
 
 
 
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je na svoji seji 
dne 5.10.2009 sprejel 
 
 
 

SPREMEMBE 
JAVNEGA RAZPISA – PROGRAMA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

PRIDOBIVANJA OSKRBOVANIH STANOVANJ ZA STAREJŠE, DOMOV ZA OSTARELE 
IN ŠTUDENTSKIH DOMOV, 

 
 
 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 137-139/2006 z dne 29.12.2006, tako da se ta 
spremeni in sicer:  
 
Besedilo 3. točke I. poglavja – višina sredstev za izvajanje tega programa v Javnem razpisu 
– programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, 
domov za ostarele in študentskih domov se spremeni in se sedaj glasi: 
 
»Predvidoma je za realizacijo tega razpisa namenjenih 14.576.369,75 EUR, s porabo v letih 
2009, 2010 in 2011. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS 
odobrena vsa predvidena sredstva oziroma do preklica.«.  
 
Spremeni se tudi 1. točka II. Poglavja – Posojila v Javnem razpisu – programu za 
sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov za ostarele 
in študentskih domov in se sedaj glasi: 
 
»Posojila SSRS po tem programu, ki se v njegovem II. Poglavju šteje kot razpis posojil 
skladno s 14. členom splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS 119/00, 28/2001), so namenjena pridobivanju: 

1. oskrbovanih stanovanj, 
2. domov za ostarele, 
3. študentskih domov  
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo s katero se pridobijo nove kapacitete v točkah a), b) in 
c) ter z nakupom, vse v letih 2009, 2010 in 2011.«.  
 

Prav tako se spremeni tudi drugi odstavek 3. točke II. II Poglavja – Posojilni pogoji  v Javnem 
razpisu – programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za 
starejše, domov za ostarele in študentskih domov in se sedaj glasi: 

 
»V primeru iz točk e), f) in g) mora biti nepremičnina  vredna najmanj dvakrat toliko kot 
zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je 
bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letih 2009, 2010 in 2011, za ostale 
nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik 
sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo.«.  
 
Spremeni se tudi tretji odstavek 1. točke III. Poglavja – Soinvestitorstvo  v Javnem razpisu – 
programu za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov 
za ostarele in študentskih domov in se sedaj glasi: 

 



»SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte novogradnje in celovite rekonstrukcije, s 
katerimi se pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj ter nakup 
oskrbovanih stanovanj, vse z napovedanim začetkom v letu 2009, 2010 in 2011, pod pogoji, 
navedenimi v nadaljevanju tega razpisa«.  
 

 
 
 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
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