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PROJEKT: ENERGETSKA 
PRENOVA STANOVANJ 
V JAVNI LASTI V MESTNI 
OBČINI CELJE

Operativni program »Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi 
»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu 
na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – specifični cilj 2: »Povečana učinkovita raba 
energije v gospodinjstvih«. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.



UVOD

Mestna občina Celje je v letu 2015 sprejela Trajnostno 
urbano strategijo. V njej je opredelila vizijo razvoja 
dinamičnega, ustvarjalnega in v trajnostni razvoj 
usmerjenega mesta. Del slednjega predstavlja projekt 
»Energetska prenova stanovanj v javni lasti v Mestni občini 
Celje«, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020« in zasleduje uresničevanje specifičnega cilja 
povečanja učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.  

Zahteve za energetsko prenovo v projektu so temeljile na 
podlagi »Vsebinskih izhodišč za upravičence mehanizma 
CTN – Celostne trajnostne naložbe za pripravo 
operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb«, 
pripravljene s strani Ministrstva za infrastrukturo. Ta so 
določala pripravo ukrepov celovite energetske prenove 
večstanovanjskih objektov na podlagi izvedenega 
razširjenega energetskega pregleda in doseganja cilja 
najmanj 30 kWh/m2a doseženega prihranka dovedene 
energije za delovanje stavbe.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o., neprofitna stanovanjska 
organizacija v lasti Mestne občine Celje, je v projektu 
povezala energetsko prenovo stanovanj v dveh 
večstanovanjskih objektih, na Pohorski ulici 2 in Ulici 
ob gozdu 3. Skupaj je bilo energetsko prenovljenih 109 
stanovanj, od tega 89 v lasti družbe, 20 pa v lasti drugih 
etažnih lastnikov. Oba večstanovanjska objekta sta po 
energetski prenovi dosegla in presegla cilj doseženega 
prihranka dovedene energije za delovanje stavbe. Skupna 
vrednost investicije družbe je znašala 668.910 EUR, od 
tega sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske 
unije iz Kohezijskega sklada v višini 148.753 EUR.





ENERGETSKO PRENOVLJENA 
POHORSKA ULICA 2

Večstanovanjski objekt Pohorska ulica 2 je bil zgrajen leta 
1975. Družba ima v njem 78 % delež etažne lastnine. V 
razširjenem energetskem pregledu je bila ugotovljena 
velika poraba energije v analiziranih letih. Glavni vzrok 
visoke porabe so bile slabe toplotno izolacijske lastnosti 
ovoja stavbe. Zaradi visoke rabe energije na enoto površine je 
obremenjevanje okolja bilo nepotrebno visoko. Poglavitni 
razlog za investicijo družbe, poleg učinkovitejše rabe energije, je 
zagotavljanje višje kakovosti bivanja najemnikom družbe.

Doseženi kazalnik
Energetsko prenovljenih 98 stanovanj v večstanovanjskem 
objektu. 78 v lasti družbe, 20 v lasti drugih etažnih lastnikov.

Izvedeni ukrepi energetske prenove
1. Izvedena toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe.
2. Sanirana in izvedena toplotna izolacija ravne strehe.
3. Zamenjana obstoječa kopelitna zasteklitev

večstanovanjskega objekta.

Cilj 
Dosežen prihranek dovedene energije za delovanje 
stavbe je 112 kWh/m2a.

Podatki o stavbi
Št. izkaznice: 2019-213-217-73918 Velja do: 28.06.2029

Vrsta izkaznice: računska
Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: Večstanovanjska stavba
Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 1074

številka stavbe 1589
Klasifikacija stavbe: 1122100
Leto izgradnje: 1979
Naslov stavbe: Pohorska ulica 2, 3000 Celje

Kondicionirana površina stavbe Ak(m
2): 4.855

Katastrska občina: SPODNJA HUDINJA
Parcelna št.: 1285

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO2

Izdajatelj
VIRGO, d.o.o. (213)
Ime in podpis odgovorne osebe: Drago Cvrtila

Datum izdaje: 28.06.2019

Izdelovalec
Podpisnik: Drago Cvrtila +
Izdajatelj: sigen-ca
Serijska št. cert.: 2480850412013
Datum veljavnosti: 24.03.2020
Datum podpisa: 28.06.2019

