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Sanacija stanovanjske soseske Novi trg v Celju   
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, skupaj s Stanovanjskim skladom Republike 
Slovenije, javnim skladom in Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, izvedla sanacijo stanovanjske soseske Novi trg v Celju. 
 

 
  
Na večstanovanjskem objektu Novi trg 8, 9 in 10 je bila izvedena sanacija napak, ki je 
vključevala hidroizolacijo ter zaščito pred talno vlago, izvedbo kontaktne fasade, sanacijo 
strehe, sanacijo balkonskih ograj, tesnjenje stavbnega pohištva in zunanjo ureditev. 
Izvedena so bila dela v višini 396.300 EUR brez DDV.  Na večstanovanjskem objektu Novi 
trg 6 in 7 je bila izvedena sanacija oziroma zamenjava celotne strehe, izolacija podstrešja, 
vključno z odpravo toplotnih mostov in ureditvijo strelovodov. Izvedena so bila dela v višini 
170.000 EUR brez DDV. Na večstanovanjskem objektu Novi trg 2 do 5 so bila izvedena 
dela v višini 101.500 EUR brez DDV. Dela so se nanašala na odpravo vzrokov ter sanacijo 
posledic povišane vlage na skupnih delih in v posameznih stanovanjskih enotah. 
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Varnost pred požarom 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. tudi v letu 2019 izvaja informativne aktivnosti, ki so 
namenjene zagotavljanju kakovosti bivanja najemnikov. Tokrat s partnerjem v projektu, 
Poklicno gasilsko enoto Celje, podajamo informacije za člane gospodinjstva o varstvu pred 
požarom.  

 
 
Ste vedeli, da je osnova gorenja t. i. trikotnik gorenja? Združuje elemente: toplota, kisik in 
gorljiva snov. Gorenje pogasimo, če odstranimo enega od treh vzrokov za nastanek 
gorenja. Požari v stanovanjih lahko nastanejo ob številnih vsakodnevnih situacijah, kot so: 
prevržena svetilka, počena žarnica, neumita posoda, prestavitev omare, čiščenje televizije, 
otroška igra, … Ste vedeli, da je v Sloveniji v povprečju 20 smrtnih žrtev na leto zaradi 
požara? Večina žrtev umre zaradi zastrupitve z dimom in ne zaradi neposrednega 
učinkovanja plamenov in toplote. Število požarov zaradi kuhanja, v stanovanjih, kjer 
uporabljajo indukcijsko kuhalno ploščo, se je bistveno zmanjšalo, saj deluje le takrat, ko je 
na njej ustrezna posoda. 
 
Ob nastanku požara je vedno na prvem mestu skrb za varnost, zdravje in življenje 
ljudi. Požar je nevaren za življenje in zdravje ljudi. Posebno nevarnost predstavljajo dim, 
vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju. Dobra preventiva in seznanitev s 
pravilnim ravnanjem v primeru nastanka požara, je pomembna naloga za vse člane 
skupnega gospodinjstva.  
 
Pomembne informacije o varnosti pred požarom, vključno s številnimi nasveti za 
preprečitev nastanka požara in kako ravnati v primeru nastanka požara dobite na spletni 
strani družbe v rubriki splošni nasveti v času bivanja.  

http://www.nepremicnine-celje.si/najem/
http://www.nepremicnine-celje.si/najem/
http://www.nepremicnine-celje.si/neprofitna-stanovanja/splosni-nasveti-v-casu-bivanja/
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Energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje 
 

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 obnova 
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 temeljijo 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 
zahtevanega prihranka dovedene energije za delovanje stavbe. Skupna vrednost 
investicije družbe je znašala 668.910 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje s strani 
Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada v višini 148.753 EUR. 
 
Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru »Operativnega programa 
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 uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – 
Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. 
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Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 
 

Stanovanjska soseska Dečkovo 
naselje – DN 10 predstavlja 
skupno naložbo družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. in 
Mestne občine Celje. Slednja bo 
na območju uredila komunalno 
infrastrukturo, družba 
Nepremičnine Celje d.o.o. pa 
izgradila 6 večstanovanjskih 
objektov s 142 stanovanji in 
garažno hišo. Naložba v 
revitalizacijo območja DN 10 
uresničuje temeljne cilje 
Trajnostne urbane strategije 
Mestne občine Celje. Z 
zagotavljanjem najemnih 
stanovanj različnim socialnim 
skupinam: upravičencem do 
neprofitnih stanovanj, mladim ter 
mladim družinam in starejšim, je 
za lokalno skupnost izjemnega 
pomena tudi uresničevanje ciljev 
stanovanjske politike. Z 
zagotavljanjem kakovostnih 
stanovanjskih površin za različne 
tipe bivanjskih skupnosti, naložba 
prinaša številne multiplikativne 
učinke in predstavlja enega izmed 
temeljnih podpornih ukrepov za 
razvoj mesta. Mestna občina 
Celje je v projektu že pričela z 
izvajanje gradbenih del za 
ureditev komunalne infrastrukture. 
Projekt se bo predvidoma zaključil 
leta 2021. 

