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Razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem za 
stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10 
 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je na 
spletni strani objavila Razpis za dodelitev 
oskrbovanih stanovanj v najem za 
stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – 
DN 10. Gre za prvi namenski razpis, kjer 
bo družba najemnikom podeljevala 
stanovanja v novi stanovanjski soseski 
Dečkovo naselje – DN 10. Z razpisom bo 
podeljenih 14 oskrbovanih stanovanj. 
 
Vsa stanovanja so grajena skladno s 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev oskrbovanih 
stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo 
obratovanje. Stanovanja so primerna za 
eno oziroma dve osebi, ki bodo 
najemnikom oddana za nedoločen čas. 
Najemnine se razlikujejo glede na velikost 
in strukturo stanovanj. Družba bo prevzela 
stroške upravljanja stanovanj, rezervnega 
sklada, zavarovanja in investicijskega 
vzdrževanja stanovanj ter skupnih 
prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili 
stroške najema, opreme stanovanj, rednih 
obratovalnih stroškov stanovanj in socialno 
varstvene oskrbe. Kopalnice stanovanj so 
arhitekturno prilagojene, vsi stanovalci pa 
imajo v pritličju tudi opremljen skupni 
prostor za druženje. 

 
Vstopni pogoj za oddajo vloge je starost 
65 let, prednost pri dodelitvi stanovanj pa 
bodo imeli prebivalci Mestne občine Celje. 
Rok za oddajo vlog je 16. 4. 2021. Vse 
dodatne informacije zainteresirani lahko 
dobijo v objavljeni razpisni dokumentaciji 
na spletni strani družbe, e-poštnem 
naslovu nepremicnine@celje.si  in  
telefonu 03 42 65 100 v času uradnih ur 
družbe. 

https://www.nepremicnine-celje.si/za-starejse/javni-razpis-za-dodelitev-stanovanj-starejsim-osebam-21/
mailto:nepremicnine@celje.si
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Prehod na elektronski prejem in likvidacijo prejetih računov 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je s 1. 1. 2021 prešla na izključni elektronski prejem 
in likvidacijo prejetih računov. V nadaljevanju pošiljamo navodila, za katera naprošamo, 
da jih upoštevate v primeru poslovanja z našo družbo: 
 
Prejem E - Računa velja za vse račune, katerih opravljena storitev je bila izvedena 
v letu 2021 in naprej. 
Računi, katerih storitev je bila opravljena v letu 2020 in bodo prejeti v letu 2021 se 
pošiljajo v klasični obliki.  Za vse račune, katerih storitev je bila izvedena v letu 2021 je 
obvezna izstavitev e - računa. V kolikor bodo slednji prejeti v tiskani in nepravilni obliki, 
bodo tretirani kot neprejeti. 
 
Račune bomo sprejemali na e-poštni naslov: racuni.nepremicnine@celje.si.  
Račune prejete na druge e-poštne naslove bo družba obravnavala kot neprejete. Prav 
tako bo kot neprejete račune obravnavala vse tiste račune, ki bodo prispeli v tiskani 
obliki, skladno s predhodno točko. 
 
E - Račune bo družba sprejemala v obliki e-Slog 2.0. 
Oblika e-Slog je uveljavljen standard računov v elektronski obliki, ki zajema dokument v 
datotečnem sistemu .xml in .pdf vizualizaciji. Tovrstnemu računu lahko priložite tudi 
priloge, ki jih morebiti zahteva družba in se vsebinsko vežejo izključno na posredovani 
račun. Računi, ki ne bodo poslani v obliki e-slog 2.0 bodo tretirani kot neprejeti in 
avtomatično brisani v informacijskem sistemu. 
 
Pravilo: eno e-poštno sporočilo – en račun. 
Izvajalec za vsak posamezen račun pošlje eno elektronsko sporočilo. V kolikor bo v 
enem poštnem sporočilu več računov, jih bo družba tretirala kot neprejete, saj jih 
informacijski sistem ne prepozna kot večje število računov. 
 
Drugi opomniki. 
Prejete račune v drugih oblikah in načinu, kot so navedeni v predhodnih točkah zgoraj 
(npr. v formatu word ali ZIP,…), bo družba tretirala kot neprejete. Vsa druga sporočila, 
ki bodo prejeta na e-poštni račun racuni.nepremicnine@celje.si in ne bodo e - računi 
bodo tretirana kot neprejeta in avtomatično brisana.  
 
