Le spočit
voznik je lahko
varen voznik!

მხოლოდ დასვენებული

Kadar parkirate, takoj
označite datum in čas
začetka parkiranja.

გთხოვთ მიუთითოთ
დაწყების დღე და დრო
პარკინგისთანავე

ZZZ...

ZZZ...
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მძღოლი არის უსაფრთხო
მძღოლი

Odpočijte se

na avtocestnem počivališču
Parkiranje največ 25 ur

დაისვენე

დასასვენებელ სივრცეში
ჩამოსვლის დრო

დღე

თვე

Srečno in varno
na poti!

საათი

წუთი

გისურვებთ მშვიდობიან
მგზავრობას

პარკინგი 25 საათამდე

do/up to 25 ur/hours

oznaËiti Ëas prihoda /dd.MM.HH:mm/
na notranji strani vetrobranskega stekla

მიუთითეთჩამოსვლისდღე/თვე/საათი/წუთი

საქარე მინის შიდა მხარეს

Avtobusi in tovorna vozila nad 3500 kg so lahko na
označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur.

3500 კგ-ზემეტი წონის ავტობუსები და სათვირთო მანქანები შეიძლება
გაჩერდნენ მონიშნული პარკირების ადგილებზე
25 საათამდე დროის შუალედით.

Po preteku tega roka jih morajo vozniki odpeljati s
počivališča.

ამ დროის გასვლის შემდეგ, მძღოლებმა უნდა გაიყვანონ მანქანები
დასასვენებელი ადგილიდან.

Voznikom avtobusov in tovornjakov želimo
omogočiti počitek, ki ga potrebujejo za varno in
zdravo opravljanje poklica.

ჩვენ გვინდა, რომ ავტობუსების და სატვირთო მანქანების მძღოლებმა
შეძლონ დასვენება, რაც მათ სჭირდებათ, რათა უსაფრთხოდ შეასრულო
თავიანთი სამუშაო და იყვნენ ჯანმრთელები.

Število parkirnih mest na avtocestnih počivališčih je
omejeno, zato jih ne zasedajmo po nepotrebnem.

ავტომაგისტრალის დასასვენებელ ადგილებში პარკირების ადგილებ
რაოდენობა შეზღუდულია, ამიტომ გთხოვთ,
ზედმეტად ნუ დაიკავებთ მათ.

Nov zakon o pravilih cestnega prometa ureja tudi parkiranje vozil
na počivališčih avtocest in hitrih cest.

ახალი საგზაო მოძრაობის წესების კანონი ასევე არეგულირებს
ავტოტრანსპორტის გაჩერებას ავტომაგისტრალზე და ჩქაროსნულ
გზატკეცილზე დასასვენებელ ადგილებში.

→ Motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg so
lahko parkirana le na označenem parkirnem mestu.
Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 150 EUR.
→ Avtobusi in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad
3500 kg so lahko na označenih parkirnih mestih parkirani
največ 25 ur. Če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot
25 ur, je dovoljeno parkiranje za čas omejitve ali prepovedi
prometa tovornih vozil.
Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 EUR,
za pravno osebo v znesku 1000 EUR in za odgovorno o osebo v
znesku 300 EUR.
→ Voznik na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označi
čas in datum začetka parkiranja (na primer: 17.18, 25. 11.
2021).
Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 150 EUR.
→ Parkiranje samo priklopnega vozila je prepovedano.
Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 EUR,
za pravno osebo v znesku 1000 EUR in za odgovorno o osebo v
znesku 300 EUR.
→ Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja,
parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev
zaradi nudenja potrebne pomoči.
Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 EUR,
za pravno osebo v znesku 1000 EUR in za odgovorno osebo v
znesku 300 EUR.
Nadzor določb, ki urejajo parkiranje, izvajajo cestninski nadzorniki.

3500 კგ-მდე დასაშვები წონით სატრანსპორტო საშუალებების
გაჩერება შეიძლება მხოლოდ მონიშნული პარკირების ადგილებში
მძღოლები, რომლებიც ამას არ დაიცავენ,
დაჯარიმდებიან 150 ევროს ოდენობით.

ავტობუსები და სატვირთო მანქანები, რომელთა მაქსიმალური და
წონა 3500 კგ-ზემეტია, შეიძლება გაჩერებული იყოს მონიშნულ
პარკირების ადგილებში 25 საათამდე. თუ სატვირთო მანქანების
მოძრაობა შეზღუდულია ან აკრძალულია საგზაო მოძრაობის
განმავლობაში, პარკირება დასაშვებია სატვირთო მანქანების
მოძრაობის შეზღუდვის ან აკრძალვის ხანგრძლივობის განმავლობ

დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები მძღოლისთვის 300 ევროს,
იურიდიული პირისთვის 1000 ევროს,
ხოლო პასუხისმგებელ პირზე კი 300 ევროს ითვალისწინებს.

მძღოლებმა თვალსაჩინოდ უნდა მონიშნონ პარკირების დაწყების
დრო და თარიღი საქარე მინის შიგნით (მაგალითად: 17:18, 25/11/20
მძღოლები, რომლებიც ამას არ დაიცავენ, დაჯარიმდებიან
150 ევროს ოდენობით.

აკრძალულია მხოლოდ მისაბმელიანისატრანსპორტოსაშუალების გაჩე
დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები მძღოლისთვის 300 ევროს,
იურიდიული პირისთვის 1000 ევროს,
ხოლო პასუხისმგებელ პირზე კი 300 ევროს ითვალისწინებს.

აკრძალულია ავტომობილისმართვა, პარკირება ანგაჩერება
სასწრაფო/გადაუდებელზოლში გარდაიმ შემთხვევისა, როდესაც
გაჩერებახორციელდება გადაუდებელიაუცილებლობის გამოანპირველ
დახმარებისგაწევის მიზნით.
დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები მძღოლისთვის 300 ევროს,
იურიდიული პირისთვის 1000 ევროს,
ხოლო პასუხისმგებელ პირზე კი 300 ევროს ითვალისწინებს.

პარკირების წესების დაცვას ზედამხედველობასუწევს
გადასახადისმეთვალყურეები.

