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Dunaj je zgled za kakovost i�
Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje

Mestna občina Celje se je od.ločila, da bo
polovico evropskega denarja od predvidenih
12,5 milijona evrov iz programa Celovitih
teritorialnih naložb (CTN) namenila za stanovanjsko področje in aktivno stanovanjsko
politiko Torej bo približno 6,6 milijona evrov
šlo za obnovo in energetsko prenovo stanovanj, največji del pa bo namenjen za gradnjo
stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN
10 s predvidenimi 135 stanovanji, ki bodo v
glavnem neprofitna. Vse te projekte - skupaj
z najbolj širokopoteznim, novogradnjo - uresničuje javno podjetje Nepremičnine Celje,
ki ga že nekaj let, zdaj že drugi mandat, vodi
Primož Brvar. Pred njim kot direktorjem
. občinske stanovanjske družbe in njegovimi
.
sodelavci so številni izzivi.
Začetek gradnje stanovanjske soseske DN
10 je predviden za prihodnje leto. Ga lahko
še kaj ustavi, vidite morda še kakšno oviro?
Verjamem, da nič ne bo ustavilo investicije.
Nekaj krča sicer še je, predvsem. zaradi usklajevanj finančnega in okoljskega ministrstva ter
službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko,
ki vodi evropske razpise, vendar dvomim, da
bi 'si država privoščila takšen spodrsljaj. Bilo
je kar nekaj težav in potrebnega je bilo precej
truda, da smo s pomočjo celjske občine z ministrstvoma in vladno službo dosegli dogovor,
da so tudi Nepremičnine Celje upravičene do
denarja. Upam, da bo marca objavljen poziv,
in takrat bomo prijavili projekt novogradnje
za črpanje evropskih sredstev. Pri gradnji
nove soseske gre za skupen projekt naše družbe s celjsko občino, ki je že začela postopke
za komunalno ureditev območja, gradnjo
stanovanj pa bomo izvedli v Nepremičninah
Celje. Preden vložimo projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja za stanovanja, mora
biti pridobljeno .gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev. Računam, da bomo januarja prihodnje leto tudi mi objavili razpis za
pripravo projektov novogradnje in leta 2018
tudi pridobili gradbeno dovoljenje.
Kdaj bo torej zasajena prva lopata?
V prihodnjem letu. Za to bo poskrbela celjska.
občina ob gradnji komunalne infrastrukture.
Kdaj bomo v naši družbi začeli gradnjo stavb,
težko napovem, a vsakem primeru računam,
da se bodo najemniki leta 2020 lahko vselili v
nova stanovanja.
.Bo ta novogradnja pomenila mejnik pri
· reševanju sta'novanjs�e stiske v mestni občini Celje, ko gre za neprofitna in najemna
stanovanja?
Zagotovo bo pomenila mejnik, saj bomo
lahko rešili stanovanjsko stisko šteyilnih po-

sameznikov in družin, ki potrebujejo dom.
Tolikim prosilcem naenkrat že dolgo nismo.
Tako obsežne gradnje naša družba še ni ime
la.
Se v prihodnjih letih lahko nadejamo še
kakšne novogradnje, ki _bo namenjena ne
profitnim stanovanjem in pri kateri boste
udeleženi v Nepremičninah Celje?
Kar se tiče nadaljnjih gradenj, je to odvisno od prihodnjih sprememb stanovanjske zakonodaje in nove
najemninske politike. Nepre
mičnine Celje in tudi drugi
stanovanjski skladi morajo
za redno poslovanje del
svojih nepremičnin tudi
prodajati. V preteklosti je
bilo manj obnavljanja stanovanj, danes je ravno
obratno.
Stanovanjski
fond se stara in je dotrajan,
da našim najemnikom
zagotovimo minimalen
standard kakovosti bi
vanja, ga je treba obna
vljati. Ob investicijah v
obstoječa stanovanja je
novogradnja velik zalogaj
za našo družbo, zato bi
bila takšna gradnja brez
evropskih sredstev mi.sija
nemogoče. Podobno ve
likih investicij, kot je so
seska Dečkovo naselje,
si ne upam napovedati
kaj kmalu, a vsekakor
ne bomo vrgli puške v
koruzo.
Kolikšen delež sta
novanjske stiske v Ce
lju boste rešili z novo
gradnjo v Dečkovem
naselju?
· Po naših evidencah
je bilo na zadnji razpis
za neprofitna stanova
nja prijavljenih malo
več kot šeststo prosil
cev, pogoje je izpolnjeva
lo 518 prosilcev. Te primere
rešujemo znotraj obstoječega
stanovanjskega fonda. V zadnjih
dveh letih, ker smo se tudi kadra
vsko okrepili, smo rešili stanovanjski problem več našim prosilcem, a
še vedno ostaja na listi približno 450
prosilcev. Res je, da se potem nekate-