Obvestilo o spremenjenem poslovanju družbe Nepremičnine 
Celje d.o.o. 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje deležnike, da je s 1 .1. 2021 v veljavi 
nov TRR račun družbe s številko SI56 0400 1004 9239 614 Nova KBM d.d. Deležnike 
opozarjamo, da naj bodo pri plačilu svojih obveznosti pozorni na spremenjen TRR 
račun družbe. 
 

mailto:racuni.nepremicnine@celje.si
mailto:racuni.nepremicnine@celje.si
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Gradnja Stanovanjske soseske 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 pa 
izgradila 6 večstanovanjskih objektov s 142 
stanovanji in garažno hišo. Skupna 
vrednost projekta znaša 16.500.000, od 
tega 5.764.510 EUR iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.  
 
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. V stanovanjski soseski bo 
na voljo 14 oskrbovanih stanovanj, 36 
stanovanj je namenjenih mladim in mladim 
družinam, 92 je neprofitnih stanovanj, ki 
vključujejo tudi stanovanja namenjena 
invalidnim osebam.  

 
Izvajalca, Nivo Eko d.o.o. in Remont d.d., 
izvajata gradbena dela na garažni hiši ter 
fasaderska, suhomontažna in instalacijska 
dela na dveh večstanovanjskih objektih v 1. 
fazi gradnje. Družba Nepremičnine je bila v 
letu 2020 uspešna tudi na področju črpanja 
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, saj je uspešno že pridobila 
1.497.813 EUR. 
 

 
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. Specifični cilj 1: Učinkovita raba 
prostora na urbanih območjih«. 
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Javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj 
 

Družba izraža interes za nakup stanovanj, ki 
se nahajajo na območju Mestne občine Celje, 
s ciljem povečati lastniške deleže v 
večstanovanjskih stavbah, ki so predmet 
javnega povabila družbe. Družba bo 
prednostno odkupovala stanovanja na 
lokacijah: Goriška ulica 1, 2, 4, 6, 8, Iršičeva 
ulica 4, 6, 8, 10, 12, 14, Pucova ulica 1, Pod 
gabri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 29, 
Miličinskega ulica  11, 12, 13, 14, Okrogarjeva 
ulica 3, 5, Pohorska ulica 2, 4, 6, Ulica bratov 
Vošnjakov 3, 5 in Ulica Frankolovskih žrtev 15, 
34. 

 
Prednost pri odkupu imajo stanovanja, ki niso 
obnovljena, tlorisne zasnove neto uporabne 
površine od 45 m2  do 80 m2, želena so 
najmanj dvosobna stanovanja.  Stanovanje 
mora imeti urejeno zemljiškoknjižno stanje 
(vknjižena lastninska pravica na ime 
ponudnika) in drugimi javnimi evidencami  
(kataster stavb, vzpostavljena etažna lastnina) 
ter biti bremen prosto in nezasedeno.  

 
V primeru, da so ponujena stanovanja, ki niso 
prosta vseh bremen, bo družba ponudbo 
obravnavala, če bo vlogi priložena »Izjava 
ponudnika, da bo prenos lastninske pravice in 
posesti bremen prost«. V primeru odkupa bo 
moral ponudnik zagotoviti izjavo hipotekarnega 
upnika, da bo v primeru sklenitve prodajne 
pogodbe ob podpisu pri izbranem notarju 
deponiral izbrisno dovoljenje za izbris vseh 
obremenitev na nepremičninah odkupa.  

 
Ob prodaji stanovanja je potrebno predložiti energetsko izkaznico - javno listino s 
podatki o energetski učinkovitosti stavbe. Ponudnik je dolžan zagotoviti ogled 
nepremičnine, ki je predmet ponudbe. Vsa dodatna pojasnila in informacije v zvezi s 
tem javnim povabilom ter pripravo ponudbe lahko interesenti dobijo pri predstavnici 
družbe - Gloriji Smajlović, tel. št. 03 426 51 12, 041 758 210, elektronska pošta: 
glorija.smajlovic@celje.si. Razpisna dokumentacija in vloga sta dosegljiva na spletni 
strani. 

mailto:glorija.smajlovic@celje.si
https://www.nepremicnine-celje.si/novice/
https://www.nepremicnine-celje.si/novice/
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Javno naročilo za izvajanje storitev upravljanja v 
večstanovanjskih stavbah in garažni hiši stanovanjske soseske 
Dečkovo naselje – DN 10 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo št. JN000717/2020-B01 za 
izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih objektih z etažno lastnino družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o., CPV koda: 70330000 - Storitve upravljanja nepremičnin za 
plačilo ali po pogodbi. 
 
