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Klauĉiĉ

POVZETEK

Danes se vsako evropsko mesto in tudi širše globalno gledano, sreĉujejo s porastom
motornega prometa. Posledica slabega prostorskega naĉrtovanja v preteklosti in nizkih
vlaganj v prometno infrastrukturo, ki je najpomembnejši razvojni faktor, je nezadostna
koliĉina parkirnih prostorov v veĉjih mestnih središĉih. Zato je motorizacija prebivalcev
vedno pomembnejše podroĉje. Vsa veĉja mesta morajo zagotoviti ĉim veĉjo mobilnost,
vkljuĉno z Mestno obĉino Maribor, saj so izpostavljena moĉnim dnevnim migracijam. V ta
namen morajo spremeniti potovalne navade prebivalcev in obiskovalcev mest. Izziv
diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri naĉin ureditve mirujoĉega prometa iz dobre
prakse iz tujine najbolj ustreza Mestni obĉini Maribor, saj obĉini do sedaj ni uspelo poiskati
primerne strategije prometne politike, kar je potrdilo tudi Raĉunsko sodišĉe Republike
Slovenije. Raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne so sploh potrebe in ţelje uporabnikov
parkirišĉ in ali je bilo mogoĉe najbolj ustrezen primer dobre prakse ureditve mirujoĉega
prometa iz tujine vkljuĉiti v sistem parkiranja Mestne obĉine Maribor. Rezultat dela je bil
podati predlog izboljšav na podlagi izvedene ankete, predstavitve strategij parkiranja in
predstavitve urejenosti stojeĉega prometa v Mestni obĉini Maribor.
Kljuĉne besede: motorni promet, prometna infrastruktura, parkirni prostor, motorizacija
prebivalcev,
mirujoĉi
promet,
prometna
politika.
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SUMMARY

ANALYSIS OF STATIONARY TRAFFIC PROBLEMS IN THE MUNICIPALITY
OF MARIBOR
Today every European city and wider global territory is facing with an increase in motor
traffic. Because of the poor planning in the past and low investment in transport
infrastructure development, which is the most important factor, the urbane centers now
face inadequate amount of parking spaces. A very important area is motorizing area
residents. All major cities have to maximize mobility, including with the Municipality of
Maribor, as exposed to heavy commuting. In this case, we need to change the travel
habits of residents and visitors of the city. The challenge of this dissertation was to find
the best solution for stationary traffic in Municipality of Maribor, for which has already
been proven to work in other cities abroad. The city itself has not yet been successful
with finding the right transport policy strategy, which has been confirmed from the Court
of Auditors of Slovenian Republic. The research question was what were the needs and
aspirations of all users of parking lots and whether it would be most appropriate example
of good practice arrangements stationary traffic from abroad included in the parking
system of the Municipality of Maribor. The result was to give the improvements on the
basis of the survey, presentation parking strategies, presentation stationary traffic in the
Municipality of Maribor.
Keywords: motor transport, transport infrastructure, parking, population mobility,
stationary traffic, transportation policy.
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1 UVOD

V vseh veĉjih mestih po svetu postaja podroĉje mirujoĉega prometa zelo pomembno.
Urejanje mirujoĉega prometa v zadnjih desetletjih povzroĉa v urbanih naseljih vse veĉji
problem zaradi slabega prostorskega naĉrtovanja v preteklosti in nizkih vlaganj v
prometno infrastrukturo. Problem prav tako predstavlja porast stopnje motorizacije
prebivalstva in pomanjkanje prostora v mestnih središĉih. Nekatera mesta imajo prav tako
skromno zasnovano parkirno politiko, s katero rešujejo vrsto negativnih uĉinkov, ki
izhajajo iz zasebnih avtomobilov. Da bi te probleme mesta uĉinkovito reševala, lahko
imajo samostojno urejeno podroĉje mirujoĉega prometa s splošnimi akti, kateri morajo
biti v skladu z veljavnimi podroĉnimi zakoni. Tako lahko zbirajo podatke, ki se nanašajo na
mirujoĉi promet. Zbiranje teh podatkov je pomembno za izvajanje politike in vodenje
mirujoĉega prometa v urbanih okoljih. Ker so mesta središĉe gospodarskih, kulturnih,
izobraţevalnih, upravnih in storitvenih dejavnosti, je urejenost mirujoĉega prometa še
toliko bolj pomembna. (Po: Tomaţ Vesel, 2008, str. 4)
Robert Maršanić navaja v knjigi Parkiranje u turistiĉkim destinacijama povpreĉen ĉas
parkiranja motornih vozil v manjših mestih, ki je eno uro. V srednje velikih mestih, je
povpreĉen ĉas parkiranja motornih vozil malo veĉ kot dve uri. V velikih pa je povpreĉen
ĉas parkiranja tri ure. (Po: 2008, str. 157) Iz danih navedb je razvidno, da je ureditev
mirujoĉega prometa v urbanih naseljih še toliko bolj pomembna, saj se mirujoĉi promet
zelo hitro izmenjuje. Manjše je mesto, krajši je ĉas parkiranja motornega vozila. Tako
pridemo do zakljuĉka, da imajo veĉja mesta veĉ problemov z ureditvijo mirujoĉega
prometa in je še toliko bolj pomembno, da samostojno zbirajo podatke, ki se nanašajo na
mirujoĉi promet v urbanih okoljih in ga samostojno urejajo.
Po svetu so se za reševanje politike mirujoĉega prometa razvili razliĉni pristopi. Eden od
teh pristopov je Park & Ride sistem, ki je v Evropi med najbolj znanimi. Seveda pa je
poznan tudi drugje po svetu. Park & Ride sistem se je prviĉ udejanjil v ZDA pred 25 leti.
Kljuĉen pomen tega sistema je priroĉnost. Pri naĉrtovanju sistema je prav tako kljuĉni
element dobro dokumentiran sistem naĉrtovanja procesa. Tako se lahko v zgodnji fazi
izogne poveĉanim stroškom med izvajanjem sistema. Pomembna je tudi dobro naĉrtovana
lokacija, kjer se bo Park & Ride sistem izvajal. (Po: Robert j. Spillar, 1997, str. 9, 29)
V ZDA so prav tako razvili prvo mobilno aplikacijo, ki prikazuje prosta parkirna mesta na
javnih parkirnih površinah ter v garaţnih hišah. Razvili so jo pri iPhone-u. S to aplikacijo
so se v mestu odpravili zastoji, ki jih je povzroĉalo iskanje prostih parkirnih mest in
poslediĉno je vplivalo na zmanjšanje onesnaţenosti zraka. (Po: Matt Richtel, 2011, str.
A1)
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V Avstralskem mestu Port Macquarie so razvili strategijo prometne politike, ki tudi najbolj
ustreza sistemu ureditve mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor. Cilj njihove
strategije je bil zagotoviti dober okvir za strateško naĉrtovani stanovanjski, podeţelsko stanovanjski, poslovni, industrijski razvoj in razvoj turizma. Pomembne posledice je pustila
na ureditvi mirujoĉega prometa. Iz te strategije je vzet anketni vprašalnik, ki je priloga
diplomske naloge in ga je sestavil razvojni inţenir David Troemel. (Po: David Troemel,
2010)
Kakor vsa veĉja mesta po svetu, tudi Mestna obĉina Maribor teţi k uspešnemu
razreševanju politike mirujoĉega prometa. Strokovnjaki v Mestni obĉini Maribor vse od leta
1999 resno razmišljajo o problematiki mirujoĉega prometa v mestnem središĉu. Sprva se
Mestni svet za ureditev te politike ni zmenil. Sĉasoma so ugotovili, da mirujoĉi promet v
Mestni obĉini Maribor predstavlja problem, saj se je motorni promet vsako leto poveĉal v
središĉu mesta za 5%. Leta 2001 so v dolgoroĉni prometni strategiji ugotovili, da je
potrebno spremeniti potovalne navade ljudi, zmanjšati uporabo osebnega avtomobila,
poveĉati uporabo javnega potniškega prometa, kolesa in pešaĉenja. (Po: Bojan Pavliĉ idr.,
2001, str. 4, 7) Enako so ugotovili leta 2004 v zborniku Prometna politika na podroĉju SV
Slovenije in v mestu Maribor ter leta 2005 v zborniku z naslovom Ţivljenje v mestu s
poudarkom na prometu. Leta 2005 je Mestna obĉina Maribor sprejela dolgoroĉno
prometno strategijo prometne politike.
V njej so sprejeli ukrepe parkiranja, kot so:
- vzpostavitev katastra vseh parkirnih moţnosti in urejenih parkirišĉ (javnih
in ostalih) na celotnem mestnem obmoĉju,
- ugotoviti stvarne parkirne potrebe prebivalcev mesta in vseh ostalih vrst
udeleţencev v prometu,
- potrebno postopno in naĉrtno spreminjanje potovalnih navad in miselnosti
obĉanov. Mesto pa mora zagotavljati prednostni razvoj t.i."mehke mobilnosti" oz.
veĉjo vlogo javnega prevoza, kolesarjenja in pešaĉenja v dnevnih mestnih
potovanjih,
- vzpostaviti novo mestno parkirno tarifno politiko (parkiraj in plaĉaj ), višek zbranih
sredstev od parkirnin je potrebno usmerjati v aktivnosti za zagotavljanje mehke
mobilnosti, kolesarskemu in peš prometu,
- ugotoviti moţnosti za parkiranje tovornih vozil, avtobusov, motorjev in koles na
javnih prometnih površinah. (Po: Bojan Pavliĉ idr., 2001, str. 7)
Pri pregledovanju dolgoroĉne prometne strategije prometne politike Mestne obĉine
Maribor je Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije ugotovilo, da obĉina pri tem ni bila
uspešna, ker ne izvaja uspešno sistema, ki ureja mirujoĉi promet, niti ni bila uspešna pri
uresniĉevanju in spremljanju ukrepov na podroĉju mirujoĉega prometa, saj je Mestna
obĉina Maribor prihodke od parkirnin vkljuĉila v proraĉun, katere bi morala uporabiti za
razvoj na podroĉju mirujoĉega prometa. Prav tako ni v celoti upoštevala zakonodaje pri
sprejemanju predpisov. (Po: Tomaţ Vesel, 2008, str. 4, 5) V Mestni obĉini Maribor se je
tudi drugje v praksi izkazalo, da nekatera doloĉila veljavnih odlokov ne sledijo kvalitetnem
2

in racionalnem izvajanju nalog na podroĉju cestnega prometa ter rabe javnih površin.
Izkazalo se je tudi, da ni dovolj nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov. V ta
namen je Mestna obĉina Maribor zaposlila dodatno število mestnih redarjev, kar še zmeraj
ni zadovoljivo. (Po: Kosi Uroš, 2010) Od potrditve Raĉunskega sodišĉa Republike Slovenije
o neuspešnosti izvajanja dolgoroĉne strategije parkirne politike, v Mestni obĉini Maribor
vneto išĉejo rešitve. Ĉeprav so izdali Odlok o ureditvi mirujoĉega prometa v Mestni obĉini
Maribor, kasnejše dopolnitve odloka in doloĉili plaĉljive in brezplaĉne parkirne površine ter
na sejah podali nekaj moţnih rešitev, problem iz leta 2001, ki je bil opisan v dolgoroĉni
prometni strategiji, še vedno ostaja.
Za dobro izdelano diplomsko delo je treba najprej ugotoviti kakšen je namen. Da bi ĉim
laţje ugotovili namen, je potrebno doloĉiti cilje. Ko doloĉimo cilje dobimo nek okvir kaj z
diplomsko nalogo ţelimo doseĉi. Zato je v nadaljevanju predstavljen namen in cilj
diplomske naloge.
Namen diplomske naloge je predstaviti naĉin reševanja teţav s plaĉljivimi parkirišĉi v
Mestni obĉini Maribor, kakšni so njihovi ukrepi glede mirujoĉega prometa in kakšne
strategije za izboljšanje so uporabili do sedaj. Namen je prav tako predstaviti primer
dobre prakse ureditve mirujoĉega prometa po svetu, ki bi bil primeren za Mestno obĉino
Maribor in narediti raziskavo o plaĉljivih parkirišĉih v Mestni obĉini Maribor in z rezultati
izvedene raziskave pokazati realno sliko trenutne ureditve parkirišĉ, kakšne so ţelje in
potrebe uporabnikov parkirišĉ in katere temeljne vzroke je potrebno izpostaviti. Na
podlagi raziskave, primeru dobre prakse iz tujine in dosedanjimi ukrepi v Mestni obĉini
Maribor podati predlog izboljšav mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor.
Cilji diplomske naloge so na podlagi ugotovljenih potreb in ţelja uporabnikov parkirišĉ
predlagati izboljšave obstojeĉega sistema, z izvedeno raziskavo pokazati realno sliko
ureditve parkirišĉ v Mestni obĉini Maribor, primer dobre prakse mirujoĉega prometa iz
tujine skušati vnesti v sistem Mestne obĉine Maribor, ugotoviti trenutno povpraševanje po
parkirišĉih in predlagati predlog izboljšav na podlagi primerjave ureditve mirujoĉega
prometa v Mestni obĉini Maribor in najustreznejše strategije.
V diplomski nalogi sem prav tako preverila nekaj hipotez, ki so predstavljene v
nadaljevanju:
-

-

V veĉjih mestih so se bolje spoprijeli s problematiko mirujoĉega prometa, na kar
kaţejo razliĉni pristopi, kot so Park & Ride sistemi, uporaba mobilne tehnologije,…
saj so zelo dobri za razbremenitev centrov mest, za zmanjšanje onesnaţevanja
zraka in zmanjšanje prometa v samem centru mesta. Ĉe je sistem primerno in
uspešno udejanjen, mestu zagotovi odliĉno rešitev teţav.
Veĉina prebivalcev Mestne obĉine Maribor ima teţave s parkiranjem, saj v
nekaterih predelih mesta primanjkuje parkirnih prostorov.
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-

-

-

Veĉina prebivalcev potuje v center mesta zaradi dela. V ta namen bi morali
zagotoviti parkirišĉe za zaposlene, ki bi bilo na obrobju centra mesta in bi bilo
cenovno ugodno.
Veĉina prebivalcev Mestne obĉine Maribor prav tako potuje v center mesta z
osebnim avtomobilom. Razlog za takšno odloĉitev je slabo urejen javni potniški
promet.
Veĉina prebivalcev ne plaĉuje parkirnih listkov za parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih
in se poslediĉno prav tako ne strinja z višino kazni za nepravilno parkiranje.

Za te hipoteze sem se odloĉila, ker me je zanimala urejenost mirujoĉega prometa v
drugih mestih in kakšno parkirno strategijo so uporabili. Ali so se s problematiko
mirujoĉega prometa spoprijeli boljše ali slabše. Med preverjanjem te hipoteze sem
ugotovila, da je v veĉini evropskih mest udejanjen Park & Ride sistem. Zato me je
zanimal namen in razlog najpogostejšega potovanja v center mesta in s ĉem potujejo
v center mesta. Ker sem predvidevala, da je namen in razlog potovanja delo in da
potujejo z osebnim avtomobilom, me je zanimalo ali imajo pri parkiranju teţave, saj v
nekaterih conah primanjkuje parkirnih prostorov. Zanimalo me je tudi kako pogosto
plaĉajo parkirni listek. Za to hipotezo sem se odloĉila, ker velikokrat vidim, da
parkirani avtomobili nimajo na vidnem mestu namešĉenega parkirnega listka in so
parkirani na plaĉljivih parkirišĉih.
Pri izdelavi diplomske naloge sem si pomagala z naslednjimi metodami:
-

-

-

Analiza sekundarnih virov: Diplomsko nalogo sem priĉela z zbiranjem
sekundarnih virov, kot so sklepi razliĉnih avtorjev, se pravi s študijo slovenskih in
tujih knjiţevnih virov, elektronskih virov ter ĉlankov v revijah. Literaturo avtorjev
sem uporabila pri predstavitvi primerov praks ureditve stojeĉega prometa v
mestih, pri zgodovini razvoja politike mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor
in trenutni ureditvi parkirišĉ.
Metoda kompilacije: Iz analize sekundarnih virov sem uporabila metodo
kompilacije, saj sem doloĉene avtorje citirala ali navajala njihova stališĉa.
Metoda anketiranja: Izvedla sem anketo, ki je priloga diplomske naloge in je
povzeta po anketi iz Novega Juţnega Walesa v Avstraliji, ki so jo naredili v mestu
Port Macquarie. Anketo je izdelal David Troemel, razvojni inţenir, oktobra 2010.
Rezultati izvedene ankete so mi pokazali realno sliko trenutnega stanja parkirišĉ v
Mestni obĉini Maribor. Na podlagi anketnega vprašalnika sem tudi izvedela ţelje in
potrebe uporabnikov parkirišĉ. Anketni vprašalnik vsebuje 18 vprašanj. 14
vprašanj je zaprtega tipa, 3 vprašanja so delno zaprta in le eno vprašanje je
odprtega tipa.
Metoda obdelave podatkov: Po izvedeni anketi, sem anketne podatke obdelala
in jih interpretirala.
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Z diplomsko nalogo sem ţelela prispevati k boljši ureditvi mirujoĉega prometa v Mestni
obĉini Maribor. K boljši ureditvi mirujoĉega prometa sem prispevala s predlogom izboljšav,
ki je podan proti koncu diplomske naloge in s primerom dobre strategije mirujoĉega
prometa, ki je primeren za vkljuĉitev v sistem stojeĉega prometa v Mestni obĉini Maribor.
Pri tem mi je bila v pomoĉ izdelana anketa, ki sem jo izvedla v sprejemni pisarni Mestne
obĉine Maribor. Prav tako mi je bilo v pomoĉ predstavitev parkirišĉ v Mestni obĉini
Maribor, zgodovina razvoja parkirišĉ in predstavitev praks parkirne politike.
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, vkljuĉno z uvodom in zakljuĉkom. V
prvem poglavju sem predstavila temo diplomske naloge. Nadaljevala sem z namenom in
cilji ter postavitvijo hipotez. Nekaj hipotez od naštetih se nanaša na anketni vprašalnik.
Hipoteze sem na koncu diplomske naloge ovrgla ali dokazala.
V drugem poglavju sem predstavila nekaj primerov praks ureditve stojeĉega prometa iz
drugih mest. Predstavila sem, kako je urejen mirujoĉi promet v drugih mestih, s katerimi
problemi se spopadajo in kakšne so bile njihove rešitve.
V tretjem poglavju sem predstavila Mestno obĉino Maribor, ki zajema zgodovino mesta,
organe in organiziranost Mestne obĉine Maribor. Nadaljevala sem s predstavitvijo
zgodovine razvoja politike parkiranja v obĉini, Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni obĉini Maribor in trenutno urejenost plaĉljivih parkirišĉ.
V ĉetrtem poglavju sem nadaljevala s predstavitvijo problema mirujoĉega prometa v
Mestni obĉini Maribor. Primerjala sem cene dovolilnic za plaĉljiva parkirišĉa v vseh mestnih
obĉinah v Sloveniji. Nato sem predstavila primer dobre prakse ureditve mirujoĉega
prometa iz drugega poglavja, ki je bil najbolj primeren za vkljuĉitev strategije parkiranja v
sistem Mestne obĉine Maribor. Na koncu sem podala na podlagi ankete in primerne
strategije še predlog izboljšav za ureditev stojeĉega prometa v Mestni obĉini Maribor.
V petem poglavju sem predstavila anketo, njen namen in nato obdelala in predstavila
rezultate izvedene ankete. Anketa mi je bila v pomoĉ pri ugotavljanju dejanskega stanja v
Mestni obĉini Maribor. Na podlagi ankete sem laţje podala predlog izboljšav.
Zadnje poglavje v diplomski nalogi je zakljuĉek, ki vsebuje povzetek ugotovitev.

