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1 SPLOŠNA DOLOČILA
Upravljavec pomeni družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o. Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik.
Uporabnik pomeni vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja parkirne površine Upravljavca.
Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev, pri čemer spremembe
pričnejo veljati v petnajstih (15) dneh od sprejema.
Upravljavec določi vrsto in namen parkirnih površin, na katerih daje v uporabo parkirna
mesta zainteresiranim Uporabnikom za parkiranje motornih vozil, ki so v lasti oz. uporabi
Uporabnikov.
Parkiranje se beleži in zaračunava od trenutka prehoda čez zapornice.
Uporabnik lahko uporablja parkirna mesta na Letališču za namen kot je določen v Splošnih
pogojih.
Uporabnik lahko parkira vozilo na enem od razpoložljivih parkirišč, na katerem koli prostem
parkirnem mestu, razen na mestih, ki so izrecno označena kot rezervirana.
Vzdrževalna služba upravljavca si pridržuje pravico za določen čas prekiniti parkiranje oz.
zapreti parkirišče če je to potrebno zaradi nujnih vzdrževalnih del, odprave okvar na
napravah oz. v primeru prometnih nezgod ali višje sile.
Parkiranje ali ustavljanje vozil na pločniku ali blizu požarnih izhodov in varnostnih območij je
strogo prepovedano. Vse požarne poti in poti za izhod v sili morajo biti proste in vedno brez
ovir.
Službam, ki izvajajo nujne intervencijske posege ( gasilci, nujna medicinska pomoč in ostali)
jim vstop na območja z zapornicami zagotovi parkirna blagajna z ročnim odpiranjem
zapornic.
Upravljavec lahko določi, da se posamezni parkirni prostori začasno uporabljajo za
parkiranje vozil, glede na predhodni dogovor.
Upravljavec določi parkirne prostore na svojih parkirnih površinah, namenjene parkiranju
vozil invalidov. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno parkirno karto, ki mora
biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna z zunanje strani skozi
vetrobransko steklo.
(Zakon o varnosti cestnega prometa - 53. člen (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno
besedilo)
Upravljavec določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na teh mestih je dovoljeno le
za avtotaksi vozila v skladu s Pravilnikom o opravljanju taksi storitev, ki ureja avtotaksi
prevoze z letališča.
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in shuttlov je dovoljeno le na površinah,
ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene z vertikalno in /ali horizontalno
signalizacijo.
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1.1 Uporaba parkirnih mest po pogodbi oz. naročilnici
S podpisom pogodbe oz. naročilnice Uporabnik po pogodbi oz. naročilnici potrdi uporabo
parkirnega prostora za nedoločen čas, najmanj pa za dobo enega meseca. To ne velja za
območje kratkotrajnega parkiranja pred terminalom.
Uporabnik po pogodbi oz. naročilnici parkirnino plača po veljavnem ceniku na transakcijski
račun Upravljavca na podlagi izstavljenega računa ali z gotovino oz. s plačilnimi karticami na
parkirni blagajni.
Če je Uporabnik po pogodbi oz. naročilnici v zamudi s plačilom, Upravljavec parkirno kartico
blokira, dokler Uporabnik ne plača parkirnine, stroškov opomina, zamudnih obresti in
stroškov izterjave. Prav tako Upravljavec blokira parkirno kartico v primeru zlorabe oz. kršitve
pravil navedenih v splošnih pogojih.

1.2 Plačilo parkirnine
Uporaba parkirišč na letališču je na podlagi plačila parkirnine. Cena parkiranja se zaračuna v
skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na ustrezni parkirni površini in naši spletni strani,
če ni bil sklenjen drugačen dogovor. Cena parkiranja vsebuje zakonsko določen davek na
dodano vrednost v vsakokrat veljavni višini v odstotkih.
Po postopku plačila se mora uporabnik odpraviti do svojega motornega vozila in parkirne
površine zapustiti na izvozu. Če se najemnik na parkirnih površinah zadržuje dlje, kot je
potrebno za zapuščanje parkirnih površin, se parkirnina na novo obračuna od trenutka
postopka plačila in zapade v plačilo.

