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PRILOGA 4: POTREBNO ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
Namembnost objektov

število PM (navedene so bruto etažne površine
objektov)

Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe

2 PM

11210 Dvostanovanjske stavbe

3 PM

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
za stanovanje do 35m2 koristne stanovanjske površine
za stanovanje od 36m2 do 60m2 koristne stanov. površine
za stanovanje od 61m2 do 100m2 koristne stan. površine
za stanovanje nad 100m2 koristne stanovanjske površine

1,0 PM
1,5 PM/ stanovanje
2 PM
3 PM
dodatno 10% na terenu za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
(dijaški, mladinski domovi in pd.)

1PM/12 postelj

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (študentski
domovi, internati)

1PM/4 postelje

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
(domovi za ostarele, varna hiša)

1PM/7 postelj

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)

1PM/stanovanje - od tega 10% na terenu za
obiskovalce

Poslovno trgovske dejavnosti
2

12201 Stavbe javne uprave

1PM/30 m

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)

1PM/30 m

2

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)

1PM/30 m

2

12301 Trgovske stavbe
(trgovina lokalna pod 500 m2)

1PM/50 m
ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1PM/80 m
ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe
2
(nakupovalni center do 2500 m )

1PM/35 m

2

12301 Trgovske stavbe
2
(nakupovalni center nad 2500 m )

1PM/30 m

2

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)

1PM/40 m

2

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, čistilnica,
fizioterapija, avtopralnice, lekarne…)

1PM/30 m
ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)

1PM/30 m

12303 Bencinski servisi

1PM/30 m prodajnih površin
ne manj kot 3PM

2

2

2

2

2

Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, koncertne
hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)

1PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice

1PM/80 m

2
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12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1PM/20 m

2

Športne dejavnosti
2

24110 Športna igrišča
(stadion in pd.)

1PM/200 m površine igrišč
od tega 20% PM za avtobuse

24110 Športna igrišča – igrišča za tenis

4 PM/igrišče

12650 Športne dvorane s prostori za gledalce

1PM/30 m
od tega 20% PM za avtobuse

12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu)
(wellness, fizioterapija, fitnes in pd.)

1PM/15 m

24110 Športna igrišča
(javna kopališča)

1PM/150 m javnega kopališča

12650 Športne dvorane - kegljišče

4 PM/stezo

2

2

2

Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)

1PM/3 sobe

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari

1PM/6 sedežev in
1PM/tekoči meter točilnega pulta
ne manj kot 2PM

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenočišča)

1PM/10 sob

Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo
(bolnišnice)

1PM/5 postelj

12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)

1PM/35 m
ne manj kot 2PM

12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)

1PM/150 m
ne manj kot 2PM

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo (osnovne šole)

1PM/učilnico
+ 0,5 PM / učilnico za kratkotrajno parkiranje
staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo (srednje šole)

1,25PM/učilnico

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo
(posebne šole za ovirane v razvoju)

1PM/7 učencev
+0,5 PM/7 učencev za kratkotrajno
parkiranje staršev

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo (visoke šole)

1PM/25 m

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo (otroški vrtci)

1,25PM/oddelek
+ 1,5 PM / oddelek za kratkotrajno
parkiranje staršev

2

2

2

Proizvodne dejavnosti
2

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka

1PM/80 m

12510 Industrijske stavbe
2
(do 200 m )

1PM/30 m površine
ne manj kot 2PM

2

2

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m )

2

1PM/50 m površine
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12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)

1PM/150 m površine

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)

ne manj kot 3PM

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)

1PM/80 m površine

2

12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil) 6PM/popravljalno mesto
Drugo
2

24204 Pokopališča
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

1PM/600 m
ne manj kot 10PM

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas (park)

1PM/600 m

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas (živalski vrt)

1PM/600 m
od tega 20%PM za avtobuse

2

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1PM/100 m
(prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za
nastanitev policistov, gasilcev)
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
(stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobusnih
postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)

2

2

2

1PM/50 m *
*število PM upošteva tudi značaj objekta in
dostop do javnega prometa
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