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Priloga

1 UVOD
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 predstavlja priložnost za dodatne
spremljevalne vsebine. Skupaj z ostalimi premišljenimi ukrepi v okviru prometne politike prinaša 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 je za
lokacije P+R cilj izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ki bo omogočila črpanje evropskih
sredstev.
V projekt P+R je vključenih 16 občin, ki tangirajo na območje Osrednjeslovenske regije. Regija beleži
veliko število dnevnih migracij delovno aktivnega prebivalstva z visoko stopnjo motorizacije. Prometna
infrastruktura v predmetnih občinah je urejena in občine so dobro dostopne po evropskem in slovenskem
avtocestnem omrežju. Na območju teh občin se nahaja 9% vseh državnih cest in 12% občinskih cest. Pri
pregledu dejavnosti mestnega potniškega prometa je prisoten trend upadanja števila prepeljanih
potnikov, podobno stanje je tudi na področju železniškega prometa. Glede na ugotovljeno stanje je
projekt Mreža P+R zbirnih središč LUR investicija, ki bo imela pozitivni učinek na uporabo javnega
potniškega prometa in ima mesto v številnih razvojnih dokumentih.

2 LOKACIJA P+R SREDIŠČ
Izhodiščni nabor 22-ih P+R središč, ki je bil določen z razpisno dokumentacijo za izvedbo projekta Mreža
P+R zbirnih središč LUR, je vhodni podatek za določitev makrolokacij P+R središč. Za določitev
končnega nabora lokacij P+R v LUR so bile preverjene izhodiščne makrolokacije, z občinami so bili
izvedeni usklajevalni sestanki z namenom potrditve makrolokacij središč P+R, opravljeni terenski ogledi
lokacij s preveritvijo lokalnih značilnosti lokacij in identitete prostora ter pridobljeni vsi razpoložljivi
prostorski podatki, ki narekujejo možen prostorski razvoj na potrjenih lokacijah.
Končni izoblikovan nabor P+R središč v LUR predstavlja 27 lokacij (od tega štiri že izvedena središča
P+R), ki so bile usklajene z naročnikom ter preverjene s prometnim modelom. Na podlagi pridobljenih
informacij in gradiv so bili analizirani vsi obstoječi in nastajajoči prostorski akti države in občin, sektorski
razvojni dokumenti in programi ter aktualni razvojni dokumenti sodelujočih občin, pri čemer so bile
upoštevane tudi njihove potrebe in želje, pri določitvi lokacij P+R pa so bile upoštevane tudi znane
omejitve v prostoru s strani nosilcev urejanja prostora.
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Slika 1: Obstoječe in predvidene P+R lokacije na območju LUR

3 POVPRAŠEVANJE PO P+R
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.
Ciljna skupina projekta so osebe, ki se večinoma z osebnim avtom večkrat vozijo na istih relacijah in
ostajajo na cilju dlje časa, zlasti v območjih s strožjim prometnim režimom (mestna središča, območja z
omejenim parkiranjem, območja z omejitvami za motoriziran promet, idr.) – predvsem dnevni delovni
migranti znotraj regije in dnevni delovni migranti, ki prihajajo iz drugih regij. Na osnovi podatkov iz
prometne študije je tako v LUR takšnih oseb na povprečni delovni dan 120.000, pri čemer je 65%
delovnih migrantov, 18% migrantov s ciljem v izobraževalnih ustanovah in 17% oseb, ki potujejo zaradi
drugih namenov.
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Tabela 1: Ciljna skupina projekta
%
Delovni migranti
Migranti s ciljem v izobraževalnih ustanovah
Osebe, ki potujejo zaradi drugih namenov
SKUPAJ

65%
18%
17%
100%

Število
78.000
21.600
20.400
120.000

Število potencialnih uporabnikov P+R je odvisno od prej omenjenih dejavnikov ter števila in prostorske
umestitve lokacij P+R. Koliko od potencialnih potnikov je takih, ki so po prometnem modelu pripravljeni
spremeniti potovalne navade, je razvidno iz prirasta potnikov na posameznem P+R (to so potniki, ki se
sedaj večinoma vozijo z avtom in bodo po uvedbi P+R uporabljali P+R in JPP). Potencialne uporabnike
lahko razdelimo v naslednje skupine:
 dnevne delovne migrante: torej tisti, ki potujejo v mestna središča – zaposlene delovno aktivne
osebe, ki danes na delo večinoma potujejo z avtom in ostajajo tam dlje časa;
 osebe, ki potujejo v šolo (kot vozniki ali sopotniki v avtu);
 osebe, ki potujejo zaradi drugih namenov (5% takih).
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 2: Povpraševanje po posameznem P+R središču
Zap.št.

P+R središče

Občina

Št.
potnikov2012

Št.
potnikov2032

Prirast
potnikov 2012

Ocenjeno št.
parkirnih mest

1

P+R Pri Gorjancu

MOL

314

364

314

303

2

P+R Barje

MOL

844

955

844

796

3

P+R Rudnik

MOL

290

293

290

244

4

P+R Bizovik

MOL

253

252

253

210

5

P+R Polje

MOL

131

176

131

147

6

P+R Zadobrova

MOL

155

167

155

139

7

P+R Črnuče

MOL

325

734

325

612

8

P+R Stanežiče

MOL

162

223

162

186

9

P+R Brezovica

Brezovica

56

73

56

61

10

P+R Dobrova

Dobrova

18

19

14

16

11

P+R Domžale

Domžale

115

223

68

186

12

P+R Grosuplje

Grosuplje

122

187

46

156

13

P+R Ivančna Gorica

Ivančna Gorica

26

49

2

41

14

P+R Kamnik

Kamnik

0

19

0

16

15

P+R Litija

Litija

203

205

47

171

16

P+R Medvode

Medvode

127

180

127

150

17

P+R Moravče

Moravče

2

2

0

2

18

P+R Škofljica

Škofljica

101

113

101

94

19

P+R Trzin

Trzin

91

91

91

76

20

P+R Dobrepolje

Dobrepolje

5

6

5

5

21

P+R Vodice

Vodice

6

6

6

5

22

P+R Vrhnika

Vrhnika

31

48

31

40

23

P+R Ig

Ig

Skupaj

38

43

26

36

3.415

4.428

3.094

3.692
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4 DIMENZIONIRANJE ŠT. PARKIRNIH MEST
Sprojektirano število parkirnih mest izhaja iz ocene povpraševanja po storitvi P+R do vključno leta 2032
ter tehnoloških omejitev na danih lokacijah. Idejne zasnove in idejni projekti so izdelani tako, da v
nekaterih primerih obsegajo več kot javni del P+R, ki je predmet projekta Mreža zbirnih središč P+R v
LUR, torej celotno rešitev P+R. Za potrebe projekta in v dokumentih DIIP je upoštevan samo javni del, za
tega so določeni tudi stroški izvedbe.
Tabela 3: Število parkirnih mest P+R središč ter stroški izvedbe P+R
Zap.
št.

