
 

 

 
 
 

 
 
OBVESTILO ABONENTOM LETNIH DOVOLILNIC SMJ za leto 2021 
 
 
Spoštovani! 
 
Zaposleni v podjetju ZPO Celje d.o.o. upoštevamo priporočila NIJZ za zajezitev 
preprečevanja širjenja Covid – 19. 
Tako bomo poslovanje spremenili v kar najbolj brezkontaktno po elektronski pošti in 
po navadni pošti. 
 
Prebivalce starega mestnega jedra Celja obveščamo, da zaradi priporočil NIJZ, 
morajo vlogo za izdajo dovolilnice in pripadajočo dokumentacijo poslati po e – pošti: 
zpo@celje.si ali navadni pošti na naslov : ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 
Celje. (tel.: 03/ 42 82 650), zraven pripišite vašo telefonsko številko ali elektronski 
naslov, da vas obvestimo. Po odobritvi, lahko dovolilnico dvignete in plačate na 
podjetju Kostra d.o.o., med 08:00 in 13:00 uro od ponedeljka do petka. 
Dovolilnice bo možno prevzeti od 15.12.2020 dalje. 
 
 
V izrednih primerih, ko dogovor po telefonu ali elektronski pošti ni mogoč, je možen 
osebni obisk (ob predhodnem telefonskem dogovoru) ob katerem veljajo naslednja 
navodila: 
 
- vstop je dovoljen samo zdravim obiskovalcem, 

- obiskovalec mora imeti nameščeno masko in upoštevati varnostno razdaljo 2,5 m, 
- obiskovalec si razkuži roke pred vstopom v uradne prostore in izpolni izjavo o 

zdravstvenem stanju, 

- ob vstopu obiskovalcu izmerimo temperaturo, 

 

 

V kolikor se obiskovalec ne strinja z zgornjim postopkom, vstop v prostore ZPO Celje 
d.o.o. ni možen. 
 
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Priloga : - VLOGA 2021 

 



VLOGA ZA IZDAJ DOVOLILNICE  ZA l.2021 ZA PARKIRANJE NA PARKIRIŠČIH 
V UPRAVLJANJU ZPO CELJE d.o.o. ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA 
JEDRA MESTNE OBČINE CELJE 
 
VLAGATELJ: 
_________________________________________________________ 
(ime in priimek stanovalca SMJ) 

_________________________________________________________ 
 (ulica, hišna številka, pošta) 

______________      
(številka stanovanja)                  (registrska številka vozila) 

_________________________________________________________  
(telefon in/ali elektronski naslov) 

Na podlagi 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje *, vlagam vlogo 

za izdajo dovolilnice za parkiranje na parkiriščih v upravljanju ZPO Celje d.o.o., za stanovalce starega mestnega jedra 
(SMJ). 
 
Označite parkirišče za katerega želite letno/i dovolilnico/i : 
 
              prva dovolilnica         druga dovolilnica 
 

           za parkirišče Teharska cesta ali Mestni park ali Vrunčeva          50,00 €             75,00 €    
             (obvezno obkrožite željeno parkirišče) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
         za parkirišče Železniška postaja      80,00 € 120,00 €  
_____________________________________________________________________________________ 
   
          za parkirišče Aškerčeva in Cankarjeva ulica-pasaža                      120,00 € 180,00 € 
_____________________________________________________________________________________ 
 
         za parkirišče Spodnji grad               140,00 € 210,00 € 
_____________________________________________________________________________________ 
          
        za parkirišči Ozka ulica in Zagata              200,00 € 300,00 € 
_____________________________________________________________________________________ 
 
        za parkirišče Okopi                300.00 € 450,00 € 
_____________________________________________________________________________________ 
 
          letno parkiranje v Parkirni hiši Celeiapark ( parkirna kart.20€ )            180,00 € 270,00 € 
 
Prilagam naslednje obvezne priloge: 
 
          Kopijo prometnega dovoljenja vozila vlagatelja s stalnim prebivališčem na območju SMJ za vsako dovolilnico 
 

Kopijo osebnega dokumenta, oziroma dokazila o tem, da ima vlagatelj stalno prebivališče na območju SMJ     
za vsako dovolilnico 
Kopijo dokazila o plačilu dovolilnice na račun ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, IBAN: SI56 

0510 0801 4726 823 pri Abanka d.d. sklic: 00 310  namen nakazila: dovolilnica za parkiranje 

(če dokazilo ni priloženo je plačilo možno v pisarni ZPO Celje d.o.o., Aškerčeva 15, 3000 Celje, v 4. nadstropju, 
pri prevzemu dovolilnice). 

 
Datum vloge:  

                                                                                                                                                           (podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika) 

Vlogo za parkiranje s prilogami, pošljete po elektronski pošti na naslov :  zpo@celje.si 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

  