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoliščin iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/14), ki bi mi preprečevala izdelavo energetske izkaznice.

list 1/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)





Večstanovanjski objekt Ulica ob gozdu 3 je bila zgrajena leta 
1980 kot gostinski lokal. Nato je bil dograjen prizidek in narejena 
sprememba namembnosti v večstanovanjski objekt. V razširjenem 
energetskem pregledu je bila ugotovljena slaba kakovost bivanja 
zaradi neustreznega prezračevanja, pojav vlage, neučinkovit 
sistem ogrevanja in visoka raba energije na enoto površine. 
Družba je izvedla ukrepe energetske prenove in dodatno sanirala 
večstanovanjski objekt za zagotavljanje višje kakovosti bivanja 
najemnikom družbe. 

ENERGETSKO PRENOVLJENA 
ULICA OB GOZDU 3

Doseženi kazalnik
Energetsko prenovljenih 11 stanovanj v večstanovanjskem 
objektu, vsa v lasti družbe.

Izvedeni ukrepi energetske prenove
1. Izvedena sanacija in toplotna izolacija vkopanih sten.
2. Vgrajena toplotna črpalka v tehnologiji »zrak – voda«.

3. V stanovanja vgrajene centralne prezračevalne 
naprave z rekuperacijo toplote. 

Cilj 
Dosežen prihranek dovedene energije za delovanje stavbe 
je 52 kWh/m2a.

Podatki o stavbi
Št. izkaznice: 2019-233-224-73769 Velja do: 20.06.2029

Vrsta izkaznice: računska
Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: Večstanovanjska stavba
Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 1075

številka stavbe 609
Klasifikacija stavbe: 1122100
Leto izgradnje: 1980
Naslov stavbe: Ulica ob gozdu 3, 3000 Celje

Kondicionirana površina stavbe Ak(m
2): 682

Katastrska občina: OSTROŽNO
Parcelna št.: 852/26

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO2

Izdajatelj
MONTEH PLUS d.o.o. (233)
Ime in podpis odgovorne osebe: Vlado

Datum izdaje: 20.06.2019

Izdelovalec
Podpisnik: Bostjan Marzidovsek
Izdajatelj: sigen-ca
Serijska št. cert.: 2482579912016
Datum veljavnosti: 10.11.2020
Datum podpisa: 20.06.2019

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoliščin iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/14), ki bi mi preprečevala izdelavo energetske izkaznice.

list 1/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)





ORGANIZACIJSKI 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE 
KAKOVOSTI BIVANJA

Energetska prenova večstanovanjskih objektov je v svoji 
tehnični izvedbi prinesla ustrezen prihranek dovedene 
energije za njeno delovanje. Razširjeni energetski 
pregled v fazi po izvedbi investicije predvideva tudi 
organizacijske ukrepe, ki so namenjeni ustreznemu 
informiranju stanovalcev. 

Med njih spada tudi ta publikacija »Energetska prenova 
stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje«, kjer so 
predstavljeni nasveti stanovalcem, s katerimi lahko 
kontinuirano izboljšujejo kakovost bivanja v stanovanjih. 
Zaradi pomembnosti teme in neposredne povezanosti z 
energetsko prenovo objektov, v tej publikaciji izpostav-
ljamo ukrepe zaščite pred pojavom vlage. Za ostale 
pomembne informacije pa stanovalce napotujemo na 
ustrezne internetne vire. 





PODHLAJENE POVRŠINE

V vseh stanovanjih se v zimskem času dogaja, da so 
zunanje stene hladnejše od notranjih. Prav tako so 
hladnejša tla nad neogrevanimi prostori in strop, ki meji 
na hladno podstrešje. Tudi med zunanjimi stenami, podi in 
stropovi ter njihovimi izpostavljenimi deli (vogali, špalete, 
severna stran stavbe, ipd.) so temperaturne  razlike, ki 
so občutnejše pri stavbah brez toplotne izolacije. Kadar 
površinska temperatura najhladnejših površin pade pod 
točko rosišča, na teh površinah zračna  vlaga kondenzira.

