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014 1- 05-05-06 

Datum: 28.06.2013 

 

Na  podlagi 24. člena Statuta Študentskega  doma  v Ljubljani    je direktorica    sprejela 

 

 

PRAVILNIK O PROMETU IN PARKIRANJU  NA POVRŠINAH  ZAVODA 

 

1. člen 

Ta  pravilnik  ureja  uporabo in promet  na  poteh  in  parkirnih površinah  Zavoda  (v 

nadaljevanju prometne površine),  ki  niso javne ceste.  

Prometne površine so omejene, zato je potrebna velika strpnost in ravnanje  v duhu dobrega, 

obzirnega in kulturnega voznika, ki  za svoje ravnanje tudi odgovarja. 

Od  vseh  udeležencev  v prometu se pričakuje  skrbnost,  saj  se prepletajo pešpoti, poti za 

invalide na  invalidskih  vozički in  starše z otroškimi  vozički,  poti za kolesarjenje in vožnjo 

ter parkirne površine.  

 

2. člen 

Na  območju  Zavoda so nujne poti v službene,  intervencijske  in dostavne namene in morajo 

biti ves čas proste. Vsaka  ovira se takoj odstrani.  

 

3. člen 

Prometne  površine Zavod uporablja za lastne potrebe, to je  predvsem  za potrebe delavcev in 

stanovalcev Zavoda. Dostop  do  teh površin  je  ostalim udeležencem v cestnem prometu 

 prepovedan  s prometnimi označbami oz. zapornicami.     

 

4. člen 

Parkiranje je mogoče samo na označenih parkirnih mestih.  

Prepovedana je vožnja, parkiranje ali ustavljanje vozil na  zelenih površinah, na 

označenem parkirnem prostoru za invalide (razen invalidom) in na poteh, namenjenih 

intervencijskim in komunalnim vozilom. 

 

5. člen 

Za  zagotavljanje  varnosti je na poteh  in  parkirnih  površinah Zavoda dovoljena najvišja 

hitrost 5 km/h. 

 

Za  ravnanje  uporabnikov prometnih površin, ki ga ne  ureja  ta pravilnik, se uporabljajo 

splošna pravila v cestnem prometu. 

 

6. člen 

Upravičenim  uporabnikom je dostop na prometne površine, kjer  so nameščene zapornice,  

mogoč s pridobitvijo daljinskega upravljalnika.  Število  daljinskih upravljalnikov  je  odvisno 

od dejanskih možnosti za parkiranje. 

Parkirišče  ob restavraciji in dve parkirni mesti pred upravo  so službeni - namenjeni delavcem 

in upravi Zavoda. 
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7. člen 

Za  razdeljevanje  daljinskih upravljalnikov parkirnih  površin  ob posameznih domovih so, po 

predhodnem dogovoru stanovalca s  predstavnikom doma, pooblaščeni oskrbniki,  za parkirne 

površine  ob upravi Zavoda je pooblaščen delavec uprave. 

 

Daljinski upravljavec študent prevzame pri oskrbniku na reverz in ga ob izselitvi 

nepoškodovanega vrne oskrbniku. V primeru izgube ali poškodbe se zaračuna škoda po ceniku 

stroškov Sprejemne pisarne. 

 

8. člen 

Vozniki  in uporabniki prometnih površin so dolžni upoštevati  in zagotavljati prednost 

invalidom,  ki  uporabljajo   invalidske vozičke, študentom staršem z vozički še  posebej  na 

površinah, označenih z modrimi črtami  in znakom invalida.  

 

9. člen 

Kolesa  je dovoljeno puščati na za to predvidenih  površinah  oziroma prostorih. Zavod zanje ne 

odgovarja. 

 

10. člen  

Zavod ne odgovarja za škodo, ki jo s strani tretjih utrpijo uporabniki prometnih površin. 

 

11. člen 

Kršitelje  pooblaščeni  delavci Zavoda najprej opozorijo.  Če  je opozorilo neuspešno,  se zoper 

 kršitelja  sproži  disciplinski postopek. 

Kadar je zaradi nepravilnega ustavljanja ali parkiranja  ogrožena varnost  drugih udeležencev,  

oviran  potek  prometa,  predvsem opravljanje  javnih služb za potrebe Zavoda,  Zavod  

pooblaščenim uradnim  osebam  predlaga oz. zahteva  odstranitev vozila  na  stroške lastnika 

oziroma imetnika pravice uporabe.  

 

12. člen 

Pooblaščeni delavci za nadzor nad prometom na prometnih površinah so: 

1. oskrbniki, 

2. upravniki domov in 

3. varnostna služba 

4. dežurna študentska služba 

 

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati drugi  dan po  objavi na oglasni deski. Z dnem objave na oglasni 

deski se odpošljejo tudi obvestila o objavi vodjem organizacijskih enot. 

S tem dnem preneha veljati pravilnik o Pravilnik  z  dne 20. 06. 2005 

 

 

Ljubljana, 28.06.2013 

 

 

Meta Škufca, univ.dipl.ekon. 

Direktorica 

 

 

 

 