P+R
središče

Število parkirnih Število parkirnih Število parkirnih
Izvedba P+R
mest (IDZ)*
mest *(IDP)
mest (DIIP)

Stroški izvedbe Stroški izvedbe
P+R
P+R (EUR) na
(EUR z DDV)
parkirno mesto
5.024.923
16.421

1

Pri Gorjancu

315

310

302 parkirni plato

2

Barje

811

811

796 parkirni plato

13.460.617

16.910

3

Rudnik

259

252

243 parkirni plato

4.785.497

19.693

4

Bizovik

233

233

210 parkirni plato

1.753.760

8.351

5

Polje

215

215

147 parkirni plato

1.005.387

6.839

6

Zadobrova

266

266

138 parkirni plato

999.327

7.241

7

Črnuče

617

617

612 parkirni plato

4.503.490

7.287

8

Stanežiče

550

550

186 parkirni plato

1.836.873

9.876

9

Brezovica

197

197

61 parkirni plato

1.699.024

27.853

10

Dobrova

31

31

171.646

10.728

11

Domžale

238

238

3.604.911

19.381

12

Grosuplje

285

285

16 parkirni plato
garažna
186
stavba
garažna
156
stavba

5.237.990

33.577

40

40

40 parkirni plato

352.581

8.815

14

Ivančna
Gorica
Kamnik

30

30

16 parkirni plato

228.143

14.259

15

Litija

165

165

165 parkirni plato

839.202

5.086

16

Medvode

262

262

150 parkirni plato

1.161.416

7.743

17

Moravče

72

72

6 parkirni plato

99.613

16.602

18

Škofljica

88

88

88 parkirni plato

483.845

5.498

19

Trzin

76

86

76 parkirni plato

324.482

4.270

20

Dobrepolje

76

76

6 parkirni plato

104.292

17.382

21

Vodice

170

185

6 parkirni plato

213.857

35.643

22

Vrhnika

60

60

41 parkirni plato

279.807

6.995

23

Ig

35

35

35 parkirni plato

202.049

5.773

48.372.734

13.106

13

5.091
5.104
Skupaj
*Celotna rešitev P+R, vključno z območjem, ki ni predmet projekta.

3.682

5 TEHNOLOŠKE VARIANTE
Na podlagi izdelane analize scenarijev izvedbe P+R je bil izbran scenarij brez upoštevanja rumenih
pasov po OPN MOL. Za izbrani scenarij je bila opravljena analiza različnih tehnoloških variant. Glede na
tehnološke možnosti izvedbe posameznega P+R so analizirane tri variante, in sicer varianta 1- izgradnja
parkirnega platoja-parkirišča v sistemu P+R, varianta 2 - izgradnja parkirnega platoja-parkirišča v sistemu
P+R in parkirna mest v več nadstropjih – garažna hiša na posameznih P+R (z načinom izgradnje tip
sistem Domžale), varianta 3 - izgradnja parkirnega platoja-parkirišča v sistemu P+R in parkirna mest v
več nadstropjih – garažna hiša na posameznih P+R (z načinom izgradnje tip sistem Grosuplje). Na
osnovi izračunov je ugotovljeno, da je varianta z izgradnjo parkirnih platojev-parkirišča z vidika finančne in
ekonomske analiza najprimernejša in optimalna, saj so koristi projekta večje od stroškov, ki nastajajo pri
varianti 1. Pri variantah 2 in 3 (izgradnja garažne hiše) so stroški investicije višji od koristi, ki jih projekt
ustvarja.
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Celotna vrednost izbrane variante je ocenjena na 39.947.966 EUR brez davka na dodano vrednost
oziroma 48.372.734 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Investicijske vrednosti so povzete iz
izdelanih Idejnih zasnov, za javni del P+R, ki je predmet projekta. Investicija zajema dela na področju
prometne ureditve, komunalno ureditev, opremo, odkupo zemljišč, v primeru, da je potrebno, tudi stroške
arheoloških izkopavanj. Prav tako so ocenjeni stroški projektne dokumentacije ter stroški nadzora in
obveščanja javnosti. Poleg investicije v gradnjo je v finančni analizi upoštevana tudi investicija v
upravljanje sistema v višini 424.000 EUR (brez DDV).

6 OPREMLJENOST P+R SREDIŠČ
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).

7 IZVEDLJIVOST P+R SREDIŠČ
Izgradnja večine P+R središč je izvedljiva že na podlagi določil veljavnih občinskih prostorskih načrtov oz.
so potrebne majhne spremembe veljavnih prostorskih aktov, kot so npr. sprememba podrobnih
prostorskih izvedbenih pogojev (P+R Pri Gorjancu, P+R Barje, P+R Rudnik, P+R Bizovik, P+R Polje, P+R
Zadobrova, P+R Črnuče, P+R Stanežiče, P+R Domžale, P+R Grosuplje, P+R Kamnik, P+R Litija, P+R
Škofljica, P+R Trzin, P+R Dobrepolje in P+R Vrhnika), Občina Ivančna Gorica ima na lokaciji P+R že
sprejet OPPN (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center
(Ur.l.RS št. 95/12), Občina Ig pa ima izdelan skladen PGD projekt z vsemi potrebnimi soglasji.
P+R središča, za izvedbo katerih bo potrebno še sprejeti ustrezne občinske planske akte (sprememba
namenske rabe prostora) oz. spremeniti veljavne občinske planske akte (sprememba veljavnih določil,
sprememba namenske rabe prostora), so P+R Bizovik, P+R Polje, P+R Zadobrova, P+R Črnuče in P+R
Stanežiče (potreben sprejem OPPN-jev), P+R Brezovica (potreben sprejem OPN), P+R Dobrova
(potrebna sprememba veljavnega OPN), P+R Medvode (potreben sprejem OPN), P+R Moravče
(potreben sprejem OPN) in P+R Vodice (potreben sprejem OPN).
Nekaj lokacij P+R središč je pogojenih z izgradnjo ureditev, ki so načrtovane z državnimi prostorskimi
načrti (DPN): središča P+R Barje, P+R Rudnik in P+R Dobrova so pogojena z izvedbo ureditev DPN za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov
Gradec, središči P+R Stanežiče in P+R Medvode sta pogojeni z izvedbo ureditev DPN za navezovalno
cesto Jeprca–Stanežiče–Brod, P+R središče Brezovica pa je pogojeno z izgradnjo ureditev DPN za
priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika.
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Tabela 4: Usklajenost P+R središč z državnimi in občinskimi prostorskimi akti, stanje januar 2014
Zap.
št.

P+R
središče

1

Pri
Gorjancu

2

Barje

3
4

Občina

Usklajenost z
novimi
občinskimi
prostorskimi
akti (OPN)

Usklajenost z
veljavnimi
občinskimi
prostorskimi akti

Državni prostorski načrti (DPN)

DA

-

DA

-

Rudnik

DA

-

DA - DPN poplavna varnost JZ dela
Ljubljane in naselij v občini DobrovaPolhov Gradec (sprejet, neizveden)
-

Bizovik

DA

-

-

5

Polje

DA

-

-

6

Zadobrova

DA

-

-

7

Črnuče

DA

-

8

Stanežiče

DA

-

9

Brezovica

NE

DA (osnutek
OPN)

10

Dobrova

NE - OPN sprejet
NE - potrebna
26.07.2013 (Uradni sprememba
list RS, št. 63/2013) OPN

DA - DPN za navezovalno cesto Jeprca
- Stanežiče - Brod (sprejet, neizveden)
DA - za avtocestni priključek Brezovica
na avtocestnem odseku Ljubljana –
Vrhnika (sprejet, neizveden)
DA - DPN poplavna varnost JZ dela
Ljubljane in naselij v občini DobrovaPolhov Gradec (sprejet, neizveden)

11

Domžale

DA

DA

-

12

Grosuplje

DA

-

-

13

Ivančna
Gorica

14

Kamnik

15

Litija

16

Medvode

17

Moravče

18

Škofljica

19

Trzin

20

Dobrepolje

21

Vodice

22

Vrhnika

23

Ig

Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000
Ljubljana

Občina Brezovica, Tržaška
cesta 390, 1351 Brezovica
Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Stara cesta 13,
1356 Dobrova
Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230
Domžale
Občina Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290
Grosuplje
Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica
Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik
Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija
Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12,
1215 Medvode
Občina Moravče, Trg
svobode 4, 1251 Moravče
Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica
Občina Trzin, Mengeška
cesta 22, 1236 Trzin
Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm Dobrepolje
Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice
Občina Vrhnika, Tržaška 1,
1360 Vrhnika
Občina Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig

-

povzetek sprejetega OPPN
DA

-

-

DA

-

-

NE

DA (osnutek
OPN)

DA - DPN za navezovalno cesto Jeprca
- Stanežiče - Brod (sprejet, neizveden)

DA - delno (veljavni
prostorski akt)

DA

-

DA

DA

-

DA

-

-

DA (veljavni
prostorski akt)