1.3 Dovolilnice
Upravljavec izda dovolilnico za parkiranje na površinah, ki so namenjene Uporabnikom:
- za opravljanje svoje dejavnosti na letališču,
- za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in
- za opravljanje servisnih in drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
Dovolilnica se izda na podlagi vloge:
- najemnika poslovnega prostora na letališču,
- prevoznika, ki opravlja dostavo in
- izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na letališču.
Dovolilnica mora biti nameščena v vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje
strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Dovolilnica je last izdajatelja. Po preteku dejavnosti ali zaposlitve je potrebno dovolilnico
vrniti izdajatelju. Vsaka zloraba se kaznuje s trajnim odvzemom dovolilnice.
V primeru izgube ali kraje se izdaja dvojnika zaračuna po veljavnem ceniku.
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Dovolilnice ne veljajo za območje kratkotrajnega parkiranja pred terminalom.

1.4 Območje kratkotrajnega parkiranja
Območje kratkotrajnega parkiranja se nahaja neposredno pred terminalom. Območje je
dostopno vsakomur, zapornica pa se odpre s prevzemom parkirnega listka.
Parkirišča pred potniškim terminalom so namenjena izključno kratkotrajnemu ustavljanju,
predvsem prevzemu in oddaji potnikov oziroma blaga, parkiranje oz. zadrževanje v območju
za zapornicami pa je brezplačno do pet minut. Cenik kratkotrajnega ustavljanja se nahaja na
naši spletni strani. Plačilo parkirnine je možno na avtomatu, ki se nahaja neposredno pred
terminalom.

2 PRAVILA UPORABE
Na vsakem parkirnem mestu sme biti parkirano samo eno motorno vozilo. Parkiranje
motornih vozil zunaj označenih mest ali na rezerviranih parkirnih mestih ter parkiranje
motornih vozil brez uradne registrske številke vozila ali odpadnih vozil ali če vozilo iz
kakršnihkoli razlogov ovira promet ni dovoljeno. Pri kršitvah zoper zgoraj navedeno pravilo
se taka motorna vozila odstranijo na stroške in tveganja lastnika motornega vozila.

2.1 Izguba parkirnega listka in izguba ali poškodba parkirne kartice
V primeru izgube parkirnega listka zaračunavamo štiritedensko parkirnino, razen če
Uporabnik dokaže krajše trajanje parkiranja oziroma če Upravljavec dokaže daljše trajanje
parkiranja.
Uporabnik mora nemudoma javiti Upravljavcu vsako izgubo ali poškodbo parkirne kartice.
Nova kartica se izda na podlagi prijave in plačila le-te po veljavnem ceniku. Za parkirno
kartico, ki ste jo prijavili, da je izgubljena, a pozneje našli, ne nudimo povračila stroškov.

3 PROMETNA PRAVILA
Uporabniki se morajo ravnati po cestno prometnih predpisih, navodilih na parkirišču in
navodilih zaposlenih.
Ustavljanje vozil na voznih pasovih ni dovoljeno. Na voznih pasovih je prepovedano
prehitevanje, obračanje in vzvratna vožnja. Ni dovoljeno parkiranje na neoznačenih prostorih
ali prostorih, ki so rezervirani za invalide.
Manevriranje vozila na območju zapornic je prepovedano.
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Ustavitev in parkiranje je prepovedano na vozišču, ki je rezervirano za avtobuse, taksije in
shuttle, na zelenih površinah in na območju za pešce, razen če je drugače določeno s
prometno signalizacijo.

4 ODGOVORNOST ZA ŠKODO
Uporaba parkirnih površin je na lastno odgovornost, Upravljavec ne prevzema odgovornost
za parkirana vozila in predmete v njih.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, za katero so odgovorni drugi uporabniki ali ostale tretje
osebe.
Uporabnik odgovarja za vso povzročeno škodo na vozilih, ki jo je zakrivil sam, njegovi
zaposleni ali pooblaščenci ali spremljevalci, Upravljavcu ali tretjim. Poleg tega odgovarja za
krivdno povzročeno onesnaženje in poškodbo parkirnega objekta.
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