5

2 PROBELMATIKA IN REŠEVANJE STOJEČEGA PROMETA V
MESTIH

V zadnjem desetletju se po svetu ugotavlja, da imajo nekatera mesta skromno zasnovano
parkirno politiko, s katero rešujejo vrsto negativnih uĉinkov, ki izhajajo iz zasebnih
motornih vozil. Med te negativne uĉinke se štejejo prometni zastoji, problem mirujoĉega
prometa in podnebnih sprememb. Ti negativni uĉinki so se v zadnjem ĉasu izkazali za
veliko oviro pri vzpostavitvi uravnoteţenega urbanega transportnega omreţja. (Po: John
Kaehny idr. , 2010, str. 1)
Za reševanje problemov politike mirujoĉega prometa strokovnjaki razvijajo nove
strategije, ki bi pomagale pri rešitvi teţav s parkiranjem in onesnaţevanjem zraka. V ZDA
so strokovnjaki iz inštituta za transport in razvojno politiko naredili povzetek trenutne
urejenosti prometnega sistema iz veĉjih mest v drţavi. Iz tega povzetka je bilo razvidno
trenutno stanje v posameznem mestu. Nato so se lahko lotili nove strategije, ki bi
pripomogla tako rekoĉ vsem mestom v drţavi in po kateri bi se lahko zgledovale tudi
druge drţave, mesta in obĉine. Osredotoĉili so se na dve glavni teţavi. To je prevelika
zasedenost parkirišĉ (poveĉano povpraševanje) in nezadostno izvajanje obstojeĉih
predpisov. (Po: John Kaehny idr. , 2010)
Zraven razvoja teh strategij si pomagajo pri urejanju mirujoĉega prometa z mobilno
tehnologijo, ki pa ima slabe in dobre lastnosti. Dobre lastnosti so, da s pomoĉjo te
tehnologije laţje najdejo prosto parkirno mesto, saj se aplikacija, ki ga omogoĉa iPhone
obnavlja vsakih nekaj sekund. Zazna parkirna mesta pri univerzah, na javnih parkirišĉih in
v garaţnih hišah s pomoĉjo satelitsko vodenih senzorjev, ki so vgrajeni ob parkirnem
mestu. S to tehnologijo so prav tako rešili veĉino zastojev, ki jih je povzroĉalo iskanje
prostega parkirnega mesta. Slaba lastnost mobilne tehnologije pa je, da vozniki
uporabljajo mobilne telefone med voţnjo, kar pa poveĉa moţnost prometnih nesreĉ in je
prav tako kaznivo. (Po: Matt Richtel, 2011, str. A1)
V Evropi so se lotili problema s parkiranjem in onesnaţevanjem zraka malo drugaĉe.
Povzeli so Park & Ride sistem, katerega zaĉetki segajo 25 let nazaj in se je prav tako, kot
zgornji dve strategiji razvil v ZDA. Trenutno je ta sistem najbolj priljubljen sistem za
urejanje mirujoĉega prometa. S tem sistemom se promet usmeri iz centra mesta na
obrobje mest. Tako avtomobili ostanejo na obrobju mest, voţnja pa se nadaljuje z javnim
potniškim prometom v center mesta. (Po: Robert j. Spillar, 1997) Ĉe je Park & Ride sistem
primerno in uspešno udejanjen, mestu zagotovi odliĉno rešitev teţav. (Po: Tina Cvahte,
Bojan Rosi, 2011)
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2.1 PRIMERI DOBRIH PRAKS
V tem poglavju bom predstavila primere dobrih praks ureditve mirujoĉega prometa iz
tujine. Predstavila bom Park & Ride sistem, ki je zelo dobro poznan po Evropi, saj je
udejanjen v veĉini evropskih mestih. V ZDA si pomagajo pri iskanju prostih parkirnih mest
z mobilno tehnologijo. Ta sistem ima nekaj dobrih strani in tudi slabo stran pri uporabi
mobilne tehnologije. Nemško podjetje Nagra je razvilo odliĉne Woher siteme, ki
pripomorejo k optimalni izrabi prostora v garaţnih hišah.
Kot prvi primer dobro udejanjene parkirne strategije bom predstavila Park & Ride sistem.
Ta sistem je zelo dober za razbremenitev centra mest, za zmanjšanje onesnaţevanja
zraka in zmanjšanje prometa v centru mesta. Bistvo tega sistema je, da so Park & Ride
parkirišĉa zgrajena ob robu mest, kjer lahko uporabniki parkirajo svoje avtomobile in nato
nadaljujejo svojo pot v center mesta z javnim potniškim prometom. Pri tem pa je treba
tudi zagotoviti cenovno ugodnost in priroĉnost za uporabnika. Primer dobre prakse
uporabe Park & Ride sistema je Amsterdam, kjer je cena parkirišĉa za cel dan enaka ceni
parkiranja v centru mesta za samo eno uro. V ceno je prav tako vkljuĉen povraten prevoz
z javnim potniškim prometom za do pet oseb. V primerjavi z veĉino drugih mest, vkljuĉno
z Ljubljano, dobi povratno karto za javni potniški promet samo ena oseba. Primer slabe
prakse Park & Ride sistema pa je Pariz, kjer uporabnik tega parkirišĉa ne dobi povratne
karte za javni potniški promet in jo mora kupiti po redni ceni. Prav tako ni poenotenega
sistema plaĉila in tudi ni natanĉno oznaĉenih lokacij tega sistema. Prav tako je pri
udejanjanju dobre prakse tega sistema pomembno zagotoviti zadostno koliĉino parkirišĉ
glede na dnevno migracijo. Dober primer so Rim, Ljubljana in Helsinki pri katerih se giblje
število parkirnih mest Park & Ride na 1000 prebivalcev med 4,6 do 5,43 parkirnih mest.
(Po: Tina Cvahte, doc. dr. Bojan Rosi, 2011) Park & Ride parkirni sistemi omogoĉajo tako
rekoĉ zdruţitev potovanja z avtomobilom v zunanji coni mesta in javni prevoz v središĉu
mesta. Nujen pogoj za omogoĉanje dobrega sistema je, da omogoĉa voznikom, da
zapustijo svoja vozila v bliţini hitrega tranzita ţeleznic in avtobusnega prevoza. (Po:
European commission energy, 2011) Veliko izkušenj pri naĉrtovanju in izvedbi Park & Ride
sistemov ima druţba TMS, katera ureja te sisteme po ZDA in po svetu. TMS je razvila in
izvaja celovite rešitve za parkiranje. (Po: TMS, 2011)
Slika 1: Park&Ride
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Vir: eurotest, 2011
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Kot naslednji primer dobre prakse bom predstavila mobilno tehnologijo, s katero skušajo
teţave s parkirišĉi rešiti v velemestih v ZDA. Njihovi prometni strokovnjaki so ocenili, da je
za 30 odstotkov zgošĉenega prometa krivo iskanje prostega parkirnega prostora. V ta
namen so razvili aplikacijo, s pomoĉjo katere najdemo število prostih parkirnih mest in
njihovo toĉno lokacijo. To aplikacijo jo pripravil Google za uporabnike android telefonov.
Deluje pa tako, da ko uporabnik zapusti parkirno mesto, ta aplikacija sporoĉi prosto
parkirno mesto drugim uporabnikom, tako da to parkirno mesto oznaĉi z rdeĉo zastavico,
ki se po petih minutah obarva v rumeno, po dvajsetih minutah pa zastavica izgine, saj
aplikacija predvideva, da se je prosto parkirno mesto ţe zapolnilo. V San Franciscu so to
aplikacijo še nadgradili in so na parkirne prostore v mestih in garaţnih hišah namestili
senzorje, kateri sporoĉajo lokacijo sprošĉenega parkirnega mesta in to informacijo
pošljejo v centralo. Ta podatek je viden vsem, ki imajo na mobilnem telefonu namešĉeno
potrebno aplikacijo. Ta aplikacija se imenuje SFpark in jo uporablja ţe veĉ kot dvanajst
tisoĉ uporabnikov. Podobne sisteme razvijajo tudi v delih Hollywooda, New Yorku in Forth
Worthu. (Po: Matej Huš, 2011) Aplikacija SFpark zmanjšuje promet v samem centru, saj
zbira in predeluje informacije v realnem ĉasu in s pomoĉjo tega vozniki hitreje najdejo
prosta mesta. Tako se je zmanjšalo tudi število prometnih zamaškov. Preizkusna faza te
aplikacije bo trajala vse do poletja 2012. Na zaĉetku projekta so cene parkiranja zniţali in
jih bodo postopno zviševali glede na povpraševanje. Konĉni cilj je zagotoviti takšno ceno,
ki bo ustrezna povpraševanju po parkirnih mestih, da bo ves ĉas vsaj eno parkirno mesto
na ulico sprošĉeno. SFpark projekt obsega tri glavne tehniĉne komponente. To so senzorji
za snemanje zasedenosti parkirnih mest, novo tehnologijo za laţje plaĉilo in tehnologije za
pomoĉ pri obdelavi podatkov o prostih parkirnih mestih. (Po: Municipal transportation
agency, 2011)
Slika 2: Mobilna aplikacija za iskanje prostih parkirnih mest

Vir: Ritchel Matt, 2011
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Zadnji primer dobre prakse je Nemško podjetje Nagra , ki je razvilo sistem Wohr, za
optimalno izrabo prostora v javnih in zasebnih garaţnih hišah. Je eno od vodilnih
proizvajalcev parkirnih sistemov z najširšo paleto izdelkov po vsem svetu. (Po: Woehr,
2011) Razvili so mehanski parkirni sistem, kot so dviţne plošĉadi, kombinirane plošĉadi za
dvo- in tro- nivojsko parkiranje na površini, ki ga bi sicer lahko izkoristili za eno parkirno
mesto. Razvili so tudi sistem parkiranja naprej nazaj s pomoĉjo krmilnih gumbov na
kontrolni tabli, ki premika izbrano plošĉad v levo ali desno. Ta plošĉad je namešĉena na
voznem pasu pred parkirnimi prostori za vozila. Te sisteme parkiranja ţe uporabljajo v
Munchnu, Hamburgu, Berlinu,… in tudi v Sloveniji. (Po: Nagra, 2011)
Slika 3: Mehanski parkirni sistem Wohr

Vir: Nagra, 2011

2.2 PRIMERI USPEŠNO UDEJANJENIH STRATEGIJ V MESTIH
V prejšnjem poglavju sem predstavila primere dobrih praks, ki se uporabljajo po svetu. V
tem poglavju pa bom predstavila primere uspešno udejanjenih strategij v zvezi z
mirujoĉim prometom, ki se uporabljajo v posameznih mestih.
Najprej bom predstavila parkirno politiko v ZDA, kjer so uvedli strategijo, katera opredeli
jedro problema trajnostnega parkiranja. Ta strategija ponazarja, kako se lahko upravljajo
parkirišĉa tako, da bodo imeli koristi tako potrošniki, kot podjetja katera imajo parkirišĉa v
upravljanju. Naĉrtovalci prevoza so analizirali parkirno politiko v veĉjih mestih v ZDA in
nato razvili novo parkirno strategijo, ki je odpravila vse pomanjkljivosti v starem sistemu
parkiranja. Ugotovili so, da dosedanji sistem urejanja parkirišĉ proizvaja preseţek
ponudbe parkiranja, saj so cene parkirišĉ in stroški uporabe avtomobila majhni. S tem te
politike spodbujajo uporabo avtomobila in izpodrivajo uporabo javnega prevoza, kolesa in
pešaĉenje. Z novo strategijo parkiranja morajo naĉrtovalci spodbuditi uravnoteţen
transportni sistem, s tem da zmanjšajo rabo avtomobila in tako poslediĉno zmanjšajo
prometne zamaške v središĉu mest, onesnaţenost zraka in prometni kaos. (Po: John,
Kaehny idr., 2010) Pri raziskavi so tudi ugotovili, da veliko ljudi kljub nizkim cenam
parkirišĉ jih ni pripravljeno plaĉevati. Tako je na primer v Brooklynu 20% vseh parkiranih
vozil nezakonito parkiranih. V mestu Fredericksburg je kar 25% parkiranih vozil
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prekoraĉilo dovoljen ĉas parkiranja. To so ugotovili s sodobno tehnologijo, ki je prikazana
na spodnji sliki (Glej sliko 5). (Po: John Kaehny idr. , 2010, str. 35)
Slika 4: Vozila z vgrajenimi kamerami, ki se uporabljajo za skeniranje parkiranih
avtomobilov

Vir: John Kaehny idr., 2010
Pri preuĉevanju politike parkiranja v veĉjih mestih po ZDA so strokovnjaki prišli do
zakljuĉka:
- Da bodo tudi majhne spremembe cen privedle do spremembe obnašanja
uporabnikov parkirišĉ. Ĉe se v samem središĉu mesta cene parkiranja ob cestišĉih
dvignejo in se tako preseli del povpraševanja po parkiranju na parkirišĉa za
avtomobile, dovoze, garaţe, tako imenovano ’off-road’ parkiranje, se sprostijo
parkirišĉa v središĉu mesta. Trenutna cenovna politika parkirišĉ daje za rezultat
parkiranje na ploĉnik, kolesarske steze, avtobusnih postajališĉih, na nakladalnih
conah in tako ovirajo tranzit in trgovine.
- Uskladiti ponudbo parkiranja tako, da bo moţno pri potovanju v središĉe mesta
enostavno najti parkirni prostor. Uskladiti morajo ponudbo parkirišĉ in cen tako, da
bo rezultat zadostno število prostih parkirnih mest, saj prevelika zasedenost
parkirišĉ povzroĉa prometne zastoje.
- Pri udejanjanju nove strategije in doseganju ciljev, sta imeli najveĉ uspeha mesti
Portland in Boulder. (Po: John Kaehny idr. , 2010)
Nato bom predstavila avstralsko mesto Port Macquarie, ki je primer dobro izvedene
raziskave in uvedene strategije. Iz te raziskave je tudi povzet anketni vprašalnik, ki je
priloga diplomske naloge. Z izvedeno raziskavo so v mestu Port Macquarie ţeleli vplivati
na promet in dostopnost. Njihova strategija je poskušala vzpostaviti ustrezne ponudbe za
parkirne površine in uravnoteţiti zahteve za parkiranje z uporabo ustreznih ukrepov.
Rezultat teh ukrepov pa je bila uĉinkovitost, povpraševanje in sprejemljive cene. Z ukrepi
so ţeleli doseĉi tudi, da bi ĉim veĉ ljudi pešaĉilo in bi tako zmanjšali zastoje v samem
centru mesta. V ta namen so tudi uveljavili omejitev parkirnega ĉasa. Za udejanjenje te
strategije je bila potrebna boljša povezava prometnih storitev za dostop v center mesta.
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Predvideti so morali tudi alternativni naĉin prevoza kot so kolesarjenje, motorna kolesa in
kolesa z motorjem. Njihovo kljuĉno vprašanje je bilo ugotoviti, kaj je potrebno pri
doloĉanju ustrezne oskrbe parkirišĉ. (Po: David Troemel, 2011) Pri izdelavi strategije so
zapisali osem delovnih dokumentov iz lastnih raziskav. Pri izdelavi ustrezne strategije
ureditve mirujoĉega prometa so bile uporabljene njihove raziskave, delavnice, regionalni
in mednarodni trendi, ki urejajo mirujoĉi promet. Prvi in drugi dokument zajemata projekt
in strategije, s katero doloĉajo, kaj s to strategijo in projektom hoĉejo doseĉi. Tretji
dokument zajema pregled ponudbe in povpraševanja po parkirnih prostorih, ĉetrti
dokument obravnava parkirne politike, peti dokument obravnava finanĉne posledice pri
zagotavljanju parkirnih zmogljivosti in storitev. Šesti dokument obravnava parkirne
moţnosti, ki so jih ugotovili na podlagi raziskave, delavnic in iz regionalnih ter
mednarodnih trendov, ki obravnavajo mirujoĉi promet. Dokument številka sedem podaja
pregled o naĉrtovanju naslednjih korakov pri oblikovanju strategije parkiranja. Osmi,
zadnji dokument pa razpravlja o moţnostih, ki so se do sedaj izkazale za ustrezne pri
pripravi strategije parkiranja za mesto Port Macquarie. (Po: Toms Cliff, 2011 b, str. 3)
Kot zadnjo bom predstavila strategijo Mestne obĉine Piran, v kateri so predlagali novo
strategijo urejanja mirujoĉega prometa. V Naĉrtu razvoja mirujoĉega prometa na obmoĉju
obĉine Piran so ugotovili, da je potrebna bolj podrobna študija za mirujoĉi promet. V bolj
podrobni študiji so predlagali gradnjo tako imenovanih ˝skritih˝ parkirno-garaţnih hiš.
Parkirno-garaţne hiše bi se nahajale pod zemljo in bi bile veĉ nivojske. Pri tem bi bila
potrebna dobra kaţi potna prometna signalizacija, ki bi vodila do javnih parkirno-garaţnih
hiš, katere bi bilo potrebno po potrebi dopolniti s svetlobnimi oznakami »prostozasedeno«. Glede na lego mesta Piran, mestno jedro nima moţnosti in pogojev za
izvajanje sodobnega individualnega motornega prometa. Zato bi se iz središĉa mesta
izloĉilo vsa motorna vozila na fosilna goriva in bi se pridobilo nova elektriĉna vozila, ki bi
bila servisna, dostavna, javna,… Pri tem bi bilo potrebno omogoĉiti hotelskim ter ostalim
gostom organiziran prevoz do samega centra, omogoĉiti dostavo, vzpostaviti peš cono,
zgraditi potrebno število garaţnih hiš, omogoĉiti dostop do mestnega jedra samo
servisnim, urgentnim vozilom in vozilom s posebnimi dovolilnicami. (Po: Matej Dobovšek,
Samo Peter Medved, 2010)
Slika 5: Primer elektro-vozila »Piranomobil«

Vir: Matej Dobovšek, Samo Peter Medved, 2011
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3 PROBLEMATIKA MIRUJOČEGA
OBČINI MARIBOR

PROMETA

V

MESTNI

Mestna obĉina Maribor se s politiko urejanja mirujoĉega prometa resno ukvarja ţe skoraj
dve desetletji. V zadnjih dveh letih jim gre reševanje teţav, ki jih povzroĉa stojeĉi promet,
boljše od rok v primerjavi z leti poprej. Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije je leta 2008
izdalo poroĉilo o neuspešnosti reševanja dolgotrajne strategije prometne politike v Mestni
obĉini Maribor. Od takrat je Mestna obĉina Maribor dopolnila Odlok, ki ureja cestni promet
v obĉini in doloĉila plaĉljive in brezplaĉne parkirne površine ter cene plaĉljivih parkirišĉ in
dovolilnic. Trenutna ureditev parkirnega sistema v Mestni obĉini Maribor je prikazana v
nadaljevanju tega poglavja.