DA

-

NE
DA

DA (javna
razgrnitev
OPN)
DA (predlog
OPN)

-

povzetek usklajenega PGD projekta

Analiza prikaza stanja prostora (s preveritvijo omejitev v prostoru s področja varstva narave, upravljanja z
vodami in varstvom kmetijskih zemljišč, s področja ohranjanja kulturne dediščine, s področja varstva
gozdov in na področju poplavne nevarnosti) vseh lokacij P+R izpostavlja predvsem lokacije središč P+R z
največjim številom omejitev v prostoru in posledično z največ omilitvenimi ukrepi:
 P+R Brezovica (zemljišča se nahajajo v območju najboljših kmetijskih zemljišč, ekološko
pomembnega območja, v območju Natura 2000, v območju krajinskega parka Ljubljansko barje, v
območju kulturne dediščine, v varovalnem pasu vodotoka),
 P+R Dobrova (zemljišča se nahajajo v območju najboljših kmetijskih zemljišč, na poplavnem
območju in na erozijsko ogroženem območju),
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P+R Medvode (zemljišča se nahajajo v območju najboljših kmetijskih zemljišč in na poplavnem
območju),
P+R Vodice (zemljišča se nahajajo v območju najboljših kmetijskih zemljišč in na
vodovarstvenem območju).

P+R z manj omejitvami v prostoru so:
 P+R Dobrepolje in P+R Zadobrova (obravnavani območji se nahajata na ekološko pomembnem
območju in na območju poplavne nevarnosti),
 P+R Pri Gorjancu, P+R Črnuče in P+R Stanežiče (obravnavana območja se nahajajo na
vodovarstvenem območju in na območju arheološkega najdišča),
 P+R Barje (obravnavano območje se nahaja na vodovarstvenem območju in na območju
poplavne nevarnosti),
 P+R Rudnik in P+R Bizovik (obravnavani območji se nahajata na območju poplavne nevarnosti),
 P+R Ig (obravnavano območje se nahaja na območju arheološkega najdišča oz. v območju
kulturne dediščine in na vodovarstvenem območju),
 P+R Grosuplje, P+R Ivančna Gorica, P+R Kamnik, P+R Moravče, P+R Škofljica in P+R Vrhnika
 (obravnavana območja P+R se nahajajo na območju arheološkega najdišča oz. v območju
kulturne dediščine),
 P+R Litija (obravnavano območje se nahaja na erozijskem območju).
Središča P+R brez omejitev v prostoru so P+R Polje, P+R Domžale in P+R Trzin.

8 FINANČNA ANALIZA
Iz ankete, ki je bila izvedena, izhaja, da uporabniki za uporabo P+R niso pripravljeni plačati več kot
plačajo danes v okviru potovanja z avtom (zajeti niso samo dejanski denarni odlivi, ampak tudi
ovrednoten čas potovanja). Obstoječi P+R v Ljubljani, ki se že uporabljajo, imajo danes cenovno politiko,
kjer uporabnik plača parkirnino in poleg tega dobi še dodatne enkratne vozovnice, ki jih subvencionira
MOL pri LPP. Uporabniki bi bili verjetno pripravljeni plačati tudi višjo ceno, če bi bila ponudba parkiranja v
mestnem središču bolj omejena ali dražja, vendar je to stvar celovite prometne politike in ni odvisna le od
projekta P+R, zato te postavke ni mogoče upoštevati na tak način.
Finančna analiza je izdelana za posamezni P+R in za celoten sistem pri predpostavki, da P+R vodi
javno podjetje (model 2), po dveh variantah:
 Varianta 1: del prihodkov se ustvari z neto prihodki prevoznikov, ki bodo imeli dodatne
uporabnike javnega prometa, preostali del prihodkov (za polno pokrivanje stroškov) plača
uporabnik P+R;
 Varianta 2: del prihodkov se ustvari z neto prihodki prevoznikov, ki bodo imeli dodatne
uporabnike javnega prometa, preostali del prihodkov (za polno pokrivanje stroškov)
subvencionira občina.
Rezultati finančne analize so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 5: Rezultati finančne analize
Varianta 1: del polne lastne
cene P+R plača uporabnik
Finančna diskontna stopnja
Finančna neto sedanja vrednost
investicije (v EUR)
Finančna
interna
stopnja
donosnosti
Točka preloma (model 2)

Varianta 2: del polne lastne cene
P+R subvencionira občina

7,00%

7,00%

-32.492.155

-34.968.444

-6,61%

-7,64%

Točka preloma (točka, kjer se vsi stroški (tako fiksni kot variabilni)
izenačijo s prihodki) za leto 2018, ko so vsi P+R izgrajeni (skupna
kapaciteta 3.682 PM in upoštevana izkoriščenost 258 dni) dosežena pri
3.284 parkirnih mestih (oziroma 949.956 parkiranih vozilih), torej 89%
vseh parkirnih mest.
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Glede na to, da je neto sedanja vrednost negativna, je izračunana finančna vrzel projekta, ki pokaže,
koliko finančnih sredstev je potrebnih za izvedbo. Tako celoten projekt kot vsak posamezen P+R
dosegajo visoko stopnjo primanjkljaj v financiranju.
Tabela 6: Stopnja primanjkljaja v financiranju

P+R
Projekt
P+R Barje
P+R Črnuče
P+R Stanežiče
P+R Pri Gorjancu
P+R Medvode
P+R Zadobrova
P+R Litija
P+R Bizovik
P+R Bizovik
P+R Polje
P+R Grosuplje
P+R Škofljica
P+R Domžale
P+R Rudnik
P+R Trzin
P+R Kamnik
P+R Brezovica
P+R Vrhnika
P+R Ivančna Gorica
P+R Vodice
P+R Dobrova
P+R Ig
P+R Dobrepolje
P+R Moravče

Stopnja primanjkljaja
Varianta 1:
Varianta 2:
del polne lastne cene P+R
del polne lastne cene P+R
plača uporabnik
subvencionira občina
95,51%
102,79%
98,21%
91,18%
91,24%
96,13%
91,03%
90,29%
88,59%
87,60%
87,60%
90,94%
98,66%
89,39%
98,67%
97,77%
88,70%
87,57%
94,12%
90,52%
90,37%
91,07%
93,83%
91,98%
89,26%
89,03%

94,11%
114,22%
111,79%
105,13%
117,94%
105,12%
125,24%
92,26%
92,26%
117,21%
107,63%
117,63%
98,82%
100,75%
21,76%
114,38%
109,78%
51,95%
107,14%
121,16%
152,03%
155,54%
86,26%
128,83%

