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Št.

MINISTRSTVA
955.

Shema za določanje odškodnine
za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi
izpostavljenosti azbestu

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpra‑
vljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 51/09) minister za delo, družino
in socialne zadeve objavlja

SHEMO
za določanje odškodnine za posamezne vrste
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravlja‑
nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 51/09) se odškodnina za posamezne
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi
po naslednji shemi:
Plaki parietalne plevre ali difuzne
zadebelitve plevre
Benigni plevralni izliv
Kronični plevralni izliv
Azbestoza
Pljučni rak, maligni mezoteliom in
drugi raki, ki so posledica izposta‑
vljenosti azbestu

Največ 13.394,74 eurov
Največ 14.573,47 eurov
Največ 17.393,41 eurov
Največ 23.507,07 eurov
Največ 46.991,55 eurov

2. člen
Ta shema začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2011
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
EVA 2011-2611-0034
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

POPRAVKI
956.

Popravek Odločbe o imenovanju
prof. dr. Arneta Marjana Mavčiča
in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam
namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje
v posameznih zadevah na Evropskem sodišču
za človekove pravice v Strasbourgu

Naslov Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana
Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam na‑
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mestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih
zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v
Strasbourgu, objavljene v Uradnem listu RS, št. 69‑3769/10
z dne 27. 8. 2010, se naslov popravi tako, da se pravilno
glasi: »Odločba o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana Mav‑
čiča, dr. Miodraga Đorđevića in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja
na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v
posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove
pravice v Strasbourgu«.
Št. 1/2011
Ljubljana, dne 23. marca 2011
Uredništvo

957.

Popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne ob‑
čine Ljubljana – izvedbeni del, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 78/10 z dne 8. 10. 2010, so bile ugotovljene redakcijske
napake, ki se popravijo tako, da se:
1. v enajstem odstavku 13. člena se besedilo »objekte z
namensko rabo« v obeh primerih pravilno glasi »objekte v EUP
z namensko rabo«;
2. v prvem stavku tretjega odstavka 35. člena se pred
kratico »EUP« doda predlog »v«;
3. v 1. d) točki prvega odstavka 40. člena se v besedilu
določbe črka »d)« nadomesti s črko »č)«;
4. v 33. točki 108. člena se pri navedbi objav v oklepaju za
besedo »razlaga« beseda »in« nadomesti z vejico in na koncu
doda »in 50/10«;
5. v Prilogi 2 za OPPN 54 se pod vrstico »do sprejema
velja« navedba akta »OPPN 109/07« pravilno glasi »OLN
109/07«;
6. v Prilogi 4 se v Preglednici z dopustnimi nezahtevnimi
objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora oznaka tretjega stolpca območij stanovanj namesto
»SSce« pravilno glasi »SSse«.
Št. 3504-4/2010-191
Ljubljana, dne 23. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

POPRAVEK
Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana
Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja
na seznam namestnikov izvoljenega sodnika
za odločanje v posameznih zadevah
na Evropskem sodišču za človekove pravice
v Strasbourgu
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958.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno
prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Ško‑
cjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP‑UPB‑1), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 110/10 z dne 31. 12. 2010, so bile ugo‑
tovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– UPB1, 102/07 in 109/09) dajem
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TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo
(PUP-UPB-1)
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Ško‑
cjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP‑UPB‑1) (Uradni list
RS, št. 110/10) se v 5. členu beseda »prejšnjega« zamenja z
besedo »četrtega«.
Št. 3500-0021/2008
Škocjan, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

959.

Popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB in naslednji) objavljam

POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list
RS, št. 48/10, 76/10, 81/10) se v 51. členu četrti odstavek
spremeni tako, da se pravilno glasi:
»(4) Velikost parcele za gradnjo enostanovanjske hiše
je minimalno 550 m2, na strmih in reliefno razgibanih legah je
velikost parcele za gradnjo stanovanjske hiše lahko tudi večja,
vendar ne večja od 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali
v primeru izvedbe geodetske odmere parcele pred uveljavitvijo
tega odloka je lahko parcela izjemoma tudi manjša, vendar ne
manjša od 250 m2.«
Št. 3500-16/2007-059
Gorenja vas, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

