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POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Postajališče za avtodome, kot urejen prostor namenjen krajšemu postanku in počitku med potovanjem
avtodomarjev na Partizanski cesti v Mariboru je pilotni projekt, ki sledi smernicam, da se postajališče za avtodome
uredi tudi v bližini mestnega središča mesta Maribor in približa turistično zanimive točke Maribora, in je hkrati
tudi v neposredni bližini urejenih počivališč, ki nudijo popolno oskrbo. Takšni dve lokaciji sta v Mariboru v Kampu
Kekec pod Pohorjem in v neposredni bližini na Avtobusni postaji Maribor.
Tovrstna camper stop ponudba, za tako imenovane hitre postanke omogoča celodnevno koriščenje, med
delovnikom med 8. in 17. uro 50 centov na uro parkiranja, po 17. uri in čez vikend pa je koriščenje postajališča
brezplačno. Ravno zaradi kratkotrajne uporabe prostora, je za postajališče izredno pomembno, da je lokacija v
neposredni bližini centra mesta, kar omogoča nemoten doseg vseh znamenitosti in ponudbe mesta. Hkrati pa je
postajališče na prometno strateško izbrani lokaciji, saj je priključevanje tako na AC, kakor na druge ceste nemoten
in primerno označen.
Prostor je na mirnejši lokaciji, z urejeno osnovno infrastrukturo in urejenostjo prostora in neposredno bližino
bencinske črpalke, pošte, banke, informacijske točke, trgovin in gostinskih lokalov, v dosegu do 10 minut
koriščenja peš cone od lokacije postajališča. Navadno imajo avtodomi s seboj tudi kolesa ali celo manjša kolesa z
motorjem, kar še poveča njihovo mobilnost in skrajša pot do centra mesta do manj kot 5 minut, kar predstavlja še
večjo prednost.
Avtodomi so dokaj fleksibilni in mobilni, kar pomeni, da se lahko prestavljajo z lokacije na lokacijo, pri čemer pa je
njihov interes, da na določeni lokaciji ostanejo vsaj kakšen dan. Slednje je za naše mesto izrednega pomena, saj
tako omogočamo do sedaj tranzitnim turistom, ki so se ognili Mariboru po AC in se lahko sedaj odločijo in pridejo
na postajališče v Mariboru in s tem obiščejo mesto ter koristijo različne storitve v njem.
S tem gradimo na potencialu, da sčasoma tudi prerastejo iz začasnega camper stopa na planiranje dopusta ali
njegovo podaljšanje s koriščenjem kapacitet obstoječih avtocampov v Mariboru, za katere si nadejamo v
prihodnje, da bi jih imeli še več.