Za oceno finančnega položaja občin so bili uporabljeni občinski proračuni za leto 2013, podatki iz bilanc
stanja za leto 2013 in podatki, prejeti s strani občin. Kreditni potencial občin je bil ocenjen na podlagi
podatkov o obstoječih in planiranih obveznostih občin za leto 2013 ter osnove za izračun meje
dovoljenega zadolževanja občine. Na podlagi analize je ugotovljeno, da so občine, ki so imele glede na
planirano zadolževanje v letu 2013 še prosti kreditni potencial, sledeče: Ivančna Gorica, Kamnik in Trzin,
ostale so imele že zaseden potencial. V okviru projekta so se pripravili tudi Dokumenti identifikacije
investicijskega projekta za vsak P+R posebej, kar predstavlja osnovo za vključitev projekta v občinske
proračune in Načrte razvojnih programov za naslednje obdobje in s tem zavezo občin, da bodo pristopile
k izvedbi projekta.
V okviru osnutka Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
(Prvi osnutek 20.01.2014) je projekt mogoče umestiti v prednostno os 2.3: Trajnostna raba in proizvodnja
energije in pametna omrežja, in sicer tematski cilj: 2.3.4 Ukrep za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za
vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
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9 DRUŽBENOEKONOMSKA ANALIZA
Posledice delovanja sistema P+R v prometu se kažejo kot zmanjšanje potovanj z osebnimi vozili in
povečanje potovanj z javnim potniškim prevozom. 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.
Ekonomska analiza je z vključitvijo ocene eksternalij, ki so bile grupirane na tri segmente: onesnaženje
zraka, podnebne spremembe in hrup (zmanjševanje teh učinkov in s tem doseganje pozitivnih koristi)
dosegla, da projekt dosega pozitivno neto sedanjo vrednost v višini 2.167.261 EUR, kar pomeni, da je z
izvedbo projekta družba v boljšem položaju, saj njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi
ekonomska interna stopnja, ki znaša 7,78% in je večja od ekonomske diskontne stopnje (7,0%).
Analiza občutljivosti je pokazala, da sta kritični spremenljivki (pri ekonomski analizi): sprememba
investicijskih stroškov in sprememba prihodkov (v primeru ekonomske analize so tu vključene
eksternalije).
Sama analiza tveganja pa ugotavlja, da:
 Glede na rezultate analize tveganja obstaja 90% verjetnost, da bo v primeru spremembe
prihodkov (eksternalij) ekonomska neto sedanja vrednost zavzela vrednosti med 0,61 mio EUR in
3,60 mio EUR. Na podlagi kumulativne verjetnostne porazdelitve vidimo, da obstaja 5%
verjetnost, da bo ekonomska neto sedanja vrednost negativna.
 Glede na rezultate analize tveganja obstaja 90% verjetnost, da bo v primeru spremembe
investicijske vrednosti ekonomska neto sedanja vrednost zavzela vrednosti med 0,18 mio EUR in
4,05 mio EUR. Na podlagi kumulativne verjetnostne porazdelitve vidimo, da obstaja 5%
verjetnost, da bo ekonomska neto sedanja vrednost negativna.
Poleg samega izračuna analize tveganja lahko ugotovimo, da so ozka grla projekta sledeča:
 Izgradnja investicije se lahko prestavi na daljše časovno obdobje zaradi dolgotrajnosti
pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za samo gradnjo.
 Iskanje finančnih virov: projekt je bil vključen v možnost sofinanciranja za finančno obdobje 20072013, trenutno pa še ni sprejetih dokumentov za naslednje finančno obdobje 2014-2020, sami
občinski proračuni pa za enkrat ne dopuščajo 100% financiranje investicije, tako da je za izvedbo
projekta nujno potrebno sofinanciranje s strani EU skladov oziroma drugih virov financiranja.
 Doseganje zasedenosti P+R v količinah, ki je predstavljena v sami študiji: zasedenost P+R je bila
upoštevana na osnovi prometnega modela v sami študiji. V kolikor bodo P+R realno manj
zapolnjena, predstavlja to dodatne finančne obremenitve za bodočega upravljalca in s tem
posredno dodatno obremenitev občin. V sled zmanjševanju tega tveganja so pri samih stroških
delovanja skupnega sistema upoštevana večja sredstva za promocijo sistema v prvih štirih letih
delovanja.
 Nedorečenost glede bodočega upravljanja celotnega sistema in vloge posameznih deležnikov v
projektu (javni potniški promet, enotni upravljalec ali upravljalci občine, ...).

10 NADGRADNJA SISTEMA P+R
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. Z 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.
V okviru sistema P+R bo zgrajeno 3.682 parkirnih mest na 23 P+R lokacijah (1. faza projekta), po
osnovnem scenariju brez izgradnje rumenih pasov in ob upoštevanju prostorskih omejitev posameznih
P+R. Ker je razlika v povpraševanju po P+R parkirnih mestih med časovnim horizontom 2013 in 2032
majhna, fazna gradnja po osnovnem scenariju ni smiselna in so središča projektirana na časovni horizont
2032. Na to stanje je dimenzionirana tudi njihova oprema. Število parkirnih mest izhaja iz ocene
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povpraševanja po storitvi P+R do vključno leta 2032 ter tehnoloških omejitev na danih lokacijah.
Nadgradnja sistema (2. faza projekta) je opredeljena v okviru predvidevanj, ki vplivajo na večjo potrebo
po gradnji sistema P+R. Kot faznost gradnje smo upoštevali nadgradnjo sistema P+R glede na izboljšano
ponudbo javnega prometa. V primeru vzpostavitve sistema rumenih pasov v MOL na dodatnih prometnih
površinah, kot ga predvideva OPN MOL, je glede na ocenjeno povečanje povpraševanja po P+R
potrebna izgradnja dodatnih 845 parkirišč na 10 P+R lokacijah iz 1. faze projekta.
Tabela 7: Predvideno št. parkirnih mest na posameznem P+R središču*
Št. novih
parkirnih
P+R
mest 2. faza
110 Ivančna Gorica

P+R

Št. novih parkirnih
mest 1. faza

Št. novih parkirnih
mest 1. faza

Št. novih parkirnih
mest 2. faza

Pri Gorjancu

302

40

-

Barje I. in II. faza

796

- Kamnik

Rudnik

243

- Litija

165

16

-

Bizovik

210

- Medvode

150

102

Polje

147

54 Moravče

6

-

Zadobrova

138

130 Škofljica

88

-

Črnuče

612

- Trzin

76

-

Stanežiče

186

6

-

Brezovica

61

50 Vodice

6

10

Dobrova

16

11 Vrhnika

41

-

Domžale

186

Grosuplje

156

351 Dobrepolje

12 Ig
- Skupaj

35

15

3.682

845

*Območja središč poleg parkirišč v sistemu P+R zajemajo tudi parkirišča in ostale ureditve na teh območjih, ki niso predmet
investicije v sistem P+R v LUR in zato v tabeli niso upoštevane.

Ključne ugotovitve glede faznosti izgradnje sistema P+R so naslednje:


Sistem mreže P+R zbirnih središč je polno funkcionalen šele z izgradnjo vseh 23 predvidenih
lokacij P+R. Takrat sistem v polnosti doprinaša in maksimizira predvidene koristi. V skladu s tem
je najbolj racionalna časovno-strnjena izgradnja vseh središč naenkrat.



Zaradi posebnosti posameznih lokacij P+R, ki se odražajo pri administrativno upravnih zahtevah
in v zahtevnosti tehnologije gradnje, izgradnja vseh središč P+R hkrati ni možna. Iz navedenih
razlogov se izgradnja prve faze sistema izvaja 4 leta. S predvidenim prvim letom gradnje v letu
2014 se celoten sistem P+R dogradi do leta 2017, z letom 2018 kot prvim letom obratovanja
celotne 1. faze projekta.

Tabela 8: Časovna dinamika gradnje z oceno investicijskih vrednosti v prvi fazi gradnje sistema P+R v LUR
za posamezna središča P+R
Središča P+R

Leto izgradnje

Prvo leto obratovanja

Škofljica

2014

2015

Ig

2014

2015

Barje – faza 1

2014

Domžale
Ivančna Gorica

Središča P+R

Leto izgradnje

Prvo leto obratovanja

Pri Gorjancu

2015

2016

Kamnik

2015

2016

2015

Moravče

2015

2016

2014

2015

Vodice

2016

2017

2014

2015

Črnuče

2016

2017

Litija

2014

2015

Medvode

2016

2017

Trzin

2014

2015

Dobrepolje

2017

2018

Središča P+R

Središča P+R

Leto izgradnje

Prvo leto obratovanja

Leto izgradnje

Prvo leto obratovanja

Vrhnika

2014

2015

Barje – faza 2

2017

2018

Grosuplje

2015

2016

Rudnik

2017

2018

Zadobrova

2015

2016

Brezovica

2017

2018

Bizovik

2015

2016

Dobrova

2017

2018

Polje

2015

2016

Stanežiče

2017

2018
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Za leto izgradnje druge faze sistema z 845 parkirnimi mesti predlagamo leto 2029 ali kasneje, saj
bi gradnja dodatnih parkirnih mest pred tem letom poslabšala družbenoekonomsko smotrnost
izgradnje 1. faze projekta.
1200
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Število zgrajenih parkirnih mest
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Slika 2: Faznost gradnje glede na število zgrajenih parkirnih mest po letih



Predlagana dinamika izgradnje je družbeno-ekonomsko smotrna, s pozitivno neto sedanjo
vrednostjo ob predpostavljeni 7% diskontni stopnji.