Predmet upravljanja je novogradnja in sicer večstanovanjske stavbe in garažna hiša v 
stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 v Celju. Večstanovanjske stavbe in 
garažna hiša, ki so predmet naročila upravljanja: večstanovanjsko stavba B2 – 20 
večstanovanjskih enot; večstanovanjska stavba B3 – 26 večstanovanjskih enot; 
večstanovanjska stavba B5 – 20 večstanovanjskih enot; večstanovanjska stavba B6 – 
26 večstanovanjskih enot; večstanovanjska stavba B8 – 24 večstanovanjskih enot; 
večstanovanjska stavba B9 – 26 večstanovanjskih enot in garažna hiša – 150 parkirnih 
mest. 
 
Dokumentacija javnega naročila je na voljo na spletni strani družbe, naročilo je 
objavljeno na Portalu javnih naročil, ponudniki vloge oddajo v sistemu eJN. Rok za 
oddajo ponudb je 17. 3. 2021 do 12:00 h.  
 
Družba je sklenila okvirni sporazum z 19 podjetji za izvajanje 
programiranega vzdrževanje stanovanj v letih 2021 in 2022 
 
Družba je uspešno izvedla javno naročilo JN004995/2020-B01 Gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in 
gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2021 in 2022. Podpisani so 
okvirni sporazumi z 19 podjetji iz regije, kar družbi zagotavlja nemoten nabavni proces 
pri rednem in investicijskem vzdrževanju stanovanj. 
 
Naročila bodo podjetjem oddana v  osmih sklopih: sklop 1: demontaže, rušitve in 
odstranitve ter izpraznitev stvari iz stanovanj, sklop 2: enostavne prenove stanovanj in 
bivalnih enot, sklop 3: zahtevnejše prenove stanovanj, sklop 4: odprava vzrokov in 
sanacija posledic povišane vlage v posameznih stanovanjih in na stanovanjskih hišah, 
sklop 5: izvedba novega etažnega ogrevanja v praznih in zasedenih stanovanjih ter 
zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov, sklop 6: zamenjave stavbnega 
pohištva na fasadnem obodu (okna, vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih ter hišah 
z novim PVC stavbnim pohištvom, sklop 7: zamenjave stavbnega pohištva na 
fasadnem obodu (okna, vrata) ter v notranjosti stavb v praznih in zasedenih stanovanjih 
z novim lesenim neserijsko izdelanim stavbnim pohištvom v skladu s smernicami 
ZVKDS in sklop 8: zamenjave vhodnih vrat v stanovanja v večstanovanjskih objektih v 
praznih in zasedenih stanovanjih. Družba načrtuje, da bo v prihodnjih dveh letih 
podjetjem iz okvirnega sporazuma oddala za 2.267.400 EUR naročil. 

https://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=386553
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24264
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Zaključen projekt Prenova stanovanj na nerevitaliziranih 
območjih Mestne občine Celje 
 

Naložba »Prenova stanovanj na 
nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje« 
je zajemala celovito prenovo 26 stanovanj. 
Družba je s prenovo stanovanj in vselitvijo 
najemnikov izvedla revitalizacijo območja, kjer 
se stanovanja nahajajo.  
 
Celotna vrednost investicije je znašala 895.000 
EUR, vrednost upravičenih stroškov 644.250 
EUR, višina sofinanciranja iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj pa je znašala 
293.146 EUR.  

                                                                                                                               
Prispevek naložbe h kazalnikom učinka 
Operativnega programa evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014 – 2020: 
 

- javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali 
prenovljene na urbanih območjih (m2) / 
1250 in 

- sanirane stanovanjske površine na 
urbanih območjih (št. stanovanjskih 
enot) / 26 

 
Naložba je obravnavala 0,12 ha nerevitaliziranih 
površin v Celju na območju, kjer se izvajajo 
trajnostne urbane strategije. 

 
Več o projektu si lahko preberete na spletni 
strani družbe. 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«. 

 
 

https://www.nepremicnine-celje.si/eu-skladi/
https://www.nepremicnine-celje.si/eu-skladi/
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Sprejemanje strank družbe v času COVID - 19  
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, zaradi razmer, ki so posledica širjenja bolezni 
Covid - 19, sprejela navodila in ukrepe, ki se nanašajo na sprejemanjem strank v času 
uradnih ur.  
 

