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Zadeva: Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – mnenje 

Informacijskega pooblaščenca  

Zveza: Vaše zaprosilo in gradivo z dne 24. 4. 2014  

 

 

Spoštovani!  

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1) daje predhodna mnenja 

ministrstvom, drţavnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim drţavnim organom ter 

nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi 

predpisi, ki urejajo osebne podatke. S spodnjim mnenjem se odzivamo na predlog Zakona o gospodarjenju z 

gozdovi v lasti Republike Slovenije; EVA 2014-2330-0163 (v nadaljevanju: predlog zakona).  

 

 

Iz predloţenega gradiva izhaja, da je namen predlaganega zakona zagotoviti učinkovitost upravljanja z 

drţavnimi gozdovi, v obdobju sanacije ţledoloma pa tudi omogočiti hitrejše izvajanje potrebnih sanacijskih del v 

gozdovih. Republika Slovenija ima v lasti ca. 255.000 ha gozdov, od tega z 235.000 ha upravlja Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, pri tem pa dejansko vsa dela, povezana z izkoriščanjem 

gozda, izvajajo drugi izvajalci (koncesionarji).  

Predlog zakona predvideva ustanovitev gospodarske druţbe, katere naloga bi bil delna stabilizacija trga z 

gozdno lesnimi sortimenti. Na druţbo Slovenski gozdovi naj bi se v roku 30 dni po ustanovitvi v upravljanje 

prenesli vsi gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije, in s katerimi bo do tega roka upravljal Sklad. Obstoječa 

koncesijska razmerja na gozdovih v upravljanju Sklada naj bi se ohranila do izteka veljavnosti koncesijskih 

pogodb. Po izteku koncesij bo druţba v celoti odgovorna za upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije 

skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi, vključno s prodajo gozdno lesnih sortimentov. Do izteka 

koncesijskih pogodb druţba opravlja strokovno tehnične naloge povezane z izvajanjem pravic in obveznosti iz 

koncesijskih razmerij, tj. priprava letnega programa izkoriščanja gozdov, izvedba postopkov javnih draţb, 

strokovni nadzor nad izvajanjem koncesijskih pogodb in drugo. 

 

Po 5. členu predloga zakona z gozdovi v lasti Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije 

razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Strokovne in administrativne naloge in storitve povezane z 

razpolaganjem z gozdovi v lasti Republike Slovenije, lahko v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja 

druţba – če se pristojno ministrstvo z njo tako dogovori. Po 9. členu predloga zakona z gozdovi v lasti 
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Republike Slovenije upravlja druţba v svojem imenu in za svoj račun. Druţba za pravico do upravljanja z 

gozdovi plačuje Republiki Sloveniji letno nadomestilo v višini dveh odstotkov knjigovodske vrednosti gozdov v 

upravljanju druţbe. Namen ustanovitve druţbe je tako na eni strani gospodarno upravljanje z gozdovi v lasti 

Republike Slovenije na način, da bo zagotovljeno trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z 

gozdovi, v času po letošnjem ţledolomu pa tudi pomoč (z odkupom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov ter 

izvajanjem gozdne proizvodnje) pri preprečevanju hujših motenj na trgu pri gibanju cen lesa zaradi preseţka 

ponudbe in s tem k ohranitvi konkurenčne sposobnosti in boljši oskrbi lesno predelovalne industrije s surovino.  

 

Zgornji povzetek vsebine zakona je bil nujen za umestitev 21. člena predloga zakona, ki ureja »pridobivanje in 

uporabo podatkov ter povezovanje zbirk podatkov ministrstva in druţbe«. Iz prvega odstavka navedene določbe 

izhaja, da lahko za namene izvajanja nalog po tem zakonu ministrstvo in druţba pridobivata in obdelujeta  med 

drugim podatke o osebnem imenu, naslovu, enotni matični številki občana (EMŠO) in davčni številki »subjekta«. 

V nadaljevanju določba široko navaja moţne vrste obdelav in upravljavce zbirk, ki so ministrstvu in druţbi te 

vrste obdelav (osebnih) podatkov dolţni omogočiti. Pooblaščenec poudarja, da je takšno pooblastilo za 

obdelavo osebnih podatkov presplošno, predvsem pa popolnoma nepotrebno za izvajanje nalog ministrstva in 

druţbe. Določba povsem neprimerno uporablja besedo »subjekt« iz katere ni mogoče ugotoviti, ali je ministrstvo 

oziroma druţba upravičeno do osebnih podatkov kupcev oziroma najemnikov, ali do katerihkoli osebnih 

podatkov, ki bi lahko bili »zanimivi« za njiju. Kot ţe navedeno pa določba ni le preohlapna, ampak tudi ni 

smiselna. 

 

Ministrstvo, ki sme po predlogu zakona edino razpolagati z gozdovi v lasti Republike Slovenije, bo v primeru 

prenosa lastninske pravice na gozdu na fizično osebo – posameznika, podatke, ki jih potrebuje, pridobilo od 

tega posameznika samega. Tako bo posamezniku omogočen nadzor nad obdelavo osebnih podatkov, vedel bo 

namreč komu, katere osebne podatke in za kakšen namen jih bo posredoval. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je 

prenos lastninske pravice na nepremičnini strogo obličen pravni posel, pri katerem se zahteva tudi notarska 

overitev podpisov pogodbenih strank.  

Podobno za druţbo velja, da ji bo potrebne osebne podatke posredoval posameznik, ki bo vstopil v pravno 

razmerje z njo. Za kakršno koli drugačno rešitev ni najti utemeljenega razloga. 

 

 

Pooblaščenec iz navedenih razlogov predlaga, da se 21. člen predloga zakona izpusti – vsaj v delu, ki se 

nanaša na osebne podatke. 

 

 

Prosimo za povratno informacijo o upoštevanju naših pripomb. 

 

 

S spoštovanjem, 

Informacijski pooblaščenec 

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., 

pooblaščenka 

 