11 SOFINANCIRANJE PROJEKTA
V sklopu predmetne naloge Mreža P+R zbirnih središč LUR je za lokacije P+R središč izdelana projektna
in investicijska dokumentacija, ki bo omogočila črpanje evropskih sredstev za projekt P+R. Črpanje
evropskih sredstev lahko v trenutno veljavni finančni perspektivi poteka preko javnega razpisa za izbor
operacij oziroma kot neposredna potrditev operacije.
V naslednji tabeli so predstavljeni postopkovni koraki, ki jih morajo občine izdelati za pridobitev evropskih
sredstev za izvedbo projekta središča P+R.
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Tabela 9: Potrebni postopki za izvedbo in sofinanciranje projekta s strani EU za občine kot nosilce investicije
Aktivnost

Nadaljnji
koraki

Pripravljavec

1.

Izdelava strokovne podlage (projektna
dokumentacija na nivoju IDZ, študije,
itd.)

Dokumenti bodo izdelani v okviru
projekta »Mreža P+R zbirnih središč
LUR«.
DIIP-i bodo izdelani v okviru
projekta »Mreža P+R zbirnih središč
LUR«.

2.

Izdelava DIIP

3.

Odkupi zemljišč oziroma pridobitev
pravice graditi ter umestitev projekta v
občinske prostorske plane

To aktivnost mora izvesti občina

4.

Izdelava IDP

IDP bodo izdelani v okviru projekta
»Mreža P+R zbirnih središč LUR«.

5.

Izdelava Študije izvedljivosti z analizo
stroškov in koristi

Dokument bo izdelan v okviru
projekta »Mreža P+R zbirnih središč
LUR«.

6.

Izdelava PGD/PZI projektne
dokumentacije.

PGD/PZI pripravijo občine same ter
pridobijo gradbena dovoljenja.

7.

Izdelava Investicijskega programa (IP).

Dokument pripravi občina sama.

8.

Prijava na razpis

9.

Priprava in izvedba razpisa za izvajalca
gradbenih del

Prijavo/Vlogo za pridobitev
evropskih sredstev izdela občina
sama.
Razpis pripravi in izvede občina
sama.

Dokumentacija je podlaga za izdelavo
DIIP.
Občina potrdi izdelan DIIP in uvrsti
projekt v NRP.
Za odkup zemljišč je potrebno zagotoviti
finančna sredstva,urediti pravne podlage
in uvrstiti ta del investicije v NRP.
V kolikor projekt še ni umeščen v
prostorske plane, so občine dolžne ta del
aktivnosti izvesti.
IDP bodo osnova za izdelavo Študije
izvedljivosti in nadaljnje projektne
dokumentacije.
Študija izvedljivosti bo podlaga za
izdelavo Investicijskega programa in
Vloge za pridobitev evropskih sredstev.
Pridobitev gradbenega dovoljenja in
osnova za pripravo razpisa za izvajalca
del
Če bo projekt kandidiral na javnem
razpisu, bo potrebno k Vlogi priložiti IP.
Na podlagi vloge se izda odločba o
dodelitvi evropskih sredstev, sledi podpis
pogodbe o sofinanciranju.
Gradnja P+R.

12 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA
V okviru analize organizacije in delovanja P+R so analizirani trije modeli upravljanja in sicer:
Model 1:
P+R upravljajo občine (vsaka občina svoj/e P+R na območju občine),
Model 2:
Skupno upravljanje sistema P+R preko javnega podjetja,
Model 3:
Skupno upravljanje sistema P+R preko javno-zasebnega podjetja.
Na osnovi prednosti in slabosti posameznih modelov, finančnih izračunov ter same vsebine projekta je
ugotovljeno, da je za projekt nujno potrebno organizirati enoten sistem upravljanja sistema P+R preko
enega upravljavskega telesa – novega javnega podjetja, ki bo skrbelo za upravljanje sistema P+R,
vendar je končna odločitev izbora modela odvisna od samih občin. Predstavljeni modeli so samo predlog
za nadaljnje odločitve občin investitork.
Glede na to, da je že nekaj občin pridobilo oziroma so v fazi pridobivanja nepovratnih sredstev za samo
izgradnjo posameznih P+R, je potrebno pričeti v letu 2014 s postopki vzpostavitve sistema upravljanja.
V kolikor se bodo občine investitorke odločile za enotno upravljanje, je ena izmed osnovnih nalog, da
RRA LUR predlaga Svetu regije formiranje upravljavskega telesa (novo javno podjetje, ki bo upravljalo
celoten sistem P+R) in oblikovanje ter sprejetje občinskih odlokov o ustanovitvi novega javnega podjetja v
vseh predmetnih občinah, ki bo skrbelo za upravljanje.
Nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev enotnega sistema upravljanja lahko strnemo v
korake/faze:

naslednje

V prvi fazi/koraku je potrebno pričeti (začetek delovanja že v letu 2014):
 s strani LUR in Sveta regije:
o oblikovati sklep o ustanovitvi enotnega upravljavskega telesa za sistem P+R,
o na osnovi sklepa o ustanovitvi enotnega upravljavskega telesa za sistem P+R
oblikovati medobčinsko pogodbo med vsemi predmetnimi občinami o skupnem
sodelovanju na projektu ter oblikovati sklepe o sprejetju občinskih odlokov o
enotnem upravljanju in ustanovitvi javnega podjetja za upravljanje z P+R,
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aktivno pričeti s promocijskimi aktivnostmi in predstavitvami projekta vsem
deležnikom v regiji,
o vključiti projekt v regionalne razvojne programe in državne operativne programe
za novo finančno perspektivo,
o sodelovati s pristojnimi ministrstvi (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo...) za vključitev projekta v
naslednjo finančno perspektivo 2014-2020 in tako omogočiti realizacijo
naslednjih faz izgradnje za preostale občine,
o pomagati občinam pri pridobivanju nepovratnih sredstev za finančno perspektivo
2007-2013, kot tudi novo finančno perspektivo 2014-2020.
s strani predmetnih občin:
o sprejeti občinske odloke o enotnem upravljanju in ustanovitvi javnega podjetja za
upravljanje z P+R,
o pripraviti in izvesti vse postopke za izgradnjo P+R v vsakih občini:
 priprava investicijske dokumentacije,
 vključitev projekta v NRP,
 nakup zemljišč in ureditev prostorskih načrtov,
 priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih, dovoljenj,
 zagotovitev finančnih sredstev,
 izgradnja.
ukrepi na državni ravni:
o izvajanje projekta je ključno za uvajanje enotne vozovnice, tarifno politiko /
subvencioniranje, ki jo je potrebno definirati s strani občin/države in pripraviti vso
potrebno zakonodajo in urediti uskladitev med prevozniki o načinu delovanja
sistema in subvencioniranju.
o izvajanje infrastrukturnih programov (dvig kapacitet infrastrukture, nakup
zmogljivejših vlakovnih kompozicij) in s tem investicije povezane s samim
železniškim prometom, je v rokah SŽ, torej posredno v državnih rokah, ki mora
prav tako sodelovati v projektu.
o pogoji, pod katerimi se bodo podelile koncesije, izplačevale subvencije,
podeljevala dovoljenja za JPP, podeljevala dovoljenja za podaljševanja mestnih
linij čez meja MOL, so v rokah DRSC, s katerim se je potrebno uskladiti o načinu
delovanja.
o spremembe oziroma izboljšave Pravilnika o subvencioniranju prevozov dijakov,
študentov so v rokah pristojnih ministrstev.
o





