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              Hitri postopek 
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec 

 

 

 
1. člen 

 
V 12. členu Odloka o mestnem gozdu Panovec (Uradni list RS, št. 58/09 in 33/11) se 
črta: 
- v četrti alineji vejica in besedilo »skupni lovi« in 
- peta alineja.   

 
 

2. člen 
 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 
Nova Gorica,                           Matej Arčon 
         ŽUPAN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230


 

Številka: 007-14/2008-14 
Nova Gorica, 19. julija 2018 

 

 
O B R A Z L O Ž I T E V  

predloga Odloka o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec 
 
 

1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah odloka 
o mestnem gozdu Panovec (v nadaljevanju: predlog odloka) 

 

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – 
ZON-C in 31/18, v nadaljevanju: ZDLov-1) določa, da z divjadjo upravlja Republika 
Slovenija ter da upravljanje obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in 
spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja. ZDLov-1 določa še, da 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega tudi lov divjadi ter tudi, da z divjadjo v loviščih 
trajnostno gospodarijo lovske družine. Skladno z ZDLov-1 načrte upravljanja z divjadjo 
izdelujeta Zavod za gozdove Slovenije (načrti lovsko upravljalskih območij) oziroma 
upravljalci lovišč (letne načrte za posamezno lovišče). Iz vsega navedenega tako izhaja, 
da je režim upravljanja z divjadjo določen z ZDLov-1 in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi in je v pristojnosti države.  
 

2) Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom predloga odloka: 
 
S predlaganim odlokom želimo dosedanji odlok, v delu, ki se nanaša na lov in upravljanje 
z divjadjo,  uskladiti z določbami ZDLov-1.. Poleg tega smo bili s strani Lovske zveze in 
Lovske družine Gorica, Zavoda za gozdove in tudi občanov v zadnjem času obveščeni, 
da divji prašiči s svojo številčno prisotnostjo predstavljajo resno motnjo pri izvajanju 
ostalih dejavnosti na področju mestnega gozda. Divji prašič poleg občutka ogroženosti 
ostalih uporabnikov tega prostora povzroča tudi veliko škodo na kmetijskih površinah v 
okolici gozda. Predlagane spremembe bodo tako omogočile izvajanje lova skladno s 
predpisi o lovstvu ter načrti upravljanja z divjadjo.   
 

3) Pravne podlage: 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-
1, 115/06 –ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – 
ZGGLRS in 77/16); 

 Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – 
ZON-C in 31/18)  

 
4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

 
S sprejemom odloka se dejavnosti, ki so bile z odlokom opredeljene kot prepovedane 
dejavnosti, usklajujejo z veljavno zakonodajo. Glede na to, da postavitev krmišč in skupni 
lov ureja ZDLov-1 in njegovi podlagi izdani predpisi in dokumenti, je bilo potrebno 
navedene prepovedane dejavnosti iz odloka črtati. S tem bo omogočeno tudi izvajanje 
lova skladno s prej omenjenimi akti. 
 

5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1407


 

S sprejetjem odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale materialne 
obveznosti.    
 

6) Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: / 
Takih okoliščin ni. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava Odlok o 
spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec in ga sprejme.   
         
                                                                                                                                                                         
Pripravil: 
         Matej Arčon 
mag. Vesna Mikuž, direktorica                                         ŽUPAN    
 
Vanda Mezgec, vodja službe za okolje in prostor 
 
Zdenka Kompare, višja svetovalka za kmetijstvo 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno-premoženjske službe 