3.1 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE MARIBOR
Mestna obĉina Maribor je temeljna samoupravna skupnost in samostojno ureja lokalne
zadeve javnega pomena ter izvaja doloĉene zakonske predpise, ki so doloĉeni z ustavo,
statutom in zakoni. Je samostojna pravna oseba javnega prava. Mestna obĉina Maribor je
drugo najveĉje mesto v Republiki Sloveniji in je prav tako kulturno in gospodarsko
središĉe. Mestno obĉino Maribor sestavlja obmoĉje enajstih mestnih ĉetrti (MĈ center, MĈ
Ivan Cankar, MĈ Joţe Lacko, Koroška vrata, MĈ Magdalena, MĈ Nova vas, MĈ Pobreţje,
MĈ Radvanje, MĈ Tabor, MĈ Tezno, MĈ Studenci) in šestih krajevnih skupnosti (KS
Brestrnica – Gaj, KS Kamnica, KS Limbuš, KS Pekre, KS Razvanje, KS Maleĉnik –
Ruperĉe). Delo organov mestne obĉine je javnega znaĉaja.
Maribor je drugo najveĉje slovensko mesto takoj za Ljubljano in prav tako drugo najveĉje
kulturno središĉe v Sloveniji.
Na niţjih vzpetinah Mariborskega Pohorja se pojavljajo prvi izsledki naseljenosti ţe v
predrimski dobi. V rimski dobi se naseljenost razširi po širini vse od Limbuša pa tja do
Miklavţa. Pod Mariborskim Pohorjem je vodila rimska cesta, ki je Maribor v teh ĉasih
povezovala s civilizacijo, s Celjem takratno Celeio na eni strani in Lipnico imenovano Flavio
Solvo na drugi strani. Zaĉetki današnjega Maribora se zaĉnejo kazati šele v zaĉetku 12.
stoletja. V 13. stoletju so za obrambo proti Ogrski iz vzhoda zgradili prvi grad, ki je bil na
današnji Piramidi. Pod griĉem je zaĉelo nastajati srednjeveško mesto. V tem ĉasu naj bi
prav tako nastalo prvo ribiško-brodarko selišĉe. (Povzeto po: Joţe Curk, idr. 1991, str. 1319) Od 14. stoletja pa vse do leta 1918 je Maribor spadal pod oblast Habsburţanov.
Gospodarsko središĉe je takrat predstavljal Dunaj. V 16. stoletju je Maribor temeljil na
socialni, ekonomski, politiĉni osnovi. (Po: Janko Prunk, 2000, str. 6,7) V 19. stoletju je
Maribor bil središĉe pomembnih prometnih ţil. Geografsko gledano je leţal ob cesti, ki je
povezovala Dunaj s Trstom, reka Drava pa je v tistem ĉasu pomenila glavno pot za vodni
promet. V tem stoletju je Maribor doţivljal gospodarsko, nacionalno in politiĉno
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preobrazbo, saj se je priĉelo obdobje industrializacije. (Po: Bruno Hartman, 2001, str. 2326) Prav tako v 19. stoletju so ĉez Maribor zgradili prvo ţeleznico, ki je povezovala Gradec
in Celovec. Ĉez nekaj let so dogradili še ţelezniško progo, ki je povezovala Budimpešto in
Pragersko. Maribor je takrat postal zelo pomembno ţelezniško kriţišĉe. Takrat se je mesto
priĉelo razvijat in rast. Kmalu po izgradnji obeh ţelezniških prog je Maribor dobil prvo,
veliko kovinsko industrijsko podjetje. Maribor je takrat postal pomembno geografsko
središĉe. Zraven ţeleznic se je tudi ohranjal promet s splavi in šajkami. Med obema
svetovnima vojnama je druga industrializacija mesto še bolj razširila. V tem obdobju se je
zlasti na jugu okrepila agrarna. Reka Drava je v tem ĉasu postala vir elektriĉne energije,
vodni promet pa je zamrl. V tem ĉasu so se razrastle prometnice, rast mesta je posegla v
agrarno okolje, zaĉeli so se krĉiti gozdovi in pojenjati pitna voda. (Po: Curk Joţe, idr.
1991, str. 20-35) »Po 2. svetovni vojni je bilo treba obnoviti porušeno mesto, nato pa se
lotiti graditve moĉne industrije. Dolga leta je Maribor sodil v sam vrh jugoslovanske
industrijske proizvodnje. A to mu ni bilo v poseben prid, saj se je razvijal zgolj
industrijsko. Posledice enostranskega razvoja so bile posebej vidne ob razpadu Jugoslavije
in izgubi pomembnega jugoslovanskega trga. V devetdesetih se je mesto tako znašlo v
krizi. Propadanje nekoĉ najveĉjih tovarn, brezposelnost in izseljevanje prebivalcev sta
pripomogla k temu, da se je utrip mesta za nekaj ĉasa tako rekoĉ ustavil. Ĉas, ambiciozne
ţelje in vizije, moĉna volja in borbenost so mestu vrnili ţivljenje in odprle nove poti
razvoja. V letu 2012 bo mesto nosilec naziva Kulturne prestolnice Evrope, leto kasneje
organizator 26. zimske univerzijade. Štajerska prestolnica je ponovno pokazala, da
marljivosti in borbenosti ne nosi zgolj v imenu.« (Po: Mestna obĉina Maribor, 2011)
Organi mestne obĉine Maribor so mestni svet, ţupan, nadzorni odbor in mestna volilna
komisija:
-

Mestni svet sestavlja 45 svetnikov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let na lokalnih
volitvah. Naĉin dela mestnega sveta in njegovih teles ureja poslovnik Mestnega
sveta (MUV 2/96). Predsedujoĉi mestnega sveta je ţupan. Delo mestnega sveta je
javno in se izvaja na rednih in izrednih sejah, ki so praviloma enkrat meseĉno.
Mestni svet v okviru svojih pristojnosti opravlja zadeve, doloĉene v zakonu in
statutu in je najvišji organ odloĉanja o pravicah in dolţnostih Mestne obĉine
Maribor. Organi mestnega sveta so odbori, katerih je 8 (Odbor za komunalne in
gospodarske javne sluţbe, Odbor za gospodarstvo, Odbor za finance, Odbor za
kulturo, šolstvo in šport, Odbor za socialo, zdravstvo in mladino, Odbor za
kmetijstvo in celostni razvoj podeţelja, Odbor za urejanje prostora in varstvo
okolja, Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve) in 4 komisije (Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutorna pravna komisija, Komisija
za priznanja in nagrade, Komisija za imenovanje ulic). (Po: Statut MOM, 2011)

-

Ţupan izvolijo ga obĉani po veĉinskem volilnem sistemu na neposrednih in tajnih
volitvah za mandatno obdobje štirih let. Ţupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno,
lahko pa tudi poklicno. Ţupan zastopa in predstavlja obĉino. Njegove naloge so
doloĉene v statutu Mestne obĉine Maribor (MUV 10/2011). Ţupanu pomagajo pri
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njegovem delu in opravljanju posameznih nalog iz pristojnosti ţupana. (Po: Statut
MOM, 2011)
-

Nadzorni odbor ima predsednika, podpredsednika in 5 ĉlanov. Kandidate za
ĉlane nadzornega odbora mestne obĉine predlaga mestnemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi javnega poziva, ki ga objavi
na spletnih straneh mestne obĉine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne
porabe v mestni obĉini. Naloge nadzornega odbora so v skladu z zakonom
doloĉene v Statutu Mestne obĉine Maribor (MUV 10/2011). (Po: Statut MOM,
2011)

-

Mestna volilna komisija imenuje jo Mestni svet in opravlja naloge po Zakonu o
lokalnih volitvah. Sestavljajo jo predsednik in trije ĉlani ter njihovi namestniki.
Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnic/sodnikov. Volilna
komisija ima tudi tajnika, ki ga imenuje izmed usluţbenk/usluţbencev mestne
uprave. (Po: Mestna obĉina Maribor, 2011)

-

Mestna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter
druge naloge doloĉene s statutom Mestne obĉine Maribor (MUV 10/2011). Mestna
uprava ima devet organizacijskih enot vsaka organizacijska enota pa opravlja svoje
naloge v skladu z ustavo, zakonom, statutom in splošnimi akti mestne obĉine. Med
organizacijske enote mestne obĉine Maribor spadajo: Urad za finance in proraĉun,
Urad za gospodarske dejavnosti, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor,
Urad za kulturo in mladino, Urad za vzgojo in izobraţevanje, zdravstveno, socialno
varstvo in raziskovalno dejavnost, Urad za šport, Sekretariat za splošne zadeve,
Mestni inšpektorat in Mestna redarska sluţba. Mestna obĉina Maribor pa ima tudi
štiri samostojne sluţbe. To so: Kabinet ţupana, Sluţba za notranje revizije, Sluţba
za zašĉito, reševanje in obrambno naĉrtovanje in Sluţba za razvojne projekte in
investicije – projektna pisarna. Mestno upravo vodi direktor mestne uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo ţupan. (Po: Statut MOM, 2011)

Podrobnejša organizacija Mestne uprave v Mestni obĉini Maribor je predstavljena v
nadaljevanju.
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Slika 6: Organigram organizacije Mestne uprave Mestne občine Maribor
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Kot prikazuje slika 6 zgoraj, je ţupan za delo mestne uprave odgovoren mestnemu svetu.
Ţupanu so neposredno odgovorni Kabinet ţupana, Sluţba za notranje revizije in Sluţba za
zašĉito in reševanje. Delo mestne uprave neposredno vodi direktor mestne uprave in so
mu direktno odgovorni Urad za finance in proraĉun, Urad za gospodarske dejavnosti, Urad
za komunalo, promet, okolje in prostor, Urad za kulturo, mladino in raziskovalno
dejavnost, Urad za vzgojo in izobraţevanje, zdravstveno in socialno varstvo, Urad za
šport, Sekretariat za splošne zadeve in Mestni inšpektorat.

3.2 POLITIKA PARKIRANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR
Za dobro razumevanje politike mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor je potrebno
poznati zgodovino razvoja prometa v Mestni obĉini Maribor. Ko spoznamo zgodovino
razvoja in kasnejše politike motornega prometa lahko izdelamo dobro strategijo, ki
privede do dobro urejene parkirne politike.
»V prvih letih po drugi svetovni vojni je bila veĉina potovanj v mestu in okolici opravljena
peš ali s kolesi. V petdesetih letih je masivno priĉel narašĉati javni prevoz z avtobusi in z
ţeleznico. Sledilo je obdobje dviga osebnega standarda in poslediĉno skokovit porast
prevozov z osebnimi avtomobili.« (Bojan Pavliĉ, 2001, str. 2)
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Leta 2001 je bila izdana dolgoroĉna prometna strategija Mestne obĉine Maribor. Izdali so
jo na podlagi izvleĉkov Urbanistiĉne zasnove mesta Maribor (ZUM, 2000) in Razvojnih
usmeritev za prometno politiko mesta Maribor – RUPP (CPI, 1998, 1999 in 2000). (Po:
Bojan Pavliĉ, 2001, str. 2)
Do leta 1999 sta bila izdelana dva urbanistiĉna naĉrta, ki sta tudi urejala mirujoĉi promet.
Kljub izdanim urbanistiĉnim naĉrtom Mestna obĉina Maribor ni imela posluha, da bi
vzpostavili ukrepe in nekaj naredili glede na podatke, da celotno cestno omreţje v
Mariboru vsako leto zraste za okoli 5%. Ĉeprav so leta 1999 priĉeli z aktivnostmi za
novelacijo prometne študije, tudi ta ni bila potrjena iz strani Mestnega sveta. (Po: Bojan
Pavliĉ, 2001, str. 2) V tej dolgoroĉni prometni strategiji, izdani leta 2001, so ugotovili, da
je potrebno spremeniti potovalne navade ljudi, zmanjšati uporabo osebnega avtomobila,
poveĉati uporabo javnega potniškega prometa, kolesa in pešaĉenja. S temi ukrepi bi
ugodno vplivali na ozraĉje v centru mesta, prav tako bi se zmanjšal mirujoĉi promet v
mestnem središĉu. (Po: Bojan Pavliĉ, 2001, str. 4, 7) Kasneje so ga na seji Prometne
komisije vseeno odobrili. V istem letu se je z njim seznanil tudi Mestni svet, ki prej za ta
razvojni program ni imel posluha. Mestni svet je takrat sprejel ustrezen sklep.
Leta 2000 je mestni svet sprejel Lokalno agendo 21. V tej Agendi 21 so navedli da:
-

-

naj bi imeli osebni avtomobili v mestu le pomoţno vlogo,
zavezuje nosilce prometnih dejavnosti, da vnesejo v prometno politiko tudi
okoljevarstvene komponente, saj motorna vozila onesnaţujejo okolje, povzroĉajo
hrup in nastajajo moţnosti razliĉnih tveganj,
potrebno je zmanjšati število osebnih motornih vozil v mestu,
izboljšati ponudbo motornega prometa,
potrebno je dobro obvešĉanje mešĉanov in mešĉank ter njihovo soglasje pri
sprejemanju ukrepov.

Razvili so tudi program ukrepov za reševanje prometne ureditve in nekaj ciljev. (Po:
Mestna obĉina Maribor, 2000, str. 90-94)
Nato so v Urbanistiĉni zasnovi mesta Maribor iz leta 2004 ponovno urejali prometno
politiko. V tej zasnovi so izpostavili naslednjo problematiko parkiranja:
-

-

»ponudba javnih parkirnih površin ne zadovoljuje potrebe mirujoĉega prometa,
veliko število nepravilno parkiranih vozil in vse veĉ vozil, parkiranih na javnih in
funkcionalnih površinah (zelenice, parki, trgi, obmoĉja za pešce, kolesarske in
pešpoti, ploĉniki, avtobusna postajališĉa, interventne poti), predvsem v središĉu
mesta in veĉjih stanovanjskih soseskah,
neuspešnost prometnega nadzora in pomanjkljiv sistem kaznovanja prometnih
prekrškov,
Nesistemsko urejene cone z razliĉnimi reţimi parkiranja (kratkotrajno, ĉasovno
omejeno ali neomejeno, plaĉilo parkirnine).« (Andrej Šmid, 2004, str. 36)
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Leta 2004 je v zborniku Prometna politika na podroĉju SV Slovenije in v mestu Maribor
David Polutnik ponovno analiziral stanje prometne politike. V prvem poglavju je analiziral
obstojeĉe stanje mirujoĉega prometa, v drugem poglavju pa je optimiral mirujoĉi promet.
Njegov cilj je bil uvesti enotno parkirno politiko. Ugotovil je, da se je »mirujoĉi promet
poveĉal zaradi nakupa motornega vozila, ki je vsako leto ugodnejši, nizkih cen
pogonskega goriva, razvoja podjetništva, neracionalne rabe vseh vrst vozil, pomanjkanja
javnih sredstev za posodabljanje prometne infrastrukture in nedoslednost organov
odloĉanja, nadzorovanja in kaznovanja v prometnih procesih. Za predlagane rešitve
mirujoĉega prometa pa je navedel: ureditev razliĉnih sistemov parkiranja (obcestnega in
uliĉnega), ureditev veĉjih javnih parkirišĉ, uvajanje ĉasovno omejenega parkiranja in
parkiranja proti plaĉilu, uvedbo kratkotrajnega parkiranja, omejevanje prometa v
doloĉenih conah in vzpodbujanje kolesarjenja in pešaĉenja.« (2004, str. 31, 32)
Leta 2005 so izdali novi zbornik z naslovom Ţivljenje v mestu s poudarkom na prometu. V
tem zborniku je mirujoĉi promet izpostavil Danijel Rebolj, saj je ugotovil, da dosedanje
reševanje politike mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor ni obrodilo sadov.
»Ugotovil je, da je glavna ovira za usmeritev v trajnostni razvoj prometa prav motorni
promet. Posledice se vidijo pri strokovnih rešitvah, vidne so v proraĉunih, vidne so v
odnosih med udeleţenci v prometu.« (2005, str. 19) V tem ĉlanku je izpostavil naslednje:
v mestnem središĉu mora biti promet redkejši, izboljšati se mora dostopnost mesta,
prednost naj imajo hoja, kolesarjenje in javni promet. (Po: David Polutnik, 2005, str. 19)
Leta 2008 je Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije izdalo revizijsko poroĉilo, v katerem
»revizija zajema podroĉje mirujoĉega prometa v delu, ki se nanaša na urejanje
mirujoĉega prometa za potrebe prebivalcev in obiskovalcev mesta, ki prihajajo v mesto v
sluţbo, po nakupih in opravkih, ter turistov.« (Po: Tomaţ Vesel, 2008, str. 8) Namen
opravljene revizije je bil:
-

