
     imate na kartici Urbana veljaven produkt: 

 Dnevni P+R ali 
 Mesečna vozovnica ali
 Mesečna P+R parkirnina,
     uporabite javni avtobusni prevoz,
     čas parkiranja ne presega 24 ur.

KRATKA NAVODILA

P+R parkiraj in se pelji z javnim potniškim 
prometom (avtobus 3G). 
Za vstop v parkirno hišo prislonite kartico 
Urbana.

Storitev P+R je namenjena dnevnim uporabnikom 
parkirne hiše, ki uporabljajo javni avtobusni prevoz.

Potrebujete veljavno kartico Urbana, s katero vstopite v 
parkirno hišo. Lahko jo kupite na urbanomatu, ki se 
nahaja v parkirni hiši.

KOMU JE NAMENJENA STORITEV PARKIRAJ IN SE 
PELJI (P+R)?

Ob nakupu dnevnega P+R produkta se vam na kartico 
Urbana naložita dve primestni vozovnici za Ljubljanski 
mestni prevoz in parkirnina P+R. Produkt je možno kupiti 
na urbanomatu v parkirni hiši.

KAJ JE PRODUKT DNEVNA P+R?

Produkt je namenjen rednim dnevnim uporabnikom 
parkirne hiše in javnega prevoza. Imetniki mesečnih 
vozovnic lahko na urbanomatu v parkirni hiši kupite 
parkirnino po znižani ceni za cel tekoči mesec. Ob tem se 
vam na kartico Urbana naloži produkt Mesečna parkirnina 
P+R. S tem ob parkiranju ni vsakič potrebno na blagani 
poravnati zneska parkiranja. Tudi tukaj je maksimalen čas 
dnevnega parkiranja 24 ur. V primeru, da presežete 24 ur, se 
nadaljnje ure obračunavajo po tržnem ceniku.

KAJ JE PRODUKT MESEČNA P+R PARKIRNINA?

Po implementaciji informacijskega sistema Ministrstva za 
infrastrukturo bodo do znižane parkirnine upravičeni tudi 
uporabniki kartice IJPP.

UPORABLJAM KARTICO IJPP.

V primeru, da niste opravili vožnje v smer centra Ljubljane 
in nazaj, niste upravičeni do popusta in je potrebno ob 
izhodu plačati parkirnino po tržni ceni  od vstopa v parkirno 
hišo. 

PELJAL  SEM SE SAMO V ENO SMER.

Popust dobite tako, da:Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.
Na urbanomatu kupite produkt Dnevna P+R. 
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v 
smeri Ljubljana center in nazaj.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.

KAKO DOBIM POPUST P+R?

KAJ POTREBUJEM, DA LAHKO UPORABIM STORITEV 
P+R?

Z uporabo javnega prometa lahko vaš avtomobil 
dnevno parkirate po znižani ceni P+R. Maksimalni čas 
parkiranja je 24 ur. 
Imetniki mesečnih Urbana vozovnic lahko kupite 
dnevno P+R parkirnino za cel mesec po znižani ceni. 
Tudi v tem primeru je čas parkiranja omejena na 24 ur. 
Nakup pa je možen za tekoči mesec.

Parkirna hiša 
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Storitev P+R lahko uporabite na tri različne načine:

Sem občasni dnevni uporabnik parkirne hiše.

KAKO UPORABIM STORITEV P+R?

A

Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v 
smeri Ljubljana center in nazaj. (V tem primeru 
nakup produkta Dnevna P+R na urbanomatu ni 
potreben).
Preden zapustite parkirišče, je na blagajni potrebno 
poravnati parkirnino po znižani P+R ceni.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.
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Sem občasni dnevni uporabnik parkirne hiše 
in že imam mesečno LPP vozovnico.B

Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.
Na urbanomatu kupite produkt Mesečna P+R 
parkirnina. V primeru, da imate produkt že kupljen, 
lahko ta korak preskočite.
Uporabite javni prevoz in se peljite z avtobusom v 
smeri Ljubljana center in nazaj.
Ob izstopu iz parkirne hiše na izstopnem stebričku 
prislonite kartico Urbana.
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Sem redni uporabnik parkirne hiše in že imam 
mesečno LPP vozovnico.C



Letne dovolilnice za parkirno hišo izdaja upravljavec 
Javno komunalno podjetje Grosuplje.
Kontaktna številka upravljavca: 01 78 88 910
Dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
Dovolilnica za parkiranje v parkirni hiši je v obliki 
brezstične kartice.
Status dovolilnice je možno preveriti na blagajni.

V primeru, da ste presegli čas parkiranja 24h, je potreb-
no ob izhodu doplačati le razliko od dejansko porabljen-
ega časa parkiranja po tržni ceni. Npr. če ste parkirno 
hišo zapustili šele po 25 urah, je potrebno po tržni ceni 
doplačati parkirnino samo za 1 prekoračeno uro.