VIRI ZRAČNE VLAGE V ČASU 
UPORABE STANOVANJA

Poleg vlage, ki jo s seboj prinese zunanji zrak, v notranjosti 
stanovanja nastaja še dodatna vlaga na naslednje načine:

• osebe (uporabniki stanovanja) oddajajo vlago v zrak 
z dihanjem in hlapenjem s površine kože,

• sproščena vlaga pri kuhanju, pranju posode, pranju 
in sušenju perila, 
umivanju, tuširanju in kopanju,

• vlaga, ki jo oddajajo sobne rastline,
• uporaba akvarijev in
• domače živali oddajajo vlago v zrak z dihanjem 

in s hlapenjem s površine kože.

Namen stanovanja je v bivanju uporabnikov, kuhanju, 
pranju in umivanju. Vse ostalo (glej zgoraj našteto) 
so stvari, ki niso nujne in s katerimi oz. brez njih lažje 
uravnavamo vlago v stanovanju.

ZAKAJ PRIHAJA
DO POVIŠANE VLAGE?



NEPREZRAČENOST PROSTOROV

Večina stanovanj ima okna, balkonska vrata in vhodna 
vrata z vgrajenimi tesnili, ki preprečujejo vdor zunanjega 
zraka in padavinske vode. S tem, ko je preprečeno 
izgubljanje toplote, je sočasno preprečeno tudi naravno 
prezračevanje stanovanja.

Če ni poskrbljeno, da se zrak v stanovanjskih prostorih 
dovolj pogosto  menja s svežim zunanjim zrakom, potem 
se vsa nastala vlaga nalaga v dele stavbe (stene, stropovi, 
podi, stavbno pohištvo), opremo (pohištvo) in v druge 
stvari v stanovanju.

Sčasoma, poleg z vlago zasičenega zraka, lahko z vlago 
zasitimo tudi dele stavbe, opremo in stvari v stanovanju. 
Posledice so vidne kot madeži na površinah, proizvodi iz 
lesenih tvoriv se napihujejo, zvijajo ipd. V kombinaciji s 
podhlajenostjo se na teh površinah dogajajo poškodbe, 
luščenje in razpadanje, pojavi se lahko plesen.

NEZADOSTNO IN/ALI NEENAKOMERNO 
OGREVANJE

Predvsem zaradi varčevanja pri stroških ogrevanja 
se dogaja, da:

• so posamezna ogrevala izključena,

• se prostori ogrevajo na temperaturo 
nižjo od 18°C in

• je pri nizkih zunanjih temperaturah ogrevanje za 
daljše časovno obdobje izključeno.

Pri neenakomerno ogretih prostorih se dogaja, da 
se vlaga iz toplejših prostorov odlaga na površinah 
sten hladnih prostorov. Če so intervali brez ogrevanja 
predolgi, se stene podhladijo in na njihovih površinah 
kondenzira vlaga.



V nadaljevanju našteti ukrepi so obvezni v vseh 
stanovanjih, kjer se na kakršenkoli način kaže, da bi lahko 
ali pa je že prišlo do vpliva vlage na ljudi in njihovo zdravje 
ter stanovanje in stvari v njem. V ostalih stanovanjih 
našteto v nadaljevanju upoštevajte kot priporočila za 
ravnanje, da se nikoli ne bi srečali s problemi zaradi 
povišane vlage.

PRAVILNO IN ZADOSTNO PREZRAČEVANJE

Stanovanje je potrebno prezračevati z občasnim 
kratkotrajnim (5 do 10 minut) odpiranjem oken tako, da 
se pri tem ustvari prosto občuten vlek zraka (praviloma 
z odpiranjem nasproti si ležečih oken).

UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
NASTANKA ŠKODLJIVIH POSLEDIC 
POVIŠANE VLAGE V STANOVANJU

Za redno prezračevanje se šteje, kadar se izvaja v rednih 
in enakomernih časovnih intervalih v času, ko se osebe 
zadržujejo v stanovanju:

• v času, ko v stanovanju spite, zadostuje zračenje
zvečer in zjutraj,

• v preostalem času, ko se osebe zadržujejo v stano-
vanju, je primeren interval za zračenje na 3 do 4 ure.

V času, ko so zunanje temperature nižje od 
temperatur v stanovanju, ni dovoljeno dolgotrajno 
zračenje s priprtimi okni (»na kiper«) in vrati. Na 
tak način izmenjava zraka ne poteka dovolj hitro, 
v neposredni bližini odprtih delov prihaja do 
podhladitve špalet, stenskih in stropnih površin.