»prispevati k zagotovitvi pogojev za uspešno opravljanje nalog s podroĉja
mirujoĉega prometa;
opozoriti na problematiko zakonodaje ter podati morebitne predloge za njeno
spremembo ter
zagotoviti prenos izkušenj med obĉinami.« (Tomaţ Vesel, 2008, str. 8, 9)

Cilj revizije pa je bil ugotoviti ali je bila Mestna obĉina Maribor uspešna pri urejanju
politike mirujoĉega prometa iz leta 2005. (Po: Tomaţ Vesel, 2008, str. 9)
V revizijskem poroĉilu so ugotovili, da sta Lokalna agenda 21 in Dolgoroĉna prometna
strategija iz leta 2001 zaĉeli reševati politiko mirujoĉega prometa v mestnem središĉu,
vendar obĉina ni priloţila dokumentacije, ki bi izkazovala aktivnosti na podroĉju
mirujoĉega prometa. (Po: Tomaţ Vesel, 2008, str. 22) Pri naĉrtovanju politike mirujoĉega
prometa obĉina ni bila uspešna, saj v dokumentacijah Mestne obĉine Maribor ni bil
razviden letni naĉrt razvoja mirujoĉega prometa, v katerem bi natanĉno, konkretno in
vrednostno opredelila cilje, ki bi jih dosegla na podroĉju mirujoĉega prometa. (Po: Tomaţ
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Vesel, 2008, str. 25) V revizijskem poroĉilu so mestni obĉini predlagali nekatere
kratkoroĉne cilje, »kateri morajo biti usklajeni z vizijo in strategijo obĉine na podroĉju
mirujoĉega prometa.« (Tomaţ Vesel, 2008, str. 26). Zakljuĉek revizijskega poroĉila je bil,
da »obĉina ni bila uspešna pri poroĉanju o uresniĉevanju zastavljenih ciljev na podroĉju
mirujoĉega prometa, pri opravljanju nalog s podroĉja mirujoĉega prometa, uresniĉevanju
in spremljanju ukrepov na podroĉju mirujoĉega prometa in ne izvaja uspešno sistema, ki
ureja mirujoĉi promet.« (Tomaţ Vesel, 2008, str. 39)
Leta 2007 je Mestna obĉina Maribor sprejela Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni
obĉini Maribor, ki je predstavljen v nadaljevanju tega poglavja.
Od sprejetja Odloka je Mestna obĉina uvedla v letu 2010 in letu 2011 dva popravka
Odloka. Prvi popravek Odloka je bil sprejet sredi aprila 2010 na seji Mestnega sveta
Mestne obĉine Maribor. Drugi popravek odloka je bil sprejet konec januarja 2011, še ne
leto po sprejetju prvega popravka.
V Metnem svetu so leta 2008 doloĉili parkirne površine, kjer se uvede plaĉilo parkirnine in
doloĉitev parkirnih površin namenjenim kratkotrajnemu parkiranju. Parkirne površine, na
katerih se je uvedlo plaĉilo parkirnine, so v strogem centru mesta. Promet je tam zelo
zgošĉen, saj je v centru mesta veliko javnih funkcij, nakupovalno, kulturno, stanovanjsko,
gospodarsko središĉe,… Mestna obĉina Maribor je z uvedbo plaĉljivih parkirišĉ zaraĉunala
parkirnino v takšni vrednosti, da se je poslediĉno omejil ĉas parkiranja v mestnem
središĉu, ki je najpomembnejši cilj potovanj. Z uvedbo plaĉljivih parkirišĉ je Mestna obĉina
Maribor omogoĉila trajen dostop javnih funkcij.
Mestni svet Mestne obĉine Maribor je skoraj leto po sprejetju Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni obĉini Maribor na seji Mestnega sveta predlagal uvedbo dovolilnic za
parkiranje, ki bi bila namenjena stanovalcem s stalnim prebivališĉem, pravnim osebam,
samostojnim podjetnikom, drţavnim organom in organom lokalnih skupnosti. Predlog za
izdajo dovolilnic za parkiranje se je preloţil za dve leti, do leta 2010. Z mesecem
avgustom je Sektor za komunalo in promet zaĉel izdajati prve dovolilnice za parkiranje na
plaĉljivih parkirišĉih. Nove dovolilnice za parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih so bistveno
cenejše od dovolilnic, ki jih je predlagal Mestni svet predhodno na seji. Razlika je
prikazana v spodnji tabeli s primerjavo cen predlogov za uvedbo dovolilnic za parkiranje.

19

Tabela 1: Primerjava cen predlogov za uvedbo dovolilnic za parkiranje
Predlog za uvedbo dovolilnic
za parkiranje
Dovolilnica za parkiranje na
plaĉljivih parkirišĉih namenjena
stanovalcem, ki imajo stalno
prebivališĉe na obmoĉju plaĉljivih
parkirišĉ
Dovolilnica za parkiranje na
plaĉljivih parkirišĉih namenjena
pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom, ki
imajo sedeţ na obmoĉju plaĉljivih
parkirišĉ
Dovolilnica za parkiranje na
plaĉljivih parkirišĉih namenjena
drţavnim
organom
in
organom lokalnih skupnosti, ki
imajo sedeţ na obmoĉju plaĉljivih
parkirišĉ

2008

2010

190€ / 2 leti

144 € / 2 leti

- cena prve dovolilnice 200€ /
leto
- cena druge dovolilnice 400€ /
leto
- cena tretje in vsake nadaljnje
dovolilnice 600€ / leto

- cena prve dovolilnice 144€ /
leto
- cena druge dovolilnice 288€ /
leto
- cena tretje in vsake nadaljnje
dovolilnice 432€ / leto

200€ / leto

144 € / leto

Vir: lasten
V predlogu za obravnavo na 38. seji mestnega sveta Mestne obĉine Maribor leta 2010 so
odloĉili o uvedbi sprememb oblikovanja con, v katerih so parkirne površine, kjer se je
uvedlo plaĉilo parkirnine.
Prva faza sprememb se je priĉela leta 2010. V tej fazi naj bi se priĉelo plaĉevanje
parkirnine v conah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cone 2, 3 in 4 naj bi bile urejene na celotnem
obmoĉju. V coni 1 naj bi bilo urejeno skoraj celotno obmoĉje, v conah 5 in 6 pa le manjši
del. Prva faza je namenjena prehodu na novo ureditev in novo politiko mirujoĉega
prometa. Prav tako je namenjena seznanjanju s spremembami vseh vpletenih v novo
ureditev. V tej fazi in v nadaljnjih fazah mora Mestna obĉina Maribor zagotoviti zadostno
število parkirnih avtomatov, poveĉati število mestnih redarjev, urediti prometno
signalizacijo, z izdelavo zloţenk seznaniti vpletene z novo ureditvijo,… Prav tako mora
Mestna obĉina Maribor zagotoviti dostop z javnim prevozom, kolesom in dostop za pešce,
saj bi se s tem poslediĉno zmanjšalo povpraševanje po parkirnih površinah.
Druga faza sprememb naj bi potekala v letu 2011. V tem letu naj bi uredili vse brezplaĉne
parkirne površine ter plaĉljive površine v conah 1, 5, 6 in 7.
Tretja faza je naĉrtovana v letu 2012, saj bi se naj brezplaĉne površine in prav tako
plaĉljive parkirne površine razširile na desni breg Drave, v cone 8, 9, 10 in 11.
Leta 2013 bo potekala zakljuĉna faza urejanja brezplaĉnih in plaĉljivih parkirnih površin.
Ker je faznost pogojena z analizo podatkov pristojnih sluţb, se lahko parkirna mesta
urejajo na novo ali pa ukinejo v posamezni coni. V nadaljevanju se lahko parkirne
površine v mestnem središĉu tudi preoblikujejo skladno z izdelano nalogo Razvojni
program za podroĉje parkiranja in sprejetimi obĉinskimi prostorskimi naĉrti v obmoĉju con
za parkiranje. (Po: Kosi Uroš, 2010)
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Trenutno število prostih mest po conah:
 cona 1 ima 226 parkirnih mest,
 cona 2 ima 79 parkirnih mest,
 cona 3 ima 359 parkirnih mest,
 cona 4 ima 243 parkirnih mest,
 cona 5 ima 148 parkirnih mest in
 cona 6 ima 138 parkirnih mest.
Slika 7: Oblikovanje con

Vir: Uroš Kosi, 2010
V zgoraj naštetih planiranih štirih fazah, bodo cone oblikovane glede na namensko rabo
površin, funkcijo obmoĉja, cestno omreţje, dostopnost ter splošno funkcionalno
zaokroţenost. Po besedah Kosi Uroša bodo cone imele naslednje znaĉilnosti:
»Na levem bregu Drave so oblikovane naslednje cone:
-

-

cona 1 – preteţno stanovanjsko obmoĉje s površinami za izobraţevalne dejavnosti
in centralne dejavnosti
cona 2 – preteţno centralno obmoĉje z velikim številom pomembnih ciljev potovanj
(avtobusna postaja, sodišĉe, zdravstveni dom,..)
cona 3 – preteţno centralno obmoĉje z velikim številom pomembnih ciljev potovanj
(šole, obĉina upravna enota), stanovanja so v veĉstanovanjskih stavbah v višjih
etaţah
cona 4 - preteţno centralno obmoĉje, peš cona, obmoĉje z najveĉjo gostoto
pomembnih ciljev (banke, pošte, gledališĉe, muzej, Narodni dom,…)
cona 5 – obmoĉje namenjeno športu (Ljudski vrt) ter stanovanjsko obmoĉje
individualnih stanovanjskih stavb
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-

cona 6 – obmoĉje veĉstanovanjskih stavb z veliko gostoto prebivalcev, del
obmoĉja je namenjeno izobraţevanju (fakultete, srednje šole,..)
cona 7 - obmoĉje individualnih stanovanjskih stavb

Na desnem bregu Drave so oblikovane naslednje cone:
-

cona
cona
cona
cona

8 – obmoĉje bolnišnice in drugih pomembnih ciljev (banka, pošta,..)
9 – preteţno stanovanjsko obmoĉje, z obmoĉji za šolstvo in zdravstvo,
10 – obmoĉje trgovskega centra,
11 – preteţno stanovanjsko obmoĉje« (2010)

3.3 ODLOK O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI
MARIBOR S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI, KI SE NANAŠAJO
NA PLAČLJIVA PARKIRIŠČA
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni obĉini Maribor je bil sprejet na podlagi 14.,
15., in 16. ĉlena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno preĉišĉeno besedilo ZVCP1-UPB4 (Ur. l. RS, št. 133/06), 3. in 17. ĉlena Zakona o prekrških – uradno preĉišĉeno
besedilo ZP-1-UPB4 (Ur. l. RS, št. 3/07), 21. ĉlena Zakona o lokalni samoupravi – uradno
preĉišĉeno besedilo ZLS-UPB1 (Ur. l. RS, št. 100/05, 21/06, 14/07) ter 16. ĉlena Statuta
Mestne obĉine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04,
26/05). Mestni svet Mestne obĉine Maribor ga je sprejel na 9. seji, dne 11. junija 2007.
Na obmoĉju Mestne obĉine Maribor se je z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni
obĉini Maribor doloĉila prometna ureditev. Doloĉil se je postopek in naĉin dela Mestne
redarske sluţbe in Medobĉinskega inšpektorata pri nadzoru nad ustavljenimi, parkiranimi
in zapušĉenimi vozili. Prav tako se je doloĉil postopek in naĉin delovanja Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obĉine Maribor. (Po: Odlok o ureditvi
cestnega prometa v MOM, 1. ĉlen)

3.3.1 UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni obĉini Maribor doloĉa, da je ustavitev in
parkiranje prepovedano na javnih površinah kot so trgi, trţnice, igrišĉa, parki, zelenice,
drevoredi, rekreacijske površine in v ostalih naštetih primerih v Zakonu o varnosti
cestnega prometa. Parkiranje je dovoljeno le v primerih, ki jih doloĉa Odlok u ureditvi
cestnega prometa, parkirne površine pa morajo biti oznaĉene z ustrezno prometno
signalizacijo. Neupoštevanje Odloka se ustrezno kaznuje. (Po: Odlok o ureditvi cestnega
prometa v MOM, 4., 6. ĉlen)
Odlok o ureditvi cestnega prometa doloĉa naslednje površine za parkiranje:
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-

-

-

-

-

-

Območje kratkotrajnega parkiranja: To obmoĉje je brezplaĉno je potrebno v
vozilo na vidno mesto namestiti parkirno uro, na kateri se oznaĉi zaĉetni ĉas
parkiranja. Voznik vozila ne sme po preteku dovoljenega ĉasa za brezplaĉno parkiranje
ponovno podaljšati ĉasa. (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM, 7. ĉlen)
na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine: Te parkirne površine so posebej
urejena parkirišĉa izven vozišĉ javnih cest, parkirišĉa na vozišĉih javnih cest in drugih
javnih površinah in zaĉasno urejena parkirišĉa kot posebej urejena parkirišĉa izven
vozišĉ javnih cest (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM, 8. ĉlen)
Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine: Parkirne površine
na katerih se uvede plaĉilo parkirnine so posebej urejena parkirišĉa izven vozišĉ javnih
cest, na katerih se parkira pod pogoji upravitelja parkirišĉ in parkirne površine na
vozišĉu javnih cest. Voznik vozila mora plaĉati parkirnino, tam kjer je plaĉilo parkirnine
oznaĉeno s prometno signalizacijo. V vozilo je potrebno na vidno mesto namestiti
parkirni listek. Po izteku ĉasa, za katerega je bila plaĉana parkirnina, je potrebno
vozilo odpeljati (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM, 9. ĉlen) Na teh
parkirnih površinah lahko pristojni organ za potrebe parkiranja vozil na podlagi vloge
in proti plaĉilu izda dovoljenje in dovolilnico za parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih. (Po:
Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM, 10. ĉlen)
Ostale parkirne površine se uporabljajo za parkiranje vozil voznikov, ki prevaţajo
otroke v in iz vzgojno-varstvenih ustanov in osnovnih šol, sluţbenih vozil organov
lokalne skupnosti, drţavnih organov in tujih diplomatskih predstavništev. Parkiranje
vozil na teh parkirnih površinah je dovoljeno s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki
ga na podlagi vloge in proti plaĉilu izda pristojni organ. V izdanem dovoljenju za
parkiranje pristojni organ doloĉi pogoje za uporabo te parkirne površine in hkrati z
dovoljenjem izda pristojni organ dovolilnico za parkiranje, ki jo je imetnik dolţan
namestiti na vidnem mestu v vozilu. (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM,
11. ĉlen)
Po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni obĉini Maribor je prav tako doloĉeno,
da lahko pristojni organ doloĉi parkirne površine, ki se uporabljajo izkljuĉno za potrebe
parkiranja koles, koles z motorjem ali motornih koles. (Po: Odlok o ureditvi cestnega
prometa v MOM, 13. Ĉlen)
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil, priklopnih
vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov. Pristojni organ lahko doloĉi, da se
posamezne parkirne površine uporabljajo izkljuĉno za potrebe parkiranja tovornih
vozil, priklopnih vozil in avtobusov. (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM,
12. ĉlen)

3.3.2 DOSTAVNA MESTA
Dostavna mesta so po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni obĉini Maribor
urejena tako, da pristojni organ doloĉi potrebno število dostavnih mest, namenjenih
izkljuĉno za potrebe izvajanja dostave. Površine za dostavna mesta morajo biti urejene s
predpisano prometno signalizacijo. Na dostavnih mestih je dovoljeno ustavljanje vozil za
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ĉas, da se naloţi oziroma razloţi tovor, ki je predmet dostave. Parkiranje vozil na
dostavnih mestih je prepovedano. Dostava na javnih prometnih površinah ne sme ovirati
ali onemogoĉiti normalnega poteka prometa. Prav tako mora biti dostava opravljena brez
odlašanja in hitro. Po naloţitvi ali razloţitvi blaga je potrebno cesto temeljito oĉistiti.
Voznik, ki ovira ali onemogoĉa normalni potek prometa, dostave ne opravi brez odlašanja
in hitro ali po naloţitvi ali po razloţitvi blaga ceste temeljito ne oĉistiti, je kaznovan za
prekršek z globo doloĉeno s tem Odlokom. (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v
MOM, 14. ĉlen)
3.3.3 PARKIRNA MESTA ZA AVTO-TAKSI VOZILA
Pristojni organ prav tako doloĉi potrebno število parkirnih mest za avto-taksi vozila,
namenjenih izkljuĉno uporabi za potrebe parkiranja avto-taksi vozil. Parkirne površine
morajo biti oznaĉene s predpisano prometno signalizacijo. Osebe, ki ne upoštevajo
Odloka, so kaznovane ustrezno na podlagi tega Odloka. (Po: Odlok o ureditvi cestnega
prometa v MOM, 15. ĉlen)

