., 2013) 

 
Na P+R Stožice je bilo v letu 2012 parkiranih 8.007 vozil uporabnikov P+R, kar pomeni da je na 
povprečen delovni dan parkiranih 32 vozil. Ogled je bil opravljen tudi na P+R Studenec. Na teh dveh 
lokacijah P+R je uporaba zelo slaba tudi zaradi neinformiranosti potencialnih uporabnikov. Večina pozna 
samo Dolgi most (anketa). 
 

4.2.2.5.3 Analiza ciljne skupine uporabnikov 

 
Ciljna skupina uporabnikov P+R so uporabniki, ki se z osebnim avtom ali javnim potniškim prometom 
večkrat vozijo na istih relacijah in ostajajo na cilju dlje časa – predvsem dnevni delovni migranti. V 
prometnem modelu so za modeliranje odločanja uporabnika o uporabi vrste prevoznega sredstva za 
izračun poleg preference glede uporabe prometnega sredstva upoštevani generalizirani stroški potnikov. 
Ti stroški poleg stroškov časa in stroškov, vezanih na uporabo vozila (stroški uporabe osebnega in 
javnega prevoza) upoštevajo razpoložljivost in ceno parkiranja. V prometni model je zajeta celotna 
Slovenija in znotraj tega tudi vsi uporabniki, ki gravitirajo v/iz LUR. Ocenjeno je, da bo večina uporabnikov 
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P+R sistema obstoječih potnikov z osebnimi vozili, katerim se z uporabo P+R sistema zniža generaliziran 
strošek potovanja glede na preferenco načina potovanja. Glede na prakso in izkušnje že delujočih P+R 
doma in po svetu, je ključni faktor uporabe P+R znižanje stroška uporabnika, medtem ko je dodatna 
ponudba ob središčih P+R zaželena, na samo uporabo središč P+R in posledično njihovo 
dimenzioniranje pa ne vpliva. 
 
Na podlagi anketnih odgovorov ni mogoče napovedati spremembe bodočega obnašanja potencialnih 
uporabnikov P+R. Na uporabo središč P+R ima verjetno največji vpliv parkirna politika v samem mestu, 
predvsem v njegovem središču. Sicer pa proučeni viri (predvsem AASHTO Guide for Park-and-Ride 
Facilities) navajajo več dejavnikov, ki neposredno ali posredno vplivajo na povpraševanje po parkiranju 
na središčih P+R, katere je težko rangirati po pomenu. Najpomembnejši so gotovo dejavniki, kot so sama 
bližina uporabnikov, dostopnost do središča in dobra storitev JPP. Od mehkejših dejavnikov, ki 
pripomorejo k večji uporabi središč P+R pa viri navajajo (časovno) oddaljenost središča P+R do 
mestnega središča, oddaljenost in dostopnost do priključka na avtocesto, lokacija ob pomembnejšem 
koridorju JPP, obstoj prednostne obravnave JPP v prometu proti mestnemu središču, gostota 
avtomobilskega prometa mimo središča P+R (v primeru ločenih pasov ali železnice), obseg dnevne 
mobilnosti na vplivnem območju, gostota poselitve v neposredni bližini ... Vse navedeno je upoštevano v 
prometnem modelu predmetnega projekta. 
 
Med pomembnimi vidiki, ki so nemerljivi, nedvomno pa vplivajo na uporabo središča P+R, je predvsem 
občutena varnost uporabnikov in njihove lastnine, torej parkiranih avtomobilov. Občutena varnost ni nujno 
enaka dejanski varnosti glede na statistične podatke. Za občutek varnosti je izredno pomembna 
obljudenost središča, zaradi česar je pomembno, da je središče po možnosti načrtovano v mešanem 
območju in da se njegovi uporabniki mešajo z naključnimi obiskovalci storitev na in ob središču P+R. K 
občutku varnosti in udobja ter posledično k povpraševanju pripomorejo tudi kakovost oblikovanja, 
tlakovanje, osvetlitev, čistoča, vzdrževanost, urbana oprema, dobra označitev in seveda prisotnost 
zelenja na središču P+R. Možnost različnih prometnih načinov (npr. dobra navezava za kolesarje, storitve 
zanje in možnost parkiranja koles, udoben dostop za pešce) pripomorejo k večji uporabi JPP in s tem 
boljši storitvi in večji obljudenosti središča, tudi izven prometnih konic. 
 
Vpliva vseh teh dejavnikov ni moč oceniti, ni niti mogoče navesti, katera oprema in kateri ukrepi so nujni 
takoj, kateri pa morda lahko pridejo na vrsto kasneje. Vsekakor pa je pomemben sloves, ki si ga tako 
središče pridobi. Če v očeh potencialnih uporabnikov središče P+R sprva ne deluje kot varno, se bodo 
ljudje tudi po naknadni izvedbi izboljšav stežka privadili na njegovo uporabo, zato je smiselno že v 
samem štartu središče oblikovati in opremiti dovolj kakovostno. 
 
Upoštevanje generaliziranih stroškov potnikov v LUR brez in s projektom, ob upoštevanju denarnih 
učinkov prometne politike v mestu, daje trdno osnovo za ekonomsko in finančno analizo, saj je, po drugi 
strani, dolgoročno spremembo v obnašanju uporabnikov težko napovedati in še težje izmeriti oz. ustrezno 
denarno ovrednotiti. Koliko je potnikov, ki bodo z uvedbo mreže P+R zbirnih središč LUR predvidoma 
spremenili svoje potovalne navade, je ocenjeno v poglavju 4.4.1.6 Koristi posameznih P+R središč, kot 
prirast uporabnikov na posameznih P+R (razlika med številom uporabnikov pri stanju brez projekta in 
stanju s projektom). 
 
 

4.2.3 Izoblikovanje prometnih scenarijev razvoja sistema P+R  

Izoblikovana sta bila 2 scenarija razvoja sistema P+R, in sicer:  

 scenarij z rumenimi pasovi na dodatnih prometnih površinah (v nadaljevanju Scenarij z RP) po 
veljavnem OPN MOL ter  

 scenarij brez rumenih pasov (v nadaljevanju Scenarij brez RP), ki upošteva vse obstoječe rumene 
pasove, vključno z dodatnim novim rumenim pasom na Barjanski vpadnici z navezavo do središča 
P+R Barje v skupni dolžini 1,5 km. 

 
V oba scenarija so integrirane vse posodobitve prometnega modela iz »Strokovnih podlag«. V 
nadaljevanju je predstavljen postopek, ki je vodil do končnega oblikovanja teh dveh scenarijev in grafično 
so predstavljene značilnosti obeh scenarijev. 
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4.2.3.1 Načrtovana ponudba železniškega prometa 
 
Za določitev obratovanja vlakov (potovalnih časov in voznih redov) načrtovane ponudbe železniškega 
prometa (scenariji) je bilo uporabljeno orodje RailSys. V model železniškega prometa je bila vključena 
železniška infrastruktura (karakteristika proge, kretnice, postaje in postajališča, SV naprave, ipd.), vozni 
park (dolžina, teža, moč pospeševanja in zaviranja, kapacitete, ipd.) in vozni red. 
 
V scenarije je bila poleg dodatnih načrtovanih postaj in postajališč (Preska, Dolgi most, Rudnik, 
Stanežiče, Ježa) vključena tudi načrtovana železniška povezava za potniški promet na relaciji Ljubljana – 
Kočevje, kar je prikazano v nadaljevanju. 
 
Regionalna železniška proga številka 82 Grosuplje–Kočevje je enotirna neelektrificirana proga, dolžine 
cca 49 km. Posodobitev proge, ki se je začela poleti 2008, je razdeljena v tri faze. V prvi fazi je bil 
posodobljen odsek Grosuplje-Ortnek, v drugi fazi se posodablja odsek naprej do Kočevja, v tretji fazi pa 
bo vpeljano daljinsko vodenje prometa iz postaje Grosuplje za celoten odsek do Kočevja. Po končani 
drugi fazi je mogoča uvedba potniškega in tovornega prometa do Kočevja. Na progi je 5 postaj 
(Grosuplje, Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje) in 8 postajališč (Spodnja Slivnica, Predole, Čušperk, 
Velike Lašče, Dvorska vas, Žlebič, Lipovec, Stara Cerkev). Vlaki se lahko srečujejo ali prehitevajo samo 
na postajah. 
 
Na Sliki 4.19 je prikazana dovoljena vozna hitrost in na Sliki 4.20 nagib nivelete posodobljene proge št. 
82 Grosuplje–Kočevje. 
 

 

Slika 4.19: Dovoljena vozna hitrost proge št. 82 Grosuplje–Kočevje 

 

Slika 4.20: Nagib nivelete proge št. 82 Grosuplje–Kočevje 

 
V simulaciji na progi 82 je upoštevana (potniška) garnitura serije 713-715, katera se uporablja na 
Dolenjskem in kamniški progi. Ima dizel hidravlični pogon (proga 82 ni elektrificirana) z močjo 375kW in 
maksimalno hitrost 120 km/h, dolžino 48 m ter 128 sedišč in 164 stojišč. 
 
V konstrukcijo voznih redov so bili vključeni potniški (zelena barva) in tovorni vlaki (vijolična barva), slika 
4.21. V scenariju je bilo na progi  Grosuplje–Kočevje predvideno naslednje število potniških vlakov: 
 

 v jutranji konici dva vlaka proti Grosuplju oz. Ljubljani, 
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 en vlak med jutranjo in popoldansko konico proti Grosuplju oz. Ljubljani in en proti Kočevju, 

 dva vlaka v popoldanski konici proti Kočevju, 

 po en vlak v večernem času v obeh smereh, 
ter število tovornih vlakov: 
 

 en vlak Grosuplje-Kočevje in en Kočevje-Grosuplje, 

 en vlak Grosuplje-Ortnek in enden Ortnek-Grosuplje. 
 

Slika 4.21: Grafikon voznega reda Grosuplje − Kočevje 
 
 
Predvideni vozni čas vožnje potniškega vlaka od Kočevja do Grosuplja z vsemi postanki je okrog 53 
minut oz. do Ljubljane okrog 80 min. Postanki so predvideni na naslednjih postajah oz. postajališčih: 
 

 Kočevje, 

 Ribnica, 

 Žlebič, 

 Ortnek, 

 Velike Lašče, 

 Dobrepolje, 

 Grosuplje. 
 
Na slikah 4.22 in 4.23 so prikazani grafikoni vzdolžnega profila in hitrosti v odvisnosti od poti vlaka na 
železniški progi Grosuplje – Kočevje. 
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Slika 4.22: Grafikon vzdolžnega profila in hitrosti v odvisnosti od poti vlaka v smeri Kočevje – 
Grosuplje v dopoldanski konici 
 

 
Slika 4.23: Grafikon vzdolžnega profila in hitrosti v odvisnosti od poti vlaka v smeri Grosuplje – 
Kočevje v popoldanski konici 
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4.2.3.2 Postopek oblikovanja prometnih scenarijev  
 
Pri postopku oblikovanja prometnih scenarijev smo izhajali iz temeljnega cilja naloge, to je izvedljivost 
projekta in upravičenost projekta za EU sofinanciranje. Za dosego tega cilja je potrebno izhajati iz čim bolj 
realnih predpostavk. 
 
Za izpolnitev tega cilja mora projekt zadostiti dvema pogojema hkrati: 

1. projekt mora biti družbenoekonomsko upravičen, ekonomska neto sedanja vrednost pri 7,0% 
diskontni stopnji mora biti pozitivna NSVe ≥ 0, oziroma razmerje B/C ≥ 1 in 

2. projekt mora biti finančno nepokrit – NSVf < 0. 
 
V postopku dimenzioniranja sta bila oba pogoja za vsak obravnavan scenarij vedno preverjena. 
Ekonomsko vrednotenje je ob tem zajelo celoten potniški promet na vseh modalitetah in celotno cestno 
omrežje v državi. 
 
Obravnavani so bili naslednji scenariji: 

 scenarij z rumenimi pasovi, kot jih predvideva OPN MOL, brez prostorskih omejitev – maksimalni 
scenarij, 

 scenarij z rumenimi pasovi, kot jih predvideva OPN MOL, s prostorskimi omejitvami, 

 scenarij brez dodatnih rumenih pasov, torej le z RP na poteku Barjanske ceste od lokacije P+R 
Barje do Ziherlove ulice, s prostorskimi omejitvami. Zaradi jasnega razločevanja in skrajšave 
imena ga v nadaljevanju poimenujemo kot (Scenarij brez RP). 

 
Scenariji so bili izdelani za začetno (2012) in ciljno (2032) leto. 
 
Družbenoekonomsko vrednotenje zajema vse investicijske stroške projekta in vse koristi, ki jih projekt 
generira. Zajete so koristi uporabnikov, ki ostajajo v avtomobilih (operativne koristi in koristi iz prihranka 
časa), koristi uporabnikov, ki ostajajo na javnem prometu, in koristi uporabnikov, ki izberejo sistem P+R. 
V vrednotenje so vključeni tudi eksterne koristi (ovrednotenje vpliva na onesnaževanje zraka z izpušnimi 
plini, podnebne spremembe in hrup), koristi izboljšane prometne varnosti, dodatni stroški prevoznikov 
JPP ter stroški vzdrževanja in obratovanja sistema P+R. 
 
Postopek oblikovanja scenarijev je shematsko po metodoloških korakih prikazan na sliki 4.24. Postopek 
oblikovanja scenarijev v prvi aktivnosti projekta predstavljata dve vgnezdeni zanki, ki sta bili izvajani za 
vsak obravnavan scenarij. Vsaka od zank preverja izpolnjenost enega od pogojev Kohezijskega sklada 
EU.  
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Slika 4.24: Postopek vrednotenja scenarijev sistema P+R (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Notranja od obeh vgnezdenih zank je zanka, ki predstavlja družbenoekonomski aspekt posameznega 
scenarija. Zunanja zanka vrednotenja predstavlja konvencionalni finančni aspekt scenarija s hkratno 
oceno finančne vrzeli za posamezni scenarij. Zunanjo zanko je, kljub temu, da je podrobna finančna 
analiza izvedljivosti predvidena v »Aktivnosti 2«, potrebno izvesti v prvi aktivnosti, da se izločijo morebitni 
neizvedljivi scenariji v smislu sofinanciranja s strani EU. Zato se je za vsak obravnavani scenarij izdelalo: 
 

1) oceno družbenih stroškov in koristi, 

2) popolno družbenoekonomsko vrednotenje s CBA, 

3) oceno investicijske vrednosti za standardizirano parkirno mesto,  

4) v okviru ocenjene investicije pa še: delitev na dele investicije, ki vključuje gradnjo parkirišč, 

investicijo v opremo parkirišč in informacijsko opremo za vzpostavitev sistema, 

5) oceno prihodkov sistema, 

6) oceno vzdrževalnih stroškov sistema, 

7) oceno obratovalnih stroškov sistema, 

8) oceno operativnih stroškov prevoznikov za zagotavljanje storitev javnega prevoza za 

uporabnike P+R, 

9) oceno finančne vrzeli in 

10) določitev okvirnih deležev sofinanciranja EU in lastnega deleža. 

 
Rezultat analize je predlagani scenarij za izvedbo mreže središč P+R v LUR. Predlagani scenarij ob 
upoštevanju omejitev prostora in ob predpostavki zgrajenega rumenega pasu od P+R Barje do križišča z 
Ziherlovo ulico v Ljubljani, predvideva izgradnjo 3.692 novih parkirišč na 23 novih lokacijah v LUR. Kot 
možna nadgradnja sistema se predvideva še dodatna gradnja 857 novih parkirišč v primeru, če in ko se v 
MOL vzpostavi sistem rumenih pasov na način, ki ga predvideva OPN MOL. 
 
S tem, ko je bil predlagan scenarij brez upoštevanja rumenih pasov po OPN MOL, je bil predlagani 
scenarij očiščen morebitnih koristi vlaganj v infrastrukturo, ki niso predmet implementacije sistema P+R v 
LUR. 
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Slika 4.25: Primerjalno prometno omrežje brez projekta sistema P+R mreže središč (vir: OMEGA 
Consult, d.o.o., 2013) 

 

Slika 4.26: Prometno omrežje s projektom sistema P+R mreže središč (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 
2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 

   

47 

4.2.3.3 Scenarij vzpostavitve sistema P+R mreže središč brez rumenih pasov 
 
Scenarij vzpostavitve sistema P+R mreže središč brez rumenih pasov ne predvideva (dodatnih) rumenih 
pasov na glavnih mestnih koridorjih temveč predvideva vzpostavitev rumenega pasu samo na Barjanski 
vpadnici v dolžini 1,5 km do središča P+R Barje. Scenarij je prikazan na sliki 4.27. V okviru scenarija je 
predviden tudi primerjalni scenarij brez projekta, to je brez izgradnje sistema P+R središč v LUR z 
namenom primerjave in merjenja učinkov sistema P+R središč na promet. 
 

