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NAVODILO ZA UPORABO SISTEMA PRISTOPA NA 
PARKIRIŠČA DOMUS MEDICA V KLETI I 

 
 
Na parkirna mesta, ki so v I. kleti parkirne hiše DUNAJSKI KRISTALI (v nadaljevanju 
PH-DK) in so v lasti objekta DOMUS MEDICA, se lahko pristopa na naslednji način: 
 

• Na vstopnem mestu v PH-DK ob uvozu z obvoznice je potrebno s pritiskom na 
rdeči gumb prevzeti parkirno kartico, ob tem se odpre zapornica in avtomatska 
dvižna vrata za vstop v PH-DK. 

 

   
 
 
 

• Voznik se pripelje do domofonskega stebrička, izbere, na katerem delu 
parkirišča bo parkiral (zgoraj ali spodaj), pritisne tipko »B« na izbranem 
domofonu in se poveže z receptorjem, ki mu daljinsko odpre zapornico. 
Voznik lahko zapelje na parkirišče in parkira vozilo. Nad domofonom gori 
rdeča lučka, ko je parkirišče polno, oziroma zelena, ko so na parkirišču še 
prosta parkirna mesta. 

 

  
 
   Domofon za spodnje parkirišče Domofon za zgornje parkirišče 
 
 
 
 
 

Tipka za izdajo 
parkirne kartice 
 
 
 
 
Reža – izdaja 
kartice 
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• Ko voznik želi zapustiti PH-DK, se z vozilom zapelje do naprave za potrditev 
parkirne kartice (validator). Vstavi parkirni listek v validator, ki mu potrdi 
kartico, ob tem se mu odpre zapornica in voznik ima 10 minut časa, da se 
odpelje do izstopnega mesta. 

 
   Naprava za potrditev kartice z zapornico 

  
 

Reža za vstavljanje parkirne kartice 
 
 

• Na izstopnem mestu iz PH-DK se nahaja parkirni izstopni avtomat, voznik 
potrjeno parkirno kartico vstavi v režo avtomata, ki potrjeno parkirno kartico 
prečita in odpre avtomatska dvižna vrata za izhod, voznik lahko odpelje iz PH-
DK.  

 

 
   Parkirni izstopni avtomat 
 
 
 
 
 



JANEZ d.o.o., Ul. Juša Kozaka 1., Ljubljana 
tel. 01-519-00-03;      fax 01-519-87-84 

e-mail:info@janez.si;  www.janez.si  

 

24/05/2011                                                                                                                                                          3/3 

V primeru, da receptor ne dovoli parkiranja (oziroma ni več prostih parkirnih mest) na 
parkirišču DOMUS MEDICA, voznik parkirno kartico uporabi za sistem plačljivega 
parkiranja. Voznik v tem primeru parkira na bližnjem parkirnem mestu PH-DK. Ob 
odhodu iz PH-DK voznik na najbližji avtomatski blagajni opravi plačilo parkiranja 
(voznik ima 10 minut časa, da zapusti PH-DK) in se s parkirno kartico zapelje do 
izstopnega avtomata, kjer vstavi kartico v avtomat. V primeru izvedenega plačila 
parkiranja se odprejo dvižna vrata in voznik zapusti PH-DK. 
 

 
  Avtomatska blagajna plačljivega parkiranja 
 
 
POSEBNA   O P O Z O R I L A !!! 
 
Lastniki sivih kartic sistema pristopne kontrole za parkiranje na parkiriščih DOMUS 
MEDICA v II. KLETI ne smejo parkirati v I. KLETI, ker na napravi za potrjevanje kartic 
ne morejo opraviti storitve »validacije« in je za dvig zapornice potrebna intervencija 
dežurnega serviserja. To je povezano s stroški, ki se obračunajo osebi, ki je kršila 
parkirni red. 
 
 
Prepovedano je parkirati na javnih parkirnih mestih in nato preko sistema dostopa na 
parkirišču DOMUS MEDICA validirati parkirno kartico in tako brez plačila storitve 
parkiranja na javnem delu parkirišča zapustiti PH-DK. Upravljalec PH-DK s pomočjo 
sistema nadzora in varovanja nadzoruje dogajanje v PH-DK, vodi evidenco o 
prekrških in bo proti prekrškarjem ustrezno ukrepal. 


