Celje,
Celje,september
april 20182018
Dečkova cesta 1
3000 Celje

PARKIRIŠČA
CENIK PARKIRANJA IN OSTALIH STROŠKOV NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE CELJE (V EUR)
NAKUP PARKIRNIH DOVOLILNIC
Parkirna hiša Glazija, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje
Telefon: 03/ 490 15 50
e-naslov: prometna.pisarna@celje.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 6:00 in 20:00 ter
ob sobotah med 6:00 in 14:00.

PARKIRIŠČE - MODRA CONA
(obratovalni čas od ponedeljka do petka med 6:00 in 16:00 uro, sobota med 6:00 in 10:00 uro)
Cankarjeva ulica, Gledališka ulica, Gledališki trg, Gosposka ulica, Slomškov trg, Kocbekova ulica, Miklošičeva ulica, Ozka
ulica, Kocenova ulica, Prešernova ulica, Stanetova ulica, Stara Mariborska cesta, Trg celjskih knezov, Turška mačka,
Zagata, Pleteršnikova ulica, Razlagova ulica.

(obratovalni čas od ponedeljka do petka med 6:00 in 18:00 uro, sobota med 6:00 in 10:00 uro)
Gregorčičeva ulica, ZD Celje in parkirišče Vodnikova.
do 1 ure

0,90

do 2 uri

1,80

mesečna dovolilnica (velja za parkirišča modra cona in parkirišča II.cona)

83,00

PARKIRIŠČE - II. CONA
(obratovalni čas od ponedeljka do petka med 6:00 in 15:00 uro)
Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica - pasaža, Mestni park, Spodnji grad, Teharska cesta, Vrunčeva ulica, Železniška
postaja, Oblakova ulica I in II, Oblakova ulica, Ipavčeva ulica, Jenkova ulica, Jurčičeva ulica, Kosovelova ulica, Malgajeva
ulica, Savinjsko nabrežje, Trubarjeva ulica.
dan

2,50

do 4 ure

2,00

do 2 ure

1,00

mesečna dovolilnica

40,00

mesečna dovolilnica za parkirišča Teharska cesta ali Mestni park

25,00

mesečna dovolilnica za parkiranje po 12:00 uri

10,00

letna dovolilnica za parkiranje po 12:00 uri

100,00
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PARKIRNA HIŠA GLAZIJA, Ljubljanska cesta 20
do 2 uri

1,80

3. do 6. ura (vsaka začeta ura)

0,60

7. do 8. ura

0,45

9. do 12. ura

0,30

13. do 24. ura

0,20

mesečna dovolilnica

60,00

izgubljen parkirni listek

10,00

PARKIRNA HIŠA CELEIAPARK, Aškerčeva 14
parkiranje med 5:00 in 22:00 uro
1. do 4. ura (vsaka začeta ura)

0,50

5. do 16. ura (in vsaka nadaljnja ura)

0,20

parkiranje abonentov (tudi v nočnem času)
mesečno parkiranje - rezervirano mesto v kletni etaži

63,00

mesečno parkiranje

48,00

letna dovolilnica - rezervirano mesto v kletni etaži

500,00

letna dovolilnica

400,00

izgubljen parkirni listek

20,00

parkirna kartica - brezkontaktna

20,00

PARKIRNA HIŠA KOCBEKOVA, Kocbekova 8
mesečna dovolilnica

60,00

mesečni pavšalni znesek za polnjenje električnih vozil

80,00

daljinec

po ceniku dobavitelja
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PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA
letna dovolilnica za parkirišča Mestni park ali Teharska cesta ali Vrunčeva

50,00

letna dovolilnica za parkirišče Železniška postaja

80,00

letna dovolilnica za parkirišče Aškerčeva ali Cankarjeva ulica - pasaža

120,00

letna dovolilnica za parkirišče Spodnji grad

140,00

letna dovolilnica za parkirišči Ozka ulica in Zagata

200,00

letna dovolilnica za parkirišče Okopi

300,00

letno parkiranje stanovalcev Starega mestnega jedra v PH Celeiapark

180,00

Cena druge dovolilnice je za polovico (50%) višja od prve.

ZAKUPLJENA PARKIRIŠČA - mesečna dovolilnica
parkirišče Gledališka ulica (sodišče), Razlagova ulica (hotel Evropa), Zagata,
Okopi, Hermanov trg, Gledališka ulica, Ipavčeva ulica (bolnica), Železniška
postaja, Aškerčeva ulica 15

50,00

PARKIRIŠČA P+R - dovoljeno le za uporabnike sistema KolesCE in avtodome
Parkirišče Ulica XIV. divizije
do 4 ure (za uporabnike sistema izposoje javnih koles - KolesCE

1,50

1 dan (za uporabnike sistema izposoje javnih koles - KolesCE

2,00

do 2 uri (za avtodome)

1,00

do 4 ure (za avtodome)

2,00

1 dan (za avtodome)

2,50

PARKIRANJE AVTOBUSOV - parkirišče Vrunčeva ul.
dan

10,00

do 4 ure

8,00

do 2 uri

4,00
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OBMOČJE MESTNE TRŽNICE CELJE - dovoz v območje za pešce
(obratovalni čas od ponedeljka do petka med 6:00 in 16:00 uro, sobota med 6:00 in 10:00 uro)
15 minutno parkiranje za potrebe dostave je brezplačno (z listkom iz parkomata), kjer se vidi čas pričetka parkiranja.
Mesečne in letne parkirne dovolilnice na tem območju ne veljajo kot dokazilo o plačilu parkirnine.
do 1 ure

2,00

do 2 uri

4,00

VSTOP V ZAPRTO OBMOČJE STAREGA MESTNEGA JEDRA
enkratni vstop v zaprto območje Starega mestnega jedra, izven časa
predvidenega za dostavo (maksimalen čas vstopa je 30 minut)

5,00

ODVOZ IN HRAMBA NAPAČNO PARKIRANIH ALI ZAPUŠČENIH VOZIL
strošek storitve odvoza vozila

85,00

priprava na odvoz

42,50

hramba odpeljanega vozila na dan

5,00

Vozila se deponirajo na RCERO, Bukovžlak 30, Teharje

OSTALO
vrednostna kartica za plačilo parkirnine na parkomatu
plastične kartice - magnetne
parkirna kartica (sodišče) - brezkontaktna
daljinci za odpiranje zapornic, potopnih stebrov
tržne dejavnosti ZPO Celje d.o.o. - intervencija v sistemu

25,00
po cenik
dobavitelja na
dan dobave
50,00

Pravnim osebam se ob nakupu 30 ali več mesečnih dovolilnic priznava 10% popust.

OPOMBE:
1. Vse cene so v EUR. V cenah je vključen DDV v skladu z veljavno zakonodajo!
2. Cene v ceniku veljajo od 1.3.2022.
Ivan Pfeifer, uni.dipl.inž.
direktor
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