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Spoštovana podžupanja Breda Arnšek,  
Spoštovani predstavniki ministrstva za okolje in prostor in službe vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko,  
Spoštovani kolega, direktor SSRS, Črt Remec,  
Spoštovani Matjaž Stritih, direktor za finančne inštitucije in izvajanje sklada skladov SID 
Banke,  
Spoštovani predstavniki izvajalcev Nivo Eko in Remont, Proplus, MJ Arhitektura.  
 
Sodelavci, kolegi, gospe in gospodje, dragi gosti, pozdravljeni na odprtju prvih stanovanjskih 
stavb v naši novi soseski, ki smo ji nadeli delovno ime Dečkovo naselje – DN 10, odslej naprej  
pa tudi Singenska ulica.  
 
Ponosen in vesel sem, da smo prišli do trenutka, ko bo mesto Celje in v njegovem imenu 
družba Nepremičnine Celje predala ključe stanovanj, ki bodo postala dom. Dom, ki ne bo nudil 
zgolj strehe nad glavo ampak tudi veselje, varnost, osebno dostojanstvo. Tistim, ki imamo 
stanovanjsko vprašanje rešeno predstavlja to nekaj samoumevnega, mnogim, ki ob ponorelem 
stanovanjskem trgu tega nimajo, pa stres, skrbi, strahove. Z izgradnjo prve etape stanovanjske 
soseske smo dokončali 50 stanovanj od skupaj 142 stanovanj. Prehojena pot od faze priprav 
prostorskega načrta Dečkovo naselje - DN 10 do danes ni bila ne kratka, ne lahka. Ampak kjer 
je volja tam je moč.  
 
Novo zgrajena stanovanja  bodo zagotavljala trajnostno in kvalitetno bivalno okolje. Pri 
ureditvi okolice smo sledili ohranitvi zelenih površin, pri oskrbovanih stanovanjih prilagojenim  
starejšim (na moji levi strani) smo dodatno uredili skupen zunanji prostor. Kar se mi zdi ključno 
je to, da bo med stanovalci, ki bodo v naslednjih dneh dobilo svoj dom največ 3 in 4 članskih 
družin, kar se bo ponovilo tudi po izgradnji ostalih 4 blokov v naslednjem letu.  
 
Projekt za mesto in družbo predstavlja velik zalogaj tako finančno kot organizacijsko, zato 
projekta v takšnem obsegu ne bi bilo mogoče izpeljati, če mestna politika ne bi imelo posluha 
za stanovanjske skrbi Celjanov in investicijo izgradnje SS DN 10 ne bi umestila med projekta, 
ki se financirajo iz nepovratnih sredstev ESRR v višini 5,8 MIO EUR. Prav tako nam ne bi 
uspelo, če ne bi bilo povratnih sredstev v obliki dolgoročnih posojil iz:  

• programa sofinanciranja SSRS, 6,8 MIO EUR in 
• programa za urbani razvoj iz Sklada skladov SID banke, 3,3 MIO EUR. 

Model financiranja cenovno dostopnih najemnih stanovanj, ki smo ga zastavili v Celju, bi lahko 
bil, glede na vsesplošno pomanjkanje najemnih stanovanj v SLO,  prototip bodočih tovrstnih 
stanovanjskih projektov v SLO. 
 
Potrebe po javnih najemnih stanovanjih se iz leta v leto povečujejo, gre za trend, ki se 
pojavlja v vseh mestnih občinah. Mesto Celje bo z izgradnjo nove stanovanjske soseske 
zagotovil dom velikemu številu celjskih družin, žal pa še vedno ne vsem, ki tega potrebujejo.  
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Na razpis za neprofitna stanovanja je prejšnji mesec prispelo 640 vlog, kar je največ doslej  in 
kar je v veliki meri posledica varnosti najemnega razmerja, ki jo nudimo ponudniki javnih 
najemnih stanovanj.   
 
Ker vem, da strokovni sodelavci na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za 
gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
imajo zastavljene programe za financiranje javnih in cenovno dostopnih stanovanj, so sedaj 
na vrsti politični odločevalci, ki ne glede na njihovo barvo, ne bodo samo napovedovali ampak 
bodo programe za cenovno dostopna najemna stanovanja tudi dejansko podprli. 
 
Za kakovostno izvedbo projekta je potrebno dobro sodelovanje investitorjev, projektantov, 
nadzornikov in izvajalcev. Do sedaj nam je to dobro uspevalo, za kar se vsem sodelujočim 
iskreno zahvaljujem in verjamem, da bomo projekt dobro krmarili tudi v nadaljevanju ter ga 
uspešno zaključili pred koncem naslednjega leta. 
 
Na tem mestu bi se rad še enkrat vsem, ki ste/so dodali kamenček v mozaik tega projekta, 
županu MOC, zaposlenim na Nepremičninah, sodelavcem na MOC in Ministrstvu za okolje in 
prostor, s katerimi smo vložili veliko truda, da smo projekt pripeljali do trenutka, ko bodo 
stanovanja postala dom. 
 
Ker se bližajo prazniki dovolite, da pred sklepno mislijo, Vam in vašim družinam zaželim vesele 
božične praznike in vse dobro v novem letu. 
 
In za konec pravijo, da se po jutru dan pozna in če je danes jutro, je prihodnost v Celju svetla. 
Še enkrat hvala. 
 

Primož Brvar  
 