 
Operacija je sofinancirana 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 (vključno z območji, na 
katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«. 
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Objavljena prednostna lista iz naslova Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019–2021 v Mestni občini 
Celje 
 
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), je 
družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, 
objavila: 
 

 prednostno listo A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso 
zavezanci za plačilo lastne udeležbe, 
 

 prednostno listo A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso 
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 

 
 prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so 

zavezani  plačati lastno  udeležbo. 
 

Prednostna lista je dosegljiva na povezavi prednostna lista.  
 
Zaključena investicija zamenjave strešne kritine in toplotna izolacija 
podstrešja Pod gabri 5 do 19 
 

 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je zaključila investicijo na večstanovanjskem objektu 
Pod gabri 5 do 19. Vrednost investicije je znašala 138.380 EUR. V okviru investicije je bila 
odstranjena zastarela strešna kritina, izvedena toplotna izolacija podstrešja in vgrajena 
nova strešna kritina ter strelovod. 
 
 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/novice/
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Varovanje osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. 
 
Na področju varovanja osebnih podatkov je v veljavi Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker 
nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila 
GDPR. 
 
Varovanje osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je zelo pomembno 
področje obravnave. Osebne podatke hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do njihove 
nepooblaščene uporabe. Skrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe, podatke pa obdelujemo 
izključno v okviru, ki ga za ta namen določa zakonodaja. Družba osebne podatke zbira in 
obdeluje za namene izvajanja svoje osnovne poslovne dejavnosti, to je oddajanja 
stanovanj v najem. Načine in namen  zbiranja in obdelave osebnih podatkov nam 
določa področna zakonodaja, pogodba med družbo in najemnikom ter osebne privolitve. 
Slednje so, z natančno obrazložitvijo, vedno del naših obrazcev in vlog, s katerimi družba 
izvaja svoj delovni proces. 
 
Družba zbira osebne podatke preko izvedenih razpisov za oddajo stanovanj v najem, 
preko obrazcev, vlog in drugih javnih pozivov. Z njimi rešujemo nova in spremembe 
najemnih razmerij oziroma gospodarjenje s stanovanji, v katerih bivajo najemniki. Dostop 
do podatkov imajo zaposleni v družbi, pogodbeni obdelovalci in pristojni državni organi. 
 
Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in 
informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve 
obdelave, izbrisa osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti in sicer tako, da nas 
o tem obvesti preko obrazcev pisno po pošti na naslov družba Nepremičnine Celje d.o.o., 
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje ali preko elektronske pošte nepremicnine@celje.si. Na 
navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih 
podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda 
tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu 
Republike Slovenije. Vse vloge za preverbo pravic posameznika so dosegljive na spletni 
strani pod zavihkom Politika zasebnosti.  
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je 
Tadej Lebič, dosegljiv na elektronskem naslovu tadej.lebic@celje.si ali tel.: 03 42 65 135. 
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov, bo družba nemudoma izvedla vse notranje in 
zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, 
vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila tudi pristojni nadzorni 
organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije. 
 
 
 
 

mailto:nepremicnine@celje.si
http://www.nepremicnine-celje.si/varstvo/
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Moje prvo najemniško stanovanje 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. izvaja projekte, namenjene zagotavljanju kakovosti 
bivanja. S partnerjem v projektu, Klubom študentov občine Celje, smo 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? 

 
Publikacija je v elektronski obliki dosegljiva na spletni strani družbe moje prvo najemniško 
stanovanje.  
 

http://www.nepremicnine-celje.si/moje-prvo-najemnisko-stanovanje/
http://www.nepremicnine-celje.si/moje-prvo-najemnisko-stanovanje/
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Navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj za najemnike družbe 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je najemnikom pripravila posodobljena Navodila za 
uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v 
stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. 
Najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje. Družba v rubriki 
Navodila za vzdrževanje stanovanj objavlja tudi druga pomembna obvestila za najemnike. 
 
Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj je pretežno odgovornost in obveznost 
lastnikov stanovanj. Manjši del  vzdrževanja gre v breme vsakokratnih najemnikov. 
V Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj je v III. stolpcu 
Priloge 1 in Priloge 2 določeno, katera vzdrževalna dela je potrebno opravljati na 
elementih stavbe in stanovanja za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega 
elementa. V stolpcu VII. istih prilog je določeno, kateri del vzdrževanja bremeni najemnike 
neprofitnega stanovanja. Ker obe prilogi pravilnika skupaj obsegata 40 strani, smo vam za 
lažjo uporabo pripravili povzetek opisov samo za tiste elemente, pri katerih del 
vzdrževanja bremeni najemnike. 
 
Prijavite se na prejemanje novic družbe Nepremičnine Celje d.o.o. 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je posodobila svojo spletno stran z obrazcem 
prejemanje informacij. S prijavo na prejemanje informacij bo družba zagotavljala redne 
informacije o javnih razpisih za občane, javnih razpisih za pravne osebe, novice o oddaji 
oziroma prodaji nepremičnin, posredovala obvestila za najemnike stanovanj in podala 
pomembne informacije o vzdrževanju stanovanj, kakovosti bivanja in projektih. 
 

 
 
Obrazec za prejemanje informacij je na voljo na povezavi Prejemanje informacij. 

http://www.nepremicnine-celje.si/neprofitna-stanovanja/navodila-za-vzdrzevanje-stanovanj/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5263
http://www.nepremicnine-celje.si/prijava-na-e-novice/