»Stanovanjsko politiko smo v Sloveniji zanemarili
leta·1991 z Jazbinškovim zakonom, s katerim je bilo
privatiziranih približno dvesto tisoč javnih stanovanj.
Najprej se je ta projekt še obnesel. A res je, da imamo
danes veliko lastnikov, ki so v pokoju in v bistvu niso
več sposobni skrbeti za dotrajana stanovanja. Težave
imajo pri plačevanju skupnih stroškov, pri investicij
skem vzdrževanju, na primer pri obnovi fasad za večjo
energetsko varčnost, ker nimajo dovolj velikih dohod
kov. Upokojenec, ki prejema približno šeststo evrov
pokojnine, kljub temu da nima najemnine,
ni sposoben financirati takšnih posegov.
Mogoče ima kakšen kapital, ki ga varčuje
za svoje otroke. S tega vidika je stanovanj
ska politika pri nas v precejšnjem krču. «

»če je bil v prejšnjem desetletju naval
za nakupe stanovanj zaradi zelo ugo
dnih bančnih kreditov, je zdaj drugače in tako tudi v Nepremičninah Celje
zaznavamo več povpraševanja po na
jemu stanovanj. Tako neprofitnih kot
tudi tržnih, ki jih prav tako primanjkuje. Banke so veliko bolj konservativne .
in previdne pri odobravanju
kreditov. Brez prihrankov
staršev, kljub temu da je
človek v preteklosti dobil
kredit, je bilo nakup sta
novanja prav tako težko
izvesti. Ti prihranki so
zdaj skromnejši zaradi
nižjih pokojnin. S tega
vidika pač težje poma
gajo svojim otrokom.
Gre za začaran krog.
Druga stvar je, da ima
dve tretjini delovno
aktivnega prebivalstva
nižjo plačo od povpreč
ne plače v Sloveniji. «
ri, ki se prijavijo na razpis, tudi ne odločijo
za vselitev, ampak v vsakem primeru bomo
četrtini prosilcev s to novogradnjo dodelili
stanovanje.
Kako odgovarjate na očitke, kot smo jih
slišali na eni zadnjih sej mestnega sveta,
da v Celju ni celovite stanovanjske politi
ke in strategije, da imate veliko stanovanj
praznili, da je odsotnost razpisov za evrop
ska sredstva priročen izgovor,· da v -Nepre
mičninah Celje ne naredite več za reševanje
stanovanjske stiske?
Kar zadeva: prazna stanovanja: naša družba dobi
letno nazaj. več kot 90 stanovanj, ki so dotrajana in
potrebna celovite prenove. Neobnovljenih oziroma
dotrajanih stanovanj najemnikom ne oddajamo. To od
nas zahtevajo pravila stroke in to od nas zahteva člove
ška etika. Najemnikom smo cl.olžni zagotoviti ustrezno
kakovost bivanja, hkrati za to odgovarjamo, če je kaj
narobe, tudi k_azensko. Ob tem je treba upoštevati, da

