POSTOPEK PARKIRANJA

PARKIRANJE V STOŽICAH
CENA PARKIRANJA
med 7. in 19. uro = 1,20 EUR /ura
med 19. in 7. uro = 1,80 EUR /noč
Parkirišče je odprto 24 ur vse dni v tednu.
Samoplačniška blagajna se nahaja pri obeh vhodih (slika
na levi).

VHOD 1 (slika spodaj): Ko se zapeljete mimo zapornice, kjer prejmete
parkirni listek, sledite oznaki VIP
DVORANA (slika na desni). Zavijte
LEVO NAVZGOR ter se nato zapeljite
do konca parkirne dvorane, kjer že
vidite napis IZHOD VOJKOVA
DVORANA (slika na desni). Parkirajte
in se povzpnite po stopnicah ter
sledite oznakam za Vojkovo
dvorano. Prečkajte cesto pri
trgovini Mercator. Knjižnico dr. France Škerl najdete v
neposredni bližini, in sicer na naslovu Vojkova 87a.

PARKIRANJE P+R
cena = 2 EUR/dan
Parkirišče P+R je odprto od ponedeljka do petka od 6. do 20.
ure.
Plačilo se izvede na urbanomatu s kartico Urbana, z gotovino
ali mobilnim telefonom. Urbanomat se nahaja pri VHODU 5.
Uporabnik pridobi na kartici Urbana tudi pravico do dveh
voženj z mestnim avtobusom, ki velja do 23.59 ure tistega
dne, za katerega je parkirnina plačana.

VHOD 5 (slika na desni): Ko se zapeljete mimo
zapornice, kjer prejmete parkirni listek, sledite
oznaki VIP DVORANA. Takoj, ko je mogoče,
zavijte DESNO NAVZGOR ter se nato zapeljite do
konca parkirne dvorane, kjer že vidite napis
IZHOD VOJKOVA DVORANA. Parkirajte in
zapustite garažno hišo ter prečkajte cesto pri
trgovini Mercator.

VRNITEV V GARAŽNO HIŠO: Vrnete se lahko po isti poti. Sledite
V garažo Centra Stožice sta urejena dva vhoda:
VHOD 1: iz rondoja Titove ceste, kjer je tudi postajališče mestnega avtobusa
podaljšane linije Sostro-Center Stožice št. 13.
VHOD 5: iz povezovalne ceste od križišča Vojkove ceste (v smeri rondo Tomačevo).

označevalni tabli VHOD V GARAŽO (slika
na levi), nato pa napisu 2. in 3. KLET (slika
spodaj). Ko pridete do avtomobila, imate
na voljo dva izhoda:
AC OBROČ ali
TITOVA CESTA (slika
na desni).

