
 

 

 

Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, 
 
 
ni še leto naokoli, ko smo 16. oktobra 2019 na gradbišču poleg avtobusne in železniške 

postaje v Grosupljem slovesno položili temeljni kamen za izgradnjo nove Parkirne hiše 

P+R Grosuplje. Dela so vse od takrat intenzivno potekala in že kmalu so se na mestu 

bodoče parkirne hiše začeli dvigovati novi stebri. Zrasla je v 6 etažah z 222 parkirnimi 

mesti, ob njej stoji tudi zaprta kolesarnica za 40 koles. 

In danes z velikim veseljem naznanjamo, da bomo VRATA NOVE PARKIRNE HIŠE P+R 

GROSUPLJE ZA NAŠE JEKLENE KONJIČKE SLOVESNO ODPRLI v PETEK, 18. septembra 

2020, ob 15. uri, ko poteka tudi Evropski teden mobilnosti. Ob tej priložnosti nas bo 

nagovoril ŽUPAN OBČINE GROSUPLJE DR. PETER VERLIČ, slavnostni govornik bo 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA. 

Od 222 parkirnih mest, ki jih je na voljo v parkirni hiši, jih bo 161 namenjenih za 

parkiranje po sistemu P+R, torej za tiste, ki bomo sicer namenjeni v Ljubljano, in se tja 

ponavadi odpravimo z avtom, sedaj pa se bomo raje odločili za bolj trajnostno, okolju 

prijazno pot, in bomo tako svoj avtomobil parkirali v parkirni hiši v Grosupljem, pot v 

prestolnico pa nadaljevali z avtobusom, 61 parkirnih mest bo namenjenih plačljivemu 

parkiranju. 

Storitev P+R bo tako namenjena dnevnim uporabnikom parkirne hiše, ki uporabljajo 

javni avtobusni prevoz. Uporabniki bodo za vstop v parkirno hišo potrebovali veljavno 

kartico Urbano, ki jo bodo lahko kupili tudi na urbanomatu, ki se nahaja v parkirni hiši. 

S kartico Urbana bo možen nakup dnevnega ali mesečnega parkiranja, pogoj bo vožnja 

proti Ljubljani in nazaj.  

Storitev P+R bo zaenkrat vezana le na kartico Urbano in s tem na avtobus 3G, po 

implementaciji informacijskega sistema Slovenskih železnic pa bo pot proti Ljubljani 

mogoča tudi z vlakom.  

Izvajalec del za izgradnjo parkirne hiše je bil podjetje Pomgrad. Pogodbena vrednost 

je znašala 5.557.903,47 evrov, za projekt smo pridobili tudi nepovratna evropska 

sredstva v višini 1.655.732,80 evrov. 

Vljudno vas torej vabimo, da se nam pridružite v petek, 18. 9. 2020, ob 15. uri, pred 
novo Parkirno hišo P+R Grosuplje, ob glavni avtobusni in železniški postaji v 



Grosupljem. Hkrati bomo svojemu namenu predali tudi prenovljeno Taborsko cesto, 
opremljeno z obojestranskim pločnikom in kolesarskim pasom.  
 
Prenova Taborske ceste v Grosupljem, v dolžini 560 m, vse od krožišča pri občini do 
nadvoza pri nekdanjem Motvozu, je vključevala obnovo dela kanalizacijskih vodov, 
elektro povezav, cesta je dobila novo asfaltno prevleko, dopolnili in posodobili smo 
tudi cestno razsvetljavo. Prav tako smo uredili obojestranski pločnik in kolesarski pas. 
 
Dela so ves mesec junij in julij intenzivno potekala. V prvih dneh meseca avgusta je 
sledilo še risanje horizontalnih oznak, postavitev prometne signalizacije ter izvedba 
ostalih zaključnih del. 
 
Izvajalec del je bil podjetje CGP. Pogodbena vrednost del je znašala 403.744,76 evrov. 
Ureditev površin za pešce in kolesarje je sofinancirala tudi Evropska unija, iz 
Kohezijskega sklada, in sicer v višini 142.243,86 evrov. 
 
 
Dogodek bo potekal v skladu s priporočili in navodili NIJZ in ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom covid-19. 
 

Pazimo na svoje zdravje in upoštevajmo medsebojno razdaljo 1,5 m. 

  
 
 
Kontaktna oseba: Jana Roštan, Občina Grosuplje, odnosi z javnostmi, tel: +386 (1) 788 87 93, +386 (31)  
719 836, jana.rostan@grosuplje.si  
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