 
 
Sprejemanje strank bo potekalo zgolj po predhodnem dogovoru in izključno za zadeve, 
ki potrebujejo osebno obravnavo. Za predhodni dogovor se obrnite neposredno na 
strokovnega sodelavca, s katerim morate urediti zadevo in pokličite na 03 426 51 00. 
  
Za vse stranke, ki bodo predhodno imele potrjeno osebno obravnavo na sedežu 
družbe, je obvezno upoštevanje zaščitnih ukrepov:  
 

 uporaba lastne zaščitne maske - brez nje vstop v poslovne prostore ne bo 
mogoč, 

 pri vstopu v poslovni prostor si je potrebno razkužiti roke, 
 upoštevajte higieno kašlja in 
 na stopnišču se držite razdalje 1,5 metra. 

 
V poslovnih prostorih družbe smo omejili število strank. V primeru, da zamudite 
dogovorjeni termin,  se boste morali ponovno dogovoriti za novega. 
  
Naprošamo Vas, da do nadaljnjega: 
 

 vloge vseh vrst pošiljate po navadni pošti, na elektronski naslov 
nepremicnine@celje.si ali oddate v naš nabiralnik v pritličju vhoda v poslovni del 
stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju in 

 poizvedbe o zadevah v obravnavi opravite telefonsko ali po elektronski pošti. 
 
Vse vloge so dostopne v elektronski obliki na spletni strani družbe. V kolikor dostopa do 
spleta nimate, lahko vloge prevzamete v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na 
Miklošičevi ulici 1 v Celju. Družba bo še naprej spremljala razmere in podala ustrezna 
navodila z objavo na spletni strani in socialnem omrežju.  
 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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Navodila za bivanja, uporabo in vzdrževanje stanovanj za 
najemnike družbe 
 
Družba je najemnikom pripravila Navodila najemnikom družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o. za bivanje. V navodilih so opredeljene informacije najemnikom ob prevzemu, 
uporabi in vrnitvi stanovanja. Za potrebe vzdrževanja so pripravljena tudi navodila za 
vzdrževanje stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod 
gabri, Ulici ob gozdu 3 in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. Najemnike 
naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje. V mesecu marcu 2021 je 
objavljeno tudi posodobljeno obvestilo najemnikom glede naročanja pregledov, rednih 
servisov in popravil plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah.   
 
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. 
 
Kakovost bivanja 
 
Družba je v sodelovanju s strokovnimi organizacijami posameznega področja pripravila 
publikacije na temo kakovosti bivanja v stanovanjih. Do vsebine lahko pridete 
neposredno s klikom na posamezno publikacijo. 
 

 
 

 
 

 

http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-bivanje.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-bivanje.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-uporabo-in-vzdrzevanje-za-najmenike-stanovanj-pod-gabri---januar-2021.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-uporabo-in-vzdrzevanje-za-najmenike-stanovanj-pod-gabri---januar-2021.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-uporabo-in-vzdrzevanje-uog3.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/navodila-za-uporabo-in-vzdrzevanje-za-najemnike-druzbe---janaur-2021.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/obvestilo-o-plinskih-grelnikih-dopolnjen-seznam-serviserjev-2021.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5263
http://cms.siel.si/documents/170/docs/poraba-elektricne-energije5d809f291aa4e.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/publikacija-varnost-pred-pozarom5d809f4b92663.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/zascita-pred-vlago-v-stanovanju5d809f699061d.pdf
http://cms.siel.si/documents/170/docs/poraba-elektricne-energije5d809f291aa4e.pdf�
http://cms.siel.si/documents/170/docs/publikacija-varnost-pred-pozarom5d809f4b92663.pdf�
http://cms.siel.si/documents/170/docs/zascita-pred-vlago-v-stanovanju5d809f699061d.pdf�
http://cms.siel.si/documents/170/docs/poraba-vode-v-gospodinjstvu5d809f3dba62d.pdf�
http://cms.siel.si/documents/170/docs/varnost-najmenih-razmerij-za-studente-verzija-35d88a1d8271e7.pdf�
http://cms.siel.si/documents/170/docs/ogrevajamo-pametneje5d809f0f7e03c.pdf�
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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/prijava-na-e-novice/

