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sprejem odloka SD PUP na občinskem 
svetu 30 dni

skupaj 291 dni
10 mesecev

4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo sm ernice za 

načrtovane prostorske ureditve

Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki 
podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove 
pristojnosti, so:

– Družba za avtoceste v RS, d.d.
– Ministrstvo za kulturo, direktorat za kulturno dediščino,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo 

mesto,
– Komunala Novo mesto d.o.o.,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

področje upravljanja z vodami,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto,
– Elektro Celje d.d.,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje,
– Telekom, PE Novo Mesto, Sektor za upravljanje TK 

omrežja,
– Občina Škocjan – ceste,
– Geoplin plinovodi d.o.o.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP 

Občine Škocjan ugotovi, da je treba pridobiti dodatne smernice 
in mnenja, se te pridobijo naknadno v tem postopku.

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem  priprave spre-

m em b in dopolnitev PUP

Naročnik, investitor in pripravljalec sprememb in dopol-
nitev PUP Občine Škocjan je Občina Škocjan. Načrtovalec bo 
izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni 
list RS, št. 128/06 in spremembe).

6. Veljavnost sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3500-0021/2008
Škocjan, dne 4. septembra 2009

Župan 
Občine Škocjan 
Anton Zupet l.r.

VLADA

3147. Uredba o sprem em bah Uredbe o izvajanju 
Zakona o jam stveni shem i Republike Slovenije 
za fizične osebe

Na podlagi 5. člena Zakona o jamstveni shemi Republike 
Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 65/09) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o sprem em bah Uredbe o izvajanju Zakona  
o jam stveni shem i Republike Slovenije  

za fizične osebe

1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republi-

ke Slovenije za fizične osebe (Uradni list RS, št. 65/09) se v 
drugem odstavku 3. člena črtata prva in šesta alinea, na koncu 
pete alinee pa se vejica nadomesti s piko.

2. člen
V prvem odstavku 17. člena se v tretji alinei črta besedilo 

»s preverjanjem dokumentacije kreditov«.

3. člen
V drugem odstavku 24. člena se številka »2009« nado-

mesti z besedama »tekočega leta«.

4. člen
V prvem odstavku 27. člena se beseda »sklenitve« nado-

mesti z besedama »prejema sklenjene«.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-60/2009/4
Ljubljana, dne 7. septembra 2009
EVA 2009-1611-0149

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik


