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28-002-23-01
CENIK 27.01.2023

STORITEV IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE JAVNEGA PODJETJA
"MARJETICA KOPER" d oo -sr| ZA UPORABO PARKIRNIH MEST

V GARAZNI HISI » PH P+R SONCE«

1.

Urno parkiranje po sistemu P+R (parkiraj in se pelji) Cena brez; 22% Cena z
DDV DDV DDV

Prva ura parkiranja (med 6:00 in 22:00) 0,82 0,18 1,00
Vsaka naslednja ura (med 6:00 in 22:00) 0,82 0,18 1,00
Dnevno parkiranje nad 6 ur (do 22:00)*1 4,92 1,08 6,00
Nočno parkiranje (od 22:00 do 6:00)*2 0,82 0,18 1,00

Izguba kartice"3 Obračun glede na čas prihoda
Vse cene so v EUR.

"1 za neprekinjeno parkiranje vozila v obdobju do 22:00
"2 cena za celo noč (od 22:00 do 6:00)
"3 uporabnik, ki ob odhodu iz parkirne hiše nima ustreznega parkirnega listka (izguba listka) mora pred izhodom iz
parkirne hiše po telefonu poklicati dežurnega operaterja ter plačati parkirnino, ki se obračuna glede na čas prihoda,
ki je zabeležen v informacijskemu sistemu PH PtR SONCE.

Splošni mesečni abonma P+R PH SONCE"4 24,60 5,40 30,00

Splošni mesečni abonma - nočno parkiranje"s 8,20 1,80 10,00
Mesečni abonma - stanovalci mestnega jedra"e 16,39 3,61 20,00

Izdaja kartice za dostop v objekt (za splošni abonma
P+R in 410 0,90 5.00za splošni abonma - nočno parkiranje)*7

Nova abonentska kartica"a 16,39 3,61 20,00
Vse cene so v EUR.

*4 Velja ob delavnikih, od ponedeljka do petka, med 6:00 in 22:00. Imetnikom (fizičnim osebam) splošnega abonmaja
je parkiranje v PH Sonce izven navedenega temina dovoljeno po splošnih pogojih uporabe PH Sonce ob plačilu
parkirnine po ceniku. Ob morebitni prekoračitvi navedenega obdobja, to je ob odhodu iz garaže po 22:00 ali prihodu
pred 6:00, je imetnik posebnega abonmaja dolžen plačati parkirnino po tarifi urnega parkiranja P+R. Abonma ne
zagotavlja prostega parkirnega mesta.

"5 Velja ob delavnikih, od ponedeljka do petka, med 16:00 in 8:00 ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih
preko celega leta. Imetnikom (fizičnim osebam) splošnega abonmaja za nočno parkiranje je parkiranje v PH Sonce
izven navedenega temina dovoljeno po splošnih pogojih uporabe PH Sonce ob plačilu parkirnine po ceniku. Ob
morebitni prekoračitvi navedenega obdobja, to je ob odhodu iz garaže po 8:00 ali prihodu pred 22:00 ob delavnikih,
je imetnik posebnega abonmaja dolžen plačati parkirnino po tarifi urnega parkiranja P+R. Abonma ne zagotavlja
prostega parkirnega mesta.
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"6 Velja vsak dan, 24 ur na dan. Občanom Mestne občine Koper, ki imajo stalno prebivališče na območju starega
jedra mesta Koper, s pridobljeno pravico do parkiranja v PH Sonce se lahko izda posebni abonma. Abonma
zagotavlja prosto parkirno mesto.

Postopek in pogoje za pridobitev pravice do parkiranja v PH Sonce za stanovalce starega jedra mesta Koper se
določi na podlagi sklepa župana in javnega poziva.

"7 Uporabnik ob sklenitvi pogodbe upravljalcu plača enkraten strošek izdaje kartice za dostop v objekt v višini 5 EUR.

"8 Nova abonentska kartica se abonentu zaračuna v primeru izgube prvotno izdane abonentske kartice.

2.

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

3.

Uporabniki storitve P+R morajo (urni) parkirni listek imeti vedno pri sebi, zaradi možnosti koriščenja brezplačnega
avtobusnega prevoza.

4.

Upravljavec parkirne hiše PAR Sonce ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo na vozilih, ki se nahajajo v garažni
hiši. Parkiranje v garažni hiši je na lastno odgovornost. Vstop v PH je možen le z vozilom, ki je tehnično izpravno,
ima veljavno registracijo in zavarovanje, terje nižji od 2,20 m. Prepovedan je vstop v PHz voziloms prikolico, razen
v primeru predhodnega soglasja upravljalca PH.

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 v PH morajo biti na vozilu prižgane zasenčene luči.
Prepovedanaje uporaba bleščečih luči in zvočnih signalov. Največja dovoljena hitrostje 5 km/h, najmanjša varnostna
razdalja je 5 m.

Z vstopom na območje PH 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.
Pri vstopu v PH z motornimi vozili je potrebno na vstopnem parkirnem avtomatu pritisniti tipko za izdajo parkirne
kartice. Če plačilno kartico že imate (abonenti), se je z njo potrebno registrirati (to je pogoj za vstop v PH). Pred
izhodom je potrebno parkirnino plačati na avtomatski blagajni, pred izvozom iz PH pa po potrebi parkirno kartico
vstaviti v parkirni avtomat.
Po plačilu parkirnine imajo uporabniki PH 15 min za prost izhod. V kolikorje ta čas prekoračen je potrebno dodatno
plačilo razlike ur, razen v izrednih razmerah, kadarje izhod dovoljen s strani upravljalca PH.

Po parkiranju vozila, morajo uporabniki takoj ugasniti motor. Nepooblaščeno zadrževanje na parkirišču ni dovoljeno,
prav tako ni dovoljeno kakršnokoli drugo zadrževanje.

Vozilo, ki parkira v garaži, 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
v PH je kaznivo. V PH ni dovoljeno trajno puščati vozila. Upravljavec lahko v primeru kršitve ali izrednih okoliščin
izda dodatna obvestila in opozorila v pisni obliki, ki jih je potrebno strogo upoštevati.

V primeru ugotovljene kršitve teh pogojevje 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.
Neupoštevanje pravil se kaznuje z odvzemom parkirne kartice.
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V primeru zapolnitve vseh parkirnih mest v PH, je vstop z vozili prepovedan. Upravljalec PH ne zagotavlja prostih
parkirnih mest, to velja tudi za imetnike abonmajev.

Upravljalec PH ne prevzema nobene odgovornosti za hrambo vozila v času parkiranja in ni odgovoren za morebitno
nastalo škodo na vozilih ali za ostalo škodo nastalo znotraj parkirne hiše. Upravljalec prav tako ne odgovarja za
nobeno škodo, ki jo povzročijo tretje osebe ali izgubo in krajo osebnih predmetov znotraj PH, prav tako ne odgovarja
za telesne poškodbe, ki jo utrpi oškodovanec oz. uporabnik PH. PH je opremljena z video nadzornim sistemom ter s
sistemom za prepoznavanje registrskih tablic vozil. Informacije o video nadzornem sistemu so dosegljive na
(zgornjem) naslovu.

Cenik je sestavljen na osnovni potrjenih cen s Sklepom župana št. 371-199/2021 z dne 23.01.2023.

Cene se uporabljajo od 01.02.2023 dalje, možnost nakupa abonmaja od 30.01.2023 dalje.

Koper, 26. 01. 2023
St. dok.: ~4/ 002-23
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