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Nasveti za pravilno in varno ogrevanje ter prezračevanje v 
gospodinjstvih 
 
Prvi jesenski dnevi nas opominjajo, da se prične čas ogrevanja naših bivalnih in  delovnih 
prostorov. Ogrevanje predstavlja pomemben bivanjski strošek za družinski proračun, zato 
je zelo pomembno, da pravilno in varno ogrevamo ter prezračujemo naša stanovanja. 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in javno podjetje Energetika Celje d.o.o. sta pripravila 
promocijsko akcijo z nasveti za pravilno ogrevanje ter prezračevanje, ki lahko pomembno 
prispevajo k zniževanju stroškov. Pozornost namenjamo tudi varni uporabi sistemov 
ogrevanja in pomenu rednega vzdrževanja. Celotna vsebina je dosegljiva na spletni strani  
http://www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj/. Poleg nasvetov lahko na tej 
spletni strani pridobite tudi nekatere podrobne informacije, ki so vezane na porabo energije 
za ogrevanje, predstavljene pa so v tematskih publikacijah "Za učinkovito rabo energije", 
izvajalca Gradbeni inštitut ZRMK - Gradbeni center Slovenije. 
 
Ali ste vedeli, da morajo biti s 1. januarjem 2017 prostori s kurilnimi napravami, 
odvisnimi od zraka v prostoru, opremljeni s senzorji ogljikovega monoksida (CO)? 
 

 
 
Ste vedeli, da …? 
 
… k učinkovitejši rabi energije za ogrevanje in izboljšanju bivalnih pogojev pripomore tudi 
pravočasno spuščanje rolet ali zapiranje drugih okenskih zastiral? 
… prostori, kjer je suh zrak, so lahko na občutek prehladni, čeprav je temperatura 
ustrezna? 
… okna predstavljajo izrazitejšo hladnejšo površino, na kateri se zrak hitro ohlaja in če 
sedemo v bližino okna, imamo občutek prepiha? 
… morajo termostati biti nameščeni na način, da bo zrak imel do njih neoviran dostop? Če 
je termostat na prepihu, izpostavljen direktnim sončnim žarkom ali preblizu ogrevalnega 
vira, ne bo učinkovito deloval. 
… je najučinkovitejše kratkotrajno zračenje na »prepih«? Zračenje naj ne traja več kot 5 
minut. Po daljšem zračenju se zidovi pričnejo ohlajati in za njihovo ponovno segrevanje 
porabimo več energije. 
… se hladen in svež zrak iz zunanje okolice segreje hitreje kot izrabljen, četudi je 
slednji toplejši? Torej zračimo, da varčujemo. 

http://www.nepremicnine-celje.si/vzdrzevanje-stanovanj/
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Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. 
 
Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ( SV565/2010 ) in 4. člena 
Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016, družba Nepremičnine 
Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin. 
 
Predmet prodaje je soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v 
izmeri 13 m² , ID znak 1076 – 964 - 12,  posamezni del št. 12, v stavbi 964, k.o. 1076 
Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen. 
Navodila za oddajo ponudbe in obrazec so dosegljivi na spletni strani: 
http://www.nepremicnine-celje.si/novice/. 
 

 

Razstava natečajnih del Arhitekturnega natečaja za prenovo 
objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v Celju na Gimnaziji 
Celje - Center 

 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v letu 2016 
zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo 
IDZ objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v 
Celju. K sodelovanju je povabila sedem lokalnih 
arhitekturnih birojev, ki so s problematiko objektov 
v mestnem središču ustrezno seznanjeni. V okviru 
promocije arhitekturnih rešitev objektov v starem 
mestnem jedru Celja, razstava natečajnih del v 
mesecu decembru gostuje na Gimnaziji Celje – 
Center, kjer je na ogled dijakom v okviru 
obravnave predmeta kultura bivanja. 
 
