Informacije in podpora
uporabnikom

Obvestilo nadzornika parkirišč
Ob nadzoru preverimo, ali je v avtomobilu na vidnem
mestu za vetrobranskim steklom parkirni listek oz.
dovolilnica ali je bila parkirnina poravnana preko
mobilne naprave. Nadzornik na parkirnem listku ali
v programu na svoji mobilni napravi preveri, ali je
parkirnina plačana in za kako dolgo. Če parkirnina ni
plačana, neplačniku na vozilo namesti »OBVESTILO
NADZORNIKA« in ga v njem pozove k plačilu
celodnevne parkirnine v višini 16,50 €. Če voznik
zneska ne poravna v osmih dneh, dokumentacijo
predamo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu
Maribor v nadaljnjo obravnavo.

Odvoz nepravilno parkiranih vozil
Odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov odrejajo
medobčinski redarji, posebno vozilo »pajek« pa
avtomobile odvaža na parkirišče v Mlinski ulici 1
v Mariboru. Tam so nameščeni na ograjenem in
varovanem delu parkirišča, od koder jih lahko lastniki
odpeljete po plačilu stroška odvoza v višini 100 €;
24 ur po odstranitvi avtomobila se začne dodatno
obračunavati še ležarina v višini 5 €/dan.
V primerih, ko je medobčinski redar že izdal odredbo
za odvoz, a pajek s kraja prekrška še ni speljal, je
možno poravnati polovični znesek – 50 €.
Čas prevzema avtomobila: 24 ur/dan vse dni v tednu.
Aktualni seznam odpeljanih vozil najdete na spletni
strani marprom.si.

PARKOMATI
T: 080 13 50
E: parking@marprom.si
MOBILNO PLAČEVANJE
M: +386 (0)30 333 457
E: parking@marprom.si
OGRAJENA PARKIRIŠČA
Od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00
T: 030 708 016
Od ponedeljka do petka od 18.00 do 7.00 in ob
sobotah, nedeljah in praznikih
T: 02 300 00 50
E: parking@marprom.si
ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL – PAJEK
T: 02 235 02 27
M: +386 (0)41 309 710
E: parking@marprom.si

Javna
parkirišča
v Mariboru

Plačljiva bela cona
Parkirišča v belih conah v Mariboru so plačljiva ob
delavnikih med 8. in 19. uro. Cena parkiranja je
navedena na obvestilnih tablah in parkomatih v belih
conah. Do 10 začetnih minut parkiranja v belih conah
v Mariboru je brezplačnih.

MOŽNOSTI PLAČEVANJA
PARKOMATI
Na parkirnih avtomatih lahko opravite plačilo parkirnine
s kovanci ali z vrednostnimi karticami, ki so na voljo na
blagajni Avtobusne postaje Maribor. V določenih conah
parkomati omogočajo tudi plačilo z mesečno kartico.
Najmanjša časovna enota za plačilo na parkomatu je
1 ura, pri čemer so v veljavi tri različne cene parkiranja
za 1 uro: 0,50 €, 0,80 € in 1,50 €.

Aplikacija EasyPark

Plačevanje s sporočilom SMS

Za plačevanje preko aplikacije EasyPark si morate
to najprej namestiti na mobilni telefon. Za tovrstno
plačevanje lahko uporabite plačilne kartice ali ga
opravite preko računa PayPal. Območno kodo lahko
vpišete ročno, prav tako pa vam lahko telefon sam
določi lokacijo vozila na podlagi GPS sistema.

Pri plačevanju s sporočilom SMS vanj vnesite ustrezno
območno kodo, registrsko oznako vozila in želeni
čas parkiranja. Pri sestavljanju sporočila SMS vpišite
celotno registrsko oznako vozila (tudi krajevno
oznako) brez presledkov. Pred časom parkiranja
uporabite znak #.

Pred potekom nastavljenega časa parkiranja vas
aplikacija obvesti o poteku parkirnine in možnosti
podaljšanja.

Primer:

Najmanjša časovna enota za plačilo je 1 ura; nad 1 uro
EasyPark obračunava parkiranje po dejanskih minutah.
Naložite si aplikacijo EasyPark, ki je dostopna na
povezavi www.easypark.si/sl, parkirajte in plačajte
preko telefona.