V okviru 2. faze bo potrebno izvesti pravno formalno oblikovanje upravljavskega telesa in pripraviti
poslovni načrt novega podjetja, ki bo v veliki meri odvisen od števila že izgrajenih P+R in dinamike
izgradnje ostalih P+R. Novo upravljavsko telo – novo podjetje bo tako v 3. fazi, to se pravi v fazi
delovanja, opravljal naslednje naloge:
 vzpostavitev, delovanje in upravljanje prvih izgrajenih P+R kot del celovitega sistema (od
upravljanja do promocije sistema),
 sooblikovanje cenovne politike regije z ostalimi deležniki javnega potniškega prometa v regiji in
državi (vzpostavitev cenovne politike in načina delovanja enotne vozovnice npr. LURBANA) in
izvedba ostalih tržnih aktivnosti vezanih za sistem P+R,
 oblikovanje celostne grafične podobe sistema z vključitvijo grafične podobe javnega potniškega
prometa (oblikovanje poenotenega sistema),
 usklajevanje regijske cenovne politike z nacionalno strategijo, zakonodajo in sodelovanje s
pristojnimi državnimi inštitucijami (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike
Slovenje za ceste, Direkcija RS za železniški promet...),
 vključitev sistema P+R v regijski javni potniški promet in povezovanje z LPP in ostalimi javnimi ter
komercialnimi ponudniki javnega potniškega prometa (avtobusni in železniški promet),
 sodelovanje sistema P+R z JPP pri oblikovanju novih linij LPP/oziroma ostalih linij JPP glede na
potrebe in promocijo,
 razvoj in nadaljnja širitev sistema P+R v regiji,
 razvoj dodatnih storitev in opreme zunaj samih P+R - vanjo sodijo prikazovalniki na avtocestah in
vpadnicah, usmerjevalne table, mobilne aplikacije in podobno.

13

Priloga

13 PREGLED PRIHODNJIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO P+R SREDIŠČ
Z izdelanimi idejnimi zasnovami (IDZ) se je v postopku usklajevanja pristojne nosilce urejanja prostora in
upravljavce GJI zaprosilo za projektne pogoje k posameznim rešitvam oziroma zasnovam središč P+R, s
ključnimi nosilci urejanja prostora pri uskladitvi zasnov pa so se v želji po čim bolj usklajenih rešitvah
organizirala še dodatna usklajevanja (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje za
področje poplavnih voda, Slovenske železnice, Zavod RS za varstvo narave).
Na podlagi prejetih projektnih pogojev so se za vsa središča P+R izdelali idejni projekti (IDP) in
dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP), s katerim so se / se bodo občine kot investitorji v
nadaljnjih fazah prijavili / lahko prijavljali na razpise za pridobitev sredstev za izgradnjo P+R ali nadaljevali
izdelavo ostalih faz projektne dokumentacije. Na podlagi idejnih zasnov (IDZ) / idejnih projektov (IDP) je
bil za vsako posamezno lokacijo P+R izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki
vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev,
ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise
tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi
investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.
Tabela 10: Pregled prihodnjih aktivnosti za izvedbo P+R središč, stanje januar 2014
Zap.
P+R središče
št.

1

Pri Gorjancu

2

Barje

3

Rudnik

4

Bizovik

5

Polje

Aktivnosti, ki jih je treba še izvesti



























potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
FAZA 2 P+R: izvedba ureditev, ki se načrtujejo z DPN poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini
Dobrova-Polhov Gradec (sprejet, neizveden)
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izvedba protipoplavnih ukrepov
izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del




















potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
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Zap.
P+R središče
št.

Aktivnosti, ki jih je treba še izvesti

6

Zadobrova











potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del

Črnuče











potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del




































potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN)
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
sprejem sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bodo omogočala gradnjo na sedaj najboljših
kmetijskih zemljiščih (pogoj Ministrstva za kmetijstvo in okolje).
izvedba ureditev, ki se načrtujejo z DPN poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov
Gradec (sprejet, neizveden)
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del













izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del






potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev

7

8

Stanežiče

9

Brezovica



10

Dobrova

11

Domžale

12

Grosuplje

13

Ivančna Gorica

14

Kamnik
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Zap.
P+R središče
št.

15

Litija

16

Medvode

17

Moravče

18

Škofljica

19

Trzin

Aktivnosti, ki jih je treba še izvesti

































pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN)
izvedba protipoplavnih ukrepov
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN)
izvedba načrtovane obvoznice Moravč in priključevanja na P+R
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava investicijskega programa (IP)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del













izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
izvedba protipoplavnih ukrepov
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN)
potrditev izdelanega DIIP in uvrstitev projekta v NRP
sprejem občinskega prodrobnega prostorskega načrta (OPPN)
izdelava PGD projektne dokumentacije
izdelava PZI projektne dokumentacije
izdelava vloge za pridobitev evropskih sredstev
pridobitev zemljišč
pridobitev gradbenega dovoljenja
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del

20

Dobrepolje

21

Vodice

22

Vrhnika
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 razpis za izvedbo in izvedba gradbenih del
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14 PRILOGA: PREDSTAVITEV VSEH LOKACIJ P+R
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P+R PRI GORJANCU
Prestopna točka P+R Pri Gorjancu se nahaja
neposredno ob Tržaški cesti in priključku
Brezovica na avtocesto A1. Na Tržaški cesti
sta urejeni dve novi avtobusni postajališči v
obeh smereh in novo končno postajališče linije
6 iz Dolgega mosta. Uvoz do parkirnih površin
je urejen preko nove krajevne mestne ceste,
katera se priključi na Tržaško cesto.
Linije MPP:

6B Notranje gorice - Črnuče
Število parkirnih mest:

276 za motorna vozila

18 za ljudi na vozičkih

10 za motorje

8 za napajanje električnih vozil

40 za kolesa
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Priloga

P+R BARJE – prva faza
Prestopna točka P+R Barje – prva faza se
nahaja neposredno ob avtocestnem priključku
Ljubljana – center na vzhodni strani Barjanske
ceste in je razdeljena na severni ter južni
parkirni plato. Navezava na njiju urejena z
izgradnjo novega kraka v obstoječem
trikrakem križišču na Barjanski cesti. Ob
zahodnem robu parkirnega platoja je urejeno
končno avtobusno postajališče MPP.
Linije MPP:

9 Štepanjsko naselje - Trnovo
Število parkirnih mest:

326 za osebna motorna vozila

18 za ljudi na vozičkih

5 za napajanje električnih vozil

1 za napajanje električnih vozil
voznikov s posebnimi potrebami

3 za turistične avtobuse
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Priloga

P+R BARJE – druga faza
Prestopna točka P+R Barje – druga faza se
nahaja neposredno ob avtocestnem priključku
Ljubljana – center in je razdeljena na zahodni,
vzhodni del in del ob avtobusnem parkirišču.
Obstoječemu trikrakemu križišču Barjanske in
priključkov z avtoceste je dodan četrti krak, ki
predstavlja dovoz do novih ureditev. Na
zahodnem platoju je urejeno avtobusno
postajališče, na vzhodnem pa nova končna
avtobusna postaja MPP, predvideva se tudi
izvedba kolesarnice v okviru integracije s
sistemom »Bicikelj«.
Linije MPP:

9 Štepanjsko naselje - Trnovo
Število parkirnih mest:

709 za osebna motorna vozila

40 za ljudi na vozičkih

16 za napajanje električnih vozil

31 za dostavo potnikov
(»kiss&drive«)

200 za kolesa
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Priloga

P+R RUDNIK
Prestopna točka P+R Rudnik leži na vzhodni
strani Dolenjske ceste v neposredni bližini
avtocestnega priključka Ljubljana – jug. Dostop
na plato je urejen na mestu obstoječega uvoza
na končno avtobusno postajališče. To se uredi
na novo med parkiriščem in Dolenjsko cesto, kjer
sta tudi dva parkirna platoja za kolesa.
Postajališče na zahodni strani Dolenjske ceste
se ohrani.
Linije MPP:

