
Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96) ter 19. člena 
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 30. seji dne 
21. 9. 1998 sprejel 

O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada 

Občine Šentjur pri Celju 

1. člen 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 17/98, v nadaljnjem besedilu: odlok). 

2. člen 

Zadnji odstavek 9. člena odloka se črta. 

3. člen 

Zadnja alinea 14. člena odloka se črta. 

4. člen 

15. člen odloka se črta. 

5. člen 

16. člen odloka se preštevilči v 15. člen. 
    15. člen odloka se spremeni tako, da glasi: 
    Župan ima naslednje pristojnosti: 
    – vodi in organizira poslovanje sklada, 
    – zastopa in predstavlja sklad, 
    – pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic, 
    – opravlja druga strokovna opravila v skladu z zakonom ter odlokom in statutom sklada, 
    – odgovarja za zakonitost poslovanja sklada. 
    Za opravljanje določenih nalog iz tega člena, lahko župan pooblasti delavca občinske uprave. 

6. člen 

17. člen odloka se preštevilči v 16. člen in spremeni tako, da glasi: 
    Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična dela, opravlja za sklad občinski upravni organ. 
Navedena dela lahko sklad poveri drugi domači pravni osebi. 

7. člen 

18. člen odloka se preštevilči v 17. člen odloka in spremeni tako, da glasi: 
    Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta. 
    Statut sklada določa: 
    – notranjo organiziranost sklada, 
    – način poslovanja sklada, 
    – naloge in pristojnosti organov sklada, 
    – postopek za sprejem in spremembe statuta, 
    – druga vprašanja, pomembna za delo sklada, 
    – pooblastilo za zastopanje, 
    – pravice, obveznosti in odgovornosti župana. 

8. člen 

19. člen odloka se preštevilči v 18. člen. 
    20. člen odloka se preštevilči v 19. člen. 



    21. člen odloka se preštevilči v 20. člen. 
    22. člen odloka se preštevilči v 21. člen. 

9. člen 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. 004-26/97-112 
Šentjur pri Celju, dne 22. septembra 1998. 

Predsednica 
    Občinskega sveta 

    občine Šentjur pri Celju 
    Tatjana Oset, prof. l. r. 

 


