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Številka: 090-227/2011/20 

Datum: 11. 4. 2012  

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na 

podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v 

nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

(Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 252. člena Zakona o 

splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07 – ZUP-E, 65/08 – ZUP-F in 

8/10 – ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi prosilca: GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, d.o.o., 

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled (po pooblaščencu Primoţu Kozini, odvetniku iz Kranja), z dne 14. 11. 2011 

zoper odločbo organa: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, javni zavod, Večna pot 2, 1000 Ljubljana št. 

3406-6/2011, z dne 18. 10. 2011, v zadevi odločanja o dostopu do informacije javnega značaja izdaja 

naslednjo  

 

 

   O D L O Č B O: 

 

 

1. Pritoţbi prosilca se ugodi in se odločba Zavoda za gozdove št. 3406-6/2011, z dne 18. 10. 2011 v 

zavrnilnem delu odpravi.  

 

Organ je dolţan prosilcu najkasneje v 31 dneh od vročitve te odločbe, na elektronskem nosilcu posredovati 

vrednosti naslednjih kategorij podatkov, ki se nanašajo na gozdnogospodarsko območje Bled in na 

trenutno stanje evidenc oziroma na zadnje ureditveno obdobje: 

 

a) Podatki o odsekih – evidenca ODS:  

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), POVPARC (površina parcel), POVRSINA (površina), 

KO, OBCINA (občina), LD, revir, OHRANJEN (ohranjenost), NVOD - NVDO (razpon nadmorskih višin), 

relief, lega, nagib, kamnina, KAMNIT (kamnitost), SKALNAT (skalnatost), KRAJIME (krajevno ime), 

spravilo, odprtost; 

 

b) Podatki o gozdnih zdruţbah – evidenca ODSGZD: 

 GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), Gzd (šifra gozdne zdruţbe), Deleţ, Površina; 

 

c) Podatki o sestojih v odseku – evidenca ODSSES:  

Za vsak posamezen sestoj: GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), SESTOJ (številka sestoja), 

SL (šifra lastništva), SKSMERNI (šifra smernice), ZASNOVA (šifra zasnove), SKLEP (šifra sklepa), 

POMPOV (površina pomladka), POMZAS (šifra zasnove pomladka), NVRSEC (šifra načrtovane vrste 

sečnje), LZIGL (lesna zaloga iglavcev), LZLST (lesna zaloga listavcev), PRIGL (prirastek iglavcev), 

PRLST (prirastek listavcev),  ETIGL (etat iglavcev), ETLST (etat listavcev); 

 

d) Podatki o drevesnih vrstah v sestoju – evidenca ODSSESDV:   

Za vsako drevesno vrsto – GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), SESTOJ (številka sestoja), 

DV (šifra drevesne vrste): LZ1 – LZ5 (lesna zaloga od 1. do 5. razreda), LZSKU (lesna zaloga skupaj), 

PR1 – PR5 (prirastek od 1. do 5. razreda), PRSKU (prirastek skupaj), POVMLAD (površina mladja), SL 

(šifra lastništva); 

 

e) Podatki o gojitvenih delih – evidenca ODSSESGD:  

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), SESTOJ (številka sestoja), SL (šifra lastništva), 

NUKREP (načrtovan gojitveni ukrep), POVUKREPA (površina načrtovanega ukrepa), PONOVI (število 

ponovitev); 

 

f) Podatki o izvedenem poseku – evidenca XTI: 
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GGO (šifra g.g. območja), Odsek (šifra odseka), Odkazano (datum odkazila), SI (sektor lastništva), 

Odločba (številka odločbe), Ko (številka katastrske občine), Revir (številka revirja), Dv (drevesna vrsta), 

Dreves (število dreves) kar vključuje tudi Dre-igl (število iglavcev) in Dre-list (število listavcev), DS3 – 

DS16 (število dreves po debelinskih stopnjah), Kubikov (kubiki) kar vključuje Kub-igl in Kub-list, KB3 – 

KB16 (kubiki po debelinskih stopnjah), tarifa; 

 

g) Podatki o izvedenih gozdnogojitvenih delih – evidenca XGJ: 

Odsek (šifra odseka), Sl (sektor lastništva), Ukrep (šifra ukrepa), Nukrep (šifra nujnosti ukrepa), 

Obseg_pla (planiran obseg), Obseg_rea (realiziran obseg), Em (enota mere); 

 

h) Šifranti k vsem zgornjim evidencam - opisi pomena posameznih kategorij podatkov (ti ne vključujejo 

šifrantov lastnikov, zastopnikov in izvajalcev); 

 

i) Grafični sloji odsekov in sestojev - konture oziroma meje odsekov in sestojev v »MapInfo« okolju, skupaj 

s šiframi odsekov in sestojev.  