3 Litostroj – Rudnik

3B Litostroj – Škofljica

3G Bežigrad – Grosuplje

3N Bavarski dvor - Rudnik
Število parkirnih mest:

188 za motorna vozila

13 za ljudi na vozičkih

38 za družine z majhnimi otroki

4 za napajanje električnih vozil

150 za kolesa
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Priloga

P+R BIZOVIK
Prestopna točka P+R Bizovik se nahaja tik ob
izvozni avtocestni rampi iz smeri Maribora na
Litijsko cesto. Dostop do parkirnega platoja je
urejen preko severnega kraka v križišču na
Litijski cesti. Tik ob uvozu sta na obeh straneh
ceste na novo urejeni avtobusni postajališči
MPP. Parkirna mesta so urejena v nišah, te pa
ločujejo zeleni pasovi, namenjeni drevesni
zasaditvi.
Linije MPP:

13 Center Stožice - Sostro

28 Kodeljevo – Mali Lipoglav
Število parkirnih mest:

169 za motorna vozila

12 za ljudi na vozičkih

25 za družine z majhnimi otroki

4 za napajanje električnih vozil

40 za kolesa
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Priloga

P+R POLJE
Prestopna točka P+R Polje leži na južni strani
Zaloške ceste med Cesto 30. avgusta na vzhodu in
bencinskim servisom na zahodu. Dostop je urejen
preko obstoječega izvoza iz bencinskega servisa, ki
se preuredi v uvoz na parkirni plato ter uvoznega
kraka novega krožnega križišča med Zaloško,
Kašeljsko cesto in Cesto 30. avgusta. Parkiranje je
urejeno v desetih parkirnih nišah, ločenih med
seboj z zelenimi pasovi. V sklopu parkirišča so tudi
trije ločeni platoji za parkiranje koles, dva na
vzhodni in eden na zahodni strani. Avtobusno
postajališče MPP Cesta na Vevče je oddaljeno do
150 m od parkirnega platoja.
Linije MPP:

11 Ježica - Zalog

12 Bežigrad – Vevče

20Z Nove Stožice – Zalog

25 Medvode – Zadobrova

29 Kodeljevo – Tuji Grm
Število parkirnih mest:

123 za motorna vozila

12 za ljudi na vozičkih

8 za družine z majhnimi otroki

4 za napajanje električnih vozil

140 za kolesa
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Priloga

P+R ZADOBROVA
Prestopna točka P+R Zadobrova se nahaja ob
AC priključku Ljubljana - Sneberje med Cesto v
Prod in Zadobrovško cesto, s katerih se lahko
tudi dostopa do parkirnega platoja. Na
jugovzhodnem delu je poleg novo urejenega
končnega avtobusnega postajališča urejen tudi
plato za parkiranje koles. Po glavni dovozni poti
je predpisan enosmerni promet za vozila javnega
avtobusnega prometa iz smeri Ceste v Prod proti
Zadobrovški cesti.
Linije MPP:

12 Bežigrad – Vevče

25 Medvode – Zadobrova
Število parkirnih mest:

120 za motorna vozila

14 za ljudi na vozičkih

4 za napajanje električnih vozil

60 za kolesa
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Priloga

P+R ČRNUČE
Prestopna točka P+R Črnuče leži med Štajersko
cesto na severu, Dunajsko cesto na vzhodu in
Potjo k sejmišču na zahodu ter je razdeljena na
dva platoja. Dostop do obeh platojev je urejen
preko nove cestne povezave z Dunajsko ter
ločeno s Štajersko cesto. Na obeh platojih je
parkiranje urejeno v nišah, ločenih z zelenimi
pasovi. Poleg novega končnega avtobusnega
postajališča, ki je prestavljeno z Dunajske ceste,
se nahajata dva platoja za parkiranje koles. V
okviru P+R je na voljo tudi prostor za »Kiss and
ride«.
Linije MPP:

6 Črnuče – Dolgi most

6B Črnuče – Notranje Gorice
Število parkirnih mest:

572 za motorna vozila

28 za ljudi na vozičkih

12 za napajanje električnih vozil

18 za motorna kolesa

70 za kolesa
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Priloga

P+R STANEŽIČE
Prestopna točka P+R Stanežiče leži na območju
opuščene gramozne jame ob Celovški cesti in je na
vzhodu omejena s predvideno navezovalno cesto
Jeprca – Stanežiče – Brod, na jugovzhodu z
betonarno, na severozahodnem delu pa s
transformatorsko postajo. Dostop do P+R je urejen
na severnem delu na predvideno navezovalno
cesto oz. na Celovško cesto. Parkirni plato je
razdeljen v 9 parkirnih niš. Na severnem delu je
novo urejeno avtobusno postajališče, ki predstavlja
tudi končno postajališče za avtobus MPP št. 1,
poleg njega pa je plato za parkiranje koles.
Linije MPP:

25 Medvode – Zadobrova

1 Vižmarje – Mestno Log
Število parkirnih mest:

154 za osebna motorna vozila

28 za ljudi na vozičkih in družine z
majhnimi otroki

6 za napajanje električnih vozil

190 za kolesa
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Priloga

P+R BREZOVICA
Prestopna točka P+R Brezovica leži ob
predvidenem avtocestnem priključku Brezovica na
južni strani avtoceste in v bližini Tržaške ceste. Za
dostop do platoja je predvidena ureditev glavne
dostopne ceste med predvidenim priključkom
Brezovica in Podpeško cesto. Na tem odseku je
urejeno obojestransko avtobusnega postajališča,
hkrati pa je v okviru OPN predvidena tudi ureditev
železniške postaje in prevoz potnikov med postajo
in parkiriščem P+R. Na južnem delu parkirišča je
urejen tudi plato za parkiranje koles.
Linije MPP:

6B Črnuče – Notranje Gorice
Število parkirnih mest:

54 za motorna vozila

7 za ljudi na vozičkih

60 za kolesa
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Priloga

P+R DOBROVA
Prestopna točka P+R Dobrova se nahaja ob
Horjulski cesti na jugovzhodnem vogalu občinskega
središča Dobrova. Enosmerni uvoz na parkirni plato
je urejen s Horjulske ceste. Parkini plato je izveden
v eni niši s pasom za bočno parkiranje in dvema
čelnima parkirnima mestoma za ljudi na vozičkih.
Na jugovzhodnem delu P+R se nahaja plato za
parkiranje
koles.
Avtobusno
postajališče
integriranih linij je oddaljeno 350 m proti severu.
Linije MPP:

51 AP Ljubljana – Polhov Gradec

55 Ljubljana – Vrzdenec

56 AP Ljubljana - Šentjošt
Število parkirnih mest:

14 za motorna vozila

2 za ljudi na vozičkih

40 za kolesa
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Priloga

P+R DOMŽALE
Prestopna točka P+R Domžale se nahaja v
središču Domžal ob križišču Kamniške in
Ljubljanske ceste. Predvideva se izgradnja
parkirne hiše, ki bo imela uvoz in izvoz na
Masljevo ulico. V kleti bo na voljo 36 parkirnih
mest za osebna vozila, v pritličju 51 (4 za
invalide), v prvi etaži 55 (4 za invalide) in 32 (4
za invalide) v drugi etaži. Železniška postaja
Domžale se nahaja 300 m južno od parkirne
hiše, avtobusno postajališče medkrajevnega
potniškega prometa pa 500 m v isti smeri.
Železnica:

Ljubljana – Kamnik
Število parkirnih mest za P+R:

170 za osebna motorna vozila

12 za ljudi na vozičkih

4 za napajanje električnih vozil
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Priloga

P+R GROSUPLJE
Prestopna točka P+R Grosuplje se nahaja
neposredno ob železniški postaji Grosuplje med
železniško progo Ljubljana – Novo mesto – Metlika
in Taborsko cesto. P+R je urejen v obliki parkirne
kletne etaže z dostopom iz Taborske ceste.
Avtobusna postaja se nahaja 100 m nižje po
Taborski cesti.
Linije MPP:

