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Navodila za uporabnike daljinskih upravljalcev pri uvozu in izvozu iz območja zaprtega dela  
Starega mestnega jedra v Celju 

                    
 
Mestna občina Celje podaja sledeča navodila za uporabnike uvoza in izvoza na območju zaprtega 
dela Starega mestnega jedra. Uporabniki morajo upoštevati sledeče napotke: 
 
Delovanje potopnih  stebričkov na  prenovljenih površinah v mestnem jedru: 
 

 dostava je dovoljena od ponedeljka do sobote med 7.00 in 9.30 uro. V tem času so spuščeni 
potopni stebrički na vstopni točki – v Stanetovi ulici in Prešernovi ulici; 

 dovoljena je dostava z vozili katerih največja dovoljena masa ne presega  3,5 t; 

 upoštevajte prometno signalizacijo in navodila na obeh vstopnih ulicah; 

 uporaba daljinskih upravljalcev je dovoljena le za namen in stranko, za katero so bili izdani;  

 za spust potopnega stebriča uporabljajte daljinske upravljalce le pri uvozu v območje 
starega mestnega jedra, pri izvozu pa se z vozilom približajte na cca 4 m do potopnega 
stebrička, ki se preko induktivne zanke sam spusti;  

 potopni stebrički ostanejo spuščeni 19 sekund in v tem času morate zapustiti območje; 

 interval omogoča prevoz le enemu vozilu; 

 uporabnikom uvoza v Stanetovi ulici priporočamo, da tudi za izvoz uporabljajo Stanetovo 
ulico; 

 parkiranje pred objekti in pred potopnimi stebrički ni dovoljeni. 
 

 
Parkiranje v zaprtem območju Starega mestnega jedra ( na ulicah) ni dovoljeno. 
 
Hitrost znotraj zaprtega območja je 10 km/ h. 
 
Za potrebe dostave so v neposredni bližini zaprtega območja Starega mestnega jedra označena 
dostavna parkirna mesta, ki se lahko brezplačno uporabljajo za dostavo. Dostava na teh 
parkirnih mestih lahko traja maksimalno 15 minut.  
 
Območje vstopnih točk in potopnih stebričkov je nadzorovano z video sistemom. 
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