 

2. Zahteva prosilca se zavrne: 

- glede naslednjih kategorij podatkov o sestojih v odseku, vsebovanih v evidenci ODSSES: POVRSINA 

(površina) in RFAZA (šifra razvojne faze); 

- glede naslednjih kategorij podatkov v evidenci o izvedenem poseku XTI: VZOREC, TOZD in GR-GE. 

 

3. V  tem postopku posebni stroški niso nastali. 

 

 

      O b r a z l o ž i t e v: 

 

Prosilec je dne 29. 5. 2011, 31. 8. 2011, 15. 9. 2011 in 27. 9. 2011 pri organu vloţil več vlog, ki se med seboj 

dopolnjujejo, in ki skupaj predstavljajo zahtevo po ZDIJZ za pridobitev določenih podatkov (povzetek): 

- o odsekih,  

- o sestojih, 

- o drevesnih vrstah, 

- o gojitvenih delih, 

- o gozdnih zdruţbah, 

- o poseku in 

- o izvedenih gojitvenih delih. 

Poleg tega so predmet zahteve še grafični sloji odsekov in sestojev ter šifranti za interpretacijo podatkov. 

Ţeleni podatki se po lokaciji nanašajo na celotno gozdno gospodarsko območje Bled (v nadaljevanju GGO 

Bled). 

 

Organ je po pozivu Pooblaščenca zaradi molka, dne 18. 10. 2011 izdal odločbo po ZDIJZ št. 3406-6/2011, s 

katero je zahtevo prosilca »v delu zavrnil« in zahtevi »v delu ugodil«. Organ je zavrnitveni del odločbe 

obrazloţil z naslednjimi navedbami (povzetek): 

- Zavezanci po ZDIJZ niso dolţni zagotavljati pretvorbe iz ene oblike v drugo (v konkretnem primeru iz 

gozdnogospodarskih načrtov in računalniških baz v e-obliko) ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, 

kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka. Posredovanje vseh ţelenih 

podatkov bi pomenilo ustvarjanje novega dokumenta na podlagi uporabe gozdnogospodarskih načrtov 

gozdnogospodarskih enot in računalniških evidenc; 

- Podatki o gozdovih so ţe javno dostopni v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot, zato 

se prosilca napoti na Uradni list RS in spletne strani organa ter MKGP; 

- Podatkov za gozdove v lasti Nadškofije Ljubljana kljub dovoljenju za posredovanje podatkov ni mogoče 

posredovati, ker organ ne razpolaga s podatki o gozdovih v lasti Nadškofije; 

- Organ z drugimi informacijami v skladu z definicijo iz 4. člena ZDIJZ, ne razpolaga. 

Organ je prosilcu ugodil v delu, ki se nanaša na gozdove v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

in mu v e-obliki posredoval podatke iz preglednic, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in 
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gozdnogojitvenih načrtih (Ur. l. RS, št. 5/98, 70/06 in 12/08; v nadaljevanju Pravilnik). Odobreni podatki 

(FOND1, FOND2 in FOND3 v formatu dbf, skupaj s šifranti) se nanašajo na podatke na nivoju odsekov.  

 

Zoper odločbo organa št. 3406-6/2011, z dne 18. 10. 2011 (v nadaljevanju izpodbijana odločba) je prosilec dne 

14. 11. 2011 (datum prejema pritoţbe s strani Pooblaščenca) vloţil pritožbo, v kateri je, poleg navajanja 

splošnega pomena razkrivanja informacij javnega značaja, navedel (povzetek): 

- Odobreni podatki so nepopolni, saj se nanašajo le na gozdove v lasti drţave, v celoti manjkajo podatki 

o izvedenih delih, ni podatkov na nivoju sestojev, poleg tega manjkajo tudi določeni podatki na nivoju 

odsekov; 

- Prosilec je zahteval podatke ne glede na lastništvo gozdov, torej za vse gozdove, in ne le za tiste v 

lasti Nadškofije Ljubljana ter drţave. Za slednja dva lastnika je prosilec celo priloţil soglasja za 

posredovanje podatkov; 

- Zahtevani podatki o stanju gozdov niso povezani z individualnimi lastniki gozdov; 

- Organ lahko z enostavnim izbrisom podatka o šifri lastnika in parcele, povsem onemogoči identifikacijo 

posameznih fizičnih in pravnih oseb; 

- Ne drţi, da bi moral organ ustvarjati nove dokumente. Glede na strukturo baz, organ za izpolnitev 

zahteve prosilca ne potrebuje nikakršnih pretvorb podatkov iz ene oblike v drugo, in ne potrebuje 

ustvarjati novega dokumenta. Gre le za enostavno filtriranje podatkov iz obstoječih tabelaričnih 

evidenc. Računalniško filtriranje je enostavna operacija in ne predstavlja nesorazmernega napora. Ţe 

posredovanje odobrenih podatkov je zahtevalo kompleksne poizvedbe in zdruţevanje podatkov iz 

osnovnih tabel. Zato je posredovanje strukture preostalih zahtevanih podatkov bistveno manj zahtevna 

operacija; 