 

Slika 4.27: Prometno omrežje - scenarij brez RP (vključuje obstoječe RP s podaljškom do P+R 
Barje) (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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4.2.3.4 Scenarij vzpostavitve sistema P+R mreže središč z rumenimi pasovi 
 
Scenarij vzpostavitve sistema P+R mreže središč z rumenimi pasovi predvideva uvedbo rumenih pasov 
na vseh glavnih mestnih koridorjih, kot je prikazano na sliki 4.28. V okviru scenarija je predviden tudi 
primerjalni scenarij brez projekta, to je brez izgradnje sistema P+R središč v LUR z namenom primerjave 
in merjenja učinkov sistema P+R središč na promet pri scenariju z rumenimi pasovi na dodatnih voznih 
površinah.  
 

 

Slika 4.28: Prometno omrežje - scenarij z RP (vključuje predvidene RP po OPN) (vir: OPN MOL, 
OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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4.3 OCENA POVPRAŠEVANJA PO P+R ZA DOLOČITEV DIMENZIJ SREDIŠČ P+R 

 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati prometnega modeliranja. Rezultat je določitev povpraševanja za 
vsako posamezno P+R središče, za izhodiščno in ciljno leto ter za scenarija z in brez RP po ciljnih 
skupinah uporabnikov. Ocena povpraševanja je predstavljala ključen vhodni podatek za 
družbenoekonomsko vrednotenje scenarijev in dimenzioniranje vsebin posameznih P+R središč. Kot 
izhaja iz ankete in prakse že delujočih P+R, so osnovne vsebine na P+R, ki služijo informiranju, varnosti 
in udobju potnikov – dnevnih migrantov, pogoj za delovanje P+R oz. povpraševanje po P+R. Dodatna 
ponudba, kot so trgovine, bencinske črpalke, ipd. pa je na P+R sicer zaželena, ne bi pa vplivala na 
dodatno povpraševanje po P+R. Zato so bile potrebne storitve na P+R računane glede na velikost 
dimenzioniranih P+R središč.  
 
Rezultati so prikazani grafično in tabelarično. 
 
 

4.3.1 Ocena motoriziranega prometa 

Ocena motoriziranega prometa je izdelana s prometnim modelom, predstavljenim v poglavjih 4.2.1 in 
4.2.2. 
 
Na naslednjih slikah so prikazane ocene števil motoriziranih potovanj z izvorom ali ciljem v MOL v jutranji 
konični uri v letih 2012 in 2032 pri različicah s projektom. 
 
  

Izbira prometnega sredstva potovanj z izvorom ali ciljem v MOL,

različici s projektom, jutranja konična ura 2012
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Slika 4.29: Ocena motoriziranega prometa v jutranji konični uri 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 
2013) 

 
 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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V jutranji konični uri leta 2012 bi med potovanji z izvorom ali ciljem v MOL na omrežju s projektom 
predstavljala: 

 v scenariju brez rumenih pasov potovanja z osebnim avtom 78% vseh motoriziranih potovanj, 
potovanja z JPP 19,6% ter P+R potovanja 2,4% vseh motoriziranih potovanj, 

 v scenariju z rumenimi pasovi potovanja z osebnim avtom 74,5% vseh motoriziranih potovanj, 
potovanja z JPP 22,8% ter P+R potovanja 2,7% vseh motoriziranih potovanj. 
 

Izbira prometnega sredstva potovanj z izvorom ali ciljem v MOL,

različici s projektom, jutranja konična ura 2032
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Slika 4.30: Ocena motoriziranega prometa v jutranji konični uri 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 
2013) 

 
V jutranji konični uri leta 2032 bi med potovanji z izvorom ali ciljem v MOL na omrežju s projektom 
predstavljala: 

 v scenariju brez rumenih pasov potovanja z osebnim avtom 78,7% vseh motoriziranih potovanj, 
potovanja z JPP 18,8% ter P+R potovanja 2,5% vseh motoriziranih potovanj, 

 v scenariju z rumenimi pasovi potovanja z osebnim avtom 74,8% vseh motoriziranih potovanj, 
potovanja z JPP 22,4% ter P+R potovanja 2,8% vseh motoriziranih potovanj. 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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4.3.2 Povpraševanje po parkirnih mestih v P+R zbirnih središčih 

Povpraševanje osebnih vozil po parkirnih mestih za vsako lokacijo P+R središča je grafično prikazano na 
slikah v nadaljevanju. Prikazano je za scenarij brez RP in scenarij z RP, za izhodiščno leto 2012 in ciljno 
leto 2032 ter je prostorsko prikazano za območji LUR in MOL.  
 

 

Slika 4.31: Število parkirnih mest v P+R središčih za osebna vozila, oba scenarija, leto 2012 (vir: 
OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.32: Število parkirnih mest v P+R središčih za osebna vozila na območju Ljubljane, oba 
scenarija, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.33: Število parkirnih mest v P+R središčih za osebna vozila, oba scenarija, leto 2032 (vir: 
OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.34: Število parkirnih mest v P+R središčih za osebna vozila na območju Ljubljane, oba 
scenarija, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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4.3.3 Obseg ponudbe JPP in potrebne kapacitete za prevoz potnikov 

Središča P+R so stična točka javnega potniškega in drugega prometa. Na naslednji sliki so prikazane 
lokacije P+R glede na ponudbo podsistemov javnega potniškega prometa (železniški potniški promet, 
medkrajevni avtobusni promet in mestni potniški promet), ki je dostopna na posamezni P+R lokaciji 
(barva simbola) in pomen lokacije v prostoru, ki se odraža preko povpraševanja (velikost simbola).  
 

 

Slika 4.35: Pregledna karta sistema P+R v LUR (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Obseg ponudbe JPP in potrebne kapacitete za prevoz potnikov za vsako posamezno P+R središče sta 
prikazana z možnimi modalitetami prestopanja na posameznem P+R središču in s številom dodatnih 
servisnih kilometrov razpoložljivih modalitet JPP zaradi potnikov / uporabnikov storitev P+R središč.  
 
V spodnji tabeli je prikazan obseg ponudbe JPP v P+R središčih glede na možnost prestopanja med 
modalitetami. Z zeleno so v nadaljevanju označena P+R središča, ki že obratujejo. 
 

Tabela 4.3: Obseg ponudbe JPP  

P+R središče Občina 
Medkrajevni 
avtobusni 

promet 

Mestni 
potniški 
promet 

Železnica 

P+R Pri Gorjancu MOL DA DA NE 

P+R Barje MOL NE DA NE 

P+R Rudnik MOL DA DA DA 

P+R Bizovik MOL NE DA NE 

P+R Studenec MOL NE DA NE 

P+R Polje MOL NE DA NE 

P+R Zadobrova MOL NE DA NE 

P+R Črnuče MOL DA DA DA 

P+R Stanežiče MOL DA DA DA 

P+R Dolgi most MOL DA DA DA 

PH Stožice MOL NE DA NE 

P+R Brezovica  Brezovica NE DA NE 

P+R Dobrova Dobrova NE DA* NE 

P+R Domžale  Domžale DA NE DA 

P+R Rodica Domžale DA NE DA 

P+R Grosuplje Grosuplje DA DA* DA 

P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica DA NE DA 

P+R Kamnik Kamnik DA NE DA 

P+R Litija Litija DA NE DA 

P+R Medvode Medvode DA DA DA 

P+R Moravče Moravče DA NE NE 

P+R Škofljica Škofljica DA DA DA 

P+R Trzin Trzin DA NE DA 

P+R Dobrepolje Dobrepolje DA NE DA 

P+R Vodice Vodice DA DA* NE 

P+R Vrhnika Vrhnika DA NE NE 

P+R Ig Ig NE DA* NE 

DA*integrirane LPP linije (vir: LPP, AVRIS, SŽ, OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
 
V naslednji tabeli so prikazane potrebne kapacitete JPP v P+R središčih po scenariju brez RP. Izražene 
so v potrebnih servisnih km za vsako posamezno P+R središče po modalitetah JPP. 
  



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Tabela 4.4: Potrebne kapacitete za prevoz uporabnikov P+R središč po modalitetah JPP – scenarij 
brez RP (v servisnih km na leto)   

P+R središče Občina 
Medkrajevni 
avtobusni 

promet 

Mestni 
potniški 
promet 

Železnica 

P+R Pri Gorjancu MOL 114 36.929 0 

P+R Barje MOL 0 54.109 0 

P+R Rudnik MOL 0 24.614 1.142 

P+R Bizovik MOL 0 23.395 0 

P+R Studenec MOL 0 16.660 0 

P+R Polje MOL 0 14.630 0 

P+R Zadobrova MOL 1 17.736 0 

P+R Črnuče MOL 0 26.776 3.282 

P+R Stanežiče MOL 0 16.415 1.670 

P+R Dolgi most MOL 1 24.551 1.698 

PH Stožice MOL 0 29.264 0 

P+R Brezovica  Brezovica 0 9.746 0 

P+R Dobrova Dobrova 0 3.764 0 

P+R Domžale  Domžale 7.288 238 5.619 

P+R Rodica Domžale 604 24 869 

P+R Grosuplje Grosuplje 10.652 6.581 7.508 

P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 4.792 188 3.297 

P+R Kamnik Kamnik 0 0 0 

P+R Litija Litija 923 3.180 27.749 

P+R Medvode Medvode 512 17.061 2.528 

P+R Moravče Moravče 1.598 10 11 

P+R Škofljica Škofljica 154 13.336 1.410 

P+R Trzin Trzin 10.052 184 2.594 

P+R Dobrepolje Dobrepolje 1.321 38 398 

P+R Vodice Vodice 28 1.853 0 

P+R Vrhnika Vrhnika 16.972 281 1 

P+R Ig Ig 0 8.806 0 

Skupaj LUR 55.013 350.370 59.777 

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Število servisnih kilometrov je s sistemom P+R središč – scenarij brez RP najbolj potrebno povečati na 
mestnem JPP, za posamezno P+R središče pa na P+R Barje. V naslednji tabeli so prikazane potrebne 
kapacitete JPP v P+R središčih po scenariju z RP. Izražene so v potrebnih servisnih km za vsako 
posamezno P+R središče po modalitetah JPP.  
 

Tabela 4.5: Potrebne kapacitete za prevoz uporabnikov P+R središč po modalitetah JPP – scenarij 
z RP (v servisnih km na leto)   

P+R središče Občina 
Medkrajevni 
avtobusni 

promet 

Mestni 
potniški 
promet 

Železnica 

P+R Pri Gorjancu MOL 85 59.392 0 

P+R Barje MOL 0 61.383 0 

P+R Rudnik MOL 0 19.830 2.153 

P+R Bizovik MOL 0 21.631 0 

P+R Studenec MOL 0 16.798 0 

P+R Polje MOL 0 28.423 0 

P+R Zadobrova MOL 0 40.496 0 

P+R Črnuče MOL 0 69.256 4.984 

P+R Stanežiče MOL 0 96.751 2.966 

P+R Dolgi most MOL 0 26.270 1.267 

PH Stožice MOL 0 47.802 0 

P+R Brezovica  Brezovica 0 23.776 0 

P+R Dobrova Dobrova 0 6.798 0 

P+R Domžale  Domžale 13.522 761 11.757 

P+R Rodica Domžale 730 50 1.206 

P+R Grosuplje Grosuplje 12.342 6.725 13.301 

P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 6.692 287 6.499 

P+R Kamnik Kamnik 302 404 2.076 

P+R Litija Litija 1.012 3.018 28.799 

P+R Medvode Medvode 658 59.659 2.599 

P+R Moravče Moravče 2.444 15 27 

P+R Škofljica Škofljica 148 10.954 2.585 

P+R Trzin Trzin 11.137 307 2.388 

P+R Dobrepolje Dobrepolje 1.730 51 644 

P+R Vodice Vodice 108 6.429 0 

P+R Vrhnika Vrhnika 28.166 533 2 

P+R Ig Ig 0 9.611 0 

Skupaj LUR 79.078 617.409 83.256 

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
Število potrebnih servisnih kilometrov se s sistemom P+R središč – scenarij z RP glede na scenarij brez 
RP poveča za 44% na medkrajevnem avtobusnem prometu, za 76% na mestnem potniškem prometu in 
za 39% na železnici. Po tem scenariju je potrebno najbolj povečati servisne kilometre na P+R središču 
Stanežiče.  
 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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4.3.4 Obseg nemotoriziranih uporabnikov  

Nemotorizirani uporabniki so pešci in kolesarji na lokacijah P+R središč. Pešci na P+R so v trenutku 
prestopanja na JPP vsi uporabniki storitev R+R (avtomobilisti, motoristi, kolesarji. pešci). Obseg 
nemotoriziranih uporabnikov P+R za vsako posamezno P+R središče je prikazan na slikah v 
nadaljevanju, za izhodiščno in ciljno leto, za oba scenarija. Obseg je določen na osnovi povpraševanja 
uporabnikov po P+R. 
 

 

Slika 4.36: Število nemotoriziranih uporabnikov P+R središč, oba scenarija, leto 2012 (vir: OMEGA 
Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.37: Število nemotoriziranih uporabnikov P+R središč na območju Ljubljane, oba scenarija, 
leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.38: Število nemotoriziranih uporabnikov P+R središč, oba scenarija, leto 2032 (vir: OMEGA 
Consult, d.o.o., 2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.39: Število nemotoriziranih uporabnikov P+R središč na območju Ljubljane, oba scenarija, 
leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Na naslednji sliki je prikazano število predvidenih kolesarskih mest po P+R središčih za oba scenarija v 
ciljnem letu 2032. Dimenzioniranje števila kolesarskih mest je bilo določeno na osnovi povpraševanja 
uporabnikov po P+R središčih in je predstavljeno v poglavju 5 – Določitev vsebin P+R središč. 
 

 

Slika 4.40: Število predvidenih kolesarskih mest po P+R središčih, oba scenarija, leto 2032 (vir: 
IPOP, OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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4.3.5 Število vstopov potnikov 

Število vstopov uporabnikov P+R na JPP je grafično prikazano na slikah v nadaljevanju, in sicer tako za 
izhodiščno kot ciljno leto, za oba scenarija. Prikazani so trije kazalniki povpraševanja: 

 število vstopov potnikov na JPP (slike 4.41 do 4.44), 

 obseg prepeljanih potniških kilometrov uporabnikov posameznih P+R središč (slike 4.45 do 4.48) 
in 

 povprečna dolžina potovanja potnika na vstop (slike 4.49 do 4.52).  
 
Slike si sledijo s prikazom celotnega območja LUR, nato pa ožjega območja Ljubljane. 
 

 

Slika 4.41: Število vstopov uporabnikov P+R na javni prevoz po ponudnikih JPP, oba scenarija, 
leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.42: Število vstopov uporabnikov P+R na javni prevoz po ponudnikih JPP, oba scenarija, 
leto 2012 – območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.43: Število vstopov uporabnikov P+R na javni prevoz po ponudnikih JPP, oba scenarija, 
leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.44: Število vstopov uporabnikov P+R na javni prevoz po ponudnikih JPP, oba scenarija, 
leto 2032 - območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.45: Potniški km uporabnikov v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba scenarija, leto 2012 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.46: Potniški km uporabnikov v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba scenarija, leto 2012 - 
območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.47: Potniški km uporabnikov v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba scenarija, leto 2032 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.48: Potniški km uporabnikov v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba scenarija, leto 2032 -
območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.49: Povprečna dolžina potovanja na vstop v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba 
scenarija, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.50: Povprečna dolžina potovanja na vstop v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba 
scenarija, leto 2012 - območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.51: Povprečna dolžina potovanja na vstop v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba 
scenarija, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 4.52: Povprečna dolžina potovanja na vstop v P+R središčih po ponudnikih JPP, oba 
scenarija, leto 2032 - območje Ljubljane (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 

4.3.6 Prometne obremenitve 

V tem podpoglavju je predstavljen vpliv izgradnje sistema P+R središč na obremenitve prometnega 
omrežja z vidika uporabnikov sistema P+R kot voznikov osebnih vozil in kot potnikov na JPP.  
 

1) Scenarij brez rumenega pasu 
 
V scenariju brez rumenih pasov se po izgradnji dodatnih 23 P+R prestopnih točk najbolj razbremenijo 
glavne mestne vpadnice v MOL, zlasti tiste, katere imajo v svojem zaledju prestopno točko P+R 
(Dunajska cesta, Celovška cesta, Tržaška cesta, Barje, Dolenska cesta in Zaloška cesta). 
 
Zaradi prestopa dela uporabnikov iz osebnega vozila na javni potniški promet preko P+R parkirišč, se 
povečajo obremenitve javnega potniškega prometa, zlasti na omenjenih vpadnicah in skozi center mesta 
Ljubljana (število vstopov in potniških kilometrov). Število prepeljanih potnikov se poveča tudi iz vseh 
zalednih P+R lokacij. Za serviranje P+R lokacij in prevoz teh potnikov je potrebno uvesti dodatno 
ponudbo JPP (sprememba linij, dodatni odhodi in servisni kilometri). 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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V scenariju brez rumenih pasov se delež uporabe železniškega potniškega prometa med uporabniki JPP 
in P+R z leti povečuje, kar je odraz zmanjševanja komercialne hitrosti avtobusov na pasovih skupne rabe 
z ostalimi vozili (zgostitve prometa v koničnih obdobjih). 