3.4 PLAČLJIVA PARKIRIŠČA
V Mestni obĉini Maribor je stopnja motorizacije priĉela zelo narašĉati zaradi potrebe po
mobilnosti prebivalcev. S tem je poslediĉno zaĉel narašĉati tudi mirujoĉi promet v samem
središĉu mesta. Razliĉne dejavnosti, kot so gospodarske, upravne, kulturne, druţbene,…
privabijo prebivalce v središĉe mesta, saj je tam središĉe vseh teh dejavnosti. To pa
poslediĉno privede do prenatrpanosti parkirišĉ v mestnem središĉu z motornimi vozili.
Po Zakonu o cestah je parkirišĉe: »Parkirišĉe je prometna površina, ki je namenjena
ustavljanju in parkiranju vozil.« (ZCes-1, 2. ĉlen)
Javne parkirne površine so oznaĉene z ustrezno signalizacijo, ki jo ureja Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Za parkirne površine v Mestni
obĉini Maribor je odgovorno Javno podjetje Nigrad d. d., katero je prevzelo v upravljanje
parkirišĉa od Mestne obĉine Maribor po Odloku o naĉinu opravljanja gospodarske javne
sluţbe.
- Bele cone: Bele cone so v Mestni obĉini urejene v skladu z Odlokom o ureditvi
cestnega prometa v enajst con, ki so razporejene na levem bregu Drave v 6 con in
desnem bregu Drave v 5 con za parkiranje. Najprej se je uvedlo plaĉljivo parkiranje v
conah na levem bregu Drave, saj je tukaj najbolj zgošĉen mirujoĉi promet zaradi
gospodarskih, upravnih, kulturnih in drugih dejavnosti.
Za parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih (bela cona) so na razpolago dovolilnice za parkiranje
na plaĉljivih parkirišĉih v skladu z Odlokom o ureditvi cestnega prometa. Dovolilnice za
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parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih izda pristojni obĉinski organ (Sektor za komunalo in
promet). Obĉani oddajo vlogo za pridobitev dovolilnice za parkiranje na plaĉljivih parkirnih
površinah. Vloga se lahko pošlje po elektronski pošti ali pa odda v sprejemni pisarni
Mestne obĉine Maribor. Dovolilnico pridobi stanovalec Mestne obĉine Maribor proti plaĉilu
144 EUR in upravne takse, ki se odmeri na podlagi Zakona o upravnih taksah, za obdobje
dveh let. Pogoj za pridobitev dovolilnice je, da ima stalno prebivališĉe v Mestni obĉini
Maribor in ima registrirano vozilo, kar dokaţe z veljavnim prometnim dovoljenjem.
Do dovolilnic so prav tako upraviĉene pravne osebe, samostojni podjetniki in drţavni
organi za sluţbena vozila pod pogojem, da imajo sedeţ v obmoĉju con in imajo
registrirano vozilo. Dovolilnice se jim izdajo za obdobje enega leta proti plaĉilu 144 EUR in
upravne takse, odmerjene na podlagi Zakona o upravnih taksah. Pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom se izda druga dovolilnica za ceno 288 EUR na leto in tretja ter
vse ostale dovolilnice za ceno 432 EUR na leto. Za drugo, tretjo in vse ostale izdane
dovolilnice se prav tako plaĉa upravna taksa, odmerjena na podlagi Zakona o upravnih
taksah. (Po: Odlok o ureditvi cestnega prometa v MOM, 10. ĉlen)
Na plaĉljivih parkirnih površinah – belih conah, lahko ostali uporabniki parkirišĉ parkirajo
proti plaĉilu med tednom od ponedeljka do petka od 8:00 zjutraj do 17:00 popoldan.
Ostale ure so med tednom in tudi med vikendom (sobota, nedelja) ter prazniki
brezplaĉne. Vsak pas, ki oznaĉuje plaĉljiva parkirišĉa je ustrezno oznaĉen z belo barvo in
ustrezno prometno signalizacijo (znak III-35 »parkirni prostor« z dopolnilno tablo z
napisom »Cona X; plaĉilo parkirnine 1 ura = x eurov ; PO-PE 8:00-17:00«). Na vsaki
parkirni površini je namešĉen parkirni avtomat, ki omogoĉa plaĉevanje parkirnine. Cena
parkirnine je 1,50 EUR na uro na Slomškovem trgu, na drugih parkirišĉih znaša cena
parkirnine 0,80 EUR na uro. (Po: MUV št. 20/07, 9/2010)
Slika 8: Dovolilnica za parkiranje na plačljivih parkiriščih

Vir: Igor Selan, 2010
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Slika 9: parkirni avtomat in signalizacija na plačljivih parkiriščih – bela cona

Vir: Igor Selan, 2010
- Modre cone: Obmoĉja, na katerih ni uvedeno plaĉilo parkirnine in so namenjena
kratkotrajnemu parkiranju so oznaĉena z modro talno oznaĉbo. Parkiranje na modrih
conah je dovoljeno od 20 minut do najveĉ 60 minut in se parkirnina ne plaĉuje. Modre
cone so uvedene pred funkcionalno upravo (pošte, ţelezniška postaja, upravni uradi,
sodišĉa,…). Parkiranje je moţno le s parkirno uro, na kateri se nastavi ĉas prihoda in se jo
namesti na vidno mesto v vozilu.
Obmoĉja brezplaĉnega kratkotrajnega parkiranja so oznaĉena z ustrezno prometno
signalizacijo (znak III-27 »obmoĉje kratkotrajnega parkiranja« z dopolnilno tablo z
napisom » brezplaĉno parkiranje; dovoljen ĉas parkiranja; namestitev parkirne ure; in
znak III-28 »konec obmoĉja kratkotrajnega parkiranja«). (Po: MUV št. 20/07, 9/2010)
Slika 10: Parkirna ura

Vir: Igor Selan, 2010
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4 PREDSTAVITEV PROBLEMA IN DRUGIH
PARKIRANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR

MOŢNOSTI

V preteklem desetletju so naĉrtovalci prometa in prav tako urbanisti v Metni obĉini
Maribor zaĉeli iskati naĉine, kako zmanjšati pritisk prometa na mestno središĉe. Zaĉeli so
uvajati ukrepe za umirjanje prometa in spreminjati politiko mirujoĉega prometa. S tem so
si prizadevali poveĉati prometno varnost in zmanjšati onesnaţevanje okolja. Z ukrepi za
umirjanje prometa torej ţelijo zmanjšati velikost motornega prometa, spremeniti navade
voznikov in nameniti zadosti prostora pešcem. Njihov primarni cilj je izprazniti mestno
središĉe, ne samo iz gospodarskih razlogov, temveĉ tudi iz ekoloških.

4.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA MIRUJOČEGA PROMETA V MESTNI
OBČINI MARIBOR
V Mestni obĉini Maribor so od leta 1999 urejali mirujoĉi promet na razliĉne naĉine. Od
zaĉetka Mestni svet Mestne obĉine Maribor ni imel posluha za predloge ureditev
mirujoĉega prometa v središĉu mesta. Pred tem letom prometni strokovnjaki niso dali
nekega pomena na ureditev mirujoĉega prometa v Mariboru. Stvar se je zaĉela premikati
v letu 2000, ko so izdali Lokalno agendo 21, ki je vsebovala problematiko parkiranja, nato
pa še Dolgoroĉno prometno strategijo Mestne obĉine Maribor. Oba dokumenta sta šla v
presojo Raĉunskemu sodišĉu Republike Slovenije, ki je podrobno pregledalo oba
dokumenta in odloĉilo, da Mestna obĉina Maribor ni bila uspešna pri izvajanju dolgotrajne
politike mirujoĉega prometa v obĉini. Raĉunsko sodišĉe RS je »ocenilo, da je za izvajanje
politike mirujoĉega prometa nujno, da obĉina zbira posamezne podatke in spremlja trende
na tem podroĉju. Zaradi navedenega bi obĉina morala pridobiti in spremljati zlasti
naslednje podatke:
- število vseh parkirnih površin, ki so dostopne voznikom, bodisi brezplaĉno bodisi
proti plaĉilu,
- zasedenost parkirnih mest (na primer glede na obmoĉje parkiranja),
- cene za parkiranje na javnih parkirišĉih v drugih slovenskih mestih in cene za
parkiranje na zasebnih parkirišĉih ter
- dnevne migracije.« (Tomaţ Vesel, 2008, str. 15)
Pri reviziji so ugotovili, da Mestna obĉina Maribor ni bila uspešna pri izvajanju sistema, ki
ureja mirujoĉi promet, pri uresniĉevanju in spremljanju ukrepov na podroĉju mirujoĉega
prometa, pri poroĉanju o uresniĉevanju zastavljenih ciljev na podroĉju mirujoĉega
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prometa in pri opravljanju nalog s podroĉja politike mirujoĉega prometa. (Po: Tomaţ
Vesel, 2008)
Mestna obĉina Maribor je leta 2007 sprejela Odlok o ureditvi cestnega prometa,v katerem
je uredila parkirišĉa za brezplaĉno parkiranje, parkirišĉa za odplaĉno parkiranje, parkirišĉa,
kjer ni uvedena parkirnina, javne parkirne hiše v lasti MOM in ostale parkirne površine.
Odlok iz leta 2007 so kasneje izpopolnili z Odlokoma o spremembah in dopolnitvah. Leta
2010 so prav tako na novo doloĉili parkirne površine na katerih je uvedeno plaĉilo
parkirnine – bele cone in cene dovolilnic za plaĉljiva parkirišĉa.

4.2 PRIMERJAVA CEN DOVOLILNIC ZA PARKIRANJE NA PLAČLJIVIH
PARKIRIŠČIH V MESTNIH OBČINAH V SLOVENIJI
Cene dovolilnic za parkiranje se razlikujejo od obĉine do obĉine. V nekaterih obĉinah so
obmoĉja za parkiranje oznaĉena z belo barvo, v drugih z modro. V vseh obĉinah v
Sloveniji so obmoĉja plaĉljivih parkirišĉ oznaĉena z ustrezno prometno signalizacijo.
Pri odloĉanju o cenah dovolilnic za parkiranje in pri doloĉitvi plaĉljivih parkirnih površin
imajo mestni svetniki kar nekaj teţav. Glavni problem se pojavlja pri doloĉitvi uporabnikov
dovolilnic za plaĉljiva parkirišĉa, saj je uporabnike dovolilnic potrebno omejiti. Cene
plaĉljivih parkirišĉ morajo biti primerne glede na lokacijo parkirišĉa ali je parkirišĉe v
središĉu mesta ali na obrobju mesta. S primerno ceno glede na lokacijo parkirišĉa se
poslediĉno zmanjša natrpanost parkirišĉ, saj uporabniki parkirišĉ premislijo o naĉinu
prevoza. S tem se poveĉa uporaba javnega prevoza, pešaĉenje in kolesarjenje. Plaĉljiva
parkirišĉa se morajo uvest tam, kjer so parkirišĉa prenatrpana. To je na obrobju in v
središĉu mest.
V spodnji tabeli so predstavljene cene in uporabniki dovolilnic za parkiranje od 11 mestnih
obĉin v Sloveniji:
Tabela2: Primerjava cen dovolilnic mestnih občin v Sloveniji

Celje

Koper

stanovalci

ostali

Parkirišĉa:
-Tkanina ali mestni park: 50€/leto
-Ţelezniška postaja: 80€/leto
-Aškerĉeva ulica: 120€/leto
-spodnji grad ali Muzejski trg:
140€/leto
1. avtomobil: 12,56€/ 2 leti
2. avtomobil: 50€/leto
Izven mestnega jedra: 30€/leto
V
mestnem
jedru,
kjer
je
prepovedano parkiranje: 50€/leto

Modra cona II: 40€/mesec
II. cona : 40€/mesec
Samo parkirišĉe Tkanina ali mestni
park: 25€/mesec
Parkiranje po 12. Uri: 10€/mesec
ali 100€/leto
Meseĉna dovolilnica za 20,80€
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Kranj
Ljubljana

Plaĉilne kartice za 4€ ali 8€, prva Plaĉilne kartice za 4€ ali 8€, prva
ura parkiranja in ponekod 2 sta s ura parkiranja in ponekod 2 sta s
kartico brezplaĉni
kartico brezplaĉni
Letna dovolilnica 100€
Dve letna dovolilnica 144€

Maribor

Murska
Sobota
Nova
Gorica
Novo Mesto

Prva dovolilnica 144€ / leto
Druga dovolilnica 288€ /leto in
tretja ter vsaka nadaljnja
dovolilnica 432€ / leto za pravne
osebe in samostojne podjetnike
Tedenska dovolilnica 8,35€
Tedenska dovolilnica 8,35€
Meseĉna dovolilnica 20,86€
Meseĉna dovolilnica 20,86€
Letna dovolilnica 250,38€
Letna dovolilnica 250,38€
Letna dovolilnica od 1.1. do 31.12 Letna dovolilnica od 1.1. do 31.12
je 358,32€, za vsaki mesec manj se je 358,32€, za vsaki mesec manj se
cena zniţa za 29, 86€
cena zniţa za 29, 86€
Meseĉna dovolilnica: 60€
Meseĉna dovolilnica: 70€
Polletna dovolilnica: 250€
Polletna dovolilnica: 300€
Letna dovolilnica: 460€
Letna dovolilnica: 530€

Ptuj
Slovenj
Gradec
Velenje

Letna dovolilnica 15€

Letna dovolilnica 200€

1.

avtomobil 8€/leto

2.

avtomobil 30€/leto
Vir: Lasten
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Meseĉna dovolilnica 50€
Letna dovolilnica 250€

-

5 POROČILO O ANKETNI RAZISKAVI

Anketni vprašalnik je povzet po anketi, ki so jo naredili v mestu Port Macquarie. Anketo je
izdelal David Troemel, razvojni inţenir, oktobra 2010. Anketni vprašalnik je sestavljen iz
18 vprašanj.
Iz danih rezultatov izvedene ankete je bila razvidna realna slika trenutnega stanja
parkirišĉ v Mestni obĉini Maribor. Izvedela sem tudi potrebe in ţelje uporabnikov parkirišĉ.
Obdelani rezultati ankete so mi bili v pomoĉ pri predlogu izboljšav mirujoĉega prometa v
Mestni obĉini Maribor.
Da bi v Mestni obĉini Maribor lahko ugotovila urejenost mirujoĉega prometa, sem v ta
namen izvedla anketo. Izdelala sem vprašalnike s kratkimi in enostavnimi vprašanji za
reševanje. Vprašanja so izhajala iz vprašalnika, ki so ga uporabili v mestu Port Macquarie
leta 2010 in ga je izdelal razvojni inţenir David Troemel.
Anketo sem izvedla na Mestni obĉini Maribor in to v sprejemni pisarni obĉinske uprave v
ĉasu uradnih ur. Ĉasovni potek izvajanja ankete je bil od 13.7.2011 do 5.8.2011. Anketa
se je izvajala anonimno. Stranke so ankete oddajale v posebno mapo, ki je bila
namešĉena v sprejemni pisarni. Obĉani so imeli pri reševanju ankete na razpolago mizo in
stol, ki sta bila namešĉena na hodniku pred vhodom v sprejemno pisarno in v sprejemni
pisarni. Anketni vprašalniki so bili namešĉeni na vidnem mestu v sprejemni pisarni
obĉinske uprave. Na anketne vprašalnike je odgovorilo 132 strank. Prva dva tedna so
stranke redkeje prihajale v sprejemno pisarno in je tako bilo poslediĉno rešenih manj
anketnih vprašalnikov. Ankete so reševale veĉinoma fiziĉne osebe v dopoldanskem ĉasu.
Odziv na ankete je bil zadovoljiv, ĉeprav si veliko obĉanov ni vzelo ĉasa, da bi izpolnili
anketo. Nekaj obĉanov je anketo izpolnilo rutinsko in si zanjo ni vzelo potrebnega ĉasa.
Veĉina anketirancev pa si je za izpolnjevanje vzela ĉas in pri vsakem odgovoru temeljito
premislila. Starejši obĉani so anketo tudi pokomentirali in se z zanimanjem pogovarjali o
študiju in izdelavi diplomske naloge. Ugotovila sem, da so mlajši pokazali manj zanimanja
za anketo, medtem ko so si starejši vzeli veĉ ĉasa in so radi tudi kaj pokomentirali.

5.1 PREDSTAVITEV ANKETE
Anketni vprašalnik je povzet po anketi iz Novega Juţnega Walesa v Avstraliji, ki so jo
naredili v mestu Port Macquarie. Anketo je izdelal David Troemel, razvojni inţenir, oktobra
2010. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj. 14 vprašanj je zaprtega tipa, 3
vprašanja so delno zaprta (ordinalna vprašanja) in le eno vprašanje je odprtega tipa.
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Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. Prvi del vsebuje štiri vprašanja, iz katerih je
razviden profil anketiranca/ke. Drugi del anketnega vprašalnika, vsebuje tri vprašanja in
nam poda ţelje, izkušnje in potrebe uporabnikov parkirišĉ. V tretjem delu ankete skušamo
izvedeti vedenje in obnašanje anketiranih na parkirišĉih. Ta del vsebuje sedem vprašanj.
Ĉetrti del ankete vprašanj nam pove, ali bi se anketiranci odloĉili za alternativno obliko
prevoza, namesto da bi uporabili avtomobil. Zadnji del vsebuje štiri vprašanja. Anketni
vprašalnik, ki je bil izveden v sprejemni pisarni obĉinske uprave je sestavljen iz štirih delov
(glej prilogo 1).
Prvi del ankete zajema profil anketiranega. Iz tega dela ankete izvem spol anketiranega,
s kakšnim namenom najpogosteje potuje v center mesta, kako obiĉajno potuje v center
mesta in kateri je najpogostejši razlog obiska centra mesta. Iz profila anketiranega bi rada
izvedela, kako spol vpliva na nadaljnje odloĉitve anketiranega.
Drugi del ankete poda ţelje, izkušnje in potrebe uporabnikov parkirišĉ. Anketirani
odgovarja v tem delu na ordinalna vprašanja, katera ocenjuje od ni pomembno do zelo
pomembno. Pri teh vprašanjih skušam izvedeti kaj je anketirancu/ki pomembno pri:
-

-

-

odločanju za parkirno mesto. Pri tem vprašanju sem ţelela izvedeti kako
pomembna je anketirancu/ki dostopnost ceste do parkirišĉa, dostopnost parkirišĉa
do ţelene ustanove, najden parkirni prostor v manj kot treh minutah in parkirno
mesto za invalide.
odločanju za lokacijo parkirnega mesta sem ţelela izvedeti kako pomembno
je anketirancu/ki plaĉljivo parkirišĉe v bliţini delovnega mesta, v bliţini trgovin, v
bliţini doma in kako pomembno je anketirancu/ki brezplaĉno parkirno mesto na
obrobju centra mesta.
kako anketiranec/ka obravnava parkirno politiko v zvezi s plaĉljivim
parkirišĉem, boljšim javnim prevozom, višjo ceno parkirišĉ v centru mesta in z
veĉjimi garaţnimi hišami.

