
 
 
 

CENIK STORITEV IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE JAVNEGA PODJETJA  
"MARJETICA KOPER" d.o.o.-s.r.l. ZA UPORABO PARKIRNIH MEST 

V GARAŽNI HIŠI POD »ARENO BONIFIKA« 
 
 
 
 

1. 

 Cena brez 
DDV 

22 % 
DDV 

Cena z 
DDV 

Prva ura parkiranja 0,82 0,18 1,00 

Vsaka naslednja začetna ura 0,82 0,18 1,00 

Dnevno parkiranje (nad 12 ur)* 9,84 2,16 12,00 

Mesečni abonma 40,99 9,01 50,00 

Pogodbeno rezervirano parkirno mesto/mesec** 61,48 13,52 75,00 

Izguba kartice 28,69 6,31 35,00 

Zloraba kartice 28,69 6,31 35,00 

Vse cene so v EUR. 
 
* za neprekinjeno parkiranje vozila v obdobju 24 ur 
 
**Uporabnikom označenih rezerviranih parkirnih prostorov se postavitev vertikalne in talnih 
označb zaračuna v obsegu nadomestila materialnih stroškov in stroškov dela v višini in na 
naslednji način: 
  
- označitev enega (1) parkirnega mesta 105,00 EUR + DDV 
- označitev dveh (2) parkirnih mest  147,00 EUR + DDV 
- za vsako nadaljnje mesto dodatnih  42,00 EUR + DDV 
 
Strošek se uporabnikom zaračuna po izvedbi označitve, oziroma s prvim računom za plačilo 
rezervacije mest skladno s pogodbo. 
 
 

2. 
 

Parkiranje je omogočeno vse dni v tednu, 24 ur na dan (00.00 – 24.00 ure). 
 
 

3. 
 
Cene se uporabljajo od 11.7.2016. 
 

 
4. 
 

Upravljavec garažne hiše ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo na vozilih, ki uporabljajo 
parkirišče. Garažna hiša je pod videonadzorom. Parkiranje v garažni hiši je na lastno 
odgovornost. Uporabniki se morajo ravnati po cestno prometnih predpisih, notranjih navodilih 



(navodilih, ki so nameščeni pri vhodu in v garažni hiši), prometnih znakih in drugih označbah. 
Na voznih stezah je prepovedano parkiranje, ustavljanje, prehitevanje, obračanje in vzvratna 
vožnja. Med vožnjo na parkirišču morajo biti na vozilu prižgane zasenčene luči. Bleščeče luči 
in zvočni signali se ne smejo uporabljati. Največja dovoljena hitrost je 5 km/h, najmanjša 
varnostna razdalja je 5 m.  
 
Pri vstopu na parkirišče z motornimi vozili je potrebno na vstopnem parkirnem avtomatu 
pritisniti tipko za izdajo parkirne kartice. Po končanem parkiranju je potrebno parkirnino 
plačati na avtomatski blagajni. Pri izstopu s parkirišča se je potrebno na izstopnem parkirnem 
avtomatu ponovno registrirati, saj je to pogoj za izstop z vozilom.  
 
Ugasnite motor takoj, ko vozilo ustavite. Nepooblaščeno zadrževanje na parkirišču ni 
dovoljeno, prav tako ni dovoljeno kakršnokoli drugo zadrževanje. Neupoštevanje pravil se 
kaznuje z odvzemom parkirne kartice. Vozilo, ki parkira na parkirišču, mora vstopiti in 
izstopiti z isto parkirno kartico. Parkirna kartica za enkratno parkiranje ni prenosljiva.  
 
Z eno parkirno kartico je dovoljen izvoz ali uvoz samo enemu vozilu. Ogrožanje varnosti 
sebe ali drugih na parkirišču je kaznivo. V garažni hiši  ni dovoljeno trajno puščati vozila. 
Upravljavec lahko v primeru kršitve ali izrednih okoliščin izda dodatna obvestila in opozorila v 
pisni obliki, katera je potrebno strogo upoštevati. V primeru ugotovljene kršitve teh pogojev je 
upravljavec upravičen fizično zadržati vozila, do plačila vseh povzročenih stroškov ali plačila 
v primeru zlorabe kartice. Zloraba kartice pomeni vsako ravnanje v nasprotju s temi pogoji 
uporabe, zlasti pa uporaba iste kartice za izvoz dveh ali več vozil ali izvoz brez plačila 
parkirnine. Z vstopom na območje parkirišča voznik sprejme pogoje parkiranja. Za voznika 
se šteje oseba, ki je na dan parkiranja vpisana kot lastnik vozila v uradni evidenci motornih 
vozil, vendar pa ta oseba lahko z drugo verodostojno listino dokazuje, da je vozilo takrat 
vozila druga oseba.  
 
Parkirišče je opremljeno z video nadzornim sistemom. Informacije o video nadzornem 
sistemu so dosegljive na spodnjem naslovu. 
 
Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000 Koper. Tel.: 05 66 33 791 
 
 
 
 
 
 

V.d. direktorja 
Gašpar Gašpar Mišič 
 

Koper, 8.7.2016 
 

 


