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         Hitri postopek  
Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih 
ZG (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne__________sprejel 

 

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu Panovec 

 
 

1. člen 
V Odloku o mestnem gozdu Panovec (Uradni list RS, št. 58/09) se: 

- sedmi odstavek. 2. člena spremeni, tako, da se novo besedilo v celoti glasi: » (7) 
Komisija za Panovec (v nadaljevanju: Komisija) obravnava in zavzema stališča 

do nastalih konfliktov v Panovcu in do izkazanih potreb po dodatnih delih ter v 
zvezi s tem predlaga ukrepe ţupanu Mestne občine Nova Gorica. Ta tudi imenuje 
komisijo za čas svojega mandata. Po enega člana komisije predlagajo Zavod za 
gozdove Slovenije, Zavod za varstvo narave, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Zveza lovskih druţin Gorica in Javni zavod za šport Nova 
Gorica, enega člana izbere ţupan izmed zainteresirane javnosti, član komisije pa 
je tudi delavec občinske uprave, zadolţen za kmetijstvo oz. gozdarstvo.«; 

- v drugi alineji prvega odstavka 5. člena za številko 7 črta beseda »in« ter doda 
vejica, za številko 8 pa se doda vejica in besedilo »18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24.«; 

- v četrtem odstavku 7. člena besedi »Kasneje mora« nadomesti z besedilom 
»Izvajalec mora po zaključku del«; 

- v peti alineji 12. člena za besedo »krmišč« postavi pika, vejica ter besedilo »preţ 
in izvajanje lova (na območju I, III in IV)« pa se črtajo; 

- v deseti alineji 12. člena za besedo »gozdovi« doda besedi »in divjadjo«; 
- v 15. členu številka 9 nadomesti s številko 10; 
- 17. člen preštevilči v 16. člen. 

 
2. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka: 007-14/2008-7 
Nova Gorica, 

Matej Arčon  
ŢUPAN 

 



 

 
OBRAZLOŽITEV 

spremembe odloka o mestnem gozdu Panovec 

 
(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembi odloka 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v juliju 2009 sprejel Odlok o mestnem gozdu 
Panovec (Uradni list RS, št. 58/09). Odlok predvideva imenovanje komisije, ki v primeru 
konfliktov in izkazane potrebe po dodatnih delih predlaga ţupanu izvedbo primernih 
ukrepov. Komisija naj bi zagotovila kar najširše soočenje mnenj različnih uporabnikov 
mestnega gozda ter pripravljala predloge takih ukrepov, ki bodo v čim večji meri 
zadovoljili različne interese. Primerno je, da v to komisijo svoja člana imenujeta tudi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter Zveza lovskih druţin Gorica. Za 
zastopanje interesov rekreativcev se predvideva, da enega člana predlaga Javni zavod 
za šport, enega pa ţupan imenuje izmed zainteresirane javnosti. Veljavni Odlok nadalje 
prepoveduje izvajanje lova na lovni površini dela gozda, za katero je Lovska druţina 
Gorica z Direktoratom za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano podpisala koncesijo za upravljanje lovišča. Prepoved izvajanja 
lova je v neposrednem nasprotju z določili Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 
16/04 s spremembami tako, da ga je potrebno z njim uskladiti. V odloku je potrebno 
izvesti tudi nekaj redakcijskih posegov, da se odpravijo napake in preprečijo morebitne 
nejasnosti, do katerih bi zaradi njih prišlo. 
(2) Cilji, ki jih želimo doseči s spremembo odloka 

S spremembo odloka ţelimo povečati stopnjo demokratičnosti njegovega izvajanja, 
povečati stopnjo jasnosti odloka, ga uskladiti z zakonom in tako omogočiti trajnostno 
gospodarjenje z gozdom in divjadjo na območju Panovca. 
(3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na področju 

Pravno podlago za spremembo odloka predstavljata Zakon o gozdovih ter Zakon o 
divjadi in lovstvu. Urejanje razmer sledi načelom trajnostnega gospodarjenja z gozdom in 
divjadjo. 
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s spremembo odloka 

S spremembo odloka bodo vzpostavljeni pogoji za bolj jasno in pregledno izvajanje 
odloka ter za trajnostno gospodarjenje z gozdom in divjadjo na območju mestnega gozda 
Panovec. 
(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s spremembo odloka 

Sprememba odloka o mestnem gozdu Panovec ne bo povzročila nikakršnih neposrednih 
materialnih obveznosti za proračun Mestne občine Nova Gorica. 
 
Skladno s 65. členom v zvezi z 2. odstavkom 64. člena Poslovnika Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 20/02), predlagam sprejem navedenega odloka po hitrem 
postopku z utemeljitvijo, da gre za manj pomembne spremembe oz. dopolnitve odloka. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženo 
spremembo odloka obravnava in sprejme. 

 
 
Pripravil: 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje in prostor 
 Matej Arčon 

ŢUPAN 