OPOZORILO!



V stanovanjih z vgrajenimi prezračevalnimi napravami za 
rekuperacijo toplote se šteje, da so prostori z vgrajeno 
napravo redno prezračeni, če v obdobju visokih zunanjih 
temperatur naprava neprekinjeno deluje v nočnem času, 
v vseh ostalih obdobjih leta mora naprava neprekinjeno 
delovati ves čas. Vse naprave imajo nastavljivo moč 
delovanja, ki jo prilagodite po potrebi.

Namestitev zaves ali drugih ovir pred ali v 
neposredno bližino prezračevalnih naprav 
onemogoča njihovo normalno delovanje.

OPOZORILO!

Pomembno je tudi omejevanje širjenja vlage po 
stanovanju in prezračevanje med in po dejavnostih, 
ki predstavljajo vir nastanka vlage. Pri spodaj naštetih 
opravilih poskrbite, da se vlaga ne širi po celem stanovanju 
(zaprta vrata prostorov, kjer se to dogaja). Prezračevanje 
opravite tako, da gre vlažen zrak čim prej na prosto:

• po vsakem kuhanju in pranju posode 
intenzivno in temeljito prezračite prostor, 
v katerem pripravljate hrano,

• po vsakem pranju perila ali uporabi sušilnega stroja, 
temeljito prezračite prostor, kjer te naprave delujejo,

• po umivanju, tuširanju in kopanju temeljito 
prezračite kopalnico.

Če posamezni prostori nimajo okna ali ventilatorja, potem 
zadostuje, da samo preprečite širjenje vlage po stanovanju 
– prezračevanje se bo izvršilo samodejno (konvekcijsko) 
skozi vgrajene zračnike.



SUŠENJE PERILA

Zavedamo se, da za sušenje perila izven stanovanja ni 
vedno poskrbljeno oz. za to včasih ni možnosti. V kolikor 
za to obstaja kakršnakoli možnost (balkoni, lože, sušilnice, 
terase ipd.), potem poskrbite, da boste perilo sušili izven 
stanovanja.

Kadar sušite perilo v stanovanju, s tem redno in znatno 
povečujete vsebnost zračne vlage, ki se nato odlaga na 
najhladnejših površinah. S tem hitro ustvarite idealne 
pogoje za rast plesni. Pri astmatikih in ljudeh s šibkim 
imunskim sistemom to lahko povzroči kašelj in vodi do 
raznih bolezenskih stanj.

Poleg povišanja vlage, sušenje perila v zaprtih 
prostorih pomeni tudi izpostavljenost kemijskim 
spojinam v pralnih in mehčalnih sredstvih (npr. 
acetaldehid in etanalin benzen), ki se sproščajo v zrak. 
Občutljivim posameznikom in astmatikom to lahko 
povzroča težave že pri občasni izpostavljenosti, pri 
dolgotrajni in redni izpostavljenosti pa se lahko tudi 
drugim pojavijo težave s kožo, razdraženost oči in 
suho grlo.

OPOZORILO!

V kolikor perilo sušite v stanovanju, potem upoštevajte 
sledeče:

• perilo sušite v prostorih, ki so čim bolj oddaljeni od 
tam, kjer preživljate večino časa,

• te prostore zračite pogosteje in bolj intenzivno od 
opisanega v prejšnjih točkah,

• mokrih in vlažnih oblačil ne sušiti na grelnih telesih,

•  v primeru kakršnegakoli vpliva na Vaše zdravje 
in zdravje ostalih uporabnikov stanovanja, takoj 
prenehajte s sušenjem perila v zaprtih prostorih,

•  v primeru, da se na delih stanovanja, opreme ali 
stvari v stanovanju kažejo kakršnekoli posledice 
povišane vlage, takoj prenehajte s sušenjem 
perila v zaprtih prostorih.