3G Bežigrad - Grosuplje
Železniška povezava:

Ljubljana – Novo mesto
Število parkirnih mest:

153 za motorna vozila

9 za ljudi na vozičkih
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Priloga

P+R IVANČNA GORICA
Prestopna točka P+R Ivančna Gorica leži na
Sokolski ulici na severni strani železniške postaje
Ivančna Gorica. Dostop do P+R je urejen z
zahodne smeri in vzhodne smeri. Parkirne površine
so urejene na severni strani ulice. Avtobusno
postajališče se nahaja približno 150 m vzhodno od
parkirnega platoja.
Medkrajevni potniški promet:

68 Ljubljana – Grosuplje - Ivančna Gorica
– Šentvid/Stični
Železniška povezava:

Ljubljana – Novo mesto
Število parkirnih mest:

38 za motorna vozila

2 za ljudi na vozičkih

20 za kolesa
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Priloga

P+R KAMNIK
Prestopna točka P+R Kamnik leži v severnem delu
Kamnika pri križišču Tunjiške ceste in Levstikove
ulice ob industrijskem tiru. Nahaja se tudi južno od
predvidene obvozne ceste. P+R je urejen kot slepo
zaključen parkirni žep, ki je vzporeden z
industrijskim tirom in je dostopen iz Tunjiške ceste.
Železniška postaja se nahaja 120 m južno od
parkirnega platoja, avtobusna pa okoli 500 m.
Železniška povezava:

Ljubljana – Kamnik
Število parkirnih mest:

14 za motorna vozila

2 za ljudi na vozičkih

20 za kolesa
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Priloga

P+R LITIJA
Prestopna točka P+R Litija se nahaja ob železniški
postaji Litija med železniško progo in Ljubljansko
cesto. Uvoz na parkirni plato je urejen preko
Cankarjeve ceste na vzhodu platoja, kjer je tudi
eden od izvozov. Drugi je na zahodu območja P+R.
Parkirna platoja za parkiranje koles se nahajata
eden na vzhodu ob železniški postaji, drugi pa v
sredini.
Železniška povezava:

Litija – Ljubljana

Litija – Maribor
Število parkirnih mest:

155 za motorna vozila

8 za ljudi na vozičkih

2 za napajanje električnih vozil

124 za kolesa
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Priloga

P+R MEDVODE
Prestopna točka P+R Medvode se nahaja med
Mednim in Medvodami na območju med Gorenjsko
cesto in železniško progo Ljubljana – Jesenice.
Dostop do parkirnega platoja je urejen preko
deviacije lokalne Žontarjeve ceste. Parkirni plato je
razdeljen na več niš, ki so med seboj ločene z
zelenimi pasovi. Plato za parkiranje koles se nahaja
na zahodni strani neposredno ob uvozu/izvozu na
P+R. Trenutno avtobusno postajališče se nahaja
850 m severozahodno proti Medvodam, vendar bo
v okviru DPN postajališče urejeno v neposredni
bližini P+R.
Linije MPP:

25 Medvode – Zadobrova

15 Stanežiče - Medvode
Število parkirnih mest:

124 za osebna motorna vozila

10 za ljudi na vozičkih

4 za napajanje električnih vozil

5 za motorna kolesa

12 za dostavo potnikov »kiss&drive«

100 za kolesa
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Priloga

P+R MORAVČE
Prestopna točka P+R Moravče se nahaja v centru
Moravč na zahodni strani Trga svobode. Uvoz na
parkirni plato je urejen preko obstoječega priključka
s
Trga
svobode.
Avtobusno
obračališče
medkrajevnih avtobusov se nahaja v okviru
obstoječega parkirišča.
Število parkirnih mest:

6 za motorna vozila
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Priloga

P+R ŠKOFLJICA
Prestopna točka P+R Škofljica leži ob
Dolenjski cesti pri železniški postaji Škofljica in
je razdeljena na tri platoje. Uvoza na zahodni
in vzhodni plato na južni strani Dolenjske
ceste sta urejena iz dostopne poti do
železniške postaje, na severni plato pa
neposredno iz ulice Ob pošti. Ob obstoječem
štirikrakem križišču je urejeno obojestransko
avtobusno postajališče, med prvim in drugim
platojem pa se nahaja železniška postaja
Škofljica.
Linije MPP:

3B Litostroj - Grosuplje

3G Bežigrad – Grosuplje
Železniška povezava::

Ljubljana – Novo mesto
Število parkirnih mest:

81 za motorna vozila

5 za ljudi na vozičkih

2 za napajanje električnih vozil

21 za kolesa
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Priloga

P+R TRZIN
Prestopna točka P+R Trzin se nahaja v na vzhodni
strani železniške postaje Trzin ob Kmetičevi ulici, iz
katere sta urejena tudi uvoz in izvoz na parkirni
plato. Parkiranje je urejeno v eni niši, ki se zaključi
s čelnimi parkirnimi mesti, sicer pa so parkirna
mesta pravokotna glede na pot. Plato za parkiranje
koles se nahaja na jugozahodni strani tik ob
priključku. Najbližje avtobusno postajališče je
oddaljeno 400 m od P+R, medtem ko je železniška
postaja na nasprotni strani Kmetičeve ulice.
Železniška povezava:

Ljubljana - Trzin
Število parkirnih mest:

72 za motorna vozila

4 za ljudi na vozičkih

15 za kolesa
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Priloga

P+R DOBREPOLJE
Prestopna točka P+R Dobrepolje se nahaja med
lokalno cesto Predstruge na južni strani in
železniško progo Ljubljana – Kočevje na severni
strani. Dovoz do parkirnega platoja je urejen na
zahodni
strani.
Obojestransko
avtobusno
postajališče je urejeno neposredno ob parkirnem
platoju na južni strani, železniška postaja
Dobrepolje pa se nahaja na severovzhodni strani
P+R.
Medkrajevni potniški promet:

78 Ljubljana – Grosuplje - Videm
Število parkirnih mest:

6 za osebna motorna vozila

4 za ljudi na vozičkih
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Priloga

P+R VODICE
Prestopna točka P+R Vodice se nahaja na južni
strani Škofjeloške ceste neposredno ob predvideni
glavni cesti Želodnik – Mengeš – Vodice in
avtocestnem priključku Vodice. P+R je urejen v
sklopu parkirišča, ki ima dostop urejen s
Škofjeloške ceste. Najbližje avtobusno postajališče
se nahaja 120 m od uvoza na Škofjeloško cesto v
smeri proti vzhodu.
Linije MPP:

30 Medvode – Vodice

60 Ljubljana – Vodice – Polje

61 Vodice – Polje - Vodice
Število parkirnih mest:

6 za osebna motorna vozila
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Priloga

P+R VRHNIKA
Prestopna točka P+R Vrhnika se nahaja med
Ljubljansko cesto in cesto, ki vodi preko nadvoza
čez avtocesto do Sinje Gorice. S te ceste je tudi
urejen dostop do parkirnega platoja. Parkirišča so
urejena južno in severno od uvoza, plato za
parkiranje koles pa se nahaja na severni strani P+R
ob obstoječem avtobusnem postajališču.
Medkrajevni potniški promet:

47 Ljubljana – Brezovica - Vrhnika

48 Ljubljana – Vrhnika – Kalce – Logatec
– Grčarevec
Število parkirnih mest:

38 za motorna vozila

3 za ljudi na vozičkih

40 za kolesa
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Priloga

P+R IG
Prestopna točka P+R Ig se nahaja v središču
naselja Ig med Banijo in Goverkarjevo cesto.
Dostop je urejen pravokotno na os obstoječe
regionalne ceste. Najbližje avtobusno postajališče
je od parkirnega platoja oddaljeno cca 100 m v
vzhodni smeri.
Linije MPP:

19I Iška vas - Tomačevo
Število parkirnih mest:

33 za motorna vozila

2 za ljudi na vozičkih
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