V mesecu januarju in februarju bo razstava 
natečajnih del na ogled splošni javnosti v 
razstavnem prostoru Celjskega mladinska centra. 
Namen natečaja in obravnava arhitekturnih rešitev 
je vzpostavitev strokovnega dialoga v procesu 
obnove objektov v mestnem središču Celja, 
prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. 
Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne 
rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, 
pomembno pri pripravi lokalnega stanovanjskega 
programa. 
 
Sodelujoče natečajnike in njihova dela si lahko 
ogledate tudi na spletni strani družbe 
www.nepremicnine-celje.si in na Youtube profilu. 

http://www.nepremicnine-celje.si/novice/
http://www.nepremicnine-celje.si/
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Obnova pročelja na Cankarjevi ulici 4 v Celju 
 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je skupaj z 
etažnimi lastniki in podporo Mestne občine Celje 
ter v skladu s smernicami ZVKDS obnovila 
pročelje Cankarjeve ulice 4 v Celju. V notranjosti 
objekta se aktivno izvajajo gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela, rezultat katerih bo sedem novih 
stanovanj, ki bodo nove prebivalce mestnega jedra 
pričakale v prihodnjem letu. Družba nadaljuje s 
prenovo stanovanj v starem mestnem jedru na več 
lokacijah. Več o projektu »Pridih meščanskosti« na 
http://www.nepremicnine-celje.si/projekti-44/pridih-
mescanskosti/.   

 
 

Podpisani okvirni sporazumi za programirano vzdrževanje 
stanovanj v letih 2017 in 2018  
 
Družba je meseca septembra objavila javno naročila za Gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela za programirano vzdrževanje stanovanj in skupnih delov stavb za leti 
2017 in 2018. Iz naslova prejetih ponudb, skladno z določili ZJN – 3, je družba podpisala 
18 okvirnih sporazumov s ponudniki. S tem je družba vzpostavila operativne pogoje za 
zbiranje ekonomsko najugodnejših ponudb in izvajanje gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del pri prenovi, vzdrževanju in sanaciji stanovanjskega fonda družbe v 
enajstih sklopih za prihodnji dve leti. 
 
    

Sanacija večstanovanjske stavbe Novi trg 8, 9 in 10 
 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja sta v mesecu septembru 
objavila javno naročilo za Sanacijo napak v 
garancijski dobi na skupnih delih stavbe Novi trg 8, 
9 in 10. Predmet javnega naročila je izvedba 
gradbenih del, ki bodo celostno odpravile napake 
na večstanovanjski stavbi za zagotovitev ustrezne 
ravni kakovosti bivanja njenih prebivalcev. Izbrani 
izvajalec bo dela pričel izvajati v mesecu januarju 
2017. 

 
 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/projekti-44/pridih-mescanskosti/
http://www.nepremicnine-celje.si/projekti-44/pridih-mescanskosti/
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Pomen kakovosti bivanja med najemniki družbe 
 
Družba Nepremičnine d.o.o. je v letu 2016 izvedla raziskavo na področju kakovosti bivanja 
med najemniki družbe in drugimi prebivalci Mestne občine Celje. Obravnavanih je bilo 
večje število dejavnikov kakovosti bivanja, rezultate raziskave pa bo družba uporabila pri 
načrtovanju svojih usmeritev na področju stanovanjske politike in poslovanja družbe v 
prihodnosti. V tem izvlečku raziskave vam prikazujemo pomembnost posameznih 
karakteristik za kakovostnejše bivanje.    
 
Graf 1: Pomembnost karakteristik v kakovosti bivanja  
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Graf 3 prikazuje stopnje pomembnosti karakteristik za kakovostnejše bivanje, kot ga 
opredeljujejo najemniki naše družbe. Pri tem je najemnik z 1 označil vrednost 
karakteristike, ki je za njega nepomembna, 3 je delno pomembna in 5 zelo pomembna. 
 