V vseh naših stanovanjih obstaja možnost priključitve 
pralno-sušilnega stroja, v nekaterih tudi možnost 
priključitve ločenega sušilnega stroja. Tam, kjer nikakor 
ne morete sušite perila izven stanovanja, sušenje v 
zaprtih prostorih pa lahko ali dejansko predstavlja 
vpliv na Vaše zdravje in zdravje ostalih uporabnikov 
stanovanja, morate obvezno priključiti in uporabljati 
pralno-sušilni oz. sušilni stroj.





OGREVANJE STANOVANJA

Vse navedeno v nadaljevanju te točke velja za čas 
ogrevalne sezone.

Vsi prostori v stanovanju morajo biti ogreti čim bolj 
enakomerno, kar dosežete:

• s pravilno nastavitvijo ogrevanja (temperaturni režim 
med prostori se ne sme razlikovati za več kot 2°C) in

• z odpiranjem oz. puščanjem odprtih notranjih 
vrat (razen v primerih iz poglavja o pravilnem in 
zadostnem prezračevanju). 

Ni dovoljeno:
• zaslanjanje ogrevalnih teles z zavesami na način, 

ki zmanjša ali preprečuje oddajanje toplote,

• zaslanjanjem ogrevalnih teles s pohištvom,

• neposredno nad ogrevalna telesa montirati 
zaslone, police, mize, ipd., ki preprečujejo gibanje 
ogretega zraka,

• dolgotrajno izključevanje grelnih teles, 
nameščenih pod okni ali drugje na zunanjih stenah,

• dolgotrajne prekinitve ogrevanja,

• ogrevanje prostorov na temperaturo, 
ki je nižja od 18°C.

V kolikor so okenske police nad radiatorji vgrajene 
tako, da preprečujejo gibanje ogretega zraka, 
potem nas na to opozorite, da odpravimo napako.

Dolgotrajne prekinitve povzročijo, da na 
podhlajenih stenah, podih in stropih ob ponovnem 
ogrevanju kondenzira vlaga.

Kadar imajo prostori zaradi pomanjkanja 
ogrevanja dlje časa ali s konstantnimi ponovitvami 
temperaturo pod 18°C, se v stenah, podih, stropih, 
stavbnem pohištvu in opremi začne kopičiti vlaga, 
ki povzroča škodo. Najprej bodo prizadeti vsi deli iz 
lesa in lesnih tvoriv ter razni higroskopični materiali, 
sčasoma pa se posledice pokažejo tudi na vseh 
ostalih materialih.

OPOZORILO!

OPOZORILO!

OPOZORILO!



NAMESTITEV POHIŠTVA

Pomembno je, da pohištvo namestite tako, da je 
odmaknjeno od sten. Praviloma zadostuje odmik 
najmanj 5 cm, za naštete primere v nadaljevanju pa 
odmik povečajte na 10 cm:

• zunanje stene stavb brez toplotne izolacije in

• na mestih, kjer so se že pojavljale težave s povišano 
vlago.



V primeru kakršnihkoli težav z vlago morate najprej 
ugotoviti vzroke teh težav in jih odpraviti. Šele nato 
je možno, da boste trajno odpravili tudi posledice 
povišane vlage.

Posledice povišane vlage se pojavijo praviloma šele 
po daljšem obdobju trajanja enega ali več vzrokov. 
Ko boste odpravili vzroke težav morate vedeti, da do 
rešitve težav ne more priti takoj – reševanje praviloma 
poteka postopoma. 

Vedno in brez odlašanja morate najprej (če se pojavi) 
odstraniti plesen!

RAVNANJE V PRIMERU NASTANKA POSLEDIC 
POVIŠANE VLAGE V STANOVANJU

• opazujte, če gre morda za napako na napeljavah, 
strehi ali kje drugje, kar bi lahko povzročilo 
povečano vlažnost - v teh primerih takoj obvestite 
lastnika stanovanja.

 Ŧ dosledno upoštevajte vse navedeno,

 Ŧ odpravite vsa morebitna napačna ravnanja,

 Ŧ v kolikor imate sobne rastline, akvarij ali domače 
živali, se boste morda morali odločiti, da je 
zdravje pomembnejše od njih,

 Ŧ spremljajte, kako in koliko se stanje izboljšuje,

 Ŧ če se pojavlja plesen, jo vedno sproti in takoj 
odstranite,

 Ŧ ko ste prepričani, da ste odpravili vzrok, lahko 
za pospešitev odpravljanja posledic uporabite 
katerega od načinov za razvlaževanje – s tem 
boste prej dosegli, da bodo vsi deli sten, podov, 
stropov in opreme spet suhi,

 Ŧ ko so odpravljeni vzroki in so vsi deli stanovanja 
spet suhi, dokončno odpravite še posledice, če 
so nastale.