MOBILNO PLAČEVANJE
V belih conah v Mariboru se oznake občinskih con
in območne kode za mobilno plačevanje med seboj
razlikujejo. Za mobilno
plačevanje preko
sporočil SMS ali
aplikacije EasyPark so
za parkirišča v belih
conah glede na ceno
parkiranja določene
tri območne kode: 311,
312, 313. Navedene so
na obvestilnih tablah
in parkomatih v belih
conah. Območna koda
311 velja za Slomškov
trg, 312 za središče
mesta in Lent, 313 pa
za Železniško postajo
in desni breg Drave za
železniškimi tiri.

Primer za 1 uro parkiranja:
312 MBAB123 #1

312 MBAB123 #1

# in čas parkiranja
Registrska oznaka brez presledkov
Ustrezna območna koda

POŠLJI

Parkirnina začne veljati, ko dobite SMS-potrdilo.

Po plačilu parkirnine s kovanci parkirni avtomati ne
vračajo denarja. Prav tako ne sprejemajo bančnih kartic.
Vse morebitne težave pri uporabi oziroma delovanju
parkirnih avtomatov nam sporočite preko telefona ali
e-pošte. V primeru nedelovanja izbranega parkomata
je treba uporabiti sosednji parkomat ali možnost
mobilnega plačila.

031 20 90 20

Pošljite OBMOČNO KODO [presledek]
celotno REGISTRSKO OZNAKO [presledek]
#ČAS PARKIRANJA na 031 20 90 20.

Pri plačilu preko aplikacije EasyPark lahko izbirate med
različnima paketoma.
Paket Lokalni: okrnjena verzija aplikacije je za uporabnika
brezplačna in deluje samo na območju Maribora.
Uporabnik preko aplikacije plača znesek parkirnine glede
na čas parkiranja, uporabe te storitve pa ne.
Paket Standard: omogoča polno funkcionalnost
aplikacije EasyPark, ki zajema plačevanje parkiranja
povsod po Sloveniji in v tujini, kjer uporabljajo isto
aplikacijo, ter dodatne storitve (polnilne postaje za
električna vozila, parkiranje v garažnih hišah …). V tem
paketu uporabnik sam krije stroške storitve, ki mu
jih zaračuna EasyPark (minimalno 0,10 € oziroma 15
odstotkov od vrednosti parkirnine. Strošek provizije bo
zaokrožen na 0,10 €).
Paket Standard vam omogoča plačevanje parkirnine
v preko 2000 mestih po Evropi, od tega tudi v več
slovenskih mestih.

Približno 10 minut pred iztekom parkiranja boste
prejeli obvestilo o poteku parkirnine in možnosti
podaljšanja. Čas parkiranja podaljšate s pošiljanjem
ponovnega sporočila. Najmanjša časovna enota za
plačilo preko sporočila SMS je 1 ura. Uporaba storitve
je brezplačna.

Ograjena parkirišča
Marprom upravlja parkirišča z zapornicami na štirih
lokacijah v Mariboru, kjer je skupno 437 parkirnih mest.
• Rakušev trg – 86 parkirnih mest
• Loška ulica – 120 parkirnih mest
• Mlinska ulica – 69 parkirnih mest
• Sodna ulica/Ulica talcev – 142 parkirnih mest
Parkiranje na navedenih parkiriščih z zapornicami je
plačljivo ob delavnikih med 6. in 22. uro; enotna cena
parkiranja znaša 1,20 €/uro. Najmanjša časovna enota
za plačilo je 1 ura, plačilo pa je na avtomatski blagajni
možno z gotovino ali s plačilnimi karticami. Izguba
parkirnega listka se zaračuna 20 €.
Možen je tudi mesečni najem parkirišča, ki omogoča
neomejeno parkiranje. Vrednost mesečnega najema
je odvisna od pogodbenega obdobja in znaša:
• 1–6 mesecev: 65 € mesečno

Enostavno
brez kovancev!

Podaljševanje
parkirnine na daljavo!

Najbolj razširjena
aplikacija v Evropi!

• 7–12 mesecev: 58,50 € mesečno
• 12 mesecev ali več: 55,25 € mesečno

