
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je na svoji 33. 
redni seji dne 22.12.2016 sprejel  
 

 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PROGRAMA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

PRIDOBIVANJA OSKRBOVANIH STANOVANJ ZA STAREJŠE  
IN DOMOV ZA OSTARELE 

 
 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27.12.2013, spremenjen in 
dopolnjen Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24.12.2014, tako da se ta spremeni in sicer:   
 
Besedilo 2. točke v poglavju II.II Posojilni pogoji se spremeni in se sedaj glasi: 
 
» 2. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0,3 
        % in se obračunava na stanje glavnice. 
 
       Obrestna mera se spreminja enkrat letno in sicer 1.1. vsako leto na podatke o letnem 
       EURIBOR, objavljenem na prvi delovni dan v decembru preteklega leta. 
 
      Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen      
      negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za kredit in se šteje,  
      da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število  
      (pozitivna obrestna mera). 
 
      SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe 
      nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu 
      oziroma v poslovanju SSRS. 
 
     Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe. 
     Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila, vendar ne 
     kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 
     največ 25 let po podpisu posojilne pogodbe. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah. 
     SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe 
     nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu 
     oziroma v poslovanju SSRS.« 
 
 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad  
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