2) Scenarij z rumenimi pasovi 
 
V scenariju z rumenimi pasovi na dodatni vozni površini se zaradi teh dodatnih pasov že poveča uporaba 
javnega potniškega prometa, zlasti ob koridorjih z rumenimi pasovi in zaledjih (kar predstavlja različica  
»brez projekta« tega scenarija). Že v različici »brez projekta« se zaradi povečane rabe JPP razbremeni 
del cestne mreže.  
 
Tudi v tem scenariju se po izgradnji dodatnih 23 P+R prestopnih točk najbolj razbremenijo glavne mestne 
vpadnice v MOL, zlasti tiste, katere imajo v svojem zaledju prestopno točko P+R (Dunajska cesta, 
Celovška cesta, Tržaška cesta, Barje, Dolenska cesta in Zaloška cesta). 
 
Uporaba P+R prestopnih točk se v tem scenariju glede na predhodni scenarij poveča, vendar samo v 
obsegu, katerega dopušča prostor na lokacijah P+R. Povečajo se obremenitve javnega potniškega 
prometa, zlasti na omenjenih vpadnicah in skozi center mesta Ljubljana (število vstopov in potniških 
kilometrov). Število prepeljanih potnikov se poveča tudi iz vseh zalednih P+R lokacij. Za serviranje P+R 
lokacij in prevoz teh potnikov je potrebno uvesti dodatno ponudbo JPP (sprememba linij, dodatni odhodi 
in servisni kilometri). 
 
Z uvedbo rumenih pasov se poveča komercialna hitrost avtobusov, zato na ožjem območju MOL z leti ne 
prihaja do večjega povečanja deleža uporabe železniškega potniškega prometa med uporabniki JPP in 
P+R. 
 
Razlika med različicama določenega scenarija »brez projekta« in »s projektom« je izključno dodatna 
ponudba 23 P+R prestopnih točk (npr. dodatni rumeni pas je vključen že v primerjalnem omrežju – brez 
projekta). Razlika med prometnimi obremenitvami različice »s projektom« in »brez projekta« je prikazana 
ločeno za osebna vozila in javni potniški promet v Prilogi 3.2.  
 
Zelena barva pri razliki prometnih obremenitev osebnih vozil prikazuje zmanjšanje števila osebnih vozil 
različice »s projektom« glede na različico »brez projekta«, rdeča pa povečanje. 
 
Zelena barva pri razliki prometnih obremenitev javnega potniškega prometa prikazuje povečanje števila 
potnikov različice »s projektom« glede na različico »brez projekta«, rdeča pa zmanjšanje. 
 
Rezultati prometnih obremenitev so prikazani na slikah v nadaljevanju, in sicer za izhodiščno leto 2012, 
ciljno leto 2032, po obeh scenarijih in za jutranjo konico. Vsebina je prostorsko dvakrat prikazana, in sicer 
na nivoju velikosti LUR in na območju Ljubljane. Popoldanska konica je podrobneje predstavljena v 
Prilogi 3.1. 
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Slika 4.53: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R, jutranja 
konica, scenarij brez RP, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.54: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R na območju 
Ljubljane, jutranja konica, scenarij brez RP, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.55: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R, jutranja 
konica, scenarij z RP, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.56: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R na območju 
Ljubljane, jutranja konica, scenarij z RP, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.57: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R, jutranja 
konica, scenarij brez RP, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.58: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R na območju 
Ljubljane, jutranja konica, scenarij brez RP, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 4.59: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R, jutranja 
konica, scenarij z RP, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 4.60: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R na območju 
Ljubljane, jutranja konica, scenarij z RP, leto 2032 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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4.4 DRUŽBENOEKONOMSKO VREDNOTENJE 

 
Projekt izvedbe središč P+R v Ljubljanski urbani regiji bo predvidoma sofinanciran s sredstvi evropske 
kohezijske politike. Za oceno, ali je projekt upravičen do sofinanciranja, je potrebno izvesti 
družbenoekonomsko analizo. Če je sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta pozitivna, potem 
je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. 
Zato projekt lahko dobi pomoč iz skladov in je po potrebi sofinanciran. 
 
Za oceno, ali je za projekt sofinanciranje potrebno, je potrebna finančna analiza: če je sedanja neto 
finančna vrednost naložbe brez prispevka iz skladov (FNPV/C) negativna, potem se projekt lahko 
sofinancira; donacija EU pa ne sme presegati zneska, potrebnega za finančno ravnovesje projekta, tako 
da financiranje ni prekomerno. Znesek donacije EU se pri projektih, ki ustvarjajo prihodek, določi z 
metodo primanjkljaja v financiranju. Metoda določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje 
vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem 
referenčnem obdobju, ki ustreza kategoriji zadevne naložbe. 
 
 

4.4.1 Družbenoekonomska analiza  

Namen družbenoekonomske analize je prikazati smotrnost investicije z vidika družbe kot celote. Projekt 
je družbenoekonomsko smotrn, če koristi projekta presežejo stroške projekta (stroške načrtovanja, 
izvedbe in obratovanja projekta z upoštevanjem zahtevanih omilitvenih ukrepov za negativne vplive 
projekta na okolje in stroške eksternalij). Pri izračunu se upošteva diskontiran tok stroškov in koristi, kar 
pomeni, da igra ključno vlogo pri izračunu izbira analiziranega časovnega obdobja in diskontne stopnje. 
Ekonomski kazalnik primerjave diskontiranega toka stroškov in koristi je neto sedanja vrednost (NSV), 
razvidna iz spodnje enačbe. 
 

 
 

NSV = neto sedanja vrednost 
Kt = korist projekta v času t 
St = strošek projekta v času t 
r = diskontna stopnja, ki odraža oportunitetni strošek kapitala (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006 in 54/2010) ta znaša 7 odstotkov, 
medtem ko Komisija EU kot okvirno merilo uspešnosti za družbeno diskontno stopnjo predlaga 5,5%, kar 
upoštevamo pri predmetnem projektu P+R 
n = časovno obdobje analize (skladno s priporočili priročnika Guide to cost-benefit analysis of investment projects, 
EC, 2008, smo pri analizi upoštevali 25-letno časovno obdobje investicije). 

 
Pravilo za odločitev o naložbi na osnovi NSV je, da naložbo sprejmemo, če je NSV večja od nič 
(diskontirane koristi so višje od diskontiranih stroškov) in jo zavrnemo, če je NSV manjša od nič. Ostali 
kazalniki družbenoekonomske smotrnosti investicije so: 

 interna stopnja donosnosti (ISD): diskontna stopnja, z uporabo katere je NSV enaka nič 
oziroma pri kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenačita. ISD se 
uporablja kot investicijski kriterij tako, da se jo primerja z individualno diskontno stopnjo. Za 
naložbo se odločimo, če je ISD večja od individualne diskontne stopnje. 

 količnik relativne koristnosti (K/S): količnik diskontiranih koristi in diskontiranih stroškov. Za 
naložbo se odločimo, če je K/S večji od 1. 
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Pri družbenoekonomskem vrednotenju sistema P+R v LUR je upoštevan celoten javni potniški promet na 
vseh modalitetah ter osebni avtomobilski promet na celotnem cestnem omrežju v državi v časovnem 
obdobju, v katerem nastane večina koristi obravnavanega projekta. 
 
Družbenoekonomska analiza je izdelana za vse scenarije, naštete v Poglavju 4.2.3.1 Postopek 
oblikovanja prometnih scenarijev. Rezultat teh analiz je izbran scenarij brez rumenih pasov, za katerega 
so v nadaljevanju prikazani rezultati družbenoekonomskega vrednotenja. 
 
Stanje brez projekta P+R zajema obstoječe stanje v LUR s štirimi že delujočimi P+R ter vsemi ostalimi 
lokacijami oz. parkirišči, ki delujejo kot prestopne točke P+R, in ob predpostavki, da je rumeni pas na 
Barjanski cesti podaljšan v dolžini cca 1,4 km. Stanje s projektom vključuje izgradnjo 23 novih P+R 
središč. 
 
Koristi, ki so kot razlika med stroški pri stanju brez projekta in stanju s projektom upoštevane pri oceni 
družbenoekonomske smotrnosti celotnega sistema P+R, so: 

 koristi potnikov, 

 eksterne koristi, 

 koristi izboljšane prometne varnosti. 
 
Poleg investicijskih stroškov načrtovanja in izgradnje sistema P+R so stroški naslednji: 

 dodatni stroški prevoznikov JPP, 

 stroški vzdrževanja in obratovanja sistema. 
 
 
4.4.1.1 Stroški uporabnikov sistema (potniki in prevozniki) 
 
Z orodjem za ekonomsko vrednotenje projektov TUBA, ki ima mrežni način izračunavanja količin, so 
ocenjeni naslednji stroški oz. koristi potnikov: 

 prihranki stroškov potnikov, ki ostanejo v avtu, vezanih na njihov čas potovanja in na operativne 
stroške avtomobila na račun zmanjšanih zastojev in izbire krajših poti, 

 prihranki časa obstoječih potnikov na javnem prevozu, na račun večje hitrosti vozil JPP zaradi 
manjše gostote avtomobilov, 

 prihranki ali dodatni stroški potnikov, ki gredo na P+R, vezani na njihov čas potovanja in na avto: 
poraba goriva in drugi operativni stroški (sam čas vožnje se tem potnikom sicer na račun javnega 
prevoza lahko poveča). 

 
Stroški uporabnikov so s programom TUBA ocenjeni za leti 2012 in 2032 (ciljno leto po projektni nalogi) in 
so za vmesna leta ocenjeni po povprečni letni stopnji rasti glede na obdobje 2012-2032. Glede na to, da 
bodo kapacitete P+R predvidoma zapolnjene v letu 2032, je rast stroškov oz. koristi po tem letu ocenjena 
glede na rast koristi zaradi rasti prometa: 2% v letu 2033 in nato po linearnem trendu naraščanja do 
konca preučevanega obdobja. 
 
Upoštevana ekonomska vrednost časa potnikov je usklajena s slovensko metodologijo za vrednotenje 
investicij v državne ceste na nivoju cen november 2012. 
 
Trajanje koničnih obdobij je določeno na podlagi urnih distribucij osebnih avtomobilov na avtomatskih 
števnih mestih ter na podlagi urnih distribucij potnikov na JPP. 
 
V Prilogi 4.1 so podani stroški po posameznih kategorijah za stanje brez projekta in stanje s projektom, 
za daljše časovno obdobje (2012-2050).  
 
Ocenjeni so tudi večji stroški prevoznikov JPP zaradi večjega števila potnikov in posledično več servisnih 
km. Rezultat izračuna dodatnih stroškov prevoznikov JPP je v Prilogi 4.1. 
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4.4.1.2 Eksterni stroški 
 
Eksterni stroški prometa so tisti, ki jih udeleženci v cestnem prometu povzročajo družbi in okolju ter niso 
nadomeščeni s povratno transakcijo. Glavni viri teh stroškov so prometne nesreče, zastoji, 
onesnaževanje zraka, hrup in podnebne spremembe. Vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo v 
razvitih družbah izpostavlja problematiko internalizacije eksternih učinkov (oziroma vključevanja stroškov 
širšega družbenega okolja), saj je v oceno koristi in stroškov projekta poleg neposrednih učinkov 
potrebno vključiti tudi eksterne učinke, ki so bili v preteklosti pri odločanju o upravičenosti projektov 
večinoma zanemarjeni. V letu 2008 je bil na podlagi iniciative v direktivi Evrovinjeta razvit Priročnik za 
oceno eksternih stroškov v transportnem sektorju (ang.- Handbook on the estimation of external costs in 
the transport sector). Priročnik podaja smernice za oceno nekaterih od teh stroškov in njihovo vključitev v 
vrednotenje investicij. 
 
V Priročniku so, na podlagi številnih izvedenih evropskih in državnih prometnih študij, eksterni stroški 
razdeljeni na različne kategorije, od katerih pri predmetnem projektu vrednotimo: 
 

 onesnaževanje zraka z izpušnimi plini, 

 podnebne spremembe in 

 hrup. 
 
Stroški zastojev so upoštevani v izračunu stroškov uporabnikov sistema. 
 
a. Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini 
 
S prometom povezani izpusti povzročajo škodo ljudem, biosferi, zemlji, vodi, zgradbam in materialom. 
Stroške onesnaženega zraka se izračunava z emisijskimi faktorji posameznega plina v gramih na 
prevoženi kilometer (g/km).  
  
Največji onesnaževalci so: 
 

 delci PM10 in PM 2.5; 

 dušikov oksid (NOx); 

 žveplov dioksid (SO2);. 

 ozon (O3); 

 hlapljive organske spojine (HOS). 
 
Emisije učinkujejo na: 
 

 stroške v zvezi z zdravjem;  

 poškodbe zgradb in materialno škodo; 

 izgube pridelka in škodo v kmetijstvu; 

 biotsko raznolikost in ekosisteme (podtalnico, tla itd.). 
 
Količino posameznega polutanta smo za stanje brez in s projektom ocenili z uporabo programa HBEFA, 
kjer so upoštevana vrsta vozil, njihovo število, dolžina in vrsta cest glede na potek prometa in dovoljeno 
hitrost. Količina polutantov je v obravnavanem obdobju po letih za stanje brez in s projektom prikazana v 
naslednji tabeli. 
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Tabela 4.6: Količine polutantov v tonah (za celo Slovenijo brez in s projektom ter razlika)  

  Brez projekta S projektom 
Razlika s projektom - brez 

projekta 

Leto NMHC NOx PM SO2 NMHC NOx PM SO2 NMHC NOx PM SO2 

2015 107,07 1.610,38 55,89 3,89 106,56 1.606,91 55,73 3,88 -0,51 -3,47 -0,15 -0,01 

2016 99,99 1.505,31 48,87 3,92 99,51 1.502,01 48,73 3,91 -0,49 -3,30 -0,13 -0,01 

2017 93,95 1.397,58 42,77 3,96 93,48 1.394,50 42,66 3,95 -0,47 -3,08 -0,12 -0,01 

2018 88,64 1.298,85 37,63 4,00 88,18 1.295,98 37,53 3,98 -0,45 -2,87 -0,10 -0,01 

2019 84,00 1.210,20 33,20 4,04 83,56 1.207,57 33,11 4,02 -0,44 -2,62 -0,09 -0,01 

2020 79,93 1.130,80 29,33 4,08 79,51 1.128,31 29,26 4,06 -0,42 -2,49 -0,08 -0,01 

2021 76,43 1.060,62 25,97 4,12 76,02 1.058,23 25,90 4,11 -0,41 -2,39 -0,07 -0,01 

2022 73,42 999,38 23,13 4,16 73,02 997,10 23,07 4,15 -0,40 -2,28 -0,06 -0,01 

2023 70,79 946,18 20,80 4,21 70,40 943,98 20,75 4,20 -0,39 -2,20 -0,05 -0,01 

2024 68,48 900,70 18,98 4,26 68,10 898,56 18,93 4,24 -0,38 -2,15 -0,05 -0,01 

2025 66,48 862,54 17,55 4,31 66,11 860,45 17,51 4,29 -0,38 -2,09 -0,05 -0,01 

2026 64,78 831,24 16,43 4,36 64,42 829,23 16,39 4,35 -0,37 -2,01 -0,04 -0,01 

2027 63,35 806,81 15,54 4,42 62,99 804,82 15,50 4,40 -0,36 -1,99 -0,04 -0,01 

2028 62,18 788,99 14,81 4,47 61,82 787,00 14,77 4,46 -0,36 -1,99 -0,04 -0,02 

2029 61,23 776,99 14,21 4,53 60,88 775,02 14,17 4,52 -0,35 -1,97 -0,04 -0,02 

2030 60,49 769,86 13,71 4,60 60,14 767,88 13,67 4,58 -0,35 -1,98 -0,03 -0,02 

2031 61,68 784,32 13,96 4,68 61,31 782,33 13,93 4,66 -0,36 -2,00 -0,03 -0,02 

od 2032 62,90 799,35 14,23 4,77 62,53 797,33 14,19 4,75 -0,38 -2,02 -0,03 -0,02 

 
 
Za Slovenijo Priročnik podaja naslednje ocene stroškov posameznih polutantov: 
 

Tabela 4.7: Stroški onesnaženja zraka z emisijami iz prometa - podatki za Slovenijo  

Stroški v EUR; cene iz leta 2000; enota €/t polutanta 

NOx NM HOS SO2 PM2.5 PM10 

emisije na 
enoto 
(ocena za 
l.2010) 

emisije na 
enoto 
(ocena za 
l.2010) 

emisije na 
enoto 
(ocena za 
l.2010) 

večje 
mesto 
(nad 5 mio 
preb.) 

manjše 
mesto 

zunaj 
naselij 

večje 
mesto 
(nad 5 mio 
preb.) 

manjše 
mesto 

zunaj 
naselij 

6.700 1.400 6.200 262.900 84.500 54.500 105.200 33.800 21.800 

(Vir: Priročnik, 2008, tabela 13, str. 54) 

 
Za oceno eksternih stroškov onesnaženja zraka v predmetni nalogi smo gornje vrednosti na nivoju cen iz 
leta 2000 preračunali na raven leta 2013 s faktorjem povečanja BDP/prebivalca v Sloveniji v obdobju 
2000 – 2013, ki znaša 1,5809. Ocena stroškov onesnaženja zraka v jutranji in popoldanski konici po letih 
za stanje brez projekta in stanje s projektom je za daljše časovno obdobje (2012-2050) prikazana v 
Prilogi 4.1.  
 
 
b. Podnebne spremembe 
 
Glavni nosilci stroškov podnebnih sprememb so poraba goriva in vsebnost ogljika v gorivu. Toplogredni 
plini (v nadaljevanju TGP; ang. GHG - greenhouse gases) in njihov vpliv na spremembo podnebja se 
odraža v ekstremnih vremenskih razmerah, dvigovanju gladine morja, izgubah habitatov, pomanjkanju 
pitne vode itd. Med toplogredne pline štejemo: ogljikov dioksid (CO2), dušikov oksid (N2O) in metan 
(CH4). Da bi najbolje ocenili skupno škodo, povzročeno zaradi toplogrednih plinov, se priporoča skupna 
ocena stroškov izogibanja onesnaževanju. Kot reprezentativen skupni imenovalec za ocene stroškov 
TGP se uporablja CO2. 
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Količino posameznega toplogrednega plina smo za stanje brez in s projektom ocenili z uporabo programa 
HBEFA. Količina toplogrednih plinov v jutranji in popoldanski konici po letih je za stanje brez in s 
projektom prikazana v naslednji tabeli. 
 

