
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi z odločbo 
ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 24/92) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 
34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 8. julija 1996 sprejel 

O D L O K 
    o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Šentjur pri Celju 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Za gospodarjenje z občinskimi stavbnimi zemljišči in namenskimi sredstvi za pridobivanje, urejanje in 
oddajanje stavbnih zemljišč se ustanovi Sklad stavbnih zemljišč občine Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: sklad). 

2. člen 

Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim 
statutom. 
    Sklad v okviru svoje dejavnosti posluje v imenu in za račun občine. 
    Za svoje obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem. 
    Sklad se vpiše v sodni register. 

II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA 

3. člen 

Na podlagi odlokov in sklepov, ki jih sprejme občinski svet, sklad izvaja politiko občine na področju 
pridobivanja, razpolaganja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za graditev, in sicer zlasti: 
    1. Financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih namenjenih za 
kompleksno graditev. 
    2. Ureja stavbna zemljišča. 
    3. Upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, ter razpolaga s 
temi sredstvi v skladu s svojim finančnim načrtom. 
    4. Oddaja nezazidana stavbna zemljišča. 
    5. Opravlja naloge, za katere ga pooblasti župan občine. 
    6. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

4. člen 

Sredstva sklada so: 
    1. Denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
    2. Denarna sredstva, pridobljena z oddajo stavbnih zemljišč investitorjem. 
    3. Denarna sredstva, zbrana iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča. 
    4. Druga sredstva. 
    Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin. 

5. člen 

Podrobnejšo organizacijo in delovanje sklada določi statut sklada, ki ga sprejme upravni odbor sklada in potrdi 
občinski svet. 

6. člen 

Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: Sklad stavbnih zemljišč Občine 
Šentjur pri Celju. 
    Sedež sklada je Mestni trg 10, Šentjur pri Celju. 

III. KONSTITUIRANJE IN UPRAVLJANJE SKLADA 

7. člen 



Sklad stavbnih zemljišč se konstituira z izvolitvijo upravnega odbora sklada, s sprejetjem statuta in 
vzpostavitvijo notranje organizacije organov sklada iz 8. in 9. člena tega odloka. 
    Konstituiranje sklada ugotovi s sklepom občinski svet. 
    Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka priglasi vpis sklada v sodni register strokovna služba Občine Šentjur 
pri Celju. 

8. člen 

Organi sklada so: 
    1. Upravni odbor sklada. 
    2. Komisija za oddajanje stavbnih zemljišč. 
    3. Stalna in začasna delovna telesa, ki se ustanovijo skladno s statutom sklada. 

9. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
    Upravni odbor sestavlja sedem članov. 
    Člane upravnega odbora imenuje OS izmed svojih članov za dobo 4 let. 
    Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani upravnega odbora. 

10. člen 

Sklad predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora sklada, v njegovi odsotnosti pa namestnik 
predsednika sklada. 
    Predsednik upravnega odbora sklada v okviru pooblastil, ki jih določa ta odlok in statut sklada, sklepa in 
podpisuje pogodbe za sklad. 
    Upravni odbor sklada lahko v okviru svojih pristojnosti pooblasti drugo osebo za zastopanje sklada. 
    Pristojnost in postopek sklepanja in podpisovanja pogodb ter drugih aktov strokovnega značaja je opredeljen s 
statutom. 

11. člen 

Župan občine lahko pooblasti sklad, da zaradi enotnega pristopa k določanju stroškov urejanja stavbnih 
zemljišč, izvaja to dejavnost tudi v območjih izven zazidalnih načrtov. 

12. člen 

Komisijo za oddajanje stavbnih zemljišč ter stalna in začasna delovna telesa imenuje upravni odbor sklada. 
Sestavo komisije, postopek in način njihovega imenovanja ureja statut sklada. 

13. člen 

Strokovna opravila za sklad in njegove organe opravljajo strokovni sodelavec za gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči in strokovne službe občinske uprave. 
    Posamezna strokovna dela, ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda drugemu 
strokovno usposobljenemu subjektu. 

14. člen 

Medsebojne finančne obveznosti, nastale zaradi dejavnosti sklada, urejata občina in sklad s posebnim 
dogovorom. 
    Finančno poslovanje poteka v skladu z zakonom o financiranju občin. 

IV. PROGRAMIRANJE IN FINANCIRANJE 

15. člen 

V skladu s sprejeto strategijo razvoja in politiko rabe prostora oblikuje sklad letni program dela in finančni 
načrt. Program dela sklada, finančni načrt in zaključni račun sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa jih 
občinski svet. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 



16. člen 

Sklad prevzema vse pravice in dolžnosti sklada stavbnih zemljišč ustanovljenega z odlokom Skupščine občine 
Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 34/85 in 40/87). 

17. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč z dne 25. 9. 1985 
(Uradni list SRS, št. 34/85) in z dne 15. 10. 1987 (Uradni list SRS, št. 40/87). 

18. člen 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. 012-30/96-2 
Šentjur pri Celju, dne 10. julija 1996. 

Predsednica 
    Občinskega sveta 

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

 