V tretjem delu ankete skušam izvedeti vedenje in obnašanje anketiranih na parkirišĉih.
V tem delu me zanima:
-

kako dolgo morajo anketiranci kroţiti okoli parkirišĉ, da najdejo prosto parkirno
mesto, kako pogosto morajo parkirati veĉ kot dve ulici od konĉnega cilja,
njihova izkušnja s kaznivim parkiranjem in kako se z kaznijo za nepravilno
parkiranje strinjajo ter kako pogosto plaĉajo parkirni listek,
ali bi raje izbrali pešaĉenje kot plaĉljivo parkirno mesto ali obratno,
urejenost parkirišĉ za zaposlene in plaĉevanjem parkirnine za zaposlene.

Četrti sklop vprašanj nam pove, ali bi se anketiranci odloĉili za alternativno obliko
prevoza, namesto da bi uporabili avtomobil za prevoz v center mesta na delovno mesto ali
za nakupovanje in prosti ĉas. V tem sklopu vprašanj me je tudi zanimalo ali bi
anketiranec/ka delila svoj avtomobil z nekom za voţnjo na in iz delovnega mesta. Kot
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zadnje vprašanje me je zanimalo, katero mestno središĉe ima po mnenju anketirancev
dobro urejeno prometno infrastrukturo.

5.2 REZULTATI ANKETE
Prvi sklop vprašanj mi bo pri obdelavi podatkov dal jasen vpogled v profil anketirancev.
Sestavljen je iz štirih vprašanj. Drugi del ankete poda ţelje, izkušnje in potrebe
uporabnikov parkirišĉ. Sestavljen je iz treh vprašanj. Tretji del ankete mi da vpogled v
vedenje in obnašanje anketiranih na parkirišĉih in vsebuje sedem vprašanj. Ĉetrti sklop
vprašanj nam pove ali se anketiranci strinjajo z alternativnim prevozom ali ne. Ĉetrti sklop
vprašanj vsebuje štiri vprašanja. Posamezna vprašanja v sklopih so predstavljena v
odstotkih.
-

Spol anketirancev

Pri izdelavi anketnega vprašalnika me je zanimal spol anketirancev, saj sem vsa vprašanja
v diplomskem delu obdelala glede na spol in prišla do razliĉnih ugotovitev.
Grafikon 1: Spol anketirancev

Vir: lasten
Anketni vprašalnik je rešilo 132 anketirancev. Od tega je bilo 56% ţensk in 44% moških.
Iz teh podatkov je razvidno, da so anketne vprašalnike raje reševale ţenske kot moški.
Anketne vprašalnike je rešilo 16 ţensk veĉ kot moških.
-

Namen najpogostejšega potovanja v center mesta

Anketiranci najpogosteje potujejo v center mesta zaradi dela. Zaradi dela potuje v center
mesta kar 80 anketiranih. Od teh je 63% vseh ţensk in 56% vseh moških. Sledi odgovor
rekreacija in prosti ĉas, katerega je izbralo 39 anketirancev. Od tega 24% vseh ţensk in
36% vseh moških. Nakupovanje je izbralo samo 15 anketirancev. Od tega 13% vseh
ţensk in 8% vseh moških. Pod drugo ni odgovoril nobeden. Iz danih rezultatov je
32

razvidno, da je najpogostejši namen potovanja v center mesta delo. Takšni rezultati
ankete so najbrţ iz tega razloga, ker ima v Mestni obĉini Maribor najveĉ gospodarskih in
negospodarskih sluţb svoj sedeţ prav v centru mesta. Ljudje ne hodijo nakupovati v
center mesta zaradi trgovskih centrov, katerih lokacija je izven centra mesta. Kar nekaj
anketirancev se je odloĉilo za rekreacijo in prosti ĉas v centru mesta, najbrţ zaradi
Mestnega parka, Piramide in Kalvarije. Ĉeprav je na obrobju mesta veĉja ponudba lokacij
denimo Mariborsko Pohorje.
Grafikon 2: Kakšen je namen vašega najpogostejšega potovanja v center
mesta?

Vir: lasten
-

Običajno potovanje v center mesta

Zanimal me je tudi naĉin potovanja v center mesta. Odgovore sem prav tako primerjala
med moškimi in ţenskami. Anketiranci obiĉajno potujejo v center mesta z avtomobilom.
Ta odgovor je obkroţilo 66 anketirancev, od tega 54% vseh ţensk in 45% vseh moških.
Za naslednji odgovor so izbrali kolo. S kolesom potuje v center mesta 19% vseh ţensk in
33% vseh moških, skupaj 33. Kolesu sledi odgovor avtobus. Avtobus je izbralo 20
anketirancev, od tega 16% vseh ţensk in 10% vseh moških. 7 jih potuje v center mesta z
motornim kolesom. Od tega 3% vseh ţenski in 9% vseh moških. Taksi uporablja za
prevoz v center mesta samo 8% vseh ţensk. Odgovor drugo sta obkroţila dva moška.
Odgovorila sta s peš. Avtomobil je za prevozno sredstvo izbralo najveĉ moških in ţensk,
kar za 50% veĉ kot kolo. To vprašanje dokazuje, da se prebivalci najveĉkrat posluţujejo
avtomobila. Na to lahko vplivajo razliĉni razlogi. Odgovor na to bom najbrţ našla v
ĉetrtem delu anketnega vprašalnika, v katerem anketiranci odgovarjajo na vprašanja, ki
vsebujejo alternativni prevoz (javni potniški promet).
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Grafikon 3: Kako običajno potujete v center mesta?

Vir: lasten
-

Razlog obiska centra mesta

Anketiranci so najpogosteje obiskali center mesta zaradi dela. Zaradi dela je obiskalo
center mesta 79 anketirancev. Od tega je izbralo odgovor delo 59% vseh moških in 61%
vseh ţensk. Naslednji odgovor, katerega so izbrali je bil rekreacija in prosti ĉas. Ta
odgovor je izbralo 32 anketirancev, od tega 29% vseh moških in 20% vseh ţensk. Na
tretjem mestu je nakupovanje. Ta razlog za obisk centra mesta je izbralo 17 anketirancev,
od tega 18% vseh ţensk in 7% vseh moških. Zaradi poslovnega razloga obišĉejo center
mesta samo 4, od teh 5% vseh moških in 1% vseh ţensk. Pod drugo ni bilo nobenega
odgovora. Anketiranci so prav tako pri tem vprašanju, kot pri vprašanju št. 2 (glej
grafikon št. 2) izbrali delo. Odgovori med tem vprašanjem in vprašanjem št. 2 so precej
podobni, med številom odgovorov ni veĉjih razlik.
Graf 4: Iz katerega razloga najpogosteje obiščete center mesta?
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Vir: lasten
-

Odločanje za prosto parkirno mesto

Pri odloĉanju za dostopnost ceste do parkirišĉa je najveĉ anketirancev (39%) ocenilo za
delno pomembno. Sledi mu nepomembno z 29% odgovori, nato vseeno z 15% odgovori,
pomembno z 9% odgovori in na koncu še zelo pomembno z 8% odgovori.
Dostopnost ceste do ţelene ustanove je najveĉ anketirancev (46%) ocenilo za
pomembno. 24% anketirancev je odgovorilo z zelo pomembno, 18% je bilo vseeno, 6%
delno pomembno in 5% ni pomembno.
37% anketirancem je zelo pomembno najti parkirni prostor v manj kot treh minutah, 27%
se zdi pomembno, 17% pa jih meni, da je nepomembno. 11% anketirancem je odgovor,
najdem parkirni prostor v manj kot treh minutah, delno pomemben, 8% pa je vseeno.
Parkirno mesto za invalide ni pomembno 72% anketirancem, 11% je zelo pomembno, 8%
je delno pomembno, 5% anketirancem je pomembno, 3% pa je vseeno.
Iz danih rezultatov je razvidno, da je anketirancem najbolj pomembna dostopnost
parkirišĉa do ţelene ustanove, nato mu sledi najden parkirni prostor v manj kot treh
minutah. Anketirancem se zdi nepomembno parkirno mesto za invalide, sledi mu pa
dostopnost ceste do parkirišĉa.
Grafikon 5: Pri odločanju za parkirno mesto mi je pomembno:

Vir: lasten

-

Odločanje za lokacijo parkirnega mesta

26% anketirancev meni, da je pri odloĉanju za parkirno mesto pomembna bliţina
delovnega mesta. 24% jih meni da je delno pomembna, 20% anketirancev je oznaĉilo za
pomembno, 16% je delno pomembno, 14% pa je vseeno.
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35% anketirancev meni, da je trgovini bliţina plaĉljivih parkirišĉ ni pomembna, 24%
anketirancem je zelo pomembna. 21% jih meni, da je delno pomembna, 18% je vseeno,
12% pa ni pomembno.
29% anketirancem se plaĉljivo parkirišĉe v bliţini doma zdi zelo pomembno, 27% pa je
delno pomembno. 18% je bliţina doma pomembna, 14% ni pomembno, 13% pa je
vseeno.
Brezplaĉno parkiranje na obrobju centra mesta se zdi zelo pomembno kar 76%
anketirancem. 11% anketirancem brezplaĉno parkirišĉe ni pomembno, 6% je pomembno,
5% je delno pomembno, 2% pa je vseeno.
Iz danih rezultatov je razvidno, da je anketirancem najbolj pomembno brezplaĉno
parkirišĉe na obrobju centra mesta. Ta odgovor vodi z anormno razliko. Ostali trije
odgovori so v povpreĉju skorajda na istem mestu.
Grafikon 6: Pri odločanju za lokacijo parkirnega mesta mi je pomembno:

Vir:lasten
-

Obravnava parkirne politike

45% anketirancev je plaĉljiva parkirišĉa ocenilo za delno pomembna, 21% pa je vseeno.
15% anketirancev meni, da so plaĉljiva parkirišĉa nepomembna, 13% se zdijo
pomembna, 6% pa zelo pomembna.
Boljši javni prevoz se zdi 36% anketirancem pomemben, 28% pa zelo pomemben. 27%
anketirancem je za javni prevoz vseeno. 5% jih je oznaĉilo, da je boljši javni prevoz delno
pomemben in prav tolikšno število jih je oznaĉilo za nepomembno.
55% anketirancev meni, da je višja cena parkiranja na plaĉljivih parkirišĉih nepomembna,
19% pa se zdi delno pomembna. 12% anketirancem je cena plaĉljivih parkirišĉ v centru
mesta nepomembna, samo 8% se zdi pomembna in 6% zelo pomembna.
28% anketirancem je za garaţne hiše vseeno. 25% jih meni, da je veĉ garaţnih hiš delno
pomembno, 21% je ocenilo za pomembno, 14% pa za zelo pomembno. 12%
anketirancem so garaţne hiše nepomembne.
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Pri tem vprašanju je anketirancem najbolj pomemben boljši javni prevoz. Sledijo mu
garaţne hiše, ĉeprav se ta odgovor veliko bolj nagiba k nevtralnosti. Nepomembno se zdi
anketirancem višja cena parkiranja v centru mesta in plaĉljivo parkirišĉe.
Grafikon 7: Obravnava parkirne politike:

Vir: lasten
-

Izkušnje pri iskanju prostega parkirnega mesta

Pri tem vprašanju so anketiranci najpogosteje odgovorili, da morajo pogosto kroţiti okoli
parkirišĉ, da najdejo prosto parkirno mesto. To vprašanje je izbralo 56 anketirancev. Od
tega 46% vseh ţensk in 38% vseh moških. Vĉasih mora kroţiti okoli parkirišĉ 47
anketirancev, 36% vseh moških in 35% vseh ţensk. Redko kdaj mora kroţiti okoli
parkirišĉ 20 anketirancev, od tega 14% vseh moških in 16% vseh ţensk. Parkirno mesto
najde takoj le 9 ljudi. Od tega 12% vseh moških in 3% vseh ţensk. Iz danih rezultatov je
razvidno, da imajo anketiranci probleme z iskanjem prostega parkirnega mesta. Razvidno
je tudi, da so anketiranci najveĉkrat obkroţili odgovor pogosto, sledi mu odgovor vĉasih.
Grafikon 8: Katera izjava najboljše opiše vaše izkušnje pri iskanju prostega parkirnega
mesta?
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Vir: lasten
-

Priročnost parkirnega mesta

Anketiranci so najveĉkrat odgovorili, da morajo vĉasih parkirati veĉ kot dve ulici do cilja.
Ta odgovor je izbralo 58 ljudi, 54% vseh moških in 37% vseh ţensk. Drugi najpogostejši
odgovor, da morajo pogosto parkirati veĉ kot dve ulici od cilja, je izbralo 35 ljudi. Od tega
22% vseh moških in 30% vseh ţensk. Redko mora parkirati veĉ kot dve ulici od cilja 26
anketirancev, od tega 7% vseh moški in 30% vseh ţensk. Odgovor nikoli je obkroţilo
samo 13 anketirancev, od tega 17% vseh moških in 4% vseh ţensk. Rezultati tega
vprašanja še enkrat potrjujejo teţave anketirancev s parkiranjem. Prevladujoĉ odgovor na
vprašanje, kako pogosto morate parkirati veĉ kot dve ulici od cilja, je vĉasih. Sledi mu
odgovor pogosto.
Grafikon 9: Kako pogosto morate parkirati več kot dve ulici od cilja?

Vir: lasten
-

Izkušnje s kaznivim parkiranjem

Parkirni listek za parkiranje vedno plaĉa 92 anketirancev. Od tega plaĉa parkirni listek
66% vseh ţensk in 67% vseh moških. Obĉasno parkirni listek plaĉa 19% vseh anketirank
in 17% vseh anketirancev, skupaj 24. Redko plaĉa parkirni listek le 11 anketirancev, 12%
vseh ţensk in 4% vseh moških. Najmanj anketirancev je izbralo odgovor nikoli. Od tega
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12% vseh moških in 3% vseh ţensk. Pri plaĉevanju parkirnih listkov anketiranci spoštujejo
red ali pa se preveĉ bojijo kazni, saj velika veĉina anketirancev vedno plaĉa parkirni listek.
Grafikon 10: Kako pogosto plačate parkirni listek za parkiranje?

Vir: lasten
-

Mnenje o kaznih za nepravilno parkiranje

63 anketirancev se strinja s kaznijo za nepravilno parkiranje. Od tega je veĉina ţensk
(60%) in 33% vseh moških. 38 anketirancev nima izkušenj. Od tega 36% vseh moških in
23% vseh ţensk. 18% vseh ţensk in 13% vseh moških se ne strinja s kaznijo, skupaj 31.
S kaznijo za parkiranje se prav tako strinja veĉina anketirancev, kar je razvidno iz danih
odgovorov. Zanimivo je, da se s kaznijo strinja veĉina ţensk, moški pa so zelo neodloĉeno
odgovarjali na dane odgovore.
Grafikon 11: Katera izjava najboljše opiše vaše mnenje o kaznih za nepravilno
parkiranje?

Vir: lasten
-

Izbira med plačljivimi parkirišči in pešačenjem

70% vseh ţensk in 88% vseh moških je izbralo, da raje pešaĉi, kot da parkira na plaĉljivih
parkirišĉih. Skupaj 103 anketiranci. Raje parkira na plaĉljivih parkirišĉih kot pešaĉi le 29
anketirancev, od tega 12% vseh moških in 30% vseh ţensk. Iz danih odgovorov je
razvidno, da se s pešaĉenjem strinja veĉina ljudi, od tega veĉ ţensk kot moških.
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Grafikon 12: Ali parkirate na plačljivih parkiriščih ali pešačite?

Vir: lasten
-

Plačevanje parkirnine za zaposlene

70 anketirancev se strinja, da bi parkirnino za zaposlene morali plaĉati delodajalci. Od
tega se s tem odgovorom strinja 66% vseh moških in 43% vseh ţensk. 46 anketirancev je
obkroţilo, da bi morali parkirnino plaĉati uporabniki parkirnega mesta. Od teh je ta
odgovor obkroţilo 24% vseh moških in 43% vseh ţensk. Le 16 anketirancev je odgovorilo,
da bi morala biti parkirnina plaĉana iz kombinacije stopenj dajatev in prispevkov.
Takšnega mnenja je 10% vseh moških in 14% vseh ţensk. Veĉina odgovorov je bila, da bi
morali parkirnino za delavce plaĉevati delodajalci. Ta odgovor je bil ţe na zaĉetku
priĉakovan, saj je veĉina anketirancev odgovorila na vprašanji, iz kakšnega razloga in iz
kakšnega namena najpogosteje potujete v center mesta, z odgovorom delo. Ĉeprav je s
tem odgovorom odgovorilo veĉ ţensk kot moških, se pri tem vprašanju ne morejo odloĉiti
med delodajalci in uporabniki parkirnega mesta.
Grafikon 13: Kdo mislite, da bi moral plačati parkirnino za zaposlene?
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Vir: lasten
-

Zagotavljanje parkirišč za zaposlene

88 anketirancev je izbralo odgovor, da bi morali delodajalci zagotoviti zasebni parkirni
prostor za zaposlene. Od tega 71% vseh moških in 63% vseh ţensk. Odgovor, da za
zaposlene ne bi smelo biti posebne rezervacije, je obkroţilo 27 anketirancev, od tega 22%
vseh moških in 19% vseh ţensk. Le 17 se jih je strinjalo, da bi morali zaposleni plaĉati
parkirnino za javno parkirišĉe na obrobju mesta. Od teh se s tem odgovorom strinjajo 7%
vseh moških in 18% vseh ţensk.
Iz danih rezultatov je razvidno, da bi po mnenju anketirancev morali za parkirna mesta
poskrbeti delodajalci z zasebnimi parkirnimi prostori.
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Grafikon 14: Kako bi bilo potrebno zagotoviti parkirišče za zaposlene?