Okolje bivanja, kamor najemniki prištevajo javni red in mir, dobre sosedske odnose, 
dostop do zelenih površin, prijetnost neposredne okolice, majhna stopanja kriminalitete in 
poznavanje delovanja soseske, se izkaže kot najpomembnejša karakteristika bivanja. 
Najemniki pri opisu navajajo, da odnosi z vsemi deležniki, ki vplivajo na mir pri njihovem 
bivanju, prevladujejo nad vsemi ostalimi karakteristikami. Primerna kvadratura sledi kot 
naslednja najpomembnejša karakteristika kakovosti bivanja, sledi bližina ustrezne 
infrastrukture in stroški najema ter obratovalni stroški. Težave s kvadraturo stanovanj 
izhajajo iz najemnikovega življenjskega cikla, saj se s širjenjem števila članov družine 
potreba po kvadraturi zvišuje, s starostjo pa zmanjšujejo. Zanimivo, da predvsem starejši 
najemniki v več primerih priznavajo, da imajo (pre)velika stanovanja, a jih za manjša, 
zaradi »navajenosti« in poznavanja okolja, niso pripravljeni zamenjati. Relativno nizka 
pomembnost je namenjena stroškom najema in obratovalnim stroškom, kar gre delno 
pripisati nizkim najemninam iz naslova neprofitnih stanovanj. Na zadnjem mestu med 
karakteristikami se nahaja tehnično stanje objekta, pri čemer najemniki navajajo, da s 
stanovanji in skupnimi prostori večjih težav nimajo, pojavljajo pa se, a predvsem ker se 
dogajajo redko in jim nato sledi odprava, jim bistvenega pomena ne pripisujejo.  
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Energetska sanacija in prenova stanovanj iz naslova 
Evropske kohezijske politike 
 

V okviru »Operativnega programa Evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, družba 
Nepremičnine Celje d.o.o. v letih 2017 in 2018 
načrtuje kandidaturo za sofinanciranje dveh 
prednostnih naložb na področju energetske sanacije 
in izboljšanja urbanega okolja. 

 
Prednostna naložba 4.1: »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z 
energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 
stavbami in stanovanji, družba načrtuje izvedbo razširjenih energetskih pregledov izbranih 
večstanovanjskih objektov in izvedbo njihove celovite energetske sanacije, pri čemer bo 
zasledovala cilj prihranka energije vsaj 30 kwk/m2a. V okviru prednostne naložbe 6.3: 
»Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa, družba načrtuje izvedbo naložbe za prenovo 18 stanovanj na 
degradiranih območjih Mestne občine Celje.  
 
 

Pravila o zamenjavah stanovanj v lasti družbe 
 
Zaradi povečanja potreb in števila prošenj po zamenjavi stanovanj v lasti družbe, je bil 
sprejet Pravilnik o zamenjavah stanovanj v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o., s 
katerim urejamo zadevno področje. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se 
uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja so: poravnane obveznosti iz naslova 
najemnine in stroškov uporabe stanovanja. 
 
Med druge pogoje za zamenjavo stanovanja štejemo tudi: da je preteklo vsaj dve leti od 
sklenitve najemne pogodbe in da proti najemniku ne teče sodni postopek za izpraznitev 
stanovanja; stanovanje je po površini postalo premajhno zaradi povečanja števila 
družinskih članov najemnika; stanovanje je postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila 
družinskih članov in se najemnik želi preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje 
najemnine ter stroškov za uporabo stanovanja; stanovanje je zaradi bolezenskih, 
invalidnih ali starostnih razlogov najemnika oziroma njegovih članov, ki z njim prebivajo, 
postalo neprimerno.  
 
Najemnik, ki izpolnjuje pogoje za zamenjavo stanovanja, izpolni vlogo (najde jo na 
spletnem naslovu ali sedežu družbe) in jo posreduje na sedež družbe. V kolikor bo 
prosilec izpolnjeval pogoje za zamenjavo, bo izdana ustrezna odločba in uvrstitev na 
čakalno listo. Celoten pravilnik si lahko ogledate na spletni strani družbe. Dodatne 
informacije lahko dobite na e – poštnem naslovu darja.pavlina@celje.si in na sedežu 
družbe v času uradnih ur.  
 

mailto:darja.pavlina@celje.si
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