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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12а) doda se naslednja Priloga:
„Minimalne zahteve za parkirišča
Del A: Pomožni prostori
1) Čista, delujoča in redno pregledovana 
stranišča s pipami za vodo:
– na največ 10 mest vsaj en straniščni 
prostor s štirimi stranišči;
– na 10 do 25 mest vsaj en straniščni 
prostor z osmimi stranišči;
– na 25 do 50 mest vsaj dva straniščna 
prostora s po 10 stranišči; – na 50 do 75 
mest vsaj dva straniščna prostora s po 15 
stranišči; – na 75 do 125 mest vsaj štiri 
straniščni prostori s po 15 stranišči;
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– na več kot 125 mest vsaj šest straniščnih 
prostorov s po 15 stranišči.
2) Čiste, delujoče in redno pregledovane 
prhe:
– na največ 10 mest vsaj ena umivalnica z 
dvema prhama;
– na od 25 do 50 mest vsaj dve umivalnici 
s po pet prhami;
– na 50 do 75 mest vsaj dve umivalnici s 
po 10 prhami;
– na 75 do 125 mest vsaj štiri umivalnice s 
po 12 prhami;
– na več kot 125 mest vsaj šest umivalnic s 
po 15 prhami.
3) Ustrezen dostop do pitne vode.
4) Ustrezni objekti za kuhanje;
5) Trgovina s široko izbiro hrane, pijače 
itd. na mestu samem ali v bližini.
6) Ustrezno število dovolj velikih košev za 
smeti. 7) Zavetje pred dežjem ali soncem v 
bližini parkirišča.
8) Razpoložljiv načrt za krizne razmere in 
upravljanje v takih razmerah, kontaktne 
osebe za nujne primere znane osebju.
9) Sistem brezgotovinskih rezervacij, 
plačil in izdajanja računov.
10) Sistem za prikazovanje prostih 
parkirnih mest na kraju samem in na 
spletu.
Del B: Varnostni elementi
1) Neprekinjena zamejitev parkirišča in 
njegove okolice, na primer z ograjo ali 
drugimi preprekami, ki preprečujejo ali 
zadržujejo naključen vstop in nameren 
nezakonit vstop.
2) Parkirišče je dostopno zgolj 
uporabnikom in osebju parkirišča za 
tovorna vozila.
3) Vzpostavljeno je digitalno snemanje 
(vsaj 25fps). Sistem snema nepretrgoma 
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ali s funkcijo zaznave gibanja.
4) Sistem videonadzora s CCTV z 
možnostjo nadzora celotne ograje 
zagotavlja, da je vse dogajanje blizu 
ograje ali ob njej razločno posneto (v 
načinu CCTV za snemanje).
5) Nadzor območja s patruljami ali 
drugače.
6) Vsako kaznivo dejanje se prijavi osebju 
parkirišča za tovorna vozila in policiji. Če 
je mogoče, voznik z vozilom počaka na 
navodila policistov.
7) Stalno osvetljeni vozni pasovi in pasovi 
za pešce.
8) Varnost pešcev na namenskih 
parkiriščih.
9) Nadzor nad parkiriščem z ustreznim in 
sorazmernim varnostnim preverjanjem.
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