IL
a temelju 30.elena Zakona 0 stavbnih zemljiscih (Ur. I. SR Siovenije st.
18/84, 32/85, 33/89, odloebe Ustavnega sodisca R Siovenije st. 24/92)
in 21. elena Statuta obeine Logatec (Logaske novice st. 4/95 in 7/95) je
Obcinski svet Obcine Logatec na svoji 21. in 22. redni seji sprejel

- namenska sredstva organizacij
nalnih objektov in naprav,
- krediti,

in skupnosti za graditev

komu-

- druga sredstva.
Sredstva iz prejsnjega odstavka tega clena se vodijo na racunu sklada.
Ill. KONSTITUIRANjE

o spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi Sklada stavbnih
zemJjisc ObCine Logatec (Ur. I. SRS st. 39/85)
l.elen
Spremeni in dopolni se Odlok 0 ustanovitvi Sklada stavbnih zemljisc
Obcine Logatec ( Ur.l. SRS st. 39/85), tako da ta se v celoti glasi:
I. SPLOSNE DOLOCBE
1. eJen
Za zadovoljevanje
skupnih potreb in interesov obeanov na podrocju
pridobivanja stavbnih zemljisc, razpolaganja s stavbnimi zemljisei, urejanja stavbnih zemljise na obmocju Obeine Logatec ter upravljanja z
denarnimi sredstvi, ki so namenjena za pridobivanje in urejanje stavbnih
zemjjisc, je v Obcini Logatec ustanovljen SKLAD STAVBNIH ZEMLJI5C
OBClNE LOGATEC (v nadaljevanju: sklad) in sicer z Ocllokom 0 ustanovitvi sklada stavbnih zemljisc obcine LOGATEC, ki ga je sprejela
Skupscina obcine Logatec.
Ustanovitev sklada je vpisana v sodni register dne 10. 3. 1987,s sklepom
srg 1228/86, pod stevilko registrskega vlozka 4/11/00, pri sedanjem
Okroznem sodiseu v LjubJjani.
2. elen
Ime sklada je: SKLAD STAVBNIH ZEMLJI5C OBCINE LOGATEC.
Sedez sklada je v Logatcu, Trzaska 15. Sklad je pravna oseba s pravicami
in obveznostmi, ki so dolocene z zakonom, stem odlokom ter njegovim
statutom.
3. elen
Za obveznosti v pravnelll prometu odgovarja sklad s sredstvi, s katerimi
razpolaga. Skiad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora v
mejah pooblastil, ki jih doloca Odlok 0 sprelllelllbah in dopolnitvah
odloka 0 ustanovitvi Sklada slavbnih zemljisc Obcine Logatec in Statut
Obeine Logatec ter opravlja druge naloge, ki jih doloea Statut sklada ali
za katere ga izrecno pooblasti upravni odbor sklada.
II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. elen
Sklad opravlja naslednje naloge:
- financira pridobivanje
obcine,

in urejanje stavbnih zemljisc na obllloeju

ureja stavbna zemljisca na obmocju obcine,
sprejellla investicijske prograllle urejanja stavbnih zelllijisc
obmocju obcine,

na

skrbi za izvajanje investicijskih progralllov urejanja stavbnih
zelllijisc, odloca 0 oddaji investicijskih del izvajalcem, ter
sprelllija izvajanje investicijskih programov,
oddaja nezazidana stavbna zemljisca, s katerimi upravlja
.obeina,
odsvaja nepremicnine,
2/3 vecino,

ce

0

tem sprejllle sklep Obcinski svet z

upravlja z denarnirni sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in
urejanje stavbnih zemljisc ter razpolaga·s temi sredstvi skladno s
financnim naertom sklada,
opravlja druge naloge, ki jih doloca zakon, statut obcine in
drugi predpisi ter akti obcinskega sveta.
5. eJen
Sredstva sklada so:
- dotacija iz proracuna obcine in sredstev, pridobljenih iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljisc ter iz prispevkov investitorjev k stroskom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljisca,
- denarna sredstva, pridobljena
nega zemljisca investitorjem,

z oddajo oziroma prodajo stavb-

IN UPRAVLjANjE SKLADA
6. elen
Sklad stavbnih zemljise je konstituiran z izvolitvijo upravnega odbora
sklada in sprejetjem statuta sklada.
7. elen
Organi sklada so:
- upravni odbor sklada,
- komisija za oddajanje stavbnega zemljisca.
- stalna in zacasna delovna telesa, ki jih doloca statut sklada.
8. eJen
Podrobnejso organizacijo in nacin delovanja sklada doloca njegov statuI.
Statut sklada stavbnih zemljisc sprejme upravni odbor sklada z vecino
glasov vseh clanov upravnega odbora.
Na statut sklada daje soglasje Obcinski svet Obcine Logatec. Sklad mora
uskladiti statut najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
9. elen
Upravni odbor sklada je najvisji organ upravljanja sklada. Pristojnosti in
nacin del a upravnega odbora sklada ureja statuI.
10. elen
Upravni odbor sklada ima predseclnika, podpredsednika in pet clanov.
Clane Upravnega odbora imenuje Obcinski svet Obcine Logatec izrned
elanov Obeinskega sveta za dobo 2 let.
Postopek za imenovanje
predsednika,
podpredsednika
in clanov
upravnega odbora izvede komisija za mandatna vprasanja, volitve,
illlenovanja Obcinskega sveta v skladu s Statutom Obcine Logatec in
Poslovnikom Obcinskega sveta.
Predsednik in ciani upravnega odbora sklada so za svoje delo odgovorni
Obcinskemu svetu Obeine Logatec.
11. elen
Zakonitost del a in financnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor
Obcine Logatec.
12. elen
Letni program dela sklada, njegov financni naerl in letno porocilo sprejme
upravni odbor sklada, potrjuje pa ga Obeinski svet Obcine Logatec.
13. elen
Administrativno tehnicna opravila opravlja obcinska uprava, ce sklad
nima lastne administrativno tehncine sluzbe.
S posebno pogodbo, ki jo skleneta upravni odbor sklada in zupan po
predhodnem soglasju Obcinskega sveta, se dolocijo obseg in vrsta nalog
ter sredstva za delo, ki jih obcinska uprava opravlja za ski ad.
Posamezna strokovna del a, zlasti tehnicne narave, ki so povezana z
dejavnostjo ski ada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno
usposobljeni organizaciji, druzbi oziroma podjetju, ali jih opravlja sam
s svojimi delavci.
IV. KONCNI DOLOCBI
14. elen
5 stavbnimi zemljisci, s katerimi razpolaga Obcina Logatec, je sklad prieel
razpolagati z dnem uveljavitve Odloka 0 uSlanovitvi Sklada stavbnih
zemljisc Obcine Logatec (Ur. I. SRS st. 39/85) in z dnem konstituiranja
sklada.
15. elen
Ta Odlok 0 spremernbah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi Sklada
stavbnih zemljisc Obcine Logatec zaene veljati 15. dan po objavi v
Logaskih novicah.
51.012-9/96
Logatec, dne 03.12.1996
Predsednica obcinskega sveta Obcine
Logatec
Sonja MIHELCIC, dipl.iur., I.r.

