
Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni 
list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 25. avgusta 
1997 sprejel spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva (Uradni list 
RS, št. 21/92) tako, da v prečiščenem besedilu glasi 

O D L O K 
    o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se ustanovi Sklad za razvoj malega gospodarstva v Občini Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: 
sklad) in določi njegova dejavnost, pristojnosti, organizacija in način dela. 

2. člen 

Namen sklada je pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, še zlasti: 
    – vzpodbujanje in pospeševanje konkurenčnosti malega gospodarstva, 
    – uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva, 
    – ustanavljanje in razvoj enot obrti in podjetništva z visoko stopnjo inovativnosti in enot, katerih dejavnost 
oziroma programi vplivajo na razvoj in promocijo občine v širšem prostoru, 
    – ustanavljanje ter razvoj enot obrti in podjetništva, ki so energetsko varčne in uvajajo ekološko čiste 
tehnologije, 
    – povečevanje zaposlovanja delavcev v malem gospodarstvu na podlagi novih kvalitetnih programov. 

3. člen 

Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem odlokom in statutom 
sklada. 
    Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. 
    Za svoje obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem. 

II. IME IN SEDEŽ SKLADA 

4. člen 

Ime sklada je: Sklad za razvoj malega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju. 
    Sedež sklada je: Šentjur, Mestni trg 10. 
    Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada. 
    Strokovna dela za sklad opravlja občinska uprava Občine Šentjur pri Celju. 

III. ORGANI SKLADA 

5. člen 

Organi sklada so: 
    – upravni odbor in 
    – nadzorni odbor. 

6. člen 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 7 članov. 
    Člane sklada imenuje občinski svet. 

7. člen 

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in na svojih sejah odloča o vseh bistvenih vprašanjih 
poslovanja in delovanja sklada. 
    Upravni odbor opravlja naslednje naloge: 
    – sprejema letne in srednjeročne finančne načrte, 



    – imenuje in razrešuje predsednika upravnega odbora sklada, 
    – sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil, subvencij oziroma jamstev, 
    – sprejema naložbeno politiko in kriterije za plasmaje sredstev sklada, sprejema zaključni račun in letno 
poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada, 
    – sprejema statut sklada, 
    – opravlja druge naloge, določene v statutu sklada. 

8. člen 

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje tri člane. 
    Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finančno poslovanje sklada samostojno 
ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij. 
    Člane nadzornega odbora imenuje za dobo štirih let občinski svet. 
    Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu. 

9. člen 

Občinski svet daje soglasje k statutu sklada, letnemu finančnem načrtu oziroma planu dela sklada, zaključnem 
računu sklada oziroma poročilu o poslovanju. 

10. člen 

Sklad z vsakoletnim planom opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. 

11. člen 

Na podlagi plana nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt, s katerim opredeli potrebna sredstva 
za izvajanje teh nalog in višino sredstev za delovanje sklada. 
    Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb in z drugimi prihodki. 

IV. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA 

12. člen 

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo: 
    – iz občinskega proračuna, 
    – iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem, 
    – s kreditnimi sredstvi in vložki domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, 
    – iz drugih sredstev, namenjenih za razvoj malega gospodarstva, 
    – iz drugih virov (npr. dotacije, darila). 

13. člen 

Delovanje sklada se podrobneje uredi s statutom, ki ga sprejme upravni odbor sklada. 

14. člen 

Pogoje in postopek dodeljevanja sredstev sklada se določi s pravilnikom o dodeljevanju posojil za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šentjur pri Celju, ki ga sprejme upravni odbor sklada. 

V. USTANOVITEV SKLADA 

15. člen 

Sklad pridobi pravno in poslovno sposobnost z dnem vpisa v sodni register. 

16. člen 

Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta na seji upravnega odbora. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 



17. člen 

Prvo imenovani upravni odbor Sklada za razvoj malega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju opravlja posle 
do izvolitve novega upravnega odbora. 

18. člen 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

19. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva, 
Uradni list RS, št. 21/92. 
 
 
Št. 004-21/97-112 
Šentjur pri Celju, dne 27. avgusta 1997. 

Predsednica 
    Občinskega sveta 

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

 