Kadar na delih stanovanja, opreme ali stvari opazite 
posledice povišane vlage, ukrepajte v naslednjem 
vrstnem redu, dokler ne odpravite vzrokov in posledic:

• kjerkoli se pojavi plesen, jo morate brez odlašanja 
odstraniti,

S tem še niste odpravili vzroka težav.

OPOZORILO!

• natančno preberite in preverite celotno poglavje 
o ukrepih za preprečevanje nastanka posledic 
povišane vlage v stanovanjih v tej publikaciji:



V primeru ponovnega barvanja površin, morate 
uporabiti paropropustne barve ali barve, ki so 
deklarirane za sanacijo vlažnih in plesnivih površin.

OPOZORILO!

NAVODILA ZA VARNO 
ODSTRANITEV PLESNI

Pred odstranjevanjem morate najprej:

• nabaviti učinkovito dezinfekcijsko sredstvo 
za uničevanje in zatiranje razvoja plesni (med 
razpoložljivimi priporočamo izbiro takšnega, ki 
čim manj škodi zdravju ljudi - kisla sredstva niso 
primerna za odstranjevanje plesni),

• nabaviti zaščito za dihala in oči,

• odmakniti čim več stvari od mesta, kjer boste 
odstranjevali plesen, da zmanjšate možnost 
njihove kontaminacije in

• oblecite oblačila tako, da prekrijete čim več kože 
(in jih po dokončanju takoj operite).

POSTOPEK

Preberite in upoštevajte navodila na kupljenem 
proizvodu – če se razlikujejo od spodaj navedenega, 
obvezno upoštevajte navodila na proizvodu.

1.

2.

3.

4.

5.

Dezinfekcijsko sredstvo najprej s pršilcem nanesete 
preko vseh plesnivih površin.

Pustite delovati nekaj časa.

Obrišite ali na drug način odstranite plesen s površine 
(pri tem ne smete povzročati oz. čim bolj omejite, da 
spore ne letijo po zraku).

Po potrebi ponovno nanesite dezinfekcijsko sredstvo 
in ga pustite delovati.



DODATNE 
INFORMACIJE

Poleg informacij v tej publikaciji, lahko stanovalci dobijo 
dodatne koristne informacije v naslednjih publikacijah: 

Poraba električne energije v stanovanji, Poraba pitne vode 
v gospodinjstvu, Ogrevajmo pametneje, Varna uporaba 
zemeljskega plina v gospodinjstvu in Varnost pred 
požarom. Vse publikacije so na voljo na spletni povezavi 
www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj. 

Z namenom zagotavljanja kakovosti bivanja naših 
najemnikov je družba pripravila posodobljena  Navodila 
o uporabi in vzdrževanju za najemnike stanovanj. 
Navodila posredujejo pomembne informacije in navodila 
za najemnike na področju vzdrževanja stanovanj. 
Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj je pretežno 
odgovornost in obveznost lastnikov stanovanj, manjši del  
vzdrževanja pa gre v breme vsakokratnih najemnikov. V 
Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb 
in stanovanj je določeno, katera vzdrževalna dela je 
potrebno izvajati na stavbi in stanovanju ter kateri del 
odpade na lastnika in kateri del bremeni najemnike. Za 
lažjo uporabo smo pripravili povzetek opisov samo za tiste 
elemente, pri katerih del vzdrževanja bremeni najemnike. 

Nepremičnine Celje d.o.o.

Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek:  8. – 11.00 ure  
in sreda: 15. – 17 ure.
Telefon: 03 42 65 100 
Elektronska pošta: nepremicnine@celje.si
Spletna stran: www.nepremicnine-celje.si 

Navodila o uporabi in vzdrževanju za najemnike stanovanj 
in Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb 
in stanovanj sta v celoti dosegljiva na spletni povezavi

www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj. 

ZA NAJEMNIKE DRUŽBE ZA STANOVALCE





www.nepremicnine-celje.si


