
Kako smo ocenjevali 
 
Ob koncu meseca avgusta 2018 smo kot običajni vozniki, brez najave in informiranja upravljalcev hiš 
obiskali 14 parkirnih hiš v Mariboru, Ljubljani in na Obali. V vseh parkirnih hišah smo parkirali svoj 
avtomobil, še pred tem pa smo prevozili vsa nadstropja, s čemer smo preverili način izpeljave 
dovoznih poti. Po hiši smo se sprehodili, se peš in z dvigalom napotili v pritličje, kjer smo preverili 
načine plačila, pa tudi označenost parkirne hiše iz različnih smeri. Pozanimali smo se o obstoju 
stranišč in ostalih posebnostih, kot so parkirišča za invalide, družine z majhnimi otroki, električna 
vozila in podobno. Na koncu smo plačali parkirnino in pri tem preverili načine plačila. 
 
Ocenjevali smo: 
 
1. Prijaznost (30 % skupne ocene): 
- načini plačila           
- posebna tarifa za nočno parkiranje 
- časovni obračunski interval 
- čas brezplačnega parkiranja po uvozu v hišo 
- čas za izvoz iz hiše od plačila 
- parkirišča za invalide 
- parkirišča za družine z majhnimi otroki 
- parkirišča za električne avtomobile 
- druga posebna parkirišča 
- širina tipičnega parkirišča 
 

2. Iskanje parkirnega mesta (20 % skupne ocene) 
- označba hiše 
- prikaz števila prostih mest zunaj 
- prikaz števila prostih mest po nadstropjih  
- označenost posameznih parkirišč 
 

3. Dostop (30 % skupne ocene) 
- uvoz, možnost dostopa iz različnih smeri 
- dovoz v nadstropja 
- logika izpeljave dovoznih poti 
- preglednost križišč 
- izvoz, možnost izvoza v različne smeri 
 
4. Pešačenje po parkirni hiši (20 % skupne ocene) 
- označenost 
- ločene poti 
- orientacija 
- dvigala 
- stranišča. 
 
Kot najpomembnejši kriterij smo izluščili širino parkirnega mesta, zato smo oceno za prijaznost 
znižali, če je parkirno mesto ožje od 230 cm. Prav tako se v tem primeru za pol ocene zmanjša skupna 
ocena. Mejo smo določili na podlagi izkušenj iz podobnih ocenjevanj v drugih državah, gre pa za 
minimalno sprejemljivo širino za sodobne avtomobile. 
Poleg ocenjevalnih kriterijev smo med obiskom parkirnih hiš preverili tudi cenike, a jih v tabeli 
objavljamo zgolj za informacijo, cene ne vplivajo na skupno oceno. 
Med obiskovanjem parkirnih hiš smo ugotovili, da so vse odprte vsak dan 24 ur na dan, zato kriterija 
odpiralnega časa nismo uvrstili v ocenjevanje. 


