Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0013/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2270.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 –
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1784
k. o. 2333 TEMNICA
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA, ki v naravi
predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 75/15, 189/21) kot javna pot JP 760702 Križišče–Dolenjski
Konec – križišče.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica – občinska javna cesta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0014/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2271.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Miren Kostanjevica

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 –

Št.

90 / 5. 7. 2022 /

Stran

6913

ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – ZDeb) in 17. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
Za javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Miren
- Kostanjevica se določijo nepremičnine, ki so v lasti Občine
Miren - Kostanjevica in so namenjene kulturi, in sicer v:
– katastrski občini 2325 Miren del stavbe 400-8 do celote
(1/1), v naravi prostor knjižnice v Mirnu;
– katastrski občini 2328 Opatje selo parcela št. 1/227
do celote (1/1), v naravi zemljišče in stavba Pomnika miru na
Cerju;
– katastrski občini 2328 Opatje selo parcele št. 3572,
3651/1 in 3651/3, vse do celote (1/1), v naravi zemljišče in
stavba Hiše opajske tradicije.
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi
oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku, ki
je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
2. člen
Nepremičnine, navedene v prvem odstavku prejšnjega
člena, se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0015/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

NOVA GORICA
2272.

Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki
v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1;
Uradni list RS, št. 41/04, s spremembami), 3., 7., 32., 33.
in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS;
Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, s
spremembami), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15,
s spremembami), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17,
60/18), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, s spremembami), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, s spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 7/03, s spremembami)
ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel

Stran

6914 /

Št.

90 / 5. 7. 2022

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih
javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 157/20) se v 21. členu šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Nova Gorica lahko izvajalec zbiranja proti plačilu organizira tudi zbiranje manjših količin gradbenih in drugih odpadkov, katerih
zbiranje ne sodi v gospodarsko javno službo. Občina lahko
uporabnikom, ki so fizične osebe in predhodno izpolnijo vlogo, subvencionira odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov.
Vlogo lahko izpolni uporabnik, ki je lastnik ali solastnik objekta
(stanovanjski objekt, manjši pomožni kmetijski objekt, lopa,
drvarnica ipd.). Oddajo azbestnih odpadkov in njihovo količino
potrdi uporabnik ter krajevna skupnost, na območju katere se
ti odpadki nahajajo.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-8/2020-7
Nova Gorica, dne 16. junija 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2273.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem
mladim

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 –
ZDUPŠOP), Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15), 154. člena
Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17
– odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO in 90/21), 7. in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) ter v skladu z Stanovanjskim
programom Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova
Gorica je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 16. junija 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
najemnih stanovanj v najem mladim
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem
mladim (Uradni list RS, št. 125/20) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem
pravilnikom, na podlagi javnega razpisa.
(2) Najemna stanovanja se dodelijo trem skupinam prosilcev:
1. mladim posameznikom,
2. mladim parom in
3. mladim družinam,
načeloma v enakih deležih, v nasprotnem primeru SS MONG v
javnem razpisu posebej utemelji spremembo deleža stanovanj
za določeno skupino.
(3) Za mladega posameznika po tem pravilniku se šteje
odrasla oseba, ki je na dan objave javnega razpisa stara vsaj
18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 29. letom).
(4) Za mlad par po tem pravilniku se štejeta odrasli osebi,
ki na dan objave javnega razpisa živita v partnerski zvezi, ki jo
urejajo predpisi s področja družinskih razmerij in partnerske
zveze in sta na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let
in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem
besedilu: stari med 18. in 29. letom).
(5) Za mlado družino po tem pravilniku se šteje družina
v skladu s predpisi s področja družinskih razmerij z vsaj enim
otrokom, ki ga je dolžna družina preživljati, in pri kateri je edini
(v primeru enostarševske družine) ali sta oba od staršev na dan
objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega
razpisa manj kot 36 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in
35. letom). V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje
tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo
prvega otroka.
(6) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje otrok,
posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika, partner v partnerski
zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi.«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– da je star, kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika,«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo »(tudi po
dopolnitvi 30. leta starosti)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2020-5
Nova Gorica, dne 16. junija 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2274.

Sklep o delnem povračilu stroškov
za organiziranje in financiranje volilne
kampanje za lokalne volitve 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –

