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Javno naročilo za prenovo 80 kopalnic v zasedenih 
stanovanjih družbe v letih 2018 in 2019  
 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je dne 
15.1.2018 na Portalu javnih naročil 
objavila JN000199/2018-B01 Prenova 
kopalnic v zasedenih stanovanjih družbe v 
letih 2018 in 2019. Datum za prejem 
ponudb je 7.2.2018 do 10:00 ure. 
Povabilo k oddaji ponudbe, pogoji za 
sodelovanje in navodila za pripravo 
ponudbe so dosegljivi na spletni strani 
naše družbe  www.nepremicnine-
celje.si/javna-narocila-51/.   

 
Predmet naročila zajema prenovo najmanj 34 kopalnic v letu 2018 in najmanj 46 
kopalnic v letu 2019. V obdobju trajanja okvirnega sporazuma bo moral izvajalec 
dokončati najmanj 80 kopalnic. Kompletna prenova kopalnic vključuje naslednja gradbena, 
obrtniška in instalacijska dela: rušitve in odstranitve, zidarska dela – zidanje, ometi, 
površinske obdelave in vzidave, plavajoče pode, vezne estrihe, izravnalne sloje, ločilne 
sloje in izolacije pod plavajočimi podi, zaščito pred širjenjem vlage, keramičarska dela, 
suhomontažna dela – pregradne stene, spuščeni stropovi, obloge sten in stropov, stavbno 
pohištvo – notranja lesena vrata, slikopleskarska dela, strojne instalacije – interne 
vodovodne in odtočne instalacije, sanitarno opremo, radiatorsko ogrevanje in jakotočne 
elektroinstalacije. 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbe samostojno, s podizvajalci ali kot skupno ponudbo več 
partnerjev. Za sodelovanje morajo izpolnjevati osnovne pogoje o nekaznovanosti in plačilu 
davkov in prispevkov. Ponudniki morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti, imeti 
ustrezno obrtno dovoljenje in predložiti tri reference o izvedenih kompletnih prenovah 
kopalnice v dvo ali večstanovanjskih objektih. Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti tudi 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz zadevnega okvirnega 
sporazuma. Podrobne informacije o sodelovanju na javnem naročilu so na voljo v razpisni 
dokumentaciji. 
 

Z izvedbo javnega naročila družba želi 
pospešiti proces prenove kopalnic in 
povečati kakovost bivanja najemnikov v 
obstoječem stanovanjskem fondu. 
Kakovost bivanja ostaja ena izmed 
temeljnih prioritet poslovanja družbe, 
zagotavljamo pa jo s povečanjem 
investicijskega vlaganja v obstoječi 
stanovanjski fond in izvajanjem aktivnosti 
informiranja o kakovosti bivanja. 

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
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Moje prvo najemniško stanovanje 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2018 nadaljuje z informativnimi aktivnostmi, 
namenjenih zagotavljanju kakovosti bivanja. S partnerjem v projektu, Klubom študentov 
občine Celje, smo tokrat obravnavali temo o varnem sklepanju najemnih pogodb pri 
zasebnikih. 
 

 
 
Vsebina brošure zajema nasvete za varno sklenitev najemnega razmerja pri zasebnikih, 
pozornost pa je posebej namenjena študentom, mladim in mladim družinam pri prvem 
sklepanju najemnih pogodb. Za bivanje v najemniškem stanovanju je vedno potrebno 
skleniti pogodbo, saj to določa stanovanjski zakon. Bivanje brez pogodbe se kaznuje 
z globo. Brošura nam pojasni katere so obvezne sestavine najemne pogodbe, katere 
stroške plačuje lastnik stanovanja in katere najemnik, kako je s prijavo začasnega 
bivališča, kdaj se pogodba lahko prekine, kako se določi ustrezna višina najemnine in kako 
se rešujejo spori iz najemnih razmerij. V posebnem poglavju je prikazana tudi primerjava 
možnosti bivanja v najemniških stanovanjih. 
 
Ste vedeli: 
 

- da se kaznuje z globo od 500 € do 1200 € za oddajanje in bivanje v stanovanju 
brez najemne pogodbe? 

- da je lastnik dolžan plačevati prispevek v rezervni sklad, stroške zavarovanja in 
rednega ter investicijskega vzdrževanja? 

- da se mora v roku 3 dni od dneva naselitve, če je namen bivanja v najetem 
stanovanju več kot 60 dni, na upravni enoti prijaviti začasno bivanje? 

- da za oderuško najemnino velja tista, ki za več kot 50 odstotkov presega 
povprečno tržno najemnino v lokalni skupnosti za podobno stanovanje? 

- da mora najemodajalec pred podpisom pogodbe predložiti veljavno energetsko 
izkaznico?    
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Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim 
družinam 2018 
 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je  dne, 
19.1.2018, na spletni strani 
www.nepremicnine-celje.si, objavila Javni 
razpis za dodelitev stanovanj mladim in 
mladim družinam 2018. Gre za drugi 
tovrsten ukrep na področju stanovanjske 
politike v Mestni občini Celje, ki je 
namenjen mladim in mladim družinam ter 
uresničuje zastavljene strateške usmeritve 
mesta na področju mladih in stanovanjske 
politike. 

 
Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ob tem dodaja: »Družba z 
zadevnim javnim razpisom nadgrajuje ukrepe na področju stanovanjske politike, 
usmerjene v prednostne skupine. Dejstvo je, da nakup stanovanja za mlade še vedno 
predstavlja neizmerno breme, zato družba mladim ponuja varen in predvsem dolgoročen 
najem obnovljenih stanovanj. Razpis objavljamo drugič, zaradi velikega števila vlog pri 
prvem razpisu pa smo fond stanovanj za mlade in mlade družine še povečali. V primeru 
uspešne izvedbe ukrepa, bo družba Nepremičnine Celje d.o.o. še naprej zagotavljala 
namenska stanovanja za mlade in s tem zasledovala uresničevanje strategij Mestne 
občine Celje, ki vključujejo mlade kot pomembno prednostno skupino.«     
 
Družba bo na razpisu ponudila 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo 
podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 
prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo 
stanovanj, vse pa so nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi 
vse stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja, investicijskega vzdrževanja 
stanovanj in skupnih prostorov, skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in 
rednih obratovalnih stroškov stanovanj.   
 
Razpis določa tudi ocenjevalne kriterije, na podlagi katerih bodo prosilcem prednostno 
podeljena stanovanja. Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjske zadeve in premoženje, 
navaja: »Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine, ki bivajo pri starših 
oziroma sorodnikih in so občani Mestne občine Celje. Upoštevali bomo tudi njihovo 
izobrazbo, vrsto dohodka, podjetnost, aktivno državljanstvo in kraj zaposlitve. Razpis ni 
namenjen samo prebivalcem Celja, ampak vsem, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisa.«  
 
Javni razpis bo odprt  do 19. 02. 2018 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije prosilci 
lahko dobijo v razpisni dokumentaciji, na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih 
ur. 
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Poraba pitne vode v gospodinjstvu 
 
S partnerjem v projektu, Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., podajamo 
pomembne informacije o porabi pitne vode v gospodinjstvu. Na tem mestu izpostavljamo, 
da odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj varčevanje z njo. Odgovorno ravnanje z vodo 
pomeni predvsem razumno porabo snovi kot so čistila, kozmetika, zdravila, hranila in 
drugih dobrin, ki neposredno vplivajo na porabo in kakovost vode. Celotna publikacija in 
druge informacije na področju vzdrževanja stanovanj ter kakovosti bivanja so na voljo na 
povezavi www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj/. 
 

 
   
Ste vedeli da: 
 

- iz vsake pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na minuto, dnevno izgubimo do 50 litrov 
vode? 

- povprečni Slovenec porabi dnevno 146 litrov vode? 
- štiričlanska družina lahko samo za tuširanje porabi več kot 500 litrov vode? 
- za 1 liter ustekleničene vode porabijo proizvajalci med delovnim procesom približno 

tri litre vode, ki bolj ali manj onesnažena konča kot odpadna voda? 
- v kolikor med umivanjem zob ne zapiramo vode, v šestih sekundah po 

nepotrebnem iztočimo liter pitne vode? 
- iz odprte pipe na minuto steče do 20 litrov vode? 
- porabimo več vode, če posodo umivamo ročno kot v pomivalnem stroju? 
- se je poraba vode v svetu v zadnjih 100 letih povečala za več kot šestkrat? 