Tabela 4.8: Količine toplogrednih plinov v tonah (za celo Slovenijo brez in s projektom ter razlika)  

  Brez projekta S projektom 
Razlika s projektom - brez 

projekta 

Leto CH4 CO2 N2O CH4 CO2 N2O CH4 CO2 N2O 

2015 4,62 613.266,12 13,04 4,60 611.321,90 12,98 -0,02 -1.944,23 -0,06 

2016 4,31 618.613,64 13,06 4,29 616.631,26 13,00 -0,02 -1.982,38 -0,06 

2017 4,04 624.188,55 13,10 4,02 622.180,01 13,04 -0,02 -2.008,55 -0,06 

2018 3,81 630.051,03 13,15 3,79 628.014,45 13,09 -0,02 -2.036,58 -0,06 

2019 3,61 636.180,79 13,21 3,59 634.124,77 13,14 -0,02 -2.056,02 -0,06 

2020 3,43 642.597,41 13,27 3,42 640.508,72 13,20 -0,02 -2.088,69 -0,07 

2021 3,28 649.329,21 13,34 3,27 647.198,74 13,27 -0,02 -2.130,47 -0,07 

2022 3,15 656.328,01 13,41 3,14 654.165,93 13,34 -0,02 -2.162,09 -0,07 

2023 3,04 663.648,92 13,49 3,03 661.456,07 13,42 -0,02 -2.192,85 -0,07 

2024 2,95 671.262,41 13,58 2,93 669.023,85 13,51 -0,02 -2.238,56 -0,07 

2025 2,87 679.226,90 13,68 2,85 676.952,53 13,61 -0,01 -2.274,37 -0,07 

2026 2,80 687.533,90 13,79 2,78 685.236,99 13,72 -0,01 -2.296,92 -0,08 

2027 2,74 696.191,29 13,93 2,73 693.848,92 13,85 -0,01 -2.342,37 -0,08 

2028 2,70 705.207,19 14,08 2,68 702.800,23 13,99 -0,01 -2.406,96 -0,08 

2029 2,66 714.615,25 14,25 2,65 712.162,52 14,16 -0,01 -2.452,72 -0,08 

2030 2,63 724.437,38 14,44 2,62 721.916,34 14,35 -0,01 -2.521,05 -0,09 

2031 2,68 737.956,23 14,72 2,67 735.367,33 14,63 -0,01 -2.588,90 -0,09 

od 2032 2,74 752.005,34 15,02 2,72 749.331,56 14,93 -0,01 -2.673,77 -0,09 

 
 
Priročnik podaja naslednje ocene stroškov podnebnih sprememb na tono CO2, ki smo jih upoštevali tudi 
za oceno eksternih stroškov podnebnih sprememb v predmetni nalogi. 
 

Tabela 4.9: Ocenjene priporočene vrednosti eksternih stroškov podnebnih sprememb v tonah CO2  

 

Leto aplikacije Srednje vrednosti stroškov 
(v €/tono CO2) 

2010 25 

2020 40 

2030 55 

2040 70 

2050 85 

              (Vir: Priročnik 2008, tabela 27, str. 80) 

 
Ocena stroškov podnebnih sprememb je v obravnavanem obdobju po letih za stanje brez projekta in 
stanje s projektom za daljše časovno obdobje (2012-2050) prikazana v Prilogi 4.1. 
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Odstotek zmanjšanja prometnega dela in vseh polutantov v LUR v letu 2012 po izvedbi projekta je 
prikazan na naslednj sliki. 
 

Odstotek zmanjšanja prometnega dela in polutantov v LUR
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Slika 4.61: Odstotek zmanjšanja prometnega dela in vseh polutantov v LUR v letu 2012 (vir: 
OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 
c. Hrup 
 
Zunanji stroški hrupa so sestavljeni iz stroškov zdravja ter stroškov motenj in nevšečnosti zaradi hrupa. 
Glavni povzročitelj emisij hrupa skozi naselje je promet, stroški hrupa pa so odvisni od cene, ki bi jo bili 
receptorji pripravljeni plačati v izogib 1 enote hrupa.  
 
Alternativa povprečni oceni hrupa na prebivalca je ocena mejnih stroškov hrupa na vozni kilometer, ki je 
lažje določljiva in smo jo (zaradi pomanjkanja podatkov o prebivalcih, preobremenjenih s hrupom na 
obravnavanem območju in v povezavi s predmetno investicijo), uporabili tudi v predmetni nalogi. Mejni 
stroški hrupa na enoto za cestni promet so razvidni iz naslednje tabele. Vrednosti na nivoju cen iz leta 
2000 smo preračunali na raven leta 2013 s faktorjem povečanja BDP/prebivalca v Sloveniji v obdobju 
2000 – 2013, ki znaša 1,5809.  
 

Tabela 4.10: Vrednosti mejnih stroškov hrupa na enoto za cestni promet (v EUR centih/ km) 

 

Tip vozila Čas dneva Veliko naselje 

€ct/km 

Srednje naselje 

€ct/km 

Majhno naselje 

€ct/km 

Osebno vozilo  Dan 0,76 0,12 0,01 

Noč 1,39 0,22 0,03 

Avtobus Dan 3,81 0,59 0,07 

Noč 6,95 1,10 0,13 

Lahko tovorno 
vozilo 

Dan 3,81 0,59 0,07 

Noč 6,95 1,10 0,13 

Težko tovorno 
vozilo 

Dan 7,01 1,10 0,13 

Noč 12,78 2,00 0,23 

(Vir: Priročnik 2008, Tabela 22, str. 69) 

 
Prometne obremenitve naselij z osebnimi vozili in avtobusi smo povzeli po prometnem modelu. Glede na 
uporabo P+R so upoštevani dnevni mejni stroški hrupa. Opredelitev naselij je prikazana na naslednji sliki. 
Ocena stroškov hrupa v obravnavanem obdobju po letih za stanje brez projekta in stanje s projektom je 
za daljše časovno obdobje (2012-2050) prikazana v Prilogi 4.1.  
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Slika 4.62: Opredelitev tipa naselij v LUR (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
 
4.4.1.3 Stroški prometnih nesreč 
 
Stroški prometnih nesreč so ocenjeni glede na: 
 

 povprečno vrednost nesreče v višini 18.720 EUR, ki se za leto 2013 uporablja za družbeno 
ekonomsko vrednotenje investicij v državno cestno omrežje, 

 oceno tveganja za prometno nesrečo, izraženo v povprečnem št. prometnih nesreč na leto na 
mio voznih km na državnih cestah v Sloveniji (brez avtocest), 

 ocenjeno zmanjšanje voznih km (prometno delo) po izvedbi projekta. 
 
Prometno delo ter letna ocena stroškov nesreč v obravnavanem obdobju za stanje brez projekta in stanje 
s projektom za daljše časovno obdobje (2012-2050) sta prikazana v Prilogah 4.1 in 4.4. 
 
 
4.4.1.4 Stroški vzdrževanja in upravljanja 
 
Podrobneje bodo stroški upravljanja in vzdrževanja določeni v sklopu aktivnosti 2. V sklopu aktivnosti 1 
smo te stroške grobo ocenili za potrebe družbenoekonomske analize. Na podlagi ocene stroška čiščenja 
in razsvetljave smo ocenili strošek vzdrževanja na eno parkirno mesto. Ocenjeni stroški obratovanja 
zajemajo stroške video nadzora, najema poslovnih prostorov, administracije in informacijskega sistema, 
ocena temelji na podatkih Ljubljanskih parkirišč in tržnic za obstoječe P+R. 
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Ocenjen letni strošek vzdrževanja obstoječih P+R v LUR znaša 40.307 EUR, ocenjen letni strošek 
vzdrževanja celotnega predvidenega sistema P+R pa 164.525 EUR. Ocenjeni letni stroški obratovanja 
obstoječih P+R v LUR znašajo 226.912 EUR, ocenjeni letni stroški obratovanja celotnega predvidenega 
sistema P+R pa 362.380 EUR (prikaz v Prilogi 4.1).  
 
 
4.4.1.5 Investicijski stroški in neto koristi 
 
Investicijski stroški (stroški načrtovanja in izvedbe projekta P+R z opremo) bodo natančno definirani v 
okviru izdelave idejnih zasnov za vsako lokacijo P+R.  
 
Pogoj za družbenoekonomsko smotrnost projekta je, da je sedanja vrednost koristi večja ali enaka 
sedanji vrednosti stroškov projekta. S ciljem določiti dimenzijo projekta celotnega sistema P+R v smislu 
ocene maksimalnega investicijskega stroška, ki zagotavlja družbenoekonomsko smotrnost projekta, smo 
ocenili sedanjo vrednost neto koristi (koristi in vsi stroški projekta z izjemo investicijskih stroškov).  
 
Ocena skupnih koristi projekta ob predpostavljeni gradnji P+R v letu 2014 in 25-letnem obdobju analize 
projekta, nediskontirano in diskontirano po 7,0% diskontni stopnji, je podana v naslednji tabeli. 
Podrobnejši prikaz po letih v obdobju 2015-2039 je podan v Prilogi 4.5. Koristi v obdobju 2012-2050 pa 
so v Prilogi 4.3. 
 

Tabela 4.11: Ocena neto koristi projekta, brez investicijskih stroškov, v EUR 

Skupaj v EUR uporabniki prevozniki vzdrževanje upravljanje eksternalije prometne_nesreče skupaj 

nediskontirano 109.428.176 -29.124.860 -3.105.451 -3.386.712 4.101.825 13.065.967 90.978.945 

diskontirano 41.592.064 -12.054.092 -1.352.883 -1.475.414 1.610.082 5.189.458 33.509.214 

(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
 
Iz izračuna izhaja, da sedanja vrednost skupnih koristi projekta brez upoštevanja investicijskih stroškov  
znaša 33.509.214 EUR. Družbenoekonomska smotrnost projekta izvedbe celotnega sistema P+R je 
torej dosežena v primeru, da sedanja vrednost vseh stroškov investicije (stroški načrtovanja, 
izvedbe in opreme projekta) znaša največ 33,5 mio EUR. V primeru te višine stroškov je NSV 
enaka 0 EUR, ISD znaša 7,0%, B/C pa 1.  
 
 
4.4.1.6 Koristi posameznih P+R središč 
 
Največje spremembe in posledično koristi bodo prinesle lokacije z največjo razliko med številom 
uporabnikov pri stanju brez projekta in stanju s projektom v letu 2012 kot izhodiščnem letu uporabe. 
 

Tabela 4.12: Prirast uporabnikov P+R (leto 2012) (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

      Prirast uporabnikov P+R  

Zap.št. P+R središče Občina št. vozil št. potnikov 

1 P+R Barje MOL 703 844 

2 P+R Črnuče MOL 271 325 

3 P+R Pri Gorjancu MOL 262 314 

4 P+R Rudnik MOL 242 290 

5 P+R Bizovik MOL 211 253 

6 P+R Stanežiče MOL 135 162 

7 P+R Zadobrova MOL 129 155 

8 P+R Polje MOL 109 131 

9 P+R Medvode Medvode 106 127 

10 P+R Škofljica Škofljica 84 101 

11 P+R Trzin Trzin 76 91 

12 P+R Domžale  Domžale 57 68 

13 P+R Brezovica Brezovica 47 56 

14 P+R Litija Litija 39 47 

15 P+R Grosuplje Grosuplje 38 46 
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16 P+R Vrhnika Vrhnika 26 31 

17 P+R Ig Ig 22 26 

18 P+R Dobrova Dobrova 12 14 

19 P+R Vodice Vodice 5 6 

20 P+R Dobrepolje  Dobrepolje 4 5 

21 P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 2 2 

22 P+R Kamnik Kamnik 0 0 

23 P+R Moravče Moravče 0 0 

 
Največji prirast uporabnikov P+R v prvem letu je na P+R Barje, sledijo P+R Črnuče, P+R Pri Gorjancu, 
P+R Rudnik in P+R Bizovik. Najmanjši prirast glede na stanje brez projekta pa je na lokacijah P+R 
Kamnik in P+R Moravče, saj je na teh dveh lokacijah ali v neposredni bližini že danes možno parkirati in 
koristiti javni prevoz (neformalni P+R).    
 
 

4.4.2 Finančna analiza  

Finančna analiza se izdela na podlagi serije tabel, kjer so zbrani finančni tokovi investicije, razdeljeni na 
skupno vrednost investicije, stroške poslovanja in prihodke, vire financiranja in analizo denarnih tokov ter 
pokritosti investicije z viri financiranja. Analiza se konča z dvema tabelama denarnih tokov: 

 za donose investicije (zmožnost neto dohodkov za pokritje investicijskih stroškov), ne glede na 
način financiranja,  

 za izračun donosov investiranega kapitala, kjer se pri odlivih dodatno k stroškom poslovanja ter 
spremljajočim obrestim upoštevajo še lastniški kapital investitorja, nacionalni prispevek, finančna 
posojila in prihodki kot prilivi. Pove, kakšen je finančni donos projekta glede na njegova finančna 
bremena, ne glede na investicijske stroške. 

 
Finančni načrt mora odražati sposobnost pokritja izdatkov z viri, kar pomeni, da se projekt ne znajde pred 
tveganjem, da bi zmanjkalo sredstev. Finančna pokritost je zagotovljena, ko je v vseh obravnavanih letih 
kumulativa neto prilivov finančnih tokov pozitivna.  
 
Finančna analiza projekta bo na podlagi ocene investicijskih stroškov izvedbe posameznega P+R, 
operativnih stroškov, prihodkov in virov financiranja izdelana v okviru izdelave študije izvedljivosti 
(aktivnost 2). Prihodki so lahko na projektu realizirani ali s parkirnino ali kot prihodki prevoznikov. 
Ocenjeni prihodki prevoznikov na obravnavanem sistemu P+R pri stanju brez projekta (obstoječa 
parkirišča) in stanju s projektom (obstoječi + novi P+R), izračunano po ceni enkratne vozovnice, so 
prikazani v Prilogi 4.6. 
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5 DOLOČITEV VSEBIN P+R SREDIŠČ  
 
Glede na dimenzionirana P+R središča so bile računane potrebne storitve na P+R. P+R bodo 
prvenstveno uporabljali redni dnevni uporabniki za prevoz v šolo ali na delo, kar pomeni predvsem v dveh 
konicah: jutranji in popoldanski. Tako anketa kot tudi praksa že delujočih P+R kažeta, da je cilj 
uporabnikov P+R v čim krajšem času in s čim nižjim stroškom opraviti prevoz od doma do cilja in nazaj 
(po anketi le 4% anketirancev pogreša trgovske storitve na P+R, saj se običajno nakupuje 1x tedensko v 
večjih nakupovalnih centrih). Zato je bil na P+R središčih glede na njihovo velikost predviden osnovni 
standard opreme, ki naj ga P+R zagotavlja, služi pa delovanju P+R središč v njihovi osnovni funkciji – 
informiranju, varnosti in udobju potnikov – dnevnih migrantov. Osnovna oprema v nobenem primeru ne 
bo povečala obiska P+R središča – nihče ne bo parkiral tam samo zaradi informacijske table ali 
ekološkega otoka, bi pa odsotnost osnovne opreme lahko odvrnila potencialne uporabnike, poslabšala 
varnostne razmere na središču P+R ali onemogočala red pri njegovi uporabi. 
 
