Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Garažna hiša Kongresni trg
Obvestilo za stanovalce in pravne osebe – zainteresirane najemnike
Upravičenci za oddajo vloge za najem parkirnega mesta, so stanovalci, ki imajo stalno bivališče in
registrirano vozilo na tem območju ter pravne osebe, ki imajo registrirano poslovno enoto na tem
območju. Območje obsega:
• Ciril Metodov trg
• Mestni trg
• Ključavničarska,
• Krojaška,
• Ribji trg,
• Pod trančo,
• Kleparska
• Vodna
• Cankarjevo nabrežje
• Wolfova
• Prešernov trg 1,2,3
• Čopova
• Nazorjeva
• Miklošičeva (od Dalmatinove do Prešernovega trga)
• Petkovškovo nabrežje (od Prešernovega trga do Resljeve)
• Trubarjeva (od Prešernovega trga do Resljeve)
• Salendrova
• Križevniška
• Kongresni trg
• Gledališka stolba
• Dvorni trg
• Židovska steza in ulica
• Hribarjevo nabrežje
• Breg
• Novi trg
• Stari trg
• Gornji trg (do Rožne ulice)
• Gallusovo nabrežje (od Čevljarskega mostu do stebričkov)
• Slovenska cesta (med Aškerčevo in Šubičevo)
• Gregorčičeva (od Slovenske do Igriške)
• Rimska
• Snežniška
• Igriška
• Josipine Turnograjske
• Gradišče
• Erjavčeva
• Valvazorjeva
• Beethovnova,
• Tomšičeva
• Cankarjeva
• Štefanova
• Župančičeva ulica

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Vlogo za najem, ki je objavljena na spletni strani http://www.lpt.si/parkirisca/parkirisca/parkirisca_osebna_vozila
ali jo dobite na upravi družbe lahko posredujete na spletni naslov: info@lpt.si ali pošljete po pošti na
naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana.
Vloge razvrščamo po datumih in uri prejema. Po pregledu vlog bomo upravičence pozvali k sklenitvi
najemne pogodbe.
V kolikor bo vlog več, kot je razpoložljivih parkirnih mest, bo vzpostavljena čakalna vrsta. Ko se sprosti
parkirno mesto, se prvega iz čakalne vrste pozove k podpisu pogodbe. V kolikor se čakajoči na poziv
ne odzove, se iz čakalne vrste črta.
Kriteriji za dodelitev parkirnega mesta:
• Stalno bivališče
• Lastništvo vozila (last fizične osebe, vozilo leasing hiše, službeno vozilo dodeljeno v osebno
uporabo)
• Registrirana poslovna enota (za pravne osebe)
Omejitev:
1 parkirno mesto na stanovanje (v najemni pogodbi je možno navesti dve vozili, upravičencu se izdata
dve parkirni kartici, ki pa omogočata istočasni vstop le enemu vozilu)
3 parkirna mesta za pravne osebe.
Cena parkiranja za fizične osebe (stanovalce) je 60 € z DDV.
Cena parkiranja za pravne osebe je 200 € z DDV.