 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj/
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Prodaja nepremičnin 
 
Celotna ponudba in podrobnosti o nepremičninah družbe na povezavi www.nepremicnine-
celje.si/prodaja/ ali e-pošta: andrej.urankar@celje.si, telefon: (03) 42-65-100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:andrej.urankar@celje.si
tel:034265120
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Kakovost bivanja najemnikov družbe 
 
Z namenom ugotavljanja stanja na področju kakovosti bivanja naših najemnikov, je družba 
med njimi izvedla reprezentativno raziskavo. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, 
katere karakteristike bivanja so pomembne za naše najemnike in kje so najpogostejše 
težave.  
 
Graf 1 prikazuje stopnje pomembnosti karakteristik v kakovosti bivanja najemnikov (1 – 
nepomembno, 3 – delno pomembno, 5 – zelo pomembno).  Okolje bivanja, kamor 
najemniki prištevajo javni red in mir, dobri sosedski odnosi, dostop do zelenih površin in 
prijetnost okolice se izkaže kot najpomembnejša karakteristika bivanja, sledi pa ji primerna 
kvadratura. Relativno nizka pomembnost je namenjena stroškom najema in obratovalnim 
stroškom, kar gre delno pripisati nizkim najemninam iz naslova neprofitnih stanovanj. 
 
Graf 1: Stopnja pomembnosti karakteristik v kakovosti bivanja 

Graf 2 prikazuje katere so najpogostejše težave najemnikov (1 – težav nimate; 3 – težava 
ni huda; 5 – težava je zelo huda). Ponovno so v ospredju dejavniki, ki se nanašajo na 
neposredne vplive okolice v kateri bivajo. Sledijo težave z vidika dotrajanosti stanovanj in 
premalo prostora. Iz komentarjev anketirancev je razvidno zadovoljstvo na področju 
kakovosti izvedenih del, ki se nanašajo na dotrajanost stanovanj, ob hkratnem poudarjanju 
na predolge dobe odzivnosti družbe.   
 
Graf 2: Najpogostejše težave najemnikov 
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Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne 
občine Celje 
 

Predmet projekta je prenova 26 stanovanj na 14 lokacijah v 
MO Celje, ki trenutno niso primerna za uporabo. Stanovanja 
ležijo na degradiranih območjih MOC. Nepremičnine Celje 
d.o.o., kot upravljavec in  lastnik teh stanovanj, želi z 
ureditvijo stanovanj prispevati k reševanju stanovanjskega 
problema različnih ciljnih skupin ter širše z učinkovito rabo 
prostora na urbanih območjih prispevati k ciljem 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020. Skladno z načrtom prenove 
stanovanj v projektu, so v stanovanja že vseljeni prvi 
najemniki.  

 
Namen investicije je dodati vrednost nepremičninam, saj bosta obnova in ureditev 
zagotovila ustrezne pogoje za bivanje. S projektom prenove stanovanjskega fonda na 
degradiranih območjih Mestne občine Celje želi investitor vzpostaviti funkcionalne 
stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Prenovljene stanovanjske enote bodo 
zadovoljile potrebe po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine, ki so: upravičenci 
do neprofitnih stanovanj, upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, 
podjetniki, starejši) in upravičenci do službenih stanovanj.  
 
Naselitev novih prebivalcev v obnovljena stanovanja pomembno vpliva na kvaliteto 
življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo. S posegom v 
prostor je upoštevana osnovna namenska raba prostora. S prenovo se uredijo stanovanja, 
ki so primerna za bivanje, zagotovi se vselitev najemnikov in posledično revitalizacija 
ožjega območja, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno 
jedro). S tem uresničujemo cilje investicije, ki so v skladu s prednostno naložbo 6.3 – 
izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, posredno, z zamenjavo stavbne opreme, se 
zmanjšuje onesnaženosti zraka in hrupa.  
 

Naročilo je sofinancirano v okviru »Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, 
prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega 
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in 
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: 
Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«. 

 
 
 