Dodatna oprema na središčih P+R predstavlja dodatno ponudbo, ki si je tudi glede na anketo ljudje želijo, 
ni pa pričakovati, da bi se zaradi nje bistveno povečala njegova obiskanost. Gre predvsem za iskanje 
sinergijskih učinkov v prostoru in izboljšanja zasedenosti parkirišča v vseh delih dneva ter dodatno udobje 
uporabnikov sistema P+R, pri čemer ponudba dodatnega programa ne more biti v domeni javnega 
partnerja, saj gre za komercialno ponudbo ali za ponudbo, ki jo sicer lahko zagotavljajo občine, a ne sodi 
v program P+R. Gre za programe, ki bi lahko bili tudi drugje, je pa smiselno, da se povezujejo s 
programom P+R. 
 
S finančnega vidika mešanje profitnih in neprofitnih vsebin pomeni razvrstitev projekta v druge sheme 
evropskega sofinanciranja. V primeru, da se v projekt vključi privatno podjetje, gre za t.i. državno pomoč, 
ki velja v primeru pravnih ali fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (za panoge v 
gospodarstvu). V strukturi financiranja ne sme biti javnih sredstev. Višina pomoči je določena s t.i. 
maksimalno intenzivnostjo pomoči, ki predstavlja določeno državno pomoč pri posameznem namenu 
pomoči. Odstotek sofinanciranja je običajno nižji – 25%, 50%. Državna pomoč namreč prejemniku 
pomoči zagotavlja prednost pred konkurenti. 
 
Javni del središča P+R tako za določene rabe kvečjemu zagotavlja prostor za postavitev in možnost 
priključevanja na komunalno infrastrukturo, če so za to pogoji (npr. avtomati za pijače, polnilniki za 
telefone, kiosk, občasne stojnice …), ne zagotavlja pa storitev samih. 
 
Pri ostali dodatni ponudbi (npr. trgovina, bencinska črpalka …) gre za povsem komercialne programe, za 
katere obstaja obojestranski interes za prostorsko bližino s središčem P+R, je pa njihova izvedba 
popolnoma ločena od izvedbe P+R. To so  programi, ki se tudi v anketi najbolj omenjajo, pri čemer je 
treba poudariti, da tudi iz ankete sledi, da so ob središčih P+R zaželeni, na samo uporabo središč P+R in 
posledično njihovo dimenzioniranje pa nimajo bistvenega vpliva (kar je tudi skladno s prakso in 
izkušnjami že delujočih P+R doma in po svetu). 
 
 

5.1 REZULTATI 

 
Rezultati so določeni z osnovno opremo in spremljevalnimi vsebinami za središča P+R. Opredeljeni so 
standardi P+R in spremljevalnih dejavnosti in tipski modeli središč. 
 
Pričakovan rezultat študije je, da je možno zasnovati nekaj razredov opremljenosti, s standardiziranim 
naborom opreme. Tekom izdelave se je ta predpostavka izkazala za nefunkcionalno, ker so lokacije P+R 
središč tako različne, da ni smiselno predpisovati zaključenih razredov. Vsak določen razred tako 
predstavlja posamezno P+R središče. Zaradi enotnosti videza in lažjega vzdrževanja, pa so posamezni 
elementi opreme standardizirani.  
 
Standard opremljenosti se razlikuje glede na velikost oziroma kapaciteto središča (kapaciteta parkirnih 
mest za avtomobile, kolesa in avtodome), pa tudi glede na vpetost lokacije v naselje, bližino drugih 
programov, glede na dodatne možnosti izrabe in glede na ponudbo JPP in se z leti ne spreminja.  
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Ker je razlika v povpraševanju po P+R parkirnih mestih med časovnim horizontom 2012 in 2032 majhna, 
fazna gradnja ni smiselna, zato so središča projektirana na časovni horizont 2032 in je na to stanje 
dimenzionirana tudi njihova oprema. 
 
Za dimenzioniranje opreme središč so smernice podane v tabelah v Prilogi 7.  
 
Minimalna opremljenost osnovnega središča je dimenzionirana za primere, ko je potrebna kapaciteta 
središča P+R glede povpraševanje majhna, vendar obstaja dobra možnost izrabe parkirnih mest tudi za 
"car pooling" oziroma sopotništvo, ki je v perifernih, z JPP slabše pokritih lokacijah lahko ustrezna 
dopolnitev ponudbe in ima tudi pozitiven vpliv na zmanjševanje gneče v urbanih jedrih. V tabeli v Prilogi 7 
je naveden minimalni standard, ki ga mora dosegati vsako parkirišče, če naj se upošteva kot P+R v 
sistemu: minimalno število PM (5) ob obstoječem postajališču JPP. Takšna najmanjša središča za 
delovanje sistema sicer niso ključna, so pa investicijsko enostavna in ustavijo osebni promet na redko 
poseljenih območjih blizu izvora. 
 
Pri večjih središčih P+R je del osnovne opreme (ki je del investicije v P+R) še oprema, navedena v  tabeli 
v Prilogi 7. 
 
Standard opremljenosti je izdelan za vsako posamezno vsebino (element opreme) posebej in ne na 
posamezno P+R središče, zato predstavlja vsako središče unikatno rešitev znotraj standarda glede na 
njegovo kapaciteto in lego v prostoru.  Navedene vrednosti v  tabeli v Prilogi 7 so tako standard, ki se 
lahko po potrebi tudi nadgradi oziroma prilagodi glede na posebnost posamezne lokacije (npr. prostorske 
zmožnosti).  
 
 
Osnovni katalog opreme za posamezno P+R središče je predstavljen v spodnji tabeli 5.1.  
 
Nabor spremljevalnih dejavnosti za posamezno P+R središče pa je predstavljen v Prilogi 14.  
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Tabela 5.1: Katalog opreme na posameznih lokacijah P+R središč 
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Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče kos 3 1   2                    

Elektrika P 17 da da da da   da da  da  da da da  da da da da da  da da 

Fekalna kanalizacija P 16 da da da da   da da    da da da  da da da da da  da da 

Gasilna omara kos 2 1   1                    

Informacijska tabla (vozni redi, karte, turistične točke) kos 10 1 1  1      1   1   1 1   1  1 1 

Iz treh strani zaprt prostor s sedeži m
2
 75    75                    

Kamera kos 121 20 7 4 17   6 6 3  3 6 5 5  8 7 6 5 4  4 5 

Kartomat kos 13   1   1 1 1  1 1 1 1    1 1 1 1  1  

Klopi za sedenje izven nadstrešnic kos 194 40 11 3 31  1 10 8 2 2 2 9 8 8  15 12 10 7 4  4 7 

Komunikacije P 20 da da da da  da da da da da da da da da  da da da da da  da da 

Koši za smeti kos 280 44 15 7 35 2 5 14 12 6 6 6 13 12 12 2 19 16 14 11 8 2 8 11 

Meteorna kanalizacija P 23 da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da 

Nadstrešnica m
2
 175 18 4 2 18 1 2 17 14 4 4 4 15 13 4 1 18 5 4 12 4 1 4 6 

Nadstrešnica s sedeži kos 43 6 4 1   1 3 3 1  1  3 3 1  4 3 3  1 2 3 

Odlaganje odpadkov kos 24 4 1 1 3   1 1  1  1 1 1  2 2 1 1 1  1 1 

Omarice za kolesa ali zaklenjena kolesarnica kos 190 20 10  20   20 20    20 20   20 10 10 10    10 

Osvetlitev kos 392 72 24 8 57 3 4 19 16 6 4 6 14 15 15 3 28 25 21 13 7 3 9 20 

Oznake za gibalno ovirane m1 2300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pitnik kos 10 1 1  1      1   1   1 1   1  1 1 

Pohodne in zazelenjene površine m
2
 30838 6331 1934 464 4836 48 161 1526 1216 312 312 303 1310 1159 1159 48 2328 2014 1702 989 615 48 615 1412 

Polnjenje električnih koles kos 16 2   2   2 2    2 2   2   2     

Polnjenje električnih motornih koles kos 3 1   1            1        

Senzor zasedenosti parkirišča kos 42 4 2 2 4  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 

Servisno stojalo za kolesa kos 18 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 

Stojala za kolesa kos 875 90 20 10 90 5 10 85 70 20 20 20 75 65 20 5 90 25 20 60 20 5 20 30 

Tabla zasedenosti parkirišča kos 15 2 1  2   1 1    1 1 1  1 1 1 1    1 

Tip sanitarnega bloka 0 kos 2   1                   1  

Tip sanitarnega bloka F kos 8 2 1  2            2 1       

Tip sanitarnega bloka J kos 7       1 1     1 1    1 1    1 

Urbanomat kos 15 2 1 1 2  1  1 1    1 1  1 1 1     1 

Višinska zapornica kos 16   1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  

Vodovod P 16 da da da da   da da    da da da  da da da da da  da da 

Zapornica s čitalcem kos 40 4 2 2 4   2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 

Zasaditev parkirišča kos 1022 200 53 15 153 1 5 48 40 10 10 10 43 38 38 1 140 60 48 33 20 1 20 35 

P  -  prisotnost opreme (vir: IPOP, 2013) 
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5.2 IZHODIŠČA  

 
V okviru določitve vsebine središč P+R je bilo potrebno: 
 

 opredeliti standarde P+R in spremljevalnih dejavnosti in  

 določiti tipske modele središč. 
 
Širši cilj je podati usmeritve za projektiranje P+R prestopnih točk in zajema: 
 

 Cilj 1: Analizirati primere dobre prakse 

 Cilj 2: Določiti nabor opreme P+R središč 

 Cilj 3: Izdelati poročilo o razredih opremljenosti 

 Cilj 4: Določiti shemo celote P+R sistema 
 
 

5.2.1 Hipoteza 

Pričakovan rezultat določitve vsebine središč P+R je, da je možno zasnovati nekaj razredov središč P+R 
po opremljenosti, ki so opremljeni s standardiziranim naborom opreme.  
 
 

5.2.2 Metoda 

Za določitev vsebine središč P+R sta bili uporabljeni deduktivna metoda s študijem literature in induktivna 
z intervjuji, analizo primerov in prostorsko analizo. 
 
Metoda dela je zajemala analitični in projektni del. V analitičnem smo deduktivno analizirali pisne vire, 
induktivno pa proučili primere dobre prakse, lokacijske pogoje in lokalne predpise, v projektnem delu pa 
smo iz ugotovljenih izhodišč načrtovali idealne sheme točk P+R in njihove aplikacije na lokacijo, prikaz 
celotnega sistema P+R v LUR ter zapisali razrede opremljenosti posameznih P+R točk.  
 
Shema dela je prikazana na naslednji sliki: 
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Slika 5.1: Shematski prikaz metodoloških korakov za določitev vsebin P+R središč (vir: IPOP, 2013) 
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Z vidika doseganja ciljev velja naslednje:  
 

 Cilj 1 
 

o Izdelali smo poročilo o P+R sistemih na izbranih primerih in iz literature. Z analizo 
primerov dobre prakse smo povzeli zasnove uspešnih P+R, tako na ravni sistemov kot 
posameznih središč. Iz gradiv o P+R smo povzeli dejavnike uspešnosti P+R sistemov in 
pogoste napake. 

 

 Cilj 2 
 

o Izdelali smo tipe P+R prestopnih točk za idealizirane lokacije in njihovo prilagoditev na 
realne situacije. Iz poročila o dobrih praksah, veljavnih pravilnikov in analiz lokacij smo 
zasnovali sheme P+R središč. 

 

 Cilj 3 
 

o Izdelali smo katalog opreme za posamezna središča P+R. Za vsako središče in za 
celoten sistem je zapisan nivo opremljenosti z ovrednotenimi stroški. 

 

 Cilj 4 
 

o Izdelali smo shemo P+R sistema v LUR. Na njej so prikazani prometni načini, kapaciteta 
P+R središč, čas potovanja do centra Ljubljane in takt voženj. 

 
 
 

5.3 ŠTUDIJA PRIMEROV IN LITERATURE 

5.3.1 Pregled izbranih virov na temo opremljenosti središč P+R 

Pregledana je bila naslednja literatura: 

 Moving People: Towards Sustainable Mobility in European Metropolitan Regions 
o Poročilo o evropskem programu Catch-MR 

 Park and Ride Planning and Design Guidelines 
o Priročnik za P+R na osnovi vzhodnih mest v ZDA in Kanadi. 

 TACTRAN Park & Ride strategy: Best practice review 
o Pregled Škotskih P+R, 2008 

 Park and Ride Study 
o Študija P+R v Jacksonvillu, Florida, ZDA, 2009 

 Park and Ride Program Resource Guide 2010 
o Študija izvedljivosti P+R sistemov v Kaliforniji, ZDA, 2010 

 
Tematika je podrobno predstavljena v Prilogi 5. 
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5.3.2 Pregled primerov izvedenih središč P+R 

Pregledani so bili primeri izvedbe in delovanja sistemov P+R središč v petih mestih v Evropi: Gradec, 
Groningen, Nantes, Nottingham in Strasbourg (spodnja tabela). 
    

Tabela 5.2: Pregledani delujoči sistemi P+R v petih izbranih mestih v Evropi 

Mesto Ime P+R PM Modaliteta 

Gradec 

Murpark 473 
    

 
  

Puntigam 46      
 
 

 

Webling 150 
  

 
 

Fernitz 27 
   

 
 

Schaeffern 88 
  

 
 

Hart bei Graz 
Autalstrasse 

50 
   

 
 

Judendorf-Straßengel 
Bahnhofstrasse 

132 
    

 
 

Groningen 

Kardinge 880 
   

 
 

Haren 385 
   

 
 

Hoogkerk 600 
   

 
 

Nantes 

Chapeau Verni 90 
   

 
 

Bourdonnieres 2 104 
   

 
 

Recteur Schmitt 2 52 
    

 
 

Gare de Vertou Nord 184 
      

Nottingham 

The Forrest 980 
  

 
 

Queens Drive 1066 
   

 
 

Moor Bridge 116 
   

 
 

Phoenix 659 
    

  
 

Strasbourg 

Ducs d´Alsace 600 
  

 
 

Elsau 800 
   

 
 

Rivers de l´Aar 570 
    

  
 

Hoenheim Nord 800 
     

 
 

(vir: IPOP, 2013) 
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Slika 5.2: Število parkirnih mest v analiziranih P+R (vir: IPOP, 2013) 

 
V Prilogi 6 so vsi primeri izvedenih središč P+R podrobno predstavljeni. Če povzamemo izkušnje 
obravnavanih mest glede delovanja sistemov P+R, ki so zanimive za LUR, so te naslednje:  
 

1) Sistem P+R mesta Gradec 
 

 P+R in B+R središča so locirana ob koridorjih javnega prometa, predvsem železnice. 
Njihovi investitorji so različne javne inštitucije, pri čemer deželna vlada sofinancira 50% 
sredstev za njihovo izgradnjo.  

 V območju z nizko zasedenostjo se uporabljajo avtobusi na poziv. Linija je stalna, vozijo 
pa le ob predhodnem naročilu po telefonu. Vozovnica je dražja za 0.7€ na osebo.  

 Sistem se dograjuje glede na prispele pobude "od spodaj", usklajenost sistema pa je 
določena že s pogoji za sofinanciranje deželne vlade. 

 Na P+R Murpark neposredno ob nakupovalnem središču poteka železnica (1 tir), vendar 
brez postajališča.  

 Na P+R Fernitz se območja bus postajališča in P+R parkirišča uporablja kot 
večnamenski prostor (prireditve, postavljanje mlaja, lunapark...) in dopolnilo glavnemu 
trgu. 

 
2) Sistem P+R mesta Groningen 

 

 V središčih P+R velja prepoved za avtodome (temu služi le eden izmed P+R). 

 P+R Citybus je povezan s centrom mesta. 
 

3) Sistem P+R mesta Nantes 
 

 V območju mestnega središča je možno parkirati zgolj s plačilom. 

 Vsi P+R so vezani na zmogljivejši javni prevoz (tramvaj ali BRT). 

 Uporaba javnega transporta in koles narašča, uporaba avtomobila pa pada. 
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 V primeru P+R Chapeau Verni se je prazna parcela v predmestju, locirana ob zmogljivem 
javnem transportu, izkazala kot dobra lokacija za P+R. 

 V primeru P+R Recteur Schmitt 2 je P+R oblikovan kot majhna mestna parkovna 
ureditev. 

 V primeru P+R Gare de Vertou Nord železniška postaja z dvema prometnima načinoma 
podpira P+R. 

 
4) Sistem P+R mesta Nottingham 

 

 Mesto ponuja tudi dve „žepni liniji“ minibusa (Medilink) z brezplačnim parkiranjem in 
brezplačnim prevozom. 

 Ob 4  železniških postajah (in enem P+R) je uvedeno mestno kolo. 