Vir: lasten
 Uporaba javnega prevoza na delovno mesto
58 anketirancev bi izbralo avtobusni prevoz na delovno mesto namesto avtomobila, ĉe bi
bil le ta bolje urejen. Za to trditev se je odloĉilo 38% vseh moških in 49% vseh ţensk. 36
anketirancev bi vĉasih izbralo avtobusni prevoz, od teh je 29% vseh moških in 26% vseh
ţensk. 28 jih je negotovih. Od teh je 19% vseh moških in 23% vseh ţensk. Le 10
anketirancev je obkroţilo, da ne bi nikoli izbralo avtobusnega prevoza na delovno mesto
namesto avtomobila, ĉe bi bil le ta bolje urejen. Od teh je bilo 14% vseh moških in 3%
vseh ţensk. Iz danih rezultatov je razvidno, da bi anketiranci izbrali javni prevoz na
delovno mesto, ĉe bi le ta bil bolje urejen. Negotovih je le 21%, samo 7,6% anketirancev
pa javnega prevoza ne bi izbralo.
Grafikon 15: Bi raje izbrali javni prevoz kot avtomobil za prevoz na delovno mesto, če
bi ta bil bolje urejen?
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Vir: lasten
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-

Uporaba javnega prevoza za nakupovanje in prosti čas

Najveĉ anketirancev je obkroţilo odgovor, da bi izbrali avtobusni prevoz namesto
avtomobila, za prevoz v center mesta za nakupovanje in prosti ĉas, ĉe bi bil ta bolje
urejen. Teh je bilo 55, od teh 36% vseh moških in 46% vseh ţensk. Skoraj izenaĉena sta
bila odgovora vĉasih in negotov/a. Vĉasih je obkroţilo 28 anketirancev, od teh 22% vseh
moških in 20% vseh ţensk. Negotov/a je obkroţilo 29 anketirancev, od teh je bilo 28%
vseh moških in 18% vseh ţensk. Nikoli je obkroţilo 20 anketirancev. Od teh je obkroţilo ta
odgovor 14% vseh moških in 16% vseh ţensk. Iz danih rezultatov je razvidno, da bi
anketiranci prav tako raje izbrali javni prevoz za nakupovanje in prosti ĉas v center mesta
kot avtomobil. Pri tem vprašanju je negotovih 1% veĉ kot pri predhodnem vprašanju,
polovica veĉ anketirancev, pa javnega prevoza ne bi izbralo.
Grafikon 16: Bi raje izbrali javni prevoz kot avtomobil za prevoz v center mesta za
nakupovanje in za prosti čas, če bi bil bolje urejen?

Vir: lasten
-

Delitev osebnega avtomobila na in iz delovnega mesta

54 anketirancev bi delilo svoj avtomobil za prevoz na in iz delovnega mesta s tujo osebo.
Za ta odgovor se je odloĉilo 33% vseh moških in 47% vseh ţensk. 37 anketirancev, 29%
vseh moških in 27% vseh ţensk, je bilo negotovih pri tej odloĉitvi. Le 21 bi vĉasih delilo
svoje avtomobil. Od teh je 22% vseh moških in 10% vseh ţensk. Z nikoli je odgovorilo 20
anketirancev, od tega obojih 16%. Iz danih rezultatov je razvidno, da bi anketiranci delili
svoj avtomobil na in iz delovnega mesta. Veliko anketirancev je negotovih, nekaj pa jih
svojega avtomobila ne bi delilo.
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Grafikon 17: Bi delili svoj avtomobil z nekom za voţnjo na in iz delovnega mesta?

Vir: lasten
-

Primer dobro urejene prometne infrastrukture

Anketiranci so najveĉkrat, od 20 odgovorov, navedli za primer dobro urejene prometne
infrastrukture Mestno obĉino Ljubljana. Navedli so jo kar 14 krat, od tega jo je navedlo
71% ţensk in 67% moških od teh ko so odgovorili na to vprašanje. Mesta Ptuj, Koper,
Amsterdam, London in Berlin so bila navedena vsako po enkrat. Navedle so jih ţenske.
Moški je navedel le Mestno obĉino Celje.
Grafikon 18: Navedite katero koli drugo mestno središče, ki je po vašem mnenju
primer za dobro urejeno prometno infrastrukturo

Vir: lasten
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5.3 OBRAVNAVA HIPOTEZ
Na zaĉetku diplomske naloge sem si postavila 5 hipotez, ki sem jih preverila tekom
izdelave diplomske naloge. Ena hipoteza (hipoteza1) se nanaša na predstavitev praks
parkirne politike, ki so opisane v drugem poglavju diplomskega dela. Ostale 4 hipoteze se
nanašajo na anketni vprašalnik. Na podlagi anketnega vprašalnika bom hipoteze 2, 3, 4,
in 5 potrdila ali ovrgla.
-

Hipoteza 1: V veĉjih mestih so se bolje spoprijeli s problematiko mirujoĉega
prometa, na kar kaţejo razliĉni pristopi, kot so Park & Ride sistemi, uporaba
mobilne tehnologije,… saj so zelo dobri za razbremenitev centrov mest, za
zmanjšanje onesnaţevanja zraka in zmanjšanje prometa v samem centru mesta.
Ĉe je sistem primerno in uspešno udejanjen, mestu zagotovi odliĉno rešitev teţav.

V drugem poglavju diplomskega dela sem predstavila primere praks, s katerimi so reševali
probleme s stojeĉim prometom v nekaterih veĉjih mestih po svetu. Med primeri praks sem
predstavila Park & Ride sistem, katerega so razvili v ZDA pred pribliţno 25 leti. V Evropi so
ta sistem preuredili in ga vkljuĉili v parkirno politiko mest. Ta sistem poznamo tudi v
Sloveniji in sicer v Mestni obĉini Ljubljana. Strokovnjaki so ga opredelili kot zelo
uspešnega, saj vpliva na zmanjšanje onesnaţenosti zraka, zmanjšanje prometa v mestu in
spodbuja uporabo javnega prevoza, zraven tega pa je še cenovno ugoden.
Ker v ZDA stojeĉi promet narašĉa hitreje kot v Evropi, so na inštitutu za transport in
razvojno politiko podali predlog izboljšav, nove strategije za urejanje politike mirujoĉega
prometa v veĉjih mestih. V mestih, ki so te strategije uspešno udejanjili, se je izkazalo za
odliĉno rešitev reševanja stojeĉega prometa.
V San Franciscu so razvili mobilno aplikacijo, ki pokaţe prosta in pravkar sprošĉena
parkirna mesta na mobilnem telefonu. S to aplikacijo so rešili veĉino zastojev na ulicah.
Nekaj od teh strategij je opisanih v drugem poglavju diplomskega dela. Veĉina strategij
se je razvila v Ameriki. Predvidevam, da zaradi veĉjih mest, kot so velemesta. Ameriĉani
bi tudi naj bolj uporabljali svoje avtomobile kot Evropejci.
Hipotezo številka 1 sem s primeri praks ureditve mirujoĉega prometa v drugem poglavju
diplomskega dela potrdila.
-

Hipoteza 2: Veĉina prebivalcev Mestne obĉine Maribor ima teţave s parkiranjem,
saj v nekaterih predelih mesta primanjkuje parkirnih prostorov.

Rezultati ankete so pokazali (glej grafikon 19), da je 56 anketirancev, kar je 42% vseh
anketirancev odgovorilo, da morajo pogosto kroţiti okoli parkirišĉ, da najdejo prosto
parkirno mesto. 36% anketirancev pa je odgovorilo, da mora kroţiti vĉasih, kar potrjuje
dano hipotezo.
Dano hipotezo prav tako potrjuje vprašanje, katera izjava najboljše opiše vaše izkušnje s
priroĉnostjo parkiranja. 27% anketirancev je odgovorilo, da mora pogosto parkirati veĉ
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kot dve ulici od cilja, 44% anketirancev pa je obkroţilo, da mora vĉasih parkirati veĉ kot
dve ulici od cilja.
Grafikon 19: Primerjava izkušenj pri iskanju in s priročnostjo parkirnega mesta

Vir: lasten
-

Hipoteza 3: Veĉina prebivalcev potuje v center mesta zaradi dela. V ta namen bi
morali zagotoviti parkirišĉe za zaposlene, ki bi bilo na obrobju centra mesta in bi
imelo ugodno ceno za plaĉilo.

Iz rezultatov ankete je razvidno, da na delo prihaja v center mesta 60% vseh anketiranih.
Zaradi tega je tudi 53% vseh anketiranih mnenja, da bi morali plaĉati parkirnino za
zaposlene delodajalci, kateri bi morali po mnenju 67% anketirancev zagotoviti zasebni
parkirni prostor za zaposlene. Iz danega grafa (glej grafikonu 20) je razvidno, da je tudi ta
hipoteza potrjena s strani anketirancev. Prav tako je iz grafa (glej grafikonu 21) razvidno,
da bi morali v Mestni obĉini Maribor zgraditi parkirišĉe na obrobju centra mesta, saj je
76% anketirancev odgovorilo, da se jim zdi brezplaĉno parkiranje na obrobju mesta zelo
pomembno.
Grafikon 20 : Primerjava namena in razloga za najpogostejšo potovanje v center mesta
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Vir: lasten
Grafikon 21: Primerjava zagotavljanja parkirišča za zaposlene in plačevanja parkirnine
za zaposlene

Vir: lasten
-

Hipoteza 4: Veĉina prebivalcev Mestne obĉine Maribor prav tako potuje v center
mesta z osebnim avtomobilom. Razlog za takšno odloĉitev je slabo urejen javni
potniški promet.

Rezultati raziskave so pokazali, da 50% anketirancev potuje v center mesta z
avtomobilom. Se pravi, da je ta odgovor obkroţila polovica anketirancev od moţnih šestih
odgovorov. Hipotezo so rezultati ankete ponovno potrdili. Razlog za takšen rezultat je
slabo urejen javni potniški promet. To potrjujejo odgovori na naslednji vprašanji, ki sta
prikazani v grafikonu 22.
Grafikon 22: Primerjava izbire javnega prevoza na delovno mesto, za nakupovanje in
za prosti čas namesto avtomobila, če bi le ta bil bolje urejen
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-

Vir: lasten
Hipoteza 5: Veĉina prebivalcev ne plaĉuje parkirnih listkov za parkiranje na
plaĉljivih parkirišĉih in se poslediĉno prav tako ne strinja z višino kazni za
nepravilno parkiranje.

Iz danih rezultatov ankete je razvidno, da veĉina anketirancev (70%) vedno plaĉa parkirni
listek za parkiranje. Prav tako se 48% anketirancev, skoraj polovica, se strinja s kaznijo za
nepravilno parkiranje. Od teh 48% se strinja kar 34% ţensk. Rezultati ankete so hipotezo
5 ovrgli. To je vidno iz grafikona 23 in 24.
Grafikon 23: parkirni listek plačate:

Vir: lasten
Grafikon 24: S kaznijo za nepravilno parkiranje se:

Vir: lasten
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5.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Mestna obĉina Maribor in Avstralsko mesto Port Macquarie se sreĉujeta s podobnimi
teţavami. Te teţave v obeh mestih so:
- preveliko povpraševanje po ponudbi parkirnih mest, zato morata obe mesti
zmanjšati povpraševanje, na novo oblikovati cene parkiranja in izboljšati javni prevoz in
druge alternative, kot sta kolesarjenje in hoja,
- preoblikovati obstojeĉa parkirišĉa, izboljšati kakovosti in varnosti parkirišĉ ter
pregledati dosedanje standarde parkirišĉ,
- najveĉji deleţ povpraševanja po parkirišĉih v središĉu centra predstavljajo v obeh
mestih delavci,
- prav tako je v obeh mestih potrebno spremeniti kulturo voznikov, da bodo
upoštevali prometno signalizacijo, ki oznaĉuje parkirna mesta za invalide. Neupoštevanje
te prometne signalizacije v Mestni obĉini Maribor dokazuje ĉlanek, Obĉina po meri
invalidov, obĉani pa ne! (glej viri iz interneta številka 6),
- v obeh mestih prav tako ni zadostnega nadzora nad uporabniki plaĉljivih parkirišĉ.
Parkirna strategija mesta Port Macquarie poskuša vzpostaviti ustrezne ponudbe za
parkirne površine in uravnoteţiti zahteve za parkiranje na tak naĉin, da bodo z uporabo
ustreznih ukrepov upravljanja uĉinkovite pri podpori številnih politiĉnih ciljev. Ti
organizacijski ukrepi so uĉinkovitost, povpraševanje, cena ali lokacija usmeritve. (Po: Cliff
Toms, 2011 a, str. 6) Narejene raziskave v mestu Port Macquarie so pokazale, da
poveĉanje ponudbe parkirnih mest ne bo zmanjšalo povpraševanja po parkiranju. To
pomeni, da ni potrebno zagotoviti dodatnih parkirnih mest, ampak narediti bolj uĉinkovito
in stroškovno ustrezno lokacijo. (Po: Cliff Toms, 2011 a, str. 29) V mestu Port Macqurie so
tako uredili Park & Ride parkirni sistem, ki je na obrobju mesta in je pomagal pri
poveĉanju uporabe javnega potniškega prometa v samem mestu.
Rezultati izvedene ankete so pokazali, da v Mestni obĉini Maribor veĉina anketirancev
obišĉe mestno središĉe zaradi dela in to kar za 40% veĉ kot pa zaradi nakupovanja,
poslovnega razloga, rekreacije in prostega ĉasa skupaj. Prav tako potujejo v središĉe
mesta z avtomobilom. Ker veĉina anketirancev obišĉe mestno središĉe zaradi dela in to z
avtomobilom, so poslediĉno bili rezultati ankete, da bi parkirišĉa za usluţbence morali
plaĉevati delodajalci. Prav tako so odgovorili z veĉino odgovorov, da bi morali delodajalci
zagotoviti zasebna parkirišĉa za zaposlene. Anketiranci so odgovorili, da imajo teţave pri
iskanju prostega parkirnega mesta in da morajo po navadi parkirati veĉ kot dve ulici od
ţelenega cilja. Razlog za to je preveliko povpraševanje po parkirnih mestih glede na
ponudbo parkirišĉ. Ugotovila sem tudi, ĉe bi bil javni potniški promet bolje urejen, bi ga
anketiranci raje izbrali za prevozno sredstvo v mestno središĉe kot avtomobil in to prav
tako za nakupovanje in prosti ĉas kot za na delo. Anketiranci bi prav tako raje izbrali
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parkiranje avtomobila na obrobju centra mesta, ĉe bi bilo to brezplaĉno in bi raje pešaĉili
do ţelenega cilja.
Glede na rezultate ankete in primerjavo Mestne obĉine Maribor ter mesta Port Macquarie
sem v nadaljevanju podala predlog izboljšav mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor:
- s parkirno politiko bi morali omejiti na lokalni ravni nepotrebno uporabo
avtomobila, še posebej za potovanja v središĉe mesta in vzpodbuditi uporabo trajnostnih
moţnosti za potovanje, kot je javni potniški promet, kolesarjenje in hoja. S tem bi se tudi
izognili poveĉanemu onesnaţevanju zraka v mestnem središĉu,
- zagotoviti bi bilo potrebno ustrezno ponudbo kratkoroĉnih in dolgoroĉnih parkirnih
mest z ustrezno cenovno politiko,
- zagotoviti bi bilo potrebno, da se z zagotavljanjem moţnosti parkiranja
avtomobilov ne zmanjšuje mestnega znaĉaja in izgubi stavbni fondi. To se pravi, da na
podlagi trenutnega povpraševanja po parkirišĉih, se ne razširja parkirišĉ v središĉu mesta
na ta naĉin, da bi mesto izgubilo urbanistiĉno zasnovo,
- zagotoviti na obrobju mesta varno, priroĉno in uĉinkovito parkirišĉe za zagotovitev
potreb po uporabi avtomobila,
tako kot so v mestu urejena parkirišĉa za invalidne osebe, bi lahko rezervirali nekaj
parkirnih mest za starejše obĉane in noseĉnice, saj tudi ti ne morajo prehoditi celotnega
mesta, da pridejo do ţelene ustanove.
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6 ZAKLJUČEK

Skozi izdelavo diplomske naloge sem ugotovila, da se v veĉini mest po svetu sooĉajo s
problemom politike mirujoĉega prometa, ki je posledica hitre urbanizacije in motorizacije.
V vseh veĉjih mestih se trudijo z razvojem novih strategij, ki bi pripomogle k uspešnemu
reševanju problema z mirujoĉim prometom, saj se v vsakem mestu sooĉajo z drugaĉnimi
teţavami. Nekateri se sooĉajo s teţavami kot so prometni zastoji na ulicah, nekateri s
pritiskom prometa na mestno središĉe, spet drugi se bojujejo s prometnimi zamaški, ki jih
povzroĉa iskanje prostega parkirnega mesta.
Med pisanjem diplomske naloge sem ugotovila, da je veliko strategij bilo razvitih v ZDA in
da se Ameriĉani bolje spoprijemajo s teţavami, ki so posledica poveĉanja mirujoĉega
prometa v mestih. Eden izmed prvih strategij za umirjanje politike mirujoĉega prometa se
je razvil Park & Ride sistem. Razvili so ga v ZDA pred okoli 25 leti in je bil drugaĉe
zasnovan, kot ga uporabljamo danes. Danes pa je Park & Ride sistem eden najbolj
razširjenih sistemov v Evropi. Ta sistem omogoĉa parkiranje avtomobila na obrobju mesta
in je prav tako cenovno ugoden. Park & Ride sistem pomeni, da svoj avtomobil parkiramo
na parkirišĉu in nato nadaljujemo voţnjo v mestno središĉe z javnim potniškim prometom.
Ta sistem zmanjšuje pritisk motornih vozil na mestno središĉe in poslediĉno vpliva na
zmanjšanje onesnaţevanja zraka v samem mestu. Poveĉuje pa uporabo javnega
potniškega prometa. V današnjem ĉasu so Ameriĉani razvili mobilno tehnologijo za
prikazovanje prostih parkirnih mest s pomoĉjo mobilnega telefona. Razvili so tudi
strategijo, ki je v pomoĉ vsem veĉjim ameriškim mestom. Analizirali so teţave veĉjih mest
z mirujoĉim prometom in našli skupno rešitev. Do sedaj se je izkazala za pozitivno.
V Mestni obĉini Maribor pa z reševanjem politike mirujoĉega prometa ni vidnega
napredka. Od leta 1999, ko so se zaĉeli ubadati s problemom stojeĉega prometa pa vse
do danes, kljub spremembam niso uspešno rešili te teţave. Leta 2008 je tudi Raĉunsko
sodišĉe Republike Slovenije to potrdilo, ko je pregledovalo dolgoroĉno prometno strategijo
prometne politike Mestne obĉine Maribor iz leta 2005. Ugotovili so, da obĉina neuspešno
izvaja ukrepe na podroĉju stojeĉega prometa in prav tako ne upošteva predpisane
zakonodaje pri sprejemanju predpisov. Takrat so v Mestni obĉini Maribor sprejeli Odlok o
ureditvi cestnega prometa, kateri je tudi urejal mirujoĉi promet. Kasneje so v Mestnem
svetu sprejeli še dve dopolnitvi tega odloka. Z namenom, da bi rešili teţave s stojeĉim
prometom je Mestni svet na seji sprejel še parkirne površine na katerih se plaĉuje
parkirnina in parkirne površine, na katerih je parkiranje brezplaĉno. Sprejeli so še cenik
dovolilnic za parkiranje na plaĉljivih parkirišĉih, ki so namenjene stanovalcem,
samostojnim podjetnikom, pravnim osebam in drţavnim organom. Kljub vsem tem
kasnejšim dopolnilom se Mestna obĉina sreĉuje z istimi teţavami, kot leta 1999. Te teţave
so:
- potrebna sprememba potovalnih navad ljudi,
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-

zmanjšati uporabo osebnega avtomobila,
poveĉati uporabo javnega potniškega prometa, kolesa in pešaĉenja in
zmanjšati koliĉino stojeĉega prometa v mestnem središĉu.

