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Projekt vreden skoraj 17 milijonov evrov
Skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine

Celje je ocenjen na 16, 8 milijona evrov. Od tega
je Mestna občina Celje pridobila 5, 8 milijona evrov

evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj, občina pa je financirala tudi komunalno
ureditev zemljišča v vrednosti 1, 3 milijona evrov.

NOVA STANOVANJA ZA CELJANE

Stanovalci že naseljujejo
novo Singensko ulico
Dva bloka
od skupaj šestih so že

predali namenu.

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, je še dejal
Brvar.

Prva dva bloka novega stanovanjskega

naselja DN 10 sta

že zaključena in novo celjsko
Singensko ulico počasi že naseljujejo

prvi stanovalci. Kot je
poudaril Primož Brvar, direktor

družbe Nepremičnine Celje,
gre za največji projekt Mestne
občine Celje (MOC) in največji
stanovanjski projekt v zadnjih
20 letih. »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.
Z izgradnjo prve etape stanovanjske

soseske smo dokončali
50 od skupaj 142 stanovanj.
Prehojena pot od faze priprav
prostorskega načrta Dečkovo

Bloka so s prerezom traku odprli celjska podžupanja Breda Arnšek, direktor

družbe Nepremičnine Celje, Primož Brvar, direktor oddelka za finančne

institucije in izvajanje sklada skladov SID banke, Matjaž Stritih, in direktor

Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomir Remec. Prve ključe je

prevzela Alenka Pesjak (skrajno levo) Foto Uroš Urlep

Nova celjska Singenska ulica. Zaključek celotnega projekta je predviden decembra 2022. Foto Uroš Urlep

Namenjena so najemu
Vsa stanovanja so namenjena

najemu in ne za prodajo. V novi
soseski so tako neprofitna stanovanja,

stanovanja za mlade
družine, oskrbovana stanovanja,

del stanovanj je za osebe
z okvaro sluha in vida in del za
osebe z invalidskimi vozički.
Spomnimo, marca 2017 je
MOC prvič uradno napovedala
gradnjo stanovanjske soseske.

Avgusta 2019 se je začela

izgradnja komunalnega dela
infrastrukture, marca 2020 so

položili temeljni kamen. Dobro
leto po tem se v prva dva bloka
že vseljujejo stanovalci. Nova
Singenska ulica je dobila ime

po nemškem mestu Singen, s

katerim je Celje pobrateno od
leta 1990.

Nujno potrebna investicija
Celjska podžupanja Breda

Arnšek je poudarila, da je to
za Celje zgodovinski trenutek.
»Približno 400 Celjanov bo ob

zaključku projekta dobilo novi
dom. Gre za nujno potrebno
investicijo, saj je potreba po
javnih najemnih stanovanjih v

Celju res velika. Izjemno zadovoljni

smo, da smo projekt
kljub nezavidljivim razmeram

uspešno pripeljali do vmesne

etape, je poudarila podžupanja.
Ob tem je dodala, da se je

v Celju s pomočjo evropskega
denarja vse od leta 2004 zgodilo
ogromno.

Prva je ključe novega stanovanja

prejela Alenka Pesjak.
»Novo stanovanje je super.
Končno bomo lahko zaživeli
na pravi kvadraturi. Čakali
smo kar nekaj časa, prijavljali
smo se na razpise in leta 2019
smo bili na razpisu uspešni, je
dejala. Ključe bodo v kratkem

prejeli še ostali najemniki in v
družbi predvidevajo, da bodo v
roku treh tednov vsa stanovanja
naseljena.
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