 V izgradnji je druga tramvajska proga. 

 Vzporedno s tramvajskim tirom, ležita tudi 2 železniška tira, vendar brez železniške 
postaje. 

 
5) Sistem P+R mesta Strasbourg 

 

 P+R središča so vezana na tramvajske proge. 

 V primeru P+R Elsau je izvedena 220 m dolga nadstrešnica za pešce, ker je parkirišče 
oddaljeno od postajališča. 

 
 

5.4 SKUPINE SREDIŠČ 

 
Središča P+R za regijo pomenijo optimizacijo prometnih tokov, predvsem za dnevne migrante možnost 
poenostavitve in pocenitve dnevnih poti, za lokalne skupnosti pa lahko s smiselno prostorsko umestitvijo 
in skrbnim izborom spremljevalnih in dodatnih vsebin lahko pomenijo še precej več. Tudi iz pregledanih 
tujih primerov izhaja, da so uspešne prestopne točke, oziroma središča P+R, tista, ki uporabniku ponujajo 
več kot le parkirno mesto in avtobusno postajališče. 
 
Jan Gehl v študiji za P+R sistem v Gøtheburgu opredeljuje pet pomembnih lastnosti dobrega središča 
P+R. Te lastnosti so: 
 
VARNO središče P+R 

 obljudenost; na območju središča P+R naj bo vedno prisotno vsaj minimalno število uporabnikov, 

ponudnikov storitev, naključnih mimoidočih, ki imajo pregled nad središčem in ostalimi prisotnimi. 

 varen ambient, kar pomeni oblikovanje prostora z elementi pasivne varnosti in vključuje med 

drugim primerno osvetljenost, omejenost, preglednost ...  

 prometna varnost, predvsem za pešce, kar dosegamo z omejevanjem hitrosti, členjenostjo 

prostora, oblikovanjem za vse ... 

ŽIVO središče P+R 

 mešana raba prostora, služenje dodatnim namenom, tudi ob upoštevanju dejstva, da je osnovna 

raba P+R izrazito omejena na delovne dni, pa še to le na določen čas dneva. 

 priložnosti in možnosti za raznovrstne aktivnosti in počitek 

 omogočene raznolike aktivnosti tekom dneva, vse dni v tednu in v vseh letnih časih 

ZGOŠČENO središče P+R 

 prostor naj bo jasno zamejen, njegov rob naj bo jasno definiran, najbolje z naravnim robom ali 

stavbami. P+R naj ne bo izključno infrastrukturni objekt, ampak urbani prostor, prepleten z 

vsakodnevnimi potmi. 

 poti naj se križajo, območje naj ne bo slepa ulica, dostopna (predvsem pešcem) le z enega vhoda 
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 kjer je to mogoče in smiselno, naj bo prostor oblikovan kot skupna prometna površina, "shared 

space", kjer so pešci varni in vidni, avtomobili pa jim dajo prednost. 

DOSTOPNO središče P+R 

 da je uporaba središča P+R za uporabnika v primerjavi z osebnim avtomobilom sploh privlačno je 

predpogoj učinkovit JPP. To pomeni glede na oddaljenost od središča in gostoto poselitve 

primeren interval JPP, ki omogoča dovolj hitro in udobno potovanje.   

 bližina in dobra povezanost različnih prevoznih sredstev - optimalno je središče P+R hkrati tudi 

prestopna točka med različnimi prometnimi načini (primestni avtobus, železnica, mestni avtobus, 

kolo …). 

 oblikovanje za vse - središče mora biti lahko dostopno za vsakogar, posebej skrbno morajo biti 

obravnavani tudi gibalno ovirani, starejši, otroci, mlade družine, idr. 

središče P+R kot MESTO SREČEVANJA 

 središče P+R naj bo oblikovano kot srečališče, "meeting point", kjer se lahko dobimo s prijatelji, 

znanci ali neznanci. 

 omogočene naj bodo različne stopnje osebnega stika, od bližnjega stika s prijatelji, udobnega 

klepeta, do vidnega stika na udobni razdalji med neznanci. 

 okolje središča P+R naj stimulira srečevanje, interakcijo in skupne aktivnosti v okolju, ki naj ne bo 

pretirano hrupno in naj bo varno pred prometom. 

 

Slika 5.3: Ilustracija iz študije Jana Gehla za Gøtheburg  

 
Da bi središča imela te lastnosti, morajo biti tesno povezana z neposredno okolico. Povezava so tudi 
dodatne dejavnosti, ki jih središče P+R lahko zagotavlja svoji okolici. Dodatne dejavnosti niso del P+R v 
investicijskem ali lastniškem smislu, so pa del razmisleka o središčih, kjer to prostorske možnosti 
dopuščajo, je optimalna rešitev, da za določene dejavnosti predvidimo prostor v neposrednem stiku s 
središčem.  
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Dodatne dejavnosti na središčih P+R tako za lokalno skupnost lahko pomenijo: 
 
Nova delovna mesta 
 
P+R ustvarja pogoje za razvoj lokalne ekonomije. Lokalni P+R koristi občinam, da ohranijo čim več 
centralnih dejavnosti in se ne transformirajo v spalna naselja. Ljudje, ki avtomobile pustijo v svojem kraju, 
so bolj vezani na lokalne storitve, ker se ne vozijo v velika nakupovalna središča (kot npr. BTC).  
 
Možne komercialne rabe ob P+R v lokalnih okoljih so:  

1) bencinska črpalka, ki ima zaradi prisotnosti avtomobilov več prometa. 
2) trgovina, ki je postavljena na obljudenem mestu. 
3) kavarna, ki je zaželen program na mestih, kjer se ljudje izmenjujejo. 
4) sejmišče, lunapark ali cirkus potrebujejo večje prostore, ki jih P+R lahko zagotavlja. 
5) sončne elektrarne so lahko priložnost za lokalne investitorje. 
6) fitnes center za vadbo po službi (vso opremo imaš lahko v svojem avtu) 

 
Več vsebine 
 
P+R bogati naselje z vsebinami za občane in s tem pripomore k večji pestrosti dogodkov v kraju. 

1) Rekreativni športi 

 Montažen poligon za rolkarje in bmx kolesa se lahko uporablja na delu parkirišča, kot je 
ob studiu Pop-Tv v Ljubljani. 

 Igrišče za hokej z rolerji ali košarkaško igrišče ne motita parkirišč, lahko pa se prostor 
uporablja za rekreacijo, kadar ni avtomobilov.  

 Parkirišče ob športnih objektih je večinoma prazno, zato je P+R smiselna dopolnitev.  
2) Turizem 

 Turistična tabla za informiranje obiskovalcev lahko v naselju zadrži več turistov, kjer 
raziskujejo skrite kotičke. 

 Izhodiščne točke za pohode v naravo so med tednom večinoma prazne, zato se lahko 
uporabljajo za P+R. 

 Na turistično zanimivih točkah ali ob prometnih koridorjih se lahko na P+R ustvarijo kampi 
za avtodome. 

 P+R so tudi možna parkirišča za avtobuse, ki v kraj pripeljejo turiste. 
3) Kultura  

 P+R točke, ki so v naselju, so dobro mesto za potujočo knjižnico, ki po rednem urniku 
pripelje knjige.  

 P+R se lahko uporablja tudi za priložnostni prireditveni prostor ali kino na prostem. 

 P+R na robu mesta se lahko uporablja tudi za parkiranje obiskovalcev večjih kulturnih, pa 
tudi športnih in drugih prireditev v centru (Križanke, Hala Tivoli, Gospodarsko 
Razstavišče, ...) 

 
S stališča učinkovitosti so po nekaterih virih najuspešnejša srednje velika do velika središča P+R, ki naj bi 
pritegnila največje število dnevnih migrantov brez preobremenitev ostalih prometnih podsistemov. S 
stališča lokalnih skupnosti pa so pogosto primernejša manjša, lokalna središča, ki omogočijo resno 
zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov, povečajo možnosti peš in kolesarskega dostopa, s čemer se 
ne navsezadnje tudi razširi krog potencialnih uporabnikov, hkrati pa omogočajo lokacijo storitev v lokalno 
okolje. S stališča novih delovnih mest to lahko pomeni, da so ta locirana tja, kjer so najbolj zaželena. 
 
Dimenzioniranje središč P+R s stališča dodatnega in spremljevalnega programa zato ne more biti 
preprosto linearno odvisno od njihove prometne kapacitete, ampak je precej bolj kompleksno vprašanje. 
Tipologija središč P+R je tako odvisna od več dejavnikov, ki smo jih uvrstili v tipološki sistem, pri čemer je 
velikost oziroma kapaciteta parkirnih mest le eden od kriterijev dimenzioniranja. 
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5.4.1 Tipološki sistem središč P+R 

5.4.1.1 Tipološka matrika 
 
Tipološka matrika je pripravljena glede na tri osnovne skupine karakteristik posameznega središča 
P+R. Posamezne lokacije P+R so lahko po osnovnih karakteristikah različne. Lahko je lokacija na primer 
odlično vpeta v prometni sistem, vendar njena vpetost v naselje ni optimalna. Taka lokacija bo sicer lahko 
funkcionirala z večjim številom parkirnih mest, vendar dodatni program na njej ne bo uspešen, ne bo 
privabljala pešcev in kolesarjev in ožja lokalna skupnost od nje ne bo imela večje koristi. Korist bo na 
strani mesta zaradi zmanjšanja pritiska osebnih vozil na center in na strani posameznikov, ki bodo ceneje 
in potencialno v udobneje prihajali v mesto. Po drugi strani je lahko lokacija dobro vpeta v naselje in nudi 
pestre dodatne možnosti izrabe, vendar je le lokalno dostopna in slabo povezana z javnim potniškim 
prometom. Na taki lokaciji se bo do neke mere lahko uspešno umestil dodatni program, vendar ne bo 
polno zaseden, ker bodo manjkali primarni uporabniki. 
 
 
5.4.1.2 Vpetost v prometni sistem 
 
Vpetost v prometni sistem opisuje, kako se posamezno središče povezuje v sistem – s kakšnimi 
prometnimi načini se povezuje, koliko različnih prometnih načinov se srečuje in omogoča prestopanje, 
kakšne so frekvence JPP, kakšna je oddaljenost virov in ponorov prometnih poti.  
 
Dobro prometno vpeta središča imajo hitro povezavo s centrom Ljubljane z dobro frekvenco. Pri povezavi 
z vlakom je frekvenca lahko nižja, če je potovalni čas znatno krajši in ima po možnosti reden interval 
voženj. Lokacija ob pomembnem prometnem koridorju je za vpetost v prometni sistem pozitivna. 
 
Z glavne smeri dostopa osebnih avtomobilov mora biti lokacija dobro vidna in pregledna ter enostavno 
dostopna. 
 
Dobro vpeta središča imajo veliko območje napajanja, pogosto so to lokacije na izteku avtoceste v AC 
obroč. Uporabniki dobro vpetih središč (A) prihajajo tudi izven regije. Središča s slabšo vpetostjo (C) 
služijo le ožjemu lokalnemu okolju, nanje se nihče ne pripelje od daleč. 
 
 
5.4.1.3 Vpetost v naselje 
 
Vpetost v naselje opisuje, kako se posamezno središče navezuje na naselje in neposredno okolico. Ali 
leži v gosto, redko ali neposeljenem območju, ali so v bližini že prisotne storitve, jedro naselja ali celo 
občine, so v bližini ali na obodu središča pomembne poti pešcev in / ali kolesarjev, so na območju prisotni 
elementi zelenega sistema naselja, se območje navezuje na parkovne ali rekreacijske površine … 
 
Dobro vpeta središča so blizu obstoječih lokalnih storitvenih centrov in stanovanj, s čemer podpirajo 
razvoj lokalnega gospodarstva, storitev in trgovine. Možnost udobnega dostopa z različnimi 
nemotoriziranimi prometnimi načini je ključna lastnost dobre vpetosti v naselje.  
 
Območja z mešano rabo in višjo gostoto izrabe so bolje vpeta v naselje kot redko poseljena in 
monofunkcionalna. 
 
Dobra preglednost lokacije in celodnevna frekvenca mimoidočih ter naključnih uporabnikov storitev 
ustvarja pasivno varnost lokacije. 
 
 
5.4.1.4 Dodatne možnosti izrabe 
 
Dodatne možnosti izrabe predstavljajo možnosti, ki jih posamezna lokacija ponuja za dvojno rabo 
parkirnih površin ob večerih, ob koncu tedna ali v poletnih mesecih, ko zasedenost parkirišča z dnevnimi 
migranti upade. Ima lokacija potencial za sprejemanje avtodomov, ki lahko pomembno vplivajo na 
smotrnost dodatne ponudbe, za parkiranje turističnih avtobusov, ali kot zbirno mesto in "drop off" točka za 
izlete ob koncu tedna, idr. 
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Lokacija v kakovostnem naravnem okolju, z dostopom v naravo in dobro zaščitena pred hrupom s 
prometnic je boljša za izkoriščanje dodatnih možnosti izrabe. 
 
 

5.4.2 Osnovna vsebina glede na povpraševanje, ponudbo 

5.4.2.1 Vsebina glede na tipologijo središč 
 
Minimalna oprema osnovnega središča je dimenzionirana za primere, ko je potrebna kapaciteta središča 
P+R glede na prometni model majhna, vendar obstaja dobra možnost izrabe parkirnih mest tudi za "car 
pooling" oziroma sopotništvo, ki je v perifernih, z JPP slabše pokritih lokacijah lahko ustrezna dopolnitev 
ponudbe in ima tudi pozitiven vpliv na zmanjševanje gneče v urbanih jedrih.  
 
Pri večjih središčih P+R je del osnovne opreme (ki je del investicije v P+R sistem in trajno v lasti in 
upravljanju sistema, v odvisnosti od tipa in velikosti središča) še oprema, prikazana v Prilogi 7 - Osnovna 
vsebina glede na povpraševanje, ponudbo, kjer je tabelarično prikazano: 

 Dimenzioniranje števila parkirnih mest pri osnovnem P+R,  

 Minimalni standard opremljenosti,  

 Seznam osnovne opreme s kriteriji pri večjih P+R središčih,   

 Seznam priporočenih spremljevalnih dejavnosti s kriteriji.   
 
 
5.4.2.2 Katalog osnovnih elementov 
 
Katalog osnovnih elementov opreme z opisi, cenami, fotografijami in povezavami do virov informacij je 
predstavljen v Prilogi 8. 
 
 

5.4.3 Spremljevalne dejavnosti 

5.4.3.1 Vsebina glede na tipologijo središč 
 
Na središčih P+R so v odvisnosti od tipologije posebej smiselne še dejavnosti, ki so s kriteriji 
predstavljene v Prilogi 7 - Osnovna vsebina glede na povpraševanje, ponudbo (tabelarični prikaz v 
seznamu priporočenih spremljevalnih dejavnosti s kriteriji). 
 
  

5.4.4 Model izvedbe za vsebino, glede na tipologijo središč 

Glede na različno tipološko opredelitev središča P+R je izhodišče za njegovo oblikovanje ustrezen model. 
Modeli so pripravljeni za najbolj tipične oziroma generične primere, za realen prostor se prilagodijo stanju, 
ob upoštevanju splošnih oblikovalskih navodil in ustreznega dimenzioniranja opremljenosti. 
 
 
5.4.4.1 Splošni oblikovalski principi za središča P+R 
 
Primerna gostota pri izrabi prostora je eden ključnih postulatov trajnostnega urejanja prostora. Glede na 
to, da gre pri parkiriščih P+R za izrazito nizko gostoto in torej slabo izrabo prostora, je treba težiti k 
racionalni izrabi prostora in k omilitvenim ukrepom, da se veliko območje kompenzira s sosednjimi 
območji. P+R tako optimalno ni pretirano velik, če pa  je velik, naj ima dodatni program, po možnosti naj 
dodatni, komercialni program členi površino ali vsaj deli parkirišče od perona za javni promet.  
 
Na območjih se preferira mešana raba. Optimalno bi parkirišče P+R obdajala območja, kjer se mešajo 
vsaj stanovanja, delovna mesta, trgovina in storitve. Če je mogoče, naj se ob središčih P+R načrtuje 
mešane objekte. Raznolikost programa v okolici P+R in dodatnega programa v sklopu samega središča 
P+R zagotavljata primeren preplet funkcij. Multifunkcionalnost prostora, mešanje rabe in primeren 
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preplet funkcij omogočajo, da je središče P+R živo, prijetno in varno ne glede na del dneva, letni čas ali 
dan v tednu.  
Uspešno središče P+R je urbana površina, integrirana v naselje; javni prostor, ki je hkrati tudi kraj 
srečevanja, druženja in ustvarjanja medsebojnih vezi lokalne skupnosti.  
 
