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Šafarsko, 10. 6. 2021 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RAZKRIŽJE 
 

 
ZADEVA:         PREDLOG ODLOKA  O RAZGLASITVI GOZDA ZA GOZD S POSEBNIM NAMENOM V OBČINI 

RAZKRIŽJE  
  
PREDLAGATELJ:  Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje 
  
POROČEVALEC/KA: Monika Holc, Občinska uprava  
  
PRAVNA OSNOVA: Zakon o gozdovih (ZG; UL RS, št. 30/1993 in spremembe), Statut Občine 

Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo)  (UL RS, št. 41/2021). 
  
NAMEN: Obravnava in sprejem 
  
PREDLOG SKLEPOV:  

1.  
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v 
Občini Razkrižje. 
 

2.  
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

1. Razlogi za sprejem odloka: 

ZG v 44., 45. in 46. členu določa, da se gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, 
turistična, poučna, higiensko-zdravstvena ali estetska funkcija, lahko razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom, razglasijo pa se s predpisom lokalne skupnosti, če je izjemno poudarjenost funkcij gozda v 
njenem interesu.  
 
Občina Razkrižje ima na območju, ki je predmet opredelitve gozda s posebnim namenom, vzpostavljeno 
Pot naravne in kulturne dediščine Razkriški kot. Razkriški kot je v letu 2019 tudi prejemnik bronastega 
znaka Slovenia Green. Zato je pomen opredelitve tega območja kot gozda s posebnim namenom v občini 
Razkrižje še toliko pomembnejša. 
 
2. Cilji in načela predlaganega odloka: 

Cilj odloka o razglasitvi gozda s posebnim namenom je določiti režim gospodarjenja s takim gozdom, 
izvajalca tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega 
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režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme gozda s posebnim namenom.  
 
S predloženim odlokom se omeji tudi uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu 
na način, da ima lastnik pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do odškodnine po 
predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da mu lokalna skupnost, ki je gozd razglasila za gozd s 
posebnim namenom, ta gozd odkupi. Če lastnik to zahteva, je lokalna skupnost, ki je gozd razglasila za 
gozd s posebnim namenom, dolžna odkupiti ta gozd. Omenjeno se nanaša tudi na uveljavljanje 
predkupne pravice.   
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun: 

 
Z odkupom gozdov od zasebnih lastnikov in večjo intenzivnostjo urejanja tega prostora se bo povečal 
tudi obseg opremljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov ter obseg del, neposredno povezanih z 
gospodarjenjem z gozdom. Povečanemu obsegu del bo potrebno prilagoditi mehanizme oddaje del 
usposobljenim izvajalcem. 
 
Razglasitev gozda za gozd posebnega pomena bo prinesla rešitev marsikaterega problema tako sedanjih 
lastnikov gozdov kot tudi gozda samega. Posledica uveljavitve predlaganega odloka pa bodo za Občino 
Razkrižje tudi povečane finančne obveznosti. To so stroški za odškodnine in nadomestila lastnikom, za 
investicije in vzdrževanje infrastrukturnih objektov, za izvedbo gozdnogojitvenih in varstvenih del, za 
posek in spravilo, ter nenazadnje tudi za intenzivne stike z javnostjo.  
 
Pripravila: 
OBČINSKA UPRAVA 
Monika Holc, l. r.  

Stanko Ivanušič, l. r. 
ŽUPAN 

 
 

Priloga; 
- Predlog Odloka o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v občini Razkrižje –dopolnjen 

10.6.2021. 
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Predlog  - dopolnjen 10.6.2021 
 

Na podlagi 2. odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (ZG; UL RS, št. in spremembe) in 14. člena Statuta Občine 
Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (UL RS, št. 41/2021) je Občinski svet Občine Razkrižje na _____ seji dne 
___________ sprejel naslednji 

 

ODLOK 

o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v občini Razkrižje 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se gozd, po katerem poteka Pot naravne in kulturne dediščine Razkriški kot, razglasi za gozd s 
posebnim namenom. določi režim gospodarjenja z njim, izvajalec tega režima in zavezanec za zagotovitev 
sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in 
opreme gozda s posebnim namenom.  

 
2. člen 

 
Gozd s posebnim namenom obsega zemljišča parc. št. : 
 
258, 268, 274/1, 275, 276/2, 276/1, 387, 390, 395, 398, 399, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 
404, 405, 412, 417, 418/1, 418/2, 421, 424, 426/1, 426/4, 428/2, 428/4, 431/5, 431/4, 432/2, 434/2, 435/1, 
437, 438, 443, 444/1, 444/2, 447, 448/1, 448/2, 453/4, 453/8, 454 vse k.o. Šafarsko; 
 
11, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 18/1, 16/6, 18/2, 19, 20, 33/1, 21, 32/5, 104, 22, 31/3, 
103/1,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 121/1, 124/1, 124/2, 134, vse k.o. Gibina. 
 

3. člen 
 

Namen razglasitve gozda za gozd s posebnim namenom je, da se ohrani njegova zaščitna, rekreacijska, 
turistična, poučno higiensko – zdravstvena in estetska funkcija. 
 

4. člen 
 

Dovoljena je odstranitev, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prizidava in nadzidava obstoječih 
objektov, ki ne posegajo v krajinsko podobo in omogočajo boljše varovanje gozda. 

 
5. člen 

 
Ureditev gozdov s posebnim namenom, ki obsega ureditev učnih, rekreacijskih, poučnih poti, počivališč, 
sedišč, razgledišč in podobno ter oprema gozdov s posebnim namenom, kot so postavitev informativnih, 
usmerjevalnih in izobraževalnih tabel, postavitev klopi, učil, igral in podobno, se določi s programom ureditve 
in opreme gozdov s posebnim namenom, ki ga pripravi uprava Občine Razkrižje. 
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6. člen 
 

Zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali 
posebnega režima ureditve in opreme gozda s posebnim namenom, je Občina Razkrižje. 

7. člen 
 

Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj, to je Občina Razkrižje, dolžna 
odkupiti. 

 
8. člen 

 
V skladu s 47. členom Zakona o gozdovih ima Občina Razkrižje predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s 
tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom. 
 

9. člen 
 

Odkupna cena se določi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Osnovo za določitev cene predstavlja 
cenitev sodno zapriseženega cenilca gozdarske stroke. 
 

10. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

11. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

Številka:  007-__/2019 

Šafarsko, dne  _____________________ 

Občina Razkrižje 

Stanko IVANUŠIČ 

župan 

 