V diplomski nalogi sem po izvedeni raziskavi, predstavitvi ureditve mirujoĉega prometa v
Mestni obĉini Maribor in predstavitvi praks reševanja teţav z mirujoĉim prometom iz
drugih mest podala predlog izboljšav. Ta predlog izboljšav je:
-

-

s parkirno politiko bi morali omejiti na lokalni ravni nepotrebno uporabo
avtomobila še posebej za potovanja v središĉe mesta in vzpodbuditi uporabo
trajnostnih moţnosti za potovanje,
zagotoviti bi bilo potrebno ustrezno ponudbo kratkoroĉnih in dolgoroĉnih parkirnih
mest z ustrezno cenovno politiko,
zagotoviti bi bilo potrebno, da se z zagotavljanjem moţnosti parkiranja
avtomobilov ne zmanjšuje mestnega znaĉaja in izgubi stavbni fondi,
zagotoviti na obrobju mesta varno, priroĉno in uĉinkovito parkirišĉe za zagotovitev
potreb po uporabi avtomobila,
zagotoviti parkirna mesta za starejše obĉane in noseĉnice.

Ureditev mirujoĉega prometa v Mestni obĉini Maribor sem prav tako primerjala z ureditvijo
mirujoĉega prometa iz Avstralskega mesta Port Macquarie. Med primerjavo teh dveh mest
sem ugotovila, da se sreĉujeta s podobnimi teţavami:
-

preveliko povpraševanje po ponudbi parkirnih mest,
preoblikovati obstojeĉa parkirišĉa, izboljšati kakovosti in varnosti parkirišĉ ter
pregledati dosedanje standarde parkirišĉ,
najveĉji deleţ povpraševanja po parkirišĉih v središĉu centra predstavljajo v obeh
mestih delavci,
prav tako je v obeh mestih potrebno spremeniti kulturo voznikov.

Iz raziskave izvedene v mestu Port Macquarie sem povzela anketni vprašalnik, saj sem
ugotovila, da so teţave z mirujoĉim prometom obeh mest podobne. Zato je bil tudi ta
anketni vprašalnik najbolj primeren za Mestno obĉino Maribor. Anketne podatke sem nato
obdelala. Rezultati ankete so mi bili v pomoĉ pri potrditvi oziroma zavrnitvi hipotez. Od
petih danih hipotez sem štiri hipoteze potrdila, eno pa ovrgla.
Iz rezultatov raziskave sem ugotovila, da veĉina anketirancev obišĉe mestno središĉe
zaradi dela, prav tako potujejo z avtomobilom. Zato so poslediĉno rezultati ankete bili, da
bi parkirišĉa morali plaĉevati delodajalci za usluţbence in bi prav tako delodajalci morali
zagotoviti zasebna parkirišĉa za zaposlene. Prav tako so anketiranci odgovorili, da imajo
teţave pri iskanju prostega parkirnega mesta in da morajo po navadi parkirati veĉ kot dve
ulici od ţelenega cilja. Ugotovila sem tudi, da ĉe bi bil javni potniški promet bolje urejen,
bi ga anketiranci raje izbrali za prevoz v mestno središĉe kot avtomobil. Anketiranci bi
prav tako raje izbrali parkiranje avtomobila na obrobju centra mesta, ĉe bi bilo to
brezplaĉno in bi raje pešaĉili do ţelenega cilja.
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PRILOGE

Priloga 1:

ANKETNI VPRAŠALNIK
Plačljiva parkirišča v Mestni občini Maribor
Sem študentka Fakultete za upravo v Ljubljani in sem si za diplomsko nalogo izbrala
raziskavo o plaĉljivih parkirišĉih v Mestni obĉini Maribor. Za izdelavo diplomske naloge
potrebujem izpolnjene ankete, ki bodo ostale anonimne. Naprošam vas, da izpolnite
anketo o plaĉljivih parkirišĉih v Mestni obĉini Maribor, ki je nujno potrebna za izdelavo
diplomske naloge. V naprej se vam lepo zahvaljujem.

1. Spol (obkroţi):
moški

ţenski

2. Kakšen je namen vašega najpogostejšega potovanja v center mesta?
a)
b)
c)
d)

delo
nakupovanje
prosti ĉas
drugo:__________________________
3. kako običajno potujete v center mesta?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

avtomobil
avtobus
motorno kolo
taksi
kolo
drugo:_______________________
4. Iz katerega razloga najpogosteje obiščete center mesta?

a)
b)
c)
d)
e)

delo
nakupovanje
poslovni razlog
rekreacija ali prosti ĉas
drugo:___________________________
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Vprašanja od 5 do 7 ocenite od 1 – ni pomembno do 5 -zelo pomembno.
5. Pri odločanju za parkirno mesto mi je pomembno:

Ni pomembno

zelo pomembno

dostopnost ceste do parkirišĉa
dostopnost parkirišĉa do ţelene ustanove
najden parkirni prostor v manj kot treh minutah
parkirno mesto za invalide
6. Pri odločanju za lokacijo parkirnega mesta mi je pomembno:
Ni pomembno

zelo pomembno

plaĉljivo parkirišĉe v bliţini delovnega mesta
plaĉljivo parkirišĉe v bliţini trgovin
plaĉljivo parkirišĉe v bliţini doma
brezplaĉno parkirišĉe na obrobju centra mesta
7. Obravnava parkirne politike:

Ni pomembno

zelo pomembno

plaĉljivo parkirišĉe (parkirne ure)
boljši javni prevoz
višja cena parkiranja v centru mesta
veĉ garaţnih hiš
8. katera izjava
najboljše opiše vaše izkušnje pri iskanju prostega
parkirnega mesta?
a)
b)
c)
d)

pogosto moram kroţiti okoli parkirišĉ, da najdem prosto parkirno mesto
vĉasih moram kroţiti okoli parkirišĉ, da najdem prosto parkirno mesto
redko kdaj moram kroţiti okoli parkirišĉ, da najdem prosto parkirno mesto
prosto parkirno mesto najdem takoj
9. Katera izjava najboljše opiše vaše izkušnje s priročnostjo parkirnega
mesta?

a)
b)
c)
d)

pogosto moram parkirati veĉ kot dve ulici od cilja
vĉasih moram parkirati veĉ kot dve ulici od cilja
redko moram parkirati veĉ kot dve ulici od cilja
nikoli mi ni potrebno parkirati veĉ kot dve ulici od cilja
10. Katera izjava najboljše opiše vaše izkušnje s kaznivim parkiranjem?

a)
b)
c)
d)

vedno plaĉam parkirni listek za parkiranje
obĉasno plaĉam parkirni listek za parkiranje
redko plaĉam parkirni listek za parkiranje
nikoli ne plaĉam parkirnega listka za parkiranje
11. Katera izjava najboljše opiše vaše mnenje o kaznih za nepravilno
parkiranje?

a) strinjam se s kaznijo
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b) ne strinjam se s kaznijo
c) nimam izkušenj
12. Katero iz spodnjih izjav bi izbrali?
a) raje parkiram na plaĉljivih parkirišĉih kot pešaĉim
b) raje pešaĉim, kot parkiram na plaĉljivih parkirišĉih
13. Kdo mislite, da bi moral plačati parkirnino za zaposlene?
a) Parkirnino bi morali plaĉati uporabniki parkirnega mesta
b) Parkirnino bi morali plaĉati delodajalci
c) parkirnina bi morala biti plaĉana s kombinacijo stopenj dajatev in denarnih prispevkov
14. kako bi bilo potrebno zagotoviti parkirišče za zaposlene?
a) ne bi smelo biti posebne rezervacije za zaposlene
b) zaposleni bi morali plaĉati parkirnino za javno parkirišĉe v bliţini centra mesta
c) delodajalci bi morali zagotoviti zasebni parkirni prostor za zaposlene
15. Bi raje izbrali javni prevoz kot avtomobil za prevoz na delovno mesto, če
bi ta bil dostopen?
a)
b)
c)
d)

Da
vĉasih
nikoli
sem negotov/-a
16. Bi raje izbrali javni prevoz kot avtomobil za prevoz v center mesta na
nakupovanje in za prosti čas, če bi bil bolje urejen?

a)
b)
c)
d)

da
vĉasih
nikoli
sem negotov/-a
17. Bi delili svoj avtomobil z nekom za voţnjo na in iz delovnega mesta?

a)
b)
c)
d)

da
vĉasih
nikoli
sem negotov/-a

18. Navedite katero koli drugo mestno središče, ki je po vašem mnenju
primer za dobro urejeno prometno infrastrukturo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Povzeto po David Troeme, Parking strategy, oktober 2010
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Priloga 2:
Tabela 1: Spol anketirancev

Frekvenca
58
74
132

Moški
Ţenske
Skupaj

Deleţ
44%
56%
100%

Vir: rezultati ankete
Tabela 2: Namen potovanja v center mesta

Delo
Prosti ĉas in rekreacija
Nakupovanje
Drugo
Skupaj

Moški
33 (55,9%)
21 (35,6%)
5 (8,5%)
0 (0,00 %)
59 (100%)

Ţenske
47 (62,7%)
18 (24,0%)
10 (13,3%)
0 (0,00 %)
75 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 3: Potovanje v center mesta

Avtomobil
Avtobus
Motorno kolo
Taksi
Kolo
Drugo
Skupaj

Moški
26 (44,8%)
6 (10,3%)
5 (8,6%)
0 (0%)
19 (32,8%)
2 (3,5%)
58 (100%)

Ţenske
40 (54,1%)
12(16,2%)
2 (2,7%)
6 (8,1%)
14 (18,9%)
0 (0%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 4: Razlog potovanja v center mesta

Delo
Nakupovanje
Poslovni razlog
Rekreacija ali prosti ĉas
Drugo
Skupaj

Moški
34 (58,6%)
4 (6,9%)
3 (5,2%)
17 (29,3%)
0 (0,0%)
58 (58%)
Vir: rezultati ankete
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Ţenske
45 (60,8%)
13 (17,5%)
1 (1,4%)
15 (20,3%)
0 (0,0%)
74 (100%)

Tabela 5: Odločanje za parkirno mesto

Ni
Delno
pomembno pomembno
Dostopnost
ceste do
parkirišĉa
Dostopnost
parkirišĉa do
ţelene
ustanove
Najden
parkirni
prostor v
manj kot treh
minutah
Parkirno
mesto za
invalide

Vseeno
mi je

Pomembno

Zelo
pomembno

Skupaj

38
(28,8%)

51
(38,6%)

20
(15,2%)

12 (9,1%)

11 (8,3%)

132
(100%)

7 (5,3%)

8 (6,1%)

24
(18,2%)

61
(46,2%)

32
(24,3%)

132
(100%)

22
(16,7%)

14
(10,6%)

11 (8,3%)

36
(27,3%)

49
(37,1%)

132
(100%)

96
(72,7%)

11 (8,3%)

4 (3,1%)

7 (5,3%)

14
(10,6%)

132
(100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 6: Odločanje za lokacijo parkirnega mesta na plačljivih parkiriščih

Ni
Delno
pomembno pomembno
V bliţini
delovnega
mesta
V bliţini
trgovin
V bliţini
doma
Brezplaĉno
parkirišĉe
na obrobju
mesta

Vseeno mi
je

Pomembno

Zelo
pomembno

Skupaj

21
(15,8%)

32
(24,3%)

19
(14,4%)

26
(19,7%)

34
(25,8%)

132
(100%)

16
(12,1%)
18
(13,7%)

28
(21,1%)
35
(26,7%)

24
(18,2%)
17
(13,0%)

33
(25,0%)
23
(17,6%)

31
(23,6%)
38
(29,0%)

132
(100%)
131
(100%)

15
(11,4%)

7 (5,3%)

2 (1,5%)

8 (6,1%)

100
(75,7%)

132
(100%)

Vir: rezultati ankete
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Tabela 7: Obravnava parkirne politike

Plaĉljivo
parkirišĉe
Boljši javni
prevoz
Višja cena
parkiranja
v mestu
Veĉ
garaţnih
hiš

Ni
Delno
pomembno pomembno
20
60
(15,2%)
(45,3%)

Vseeno mi
je
27
(20,5%)
36
(27,3%)

Pomembno
17
(12,9%)
47
(35,6%)

Zelo
pomembno
8 (6,1%)
37
(28,1%)

Skupaj
132
(100%)
132
(100%)

6 (4,5%)

6 (4,5%)

72
(54,5%)

25
(18,9%)

16
(12,2%)

11 (8,3%)

8 (6,1%)

132
(100%)

15
(11,5%)

33
(25,0%)

37
(28,0%)

28
(21,1%)

19
(14,4%)

132
(100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 8: Izkušnje pri iskanju prostega parkirnega mesta

Moški
22 (37,9%)
21 (36,2%)
8 (13,8%)
7 (12,1%)
58 (100%)

Pogosto moram kroţiti
Vĉasih moram kroţiti
Redko kdaj moram kroţiti
Parkirno mesto najdem takoj
Skupaj

Ţenske
34 (45,9%)
26 (35,1%)
12 (16,2%)
2 (2,8%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 9: Kako pogosto parkirate več kot dve ulici od cilja

Pogosto
Vĉasih
Redko
Nikoli
skupaj

Moški
13 (22,4%)
31 (53,5%)
4 (6,9%)
10 (17,2)
58 (100%)

Ţenske
22 (29,7%)
27 (36,5%)
22 (29,7%)
3 (4,1%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 10: Kako pogosto plačate parkirni listek za parkiranje?

Vedno
Obĉasno
Redko
Nikoli
Skupaj

Moški
39 (67,2%)
10 (17,2)
2 (3,5%)
7 (12,1%)
58 (100%)
63

Ţenske
49 (66,2%)
14 (18,9%)
9 (12,2%)
2 (2,7%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 11: Mnenje o kaznih za nepravilno parkiranje

Strinjam se
Ne strinjam se
Nimam izkušenj
Skupaj

Moški
19 (32,8%)
18 (13,0%)
21 (36,2%)
58 (100%)

Ţenske
44 (59,4%)
13 (17,6%)
17 (23,0)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 12: Raje parkirate na plačljivih parkiriščih ali pešačite

Raje parkiram
Raje pešaĉim
Skupaj

Moški
7 (12,1%)
51 (87,9%)
58 (100%)

Ţenske
22 (29,7%)
52 (70,3%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 13: Kdo bi moral plačati parkirnino za zaposlene?

Uporabnik parkirnega mesta
Delodajalci
Kombinacija stopenj dajatev
in denarnih prispevkov
Skupaj

Moški
14 (24,1%)
38 (65,5%)
6 (10,4%)

Ţenske
32 (43,2%)
32 (43,2%)
10 (13,6%)

58 (100%)

74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 14: Kako bi bilo potrebno zagotoviti parkirišče za zaposlene?

Moški
Ne bi smelo biti posebne rezervacije
13 (22,4%)
Zaposleni bi morali plaĉati parkirnino
4 (6,9%)
Delodajalci bi morali zagotoviti zasebno 41 (70,7%)
parkirišĉe
Skupaj
58 (100%)
Vir: rezultati ankete
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Ţenske
14 (18,9%)
13 (17,6%)
47 (63,5%)
74 (100%)

Tabela 15: Uporaba javnega prevoza na delovno mesto

Da
Vĉasih
Nikoli
Negotov/a
Skupaj

Moški
22 (37,9%)
17 (29,3%)
8 (13,8%)
11(19,0%)
58 (100%)

Ţenske
36 (48,6%)
19 (25,7%)
2 (2,7%)
17 (23,0%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 16: Uporaba javnega prevoza za nakupovanje iz prosti čas

Da
Vĉasih
Nikoli
Negotov/a
Skupaj

Moški
21 (36,2%)
13 (22,4%)
8 (13,8%)
16 (27,6%)
58 (100%)

Ţenski
34 (46,0%)
15 (20,3%)
12 (16,2%)
13 (17,5%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 17: Ali bi delili svoj avtomobil za voţnjo na in iz delovnega mesta?

Da
Vĉasih
Nikoli
Negotov/a
Skupaj

Moški
19 (32,8%)
13 (22,4%)
9 (15,5%)
17 (29,3%)
58 (100%)

Ţenski
35 (47,3%)
7 (9,5%)
12 (16,2%)
20 (27,0%)
74 (100%)

Vir: rezultati ankete
Tabela 18: Mestno središče z dobro urejeno prometno infrastrukturo

Ljubljana
Ptuj
Celje
Koper
London
Amsterdam
Berlin
Skupaj

Moški
2 (66,7%)
0 (0,0%)
1 (33,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (100%)
Vir: rezultati ankete
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Ţenske
12 (70,6%)
1 (5,9%)
0 (0,0%)
1 (5,9%)
1 (5,9%)
1 (5,9%)
1 (5,9%)
17 (100%)
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