Prometne površine 
 
Ključna funkcija središča P+R, ki mu morajo biti ostale, služeče funkcije podrejene, je prestopanje z 
osebnega prevoza na javni potniški promet. 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 ali sto 
metrov pešec. Za uspeh središča P+R je zato izredno pomembno, kako udobna in učinkovita je sicer 
razmeroma kratka pot od avta do postajališča JPP. Poti med različnimi prometnimi načini morajo zato biti 
čimbolj kratke, posebej pot od parkiranega avtomobila do postajališča JPP mora biti kratka in pregledna. 
Po možnosti naj se s parkirišča vidi avtobus na postaji. Postajališči na obeh straneh ceste (razen v 
primeru končne postaje) morata biti blizu skupaj. Prometna ureditev parkirišča mora biti prioritetno 
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), elemente za umirjanje 
prometa, predvsem šikane in dvignjene prehode za pešce. 
 
Pri vodenju avtomobilov po parkirišču je pomembna preglednost in logičnost, jasnost poti. Parkiranje naj 
bo omogočeno čim bliže uvozu na parkirišče.  
 
Kolesarji naj imajo varno in jasno pot mimo središča P+R, hkrati naj jim bo omogočeno enostavno in 
varno parkiranje koles v neposredni bližini postajališča JPP, po možnosti na samem peronu JPP. Ker 
je vodenje kolesarske poti mimo ali preko perona za potnike neugodno, daljši obvozi pa nedopustni, je 
smiselna rešitev dovolj širok peron za potnike, ki omogoča vodenje kolesarjev po peronu v režimu skupne 
površine, shared space za pešce in kolesarje. Postavitev kolesarskih stojal in nadstrešnic naj 
usmerja prometne tokove koles in pešcev na način, da so križanja predvidljiva in jih ni preveč.  
 
Potniški peron in vse ostale površine P+R morajo biti oblikovane 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, starejše 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 pomembna tudi obljudenost, zato je vsako dodatno mešanje rabe in križanje poti dobrodošlo.  
 
Površine in poti morajo biti prijetne in udobne v vseh vremenskih pogojih. Odvodnjavanje naj se po 
možnosti rešuje tako, da so padci na voziščih speljani stran od pešcev. 
 
Površine središča P+R naj se obravnava in načrtuje kot javni prostor, ki je odprt, prehoden in dobro 
povezan z vso svojo okolico. Omejevanje prehoda v katerikoli smeri ni zaželeno, vsaka ograja ali bariera 
pomeni potencialno 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. Središče P+R naj pomaga ustvarjati karakter ulice ob vhodu v naselje in naj ne 
poudarja velikih monotonih parkirnih površin, ki dajejo same po sebi prostoru neprijeten, suburban 
karakter. Središča 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. Središča naj izkazujejo skupno identiteto, hkrati pa naj močno 
poudarjajo tudi lastno identiteto, ki izhaja iz vsake posamezne lokacije. 
 
Središča P+R morajo biti načrtovana po načelih trajnostnega razvoja. Uporabljeni morajo biti najvišji 
standardi varovanja okolja, posegi morajo biti reverzibilni, kjer je to le mogoče, naj se prednodstno 
ohranja obstoječa vegetacija, predvsem visoka drevesa. Odvodnjavanje naj se po možnosti izvaja v 
ponikovalnice, za vozne površine naj se skladno s predpisi predvidi lovilce olj. 
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Slika 5.4: Ambient P+R središča (vir:IPOP, 2013) 

 
Zazelenitev 
 
Zasnova zasaditve na parkiriščih predvideva ob robu parkirne površine na vsaka 4 parkirna mesta 
zasaditev enega manjšega drevesa. Linije dreves so ob sosednjih nizih zamaknjene za 2 parkirni mesti, s 
čimer imajo drevesa več prostora in dosežemo večjo pokrivnost krošenj. Na razširitvah so predvidena 
večja posamična drevesa ali manjša skupina večjih dreves ob večjih razširitvah zelenega prostora 
(vzorec parkirišč V2). 
 
Na peronu so predvidena posamezna večja drevesa ali skupine dreves v enakomernem rastru. Uporabi 
naj se drevesne vrste prilagojene na mestno klimo in obcestni prostor. Predlaga se tudi uporaba različnih 
vrst dreves na posameznem parkirišču, kar pripomore k vizualni raznolikosti, mešanje vrst pa manjša tudi 
obolevnost drevja. Smiselno je tudi mešanje hitreje in počasneje rastočih vrst. 
 
Manjša drevesa naj imajo premer krošenj vsaj 6 m, npr navaden gaber, večja drevesa pa naj imajo 
premer krošenj okrog 10m, npr. lipa, rdečelisti hrast (na mokrih tleh), puhasti hrast. Na zazelenjenih 
površinah se predvidi travnate površine s potmi urejenimi s perforiranimi tlakovci oz. na pesku. Ob 
izvedbah, kjer bi želeli višji vizualni standard ureditve se zelene površine zazeleni s pokrovnimi trajnicami. 
 
Tlakovanje 
 
Na vodovarstvenih območjih so vozni pasovi asfaltirani, površine parkirnih prostorov pa izvedene v 
metličenem betonu. Ta se na soncu manj pregreva s čimer se izboljša mikroklima na parkirišču v 
poletnem času, vizualno pa različen tlak voznih površin in parkirišč bistveno zmanjša monotonijo 
parkiriščnega prostora, členi površino in optično zoži vozišče, kar prispeva k umirjanju prometa. 
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Na lokacijah, ki niso na vodovarstvenem območje se predlaga ureditev parkirišča kot peščenih površin. 
Ta rešitev predstavlja višji standard s stališča varovanja okolja. Sama ureditev je cenejša in omogoča 
bistveno ponikanje meteornih vod na celotni površini parkirišča. Peščene površine se poleg tega manj 
segrevajo na sončni svetlobi s čimer je bistveno izboljšana mikro klima na parkirišču v poletnih mesecih. 
 

 

Slika 5.5: Ambient P+R središča (vir:IPOP, 2013) 
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Slika 5.6: Primeri standardov zazelenitve (vir:IPOP, 2013) 

Zelenje naj bo oblikovano na način, da omogoča čimbolj ugodne rastne pogoje za veliko drevnino in tako, 
da prostor znotraj parkirišča porabi v zadostni meri. Ostanek prostora naj se porazdeli po površini 
parkirišča, namesto da ostaja po obodu. Tako je omogočeno čimbolj kvalitetno okolje in mikroklima po 
vsem območju parkirišča. 
 
Shema na sliki 5.6 prikazuje tri različne sheme vključevanja zelenja, vključno z visoko drevnino, ki je 
potrebna za senčenje in uravnavanje mikroklime na parkiriščih in je v MOL smiselno normirana na 1 
drevo na vsaka 4 parkirna mesta. Vse tri sheme zadostijo temu pogoju, vendar so rastni pogoji in s tem 
rast in zdravje dreves v spodnjem najbolj, v zgornjem pa najmanj ugodni.  
 
Spodnja shema prikazuje princip dimenzioniranja zelenih površin med parkirnimi žepi, ki se, posebej pri 
srednjih in manjših parkiriščih, smiselno prilagaja tudi velikosti zemljišča. 
  

 

Slika 5.7: Princip dimenzioniranja zelenih površin med parkirnimi žepi (vir:IPOP, 2013) 

 
 
5.4.4.2 Načini pozicioniranje elementov P+R v posameznem središču 
 
V posameznem središču skušamo elemente, vezane na parkiranje oziroma na JPP, združevati v logične 
sklope, ki so smiselni s stališča uporabnika in vodenja vseh vrst prometa, še posebej pešcev in 
avtobusov skozi središče. Načini pozicioniranje elementov P+R v posameznem središču so prikazani v 
Prilogi 9. 
 
 
5.4.4.3 Prototipi oziroma modelne rešitve vzorčnih primerov P + R središč 
 
V Prilogi 10 so prikazani vzorčni primeri ureditve središč P+R in sicer: 

 vzorčni primer XL za največja središča P+R, 

 vzorčni primer L za vzdolžno postavitev zemljišča, 

 vzorčni primer L za kvadratno zemljišče z dodatnimi programi, 

 vzorčni primer M za kvadratno zemljišče brez dodatnih programov in 

 vzorčni primer S za manjša središča P+R. 
 
 
5.4.4.4 Principi podrobnejšega oblikovanja središča P+R 
 
Posamezni elementi oblikovanja P+R so shematsko prikazani na primeru srednje velikega (M) središča 
P+R, veljajo pa za vse velikosti in postavitve. Gre za priporočila, ki se upoštevajo povsod, kjer je to 
mogoče. Na ta način se principi oblikovanja lahko aplicirajo tudi na konfiguracije, ki ne morejo slediti 
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nobenemu od prototipov oziroma modelnih rešitev postavitve središča P+R, pa se vseeno dosega 
enotnost oblikovanja in kakovosti javnega prostora na posameznem središču sistema P+R. 
 

 

Slika 5.8: Pogled iz zraka na P+R (vir:IPOP, 2013) 
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Slika 5.9: Zasnova podrobnejšega oblikovanja središča P+R (vir:IPOP, 2013) 
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5.5 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV VSEBINE 

 
Dimenzioniranje elementov vsebine izhaja predvsem iz študije primerov in iz študije literature. Vsebina je 
razdeljena na osnovno in spremljevalno z dodatno rabo. 
 
 

5.5.1 Osnovna vsebina glede na povpraševanje, ponudbo 

Za vse elemente vsebine P+R središč so določeni pogoji, pri katerih se elementi aplicirajo in 
dimenzioniranje obsega oz. velikosti vsebine. Za osnovno vsebino so prikazani v Prilogi 11. 
 
 

5.5.2 Spremljevalne dejavnosti in dodatna raba 

Za vse elemente spremljevalnih dejavnosti in dodatne rabe P+R središč so določeni pogoji, pri katerih se 
ti aplicirajo in dimenzioniranje obsega oz. velikosti dejavnosti in dodatne rabe. Za spremljevalne 
dejavnosti in dodatno rabo so prikazani v Prilogi 12. 
 
 

5.6 UVRSTITEV P+R SREDIŠČ V TIPOLOŠKO MATRIKO 

 
Središča P+R so uvrščena v tipološko matriko, ki je pri projektiranju podlaga za dimenzioniranje opreme 
in izdelavo kartončka posamezne lokacije. V sistemu so upoštevana tudi parkirišča pri železniških 
postajah SŽ v regiji, ki sicer niso obravnavana v projektu, za razumevanje delovanja sistema kot celote v 
okviru regije pa so pomembna. Sistem dnevnih migracij v Ljubljano z vlaki SŽ sicer presega meje 
Ljubljanske urbane regije, vendar postaje izven regije niso zajete v shemo. 
 
Lokacije so razvrščene v grobem glede na tri skupine kriterijev: 

 vpetost v prometni sistem, 

 vpetost v naselje, 

 dodatne možnosti izrabe. 
 
V matriki so središča opredeljena z A, B oz. C za vsakega od kriterijev, v treh ločenih podrobnejših 
matrikah pa so podrobneje opredeljena po podrobnejših kriterijih za vsako skupino. Ker so predvsem 
dodatne možnosti izrabe vezane na sistem kot celoto, je treba sistem gledati tudi prostorsko. Za lažje 
razumevanje sistema kot prostorske celote je zato pripravljena tudi pregledna shema celotnega sistema. 
Tabelarično je topološka matrika vpetosti v prometni sistem, v naselje in dodatne možnosti izrabe 
prikazana v Prilogi 13. 
 
Rezultat dimenzioniranja elementov za vsa P+R središča je prikazan v tipološki matriki opremljenosti v 
Prilogi 14. Na podlagi matrike so izdelani kartončki za vse P+R lokacije. Kartonček za središče 01-01 
"Pri Gorjancu" je vzorec, kartončki za vse projektno obravnavane lokacije so del poglavja 5.4 – Skupine 
središč. V nadaljevanju je na prvi sliki prikazana Shema P+R središč v Ljubljanski urbani regiji, nato še 
vzorčen primer legende kartončka in kartončka opremljenosti za središče in 01-01 "Pri Gorjancu".  
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Slika 5.10: Shema P+R središč v Ljubljanski urbani regiji (vir:IPOP, 2013) 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 5.11: Legenda kartončka opremljenosti (vir:IPOP, 2013)  

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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Slika 5.12: Vzorec kartončkov opremljenosti (vir:IPOP, 2013) 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 

   

114 

6 FAZNOST UVEDBE RUMENIH PASOV NA OBSTOJEČIH 
PROMETNIH POVRŠINAH 

 
V predhodnih poglavjih poročila sta bila obravnavana scenarij brez dodatnih rumenih pasov in scenarij z 
rumenimi pasovi na dodatnih voznih površinah. V nadaljevanju je podana preveritev scenarija uvajanja 
rumenih pasov na obstoječi prometni infrastrukturi in primerjava z ostalimi scenariji. Pri določitvi odsekov 
z rumenimi pasovi za preveritev smo izhajali iz smernic naročnika in prometno-tehnične analize.   
 
Na sliki 6.1 je predstavljeno stanje prometnega omrežja s predvidenimi ukrepi po scenariju RP na 
obstoječi prometni infrastrukturi. Ta scenarij je bil oblikovan na osnovi predvidenih ukrepov prometne 
politike MOL in strokovne presoje. Scenarij RP na obstoječi prometni infrastrukturi predvideva: 

 zaporo Slovenske ceste za osebni motorni promet med Šubičevo cesto in Gosposvetsko cesto,  

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Dunajski cesti med Tivolsko 
cesto in Ruskim carjem z navezavo do Centra Stožice,  

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Barjanski cesti med Aškerčevo 
ceste in P+R na Barju, 

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Celovški cesti med Tivolsko 
cesto in Drenikovo ulico, 

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Gosposvetski cesti ter 
Dalmatinovi in Tavčarjevi ulici, 

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Aškerčevi cesti med trgom 
MDB in Slovensko cesto in  

 odvzem voznih pasov za osebna vozila in s tem pridobitev RP na Zoisovi cesti in Karlovški cesti 
med Slovensko cesto in predorom pod Gradom. 

 
 

 

Slika 6.1: Prometno omrežje - scenarij RP na OPP (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Za vse tri scenarije:  

 scenarij brez (dodatnih) rumenih pasov, 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 
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 scenarij z rumenimi pasovi (dodatne vozne površine), 

 scenarij z rumenimi pasovi na obstoječih voznih površinah in z zaporo za motorni promet v 
ožjem centru (razen za JPP), 

 
sta bili analizirani dve različici: 

 brez projekta (obstoječe P+R lokacije), 

 s projektom (obstoječe in nove P+R lokacije). 
 
Različice so bile ekonomsko in prometno vrednotene in med seboj primerjane. Rezultati so podani v 
nadaljevanju. 
 

6.1 REZULTATI DRUŽBENOEKONOMSKEGA VREDNOTENJA RAZLIČIC 
SCENARIJEV 

 
Na Sliki 6.2 je prikazana primerjava družbenoekonomskega vrednotenja med različicami scenarijev, 
katero zajema stroške vseh uporabnikov (motoriziranih, nemotoriziranih, JPP, P+R), stroške obratovanja 
in vzdrževanja ter eksterne stroške (onesnaževanje zraka in podnebnih sprememb, hrup, nesreče). Z 
zeleno barvo so označene pozitivne družbenoekonomske koristi oziroma učinki, z rdečo pa negativne 
družbenoekonomske koristi oziroma učinki. 
 

 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
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Slika 6.2: Primerjava družbenoekonomskega vrednotenja med različicami scenarijev (vir: OMEGA 
Consult, d.o.o., 2013) 

Ugotovljeno je bilo, da bi izgradnja sistema P+R v LUR pri scenariju brez rumenih pasov znižala 
družbene stroške (pozitivne ekonomske koristi oziroma učinki). Enako bi bilo tudi pri scenariju z rumenimi 
pasovi (dodatne vozne površine), pri čemer bi že sama izgradnja dodatnih voznih površin za JPP (rumeni 
pas) znižala družbene stroške, katere bi z nadgradnjo s sistemom P+R še dodatno znižali. 
 
Po drugi strani bi uvedba rumenih pasov na obstoječih voznih površinah in zapora v mestnem središču za 
motorni promet povečala družbene stroške (negativne ekonomske koristi oziroma učinki) glede na 
preostala dva scenarija. Družbeni stroški tega scenarija bi bili v obeh različicah, brez ali s sistemom P+R 
v LUR, večji kot v ostalih dveh scenarijih, tudi če dodatnih P+R lokacij sistema LUR v teh dveh scenarijih 
ne zgradimo. V primeru uvedbe ukrepov (odvzem pasu in zapora za osebni motorni promet) brez 
izgradnje sistema P+R v LUR bi bili družbeni stroški višji in bi poslabšali prometne razmere.  
 
Glede na scenarij brez rumenih pasov je največ negativnih koristi zaradi podaljšanja potovalnih časov 
uporabnikov osebnih vozil. Pozitivne koristi omenjenih ukrepov pa je pričakovati zlasti na potovalnih časih 
uporabnikov javnega potniškega prometa ter na t.i. eksternih koristih, ki so rezultat zmanjšanja števila 
nesreč in hrupnih obremenitev ter manjšega onesnaževanja zraka.  
 