PRESEGEL SEM MAKSIMALEN ČAS PARKIRANJA OD 
UVOZA V PARKIRNO HIŠO.

Po implementaciji informacijskega sistema Slovenskih 
železnic bodo do znižane parkirnine upravičeni tudi 
uporabniki  vlaka.

KAJ PA VLAK?

Do popusta ste upravičeni le, če ste pri vhodu v parkir-
no hišo prislonili na vhodnem stebričku kartico Urbana.

V PARKIRNO HIŠO SEM VSTOPIL S PARKIRNIM 
LISTIČEM.

V primeru, če na kartici ni naloženega produkta Dnevna 
P+R ali Mesečna vozovnica ali Mesečna P+R parkirni-
na, sta pa opravljeni vožnji proti Ljubljani in nazaj, ste 
prav tako upravičeni do znižane parkirnine, ki jo pora-
vnate na blagajni pred izvozom iz parkirne hiše.

S KARTICO URBANA NISEM KUPIL PRODUKTA.

Kljub temu vas sistem spusti v parkirno hišo, vse 
transakcije lahko uredite po parkiranju vozila. Če boste 
pot nadaljevali z avtobusom, si pred nadaljevanjem 
poti na urbanomatu uredite nakup produkta P+R. Če 
poti ne boste nadaljevali, boste pred zaključkom 
parkiranja plačilo parkirnine uredili na blagajni z 
gotovino ali s plačilno kartico.

KARTICA URBANA JE PRAZNA?

Ne. V primeru, da imate na kartici Urbana že naloženo 
mesečno vozovnico za tekoči mesec, vam ni potrebno 
kupiti produkta Dnevna P+R. Preden boste zapustili 
parkirišče, je potrebno na blagajni poravnati parkirnino 
po znižani P+R ceni.

NA KARTICI URBANA ŽE IMAM NALOŽENO MESEČNO 
VOZOVNICO. ALI MORAM OB UPORABI PARKIRNE 
HIŠE KUPITI P+R PRODUKT?

SEM OBČASNI UPORABNIK PARKIRNE HIŠE.

Ostali uporabniki za vstop v parkirno hišo 
pritisnite na gumb in vzemite parkirni 
listek.

Imetniki dovolilnic za vstop v parkirno hišo 
prislonite kartico.

Parkirna mesta v parkirni hiši niso razdeljena na P+R 
uporabnike in uporabnike javnega parkiranja. Določena so 
le parkirna mesta za invalide (1 p.m. v vsaki etaži) in za 
polnjenje električnih vozil (etaža 4B).

Preden zapustite parkirišče, na blagajni vedno prever-
ite, ali ste upravičeni do znižane cene P+R, v nasprot-
nem primeru poravnate obveznosti po tržni ceni.

V primeru neizpolnjenih pogojev je potrebno 
na blagajni poravnati obveznosti po tržni 
ceni.

Na vhodni enoti pritisnete gumb in vzamete parkir-
ni listek.
Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj, saj 
omogoča vstop v parkirno hišo.
Preden zapustite parkirno hišo na blagajni pora-
vnate parkirnino. Po plačilu prejmete račun in 
parkirni listek.
Parkirno hišo zapustite v 15 minutah. 
Ob izvozu v izhodno enoto vstavite parkirni listek. 
Izhodna enota listka ne vrača.
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SEM VSAKODNEVNI UPORABNIK PARKIRNE HIŠE.

Ob vstopu na vhodni enoti prislonite dovolilnico.
Z dovolilnico lahko vstopate v parkirno hišo, zato jo 
imejte vedno pri sebi.
Ob izvozu na izhodni enoti prislonite dovolilnico.
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Na vhodnem in na izhodnem stebričku ter na blagajni je 
24 ur na dan na voljo gumb za pomoč
Na urbanomatu je navedena številka za 24 urno pomoč.
Telefonska številka upravljavca Parkirne hiše Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje deluje v času uradnih ur, 
vsak delovnik med 8h in 13h: 01 78 88 910.

NA POMOČ, NE VEM, KAKO NAPREJ.

Na blagajni kupite parkirni listek »Izgubljeni listek«.

IZGUBIL SEM PARKIRNI LISTEK.

Na vhodni enoti pritisnete gumb in vzamete parkirni 
listek.
Pred zaključkom parkiranja na blagajni poravnate 
parkirnino. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
Parkirno hišo zapustite v 15 minutah. Parkirni listek 
mora biti plačan pred izvozom iz parkirne hiše.
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Nočno parkiranje med 20:00 in 6:00 se zaračunava kot 
enkratno, torej ne po urah. Enako tudi preko vikenda in 
praznikov. V času nočnega parkiranja, vikenda ali praznika 
je možen večkratni uvoz z istim parkirnim listkom. Seveda 
mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz 
parkirne hiše.

PARKIRAL BI LE PREKO NOČI, MED VIKENDI IN 
PRAZNIKI.