Omenjena ukrepa imata negativni družbenoekonomski vpliv tudi v obdobjih dneva, ko je povpraševanje 
zaradi drugačnih namenov potovanj po P+R manjše (npr. izvenkonično obdobje). Če bi rumene pasove 
na obstoječih površinah uvedli še na preostalih mestnih vpadnicah, bi se družbeni stroški še dodatno 
povečali. 
 
Slika 6.3 prikazuje družbene koristi kot posledica uvedbe rumenih pasov na obstoječih prometnih 
površinah. Koristi so izračunane za celo leto 2012. Pri tem je upoštevano: 

 primerjalno omrežje je scenarij brez rumenih pasov s sistemom P+R, 

 omrežje s projektom je scenarij z RP na obstoječih prometnih površinah s sistemom P+R. 
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Slika 6.3: Družbene koristi zaradi uvedbe rumenih pasov na obstoječih prometnih površinah, 
upoštevaje izvedbo projekta P+R, v EUR v letu 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Rezultat izračuna družbenih koristi kaže, da bi imela uvedba RP na obstoječih prometnih površinah 
pozitivne eksterne učinke zaradi zmanjšanja stroškov prometnih nesreč, hrupa, onesnaženja zraka in 
vplivov na podnebne spremembe. Negativne učinke pa bi imela uvedba RP na obstoječih prometnih 
površinah na skupne stroške uporabnikov (povečajo se stroški potnikov v osebnih avtomobilih, zmanjšajo 
pa stroški potnikov v javnem prometu in uporabnikov P+R, vendar je povečanje stroškov potnikov v 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 

   

117 

osebnih vozilih večje, kot je prihranek uporabnikov JPP in P+R) ter na stroške izvajalcev javnega prevoza 
in vzdrževanja sistema P+R. Skupni učinek uvedbe RP na obstoječih prometnih površinah na družbene 
stroške je negativen. Podrobnejša primerjava scenarija RP po izbranih OPP glede na scenarij brez RP je 
podana v naslednjem poglavju. 
Največ družbenih koristi glede na gornjo analizo prinaša scenarij z rumenimi pasovi (dodatne vozne 
površine), medtem ko z uvedbo rumenih pasov na obstoječih voznih površinah in z zaporo za motorni 
promet v ožjem centru (razen za JPP) poslabšamo dostopnost osebnim vozilom in izboljšamo dostopnost 
javnemu prometu, vendar je skupna dostopnost vseh potnikov slabša.. Nadgradnja sistema P+R po 
predlaganem osnovnem scenariju brez upoštevanja rumenih pasov se lahko izvede po izboljšavi 
ponudbe JPP (z uvedbo dodatnih voznih površin za JPP). Faznost nadgradnje sistema P+R bo na 
podlagi družbenoekonomskega vrednotenja nadgradnje obravnavana v poročilu ključne aktivnosti 4: 
Faznost gradnje. 
 

6.2 PRIMERJAVA SCENARIJA RP NA IZBRANIH OBSTOJEČIH PROMETNIH 
POVRŠINAH S SCENARIJEM BREZ RP  

 
V scenariju z rumenimi pasovi na obstoječi vozni površini (Dunajska cesta, del Celovške ceste, ter 
Aškerčeva in Zoisova samo v smer proti centru) in zapori dela Slovenske ceste za motorni promet (razen 
avtobuse) se zaradi zmanjšanja kapacitete na teh cestah del potnikov (vozil) preusmeri na vzporedne 
ceste, del pa na javni potniški promet. 
 
Število vozil na odsekih z odvzetimi voznimi pasovi se v koničnih obdobjih zmanjša do maksimalne urne 
prepustnosti, povečajo pa se obremenitve na vzporednih cestah: Štajerska cesta, Slovenčeva cesta, 
Večna pot, Ljubljanski AC obroč – v zlasti zahodni del in druge ceste.  
 
Poveča se uporaba javnega potniškega prometa, zlasti ob koridorjih z uvedenimi  rumeni pasovi in iz 
bližnjih zaledjih (Dunajska cesta in Celovška cesta) in skozi center mesta Ljubljana. Poveča se tudi 
uporaba P+R prestopnih točk, zlasti s ponudbo rumenih pasov. Uporaba JPP iz ostalih smeri v center 
mesta se poveča v manjšem obsegu. Zaradi povečane rabe JPP in P+R je potrebno uvesti dodatno 
ponudbo JPP (dodatni odhodi in servisni kilometri). 
 
Z omenjenim ukrepom (odvzeti vozni pas motoriziranemu prometu + zapora dela Slovenske ceste), se 
poslabša časovna dostopnost centra mesta z osebnimi vozili, izboljša pa se dostopnost z javnim 
transportom, vendar samo na delih z rumenim pasom. Razlika časovne dostopnost je prikazana v Prilogi 
3.3. 
 
Primerjava prometnih obremenitev tega scenarija s scenarijem brez rumenih pasov je prikazana v Prilogi 
3.2, ločeno za osebna vozila in javni potniški promet.  
 
Zelena barva pri razliki prometnih obremenitev osebnih vozil prikazuje zmanjšanje števila osebnih vozil 
scenarija z rumenimi pasovi na obstoječi vozni površini – različica »s projektom« glede na scenarij brez 
rumenih pasov – različica »s projektom«, rdeča pa povečanje. 
 
Zelena barva pri razliki prometnih obremenitev javnega potniškega prometa prikazuje povečanje števila 
potnikov scenarija z rumenimi pasovi na obstoječi vozni površini – različica »s projektom« glede na 
scenarij brez rumenih pasov – različica »s projektom«, rdeča pa zmanjšanje. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati in primerjava Scenarija RP na obstoječih prometnih površinah s 
Scenarijem brez RP po prometnih kazalnikih, in sicer:  
 

 kazalnik 1 - izbira prometnega sredstva motoriziranega prometa, 

 kazalnik 2 - število potrebnih parkirnih mest v P+R središčih za osebna vozila, 

 kazalnik 3 - prometne obremenitve uporabnikov P+R na prometnem omrežju kot potnikov in kot 
voznikov osebnih vozil, 

 kazalnik 4 - časovne izohrone dostopnosti za osebna vozila,  

 kazalnik 5 - časovne izohrone dostopnosti za potnike JPP, 

 kazalnik 6 - onesnaževanje zraka z izpušnimi plini 

 kazalnik 7 – hrup in 
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 kazalnik 8 – prometne nesreče 
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6.2.1 Izbira prometnega sredstva motoriziranega prometa 

Primerjava ocene izbire prometnega sredstva motoriziranega prometa je med obravnavanima 
scenarijema izdelana na omrežjih s projektom v jutranji konični uri leta 2012. Obseg prometa z izvorom ali 
ciljem v MOL, izražen v številu potovanj na uro, je prikazan na sliki 6.4. 
 

Izbira prometnega sredstva potovanj z izvorom ali ciljem v MOL,

različici s projektom, jutranja konična ura 2012
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Slika 6.4: Izbira prometnega sredstva motoriziranega prometa (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
V jutranji konični uri leta 2012 bi med potovanji z izvorom ali ciljem v MOL na omrežju s projektom 
predstavljala: 

 v scenariju brez RP potovanja z osebnim avtom 78% vseh motoriziranih potovanj, potovanja z 
JPP 19,6% ter P+R potovanja 2,4% vseh motoriziranih potovanj, 

 v scenariju RP na izbranih obstoječih prometnih površinah potovanja z osebnim avtom 75,2% 
vseh motoriziranih potovanj, potovanja z JPP 22,1% ter P+R potovanja 2,7% vseh motoriziranih 
potovanj. 
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6.2.2 Število potrebnih parkirnih mest za osebna vozila v P+R središčih 

 
V tabeli 6.1 je tabelarično in na slikah 6.5 in 6.6 grafično za vse tri scenarije prikazano povpraševanje po 
parkirnih mestih za osebna vozila v P+R središčih.  
 

Tabela 6.1: Število parkirnih mest za osebna vozila v P+R središčih (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 
2013) 
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P+R Barje MOL 703 796 675 798 797 

P+R Črnuče MOL 271 612 340 571 432 

P+R Stanežiče MOL 135 186 288 537 198 

P+R Pri Gorjancu MOL 262 303 297 413 274 

P+R Medvode Medvode 106 150 178 252 153 

P+R Zadobrova MOL 129 139 257 269 159 

P+R Litija Litija 169 171 172 171 168 

P+R Bizovik MOL 211 210 214 213 205 

P+R Polje MOL 109 147 170 201 75 

P+R Grosuplje Grosuplje 102 156 107 157 120 

P+R Škofljica Škofljica 84 94 89 95 97 

P+R Domžale Domžale 96 186 95 198 101 

P+R Rudnik MOL 242 244 237 241 234 

P+R Trzin Trzin 76 76 75 77 77 

P+R Kamnik Kamnik 0 16 0 19 1 

P+R Brezovica  Brezovica 47 61 65 111 50 

P+R Vrhnika Vrhnika 26 40 33 55 30 

P+R Ivančna Gorica Ivančna Gorica 22 41 23 41 26 

P+R Vodice Vodice 5 5 13 15 11 

P+R Dobrova Dobrova 15 16 20 27 18 

P+R Ig Ig 32 36 36 35 36 

P+R Dobrepolje  Dobrepolje 4 5 4 5 4 

P+R Moravče Moravče 2 2 2 3 2 

PH Stožice MOL 515 570 552 698 665 

P+R Studenec MOL 191 191 189 190 190 

P+R Dolgi most MOL 368 364 367 364 366 

P+R Rodica Domžale 13 18 11 18 12 

 
 



 Napaka! Če želite uporabiti Heading 1 za besedilo, za katerega želite, da se 
pojavi tukaj, uporabite zavihek »Osnovno«. 

   

121 

 

Slika 6.5: Število parkirnih mest za osebna vozila v P+R središčih (scenarij brez RP, scenarij z RP 
in scenarij RP na obstoječih prometnih površinah) za leto 2012 (vir: OMEGA Consult, 
d.o.o., 2013) 
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Slika 6.6: Število parkirnih mest za osebna vozila v P+R središčih na območju Ljubljane (scenarij 
brez RP, scenarij z RP in scenarij RP na obstoječih prometnih površinah) za leto 2012 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Glede na scenarij brez rumenih pasov je največji prirast povpraševanja na lokacijah ki so v neposrednem 
zaledju vpadnic z odvzetimi voznimi pasovi za osebni motorni promet: Črnuče, Stožice in Barje.  
 
 

6.2.3 Prometne obremenitve uporabnikov P+R na prometnem omrežju kot potnikov in kot 
voznikov osebnih vozil 

V nadaljevanju so prikazane prometne obremenitve uporabnikov sistema P+R (osebnih vozil in JPP) na 
cestnem omrežju v jutranji konici leta 2012. 
 
Prometne obremenitve uporabnikov sistema P+R (osebnih vozil in JPP) na cestnem omrežju v 
popoldanski konici so prikazane v Prilogi 3.1. 
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Slika 6.7: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R, jutranja konica, 
scenarij RP na obstoječih prometnih površinah, leto 2012 (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 

 

Slika 6.8: Prometne obremenitve (osebnih vozil in JPP) uporabnikov sistema P+R na območju 
Ljubljane, jutranja konica, scenarij RP na obstoječih prometnih površinah, leto 2012 (vir: OMEGA 

Consult, d.o.o., 2013) 
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6.2.4 Časovne izohrone dostopnosti za osebna vozila 

Na spodnjih dveh slikah so za primerjavo prikazane izohrone časovne dostopnosti osebnih vozil po 
scenariju brez RP in po scenariju RP na obstoječih prometnih površinah. Iz slik je razviden obseg 
poslabšanja časovne dostopnosti za osebna vozila po scenariju RP na obstoječih prometnih površinah.   
 

  

Slika 6.9: Izohrone časovne dostopnosti iz centra mesta za osebna vozila – scenarij brez RP, leto 
2012 v popoldanski konici (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 6.10: Izohrone časovne dostopnosti iz centra mesta za osebna vozila – scenarij RP na 
obstoječih prometnih površinah, leto 2012 v popoldanski konici (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

6.2.5 Časovne izohrone dostopnosti za potnike JPP 

Na spodnjih dveh slikah so za primerjavo prikazane izohrone časovne dostopnosti potnikov JPP po 
scenariju brez RP in po scenariju RP na obstoječih prometnih površinah. Iz slik je razviden obseg 
izboljšanja časovne dostopnosti za potnike JPP po scenariju RP na obstoječih prometnih površinah.   
 

 

Slika 6.11: Izohrone časovne dostopnosti iz centra mesta za potnike JPP  – scenarij brez RP, leto 
2012 v popoldanski konici (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 6.12: Izohrone časovne dostopnosti iz centra mesta za potnike JPP  – scenarij RP na 
obstoječih prometnih površinah, leto 2012 v popoldanski konici (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

6.2.6 Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini 

Na Sliki 6.13 je prikazana primerjava eksternih stroškov onesnaževanja zraka z izpušnimi plini in 
podnebnih sprememb na vplivnem območju, med scenarijem brez RP in scenarijem z RP na obstoječih 
prometnih površinah za leto 2012. V obeh primerih so stroški scenarija z RP na obstoječih prometnih 
površinah minimalno nižji od scenarija brez RP. 
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Slika 6.13: Primerjava stroškov onesnaženja zraka z izpušnimi plini in podnebnih sprememb 
scenarija brez RP in scenarija z RP na obstoječih prometnih površinah v letu 2012 (v €) 
(vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
Skupne količine izbranih dveh polutantov so predstavljene na sliki 6.14. V obeh primerih se pri scenariju z 
RP na obstoječih prometnih površinah zmanjša količina polutantov na območju LUR-a, in sicer se CO2 
zmanjša za cca 0,25% in količina NOx za cca 0,13%.  
 
Največje zmanjšanje polutantov pri scenariju z RP na obstoječih prometnih površinah je v strogem 
središču mesta Ljubljana (na območju zapore). Zmanjšanje polutantov je tudi na določenih preostalih 
delih mesta, vendar minimalno, medtem ko je na določenih delih mesta povečana količina polutantov, kar 
je posledica preusmeritve prometnih tokov zaradi zgostitev prometa na vpadnicah z ukrepom (odvzet 
vozni pas) in poslabšanja prometnih razmer. 
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Slika 6.14: Primerjava količine polutantov (CO2 in NOx) scenarija brez RP in scenarija z RP na 
obstoječih prometnih površinah na območju LUR-a (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 

 
V nadaljevanju je na slikah prikazan kazalnik onesnaženosti zraka z izpušnimi plini na območju MOL. 
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S prometom povezani izpusti povzročajo škodo ljudem, biosferi, zemlji, vodi, zgradbam in materialom. Z 
izračunom količine posameznega polutanta smo naredili primerjavo emisij polutantov (CO2, CH4, NHMC, 
NOx, N2O, PM in SO2) v obravnavanem obdobju leta 2012. Primerjava med scenarijem brez rumenih 
pasov in scenarijem z rumenimi pasovi na obstoječi prometni površini je pokazala, da se količina 
polutantov v dopoldanski konični uri na območju MOL-a zmanjša za skoraj 2%, medtem ko je zmanjšanje 
na območju celotnega LUR-a za dober odstotek. Največje zmanjšanje polutantov v dopoldanski konični 
uri je v mestni četrti Center, in sicer za okoli 7%, medtem ko je v popoldanski konični uri manjše, in sicer 
za okoli 2%. Tako je na območju samega središča mesta količina polutantov bistveno manjša, obenem 
pa se minimalno povečajo polutanti v ostalem delu mestne četrti Center. 
 
Manj polutantov je tudi na območju Šiške, Črnuč in Rudnika, medtem ko se količina polutantov poveča na 
območju Vič-a in vzhodnega dela Ljubljane, kar je posledica preusmeritve prometnih tokov na vzporedne 
ceste. 
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Slika 6.15: Primerjava emisij polutantov (CO2, CH4, NHMC, NOx, N2O, PM in SO2) obravnavanega 
obdobja v letu 2012 med scenarijem brez RP in scenarijem z RP na obstoječih prometnih 
površinah za različne predele Mestne občine Ljubljana (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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6.2.7 Hrup in prometne nesreče 

Na spodnjih slikah je prikazana primerjava stroškov hrupa in prometnih nesreč na vplivnem območju 
projekta. Eksterni stroški hrupa in prometnih nesreč scenarija brez RP so minimalno višji od scenarija z 
RP na obstoječih prometnih površinah (OPP). 
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Slika 6.16: Primerjava stroškov hrupa scenarija brez RP in scenarija z RP na obstoječih prometnih 
površinah (OPP) v letu 2012(v €) (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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Slika 6.17: Primerjava stroškov prometnih nesreč scenarija brez RP in scenarija z RP na obstoječih 
prometnih površinah (OPP) v letu 2012 (v €) (vir: OMEGA Consult, d.o.o., 2013) 
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7 SEZNAM PRILOG V POSEBNI PRILOGI POROČILA 
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