- Prosilec zahtevane podatke nujno potrebuje za gospodarjenje z gozdovi (trenutno gospodari z okoli 

24.000 ha gozdov) in aktivno sodelovanje v gozdnogospodarskem načrtovanju; 

- Podatki v celoti niso javno dostopni. V gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot je 

dostopen le del podatkov, pri čemer podatki niso dostopni v e-obliki; 

- Navedba organa, da podatke vodi v obliki tabel na podlagi Pravilnika, za javno dostopnost ni 

relevanten; 

- Nenavadna je trditev organa, da ne razpolaga s podatki o gozdovih v lasti Nadškofije Ljubljana, saj 

temu lastniku vsako leto izda več sto odločb o delih v gozdovih. 

 

Organ je v spremnem dopisu ob odstopu pritoţbe še navedel: 

- da bi bilo treba zahtevo prosilca zavrniti tudi iz razloga varstva osebnih podatkov. Zahtevani podatki 

namreč razkrivajo premoţenjsko stanje lastnikov gozdov, pri tem pa podatkov ni mogoče izločiti iz 

evidence, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost; 

- da se zahtevani podatki nanašajo na podatke iz pomoţne zbirne evidence organa. Gre torej za 

pomoţni dokument, ki ga ni podpisala, odposlala ali kako drugače zaključila pooblaščena uradna 

oseba organa. Organ tudi ne more prevzeti odgovornosti za popolnost in resničnost podatkov. 

Elektronske evidence organa so javne samo v delu, ki se nanaša na podatke o gozdovih kot je 

predpisano s  pravilnikom. Ti podatki so bili prosilcu tudi posredovani; 

- da organ pri izdajanju odločb pridobiva podatke o lastnikih iz javnih evidenc – zemljiške knjige. 

 

Prosilec se je dne 25. 11. 2012 opredelil do zgornjega spremnega dopisa organa, in sicer z naslednjimi 

pojasnili: 

- Če trditev organa o razkrivanju premoţenjskega stanja lastnikov drţi, to pomeni, da organ ţe ves čas – 

prek javne objave gozdnogospodarskih načrtov -  nezakonito objavlja podatke za tiste lastnike, ki imajo 

v lasti cel odsek gozda; 

- Ni jasno, zakaj organ ne more iz evidenc o poseku in opravljenih gojitvenih delih izbrisati parcelne 

številke in šifre lastnikov, kar bi onemogočilo identifikacijo posameznih lastnikov; 

- Če so podatki nepopolni tako kot zatrjuje organ, potem tudi lastnik (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in 

gozdov, ki je za podatke ţe zaprosil, pri čemer so bili podatki črpani iz obravnavanih evidenc) ne more 

dobiti vseh zahtevanih podatkov tako z vsebinskega kot resničnostnega vidika. 

 

Zaradi potrebe po popolni ugotovitvi dejanskega stanja in pridobitve relevantnih podatkov, je Pooblaščenec na 

podlagi določb ZUP in 11. člena ZInfP, dne 9. 12. 2011 pri organu izvedel ogled in camera, ob delni 
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prisotnosti prosilca (predstavniku prosilca in njegovemu pooblaščencu je bil onemogočen vpogled v konkretne 

podatke o sestojih, ki so bili v tistem trenutku sporni z vidika varstva osebnih podatkov). Ob ogledu je bil 

izdelan zapisnik št. 090-227/2011/5, skupaj z naknadnimi pripombami prosilca in organa, Pooblaščenec pa je 

prevzel vzorčne izpise evidenc ODSSES, ODSSESDV, ODSSESGD in vzorčni izpis iz kartografskega dela 

(konture sestojev).  

 
Prosilec je dne 19. 12. 2011 dopolnil pritožbo z navedbo, da potrebuje ne samo podatke o stanju gozdov (kar 
je vidno v naravi), ampak tudi podatke o izvedenih delih (kar v naravi ni neposredno vidno). Struktura vzorčnih 
tabel, ki jih je Pooblaščenec prevzel na ogledu, sicer ustreza zahtevi. Glede grafičnega dela je predmet 
zahteve le potek mej odsekov in sestojev (brez slojev oziroma podatkov) v uporabni e-obliki (»MapInfo«). 
Predstavil je tudi konkreten primer, ko se odsek pokriva s sestojem. Prosilec je dne 20. 12. 2011 natančno 
specificiral vsebino oziroma strukturo zahtevanih podatkov po posameznih sklopih zahteve. Poleg tega je 
specificiral, kateri podatki ostajajo  predmet zahteve, ker jih od organa še ni dobil.  
 
Organ je v dopisu, z dne 20. 1. 2012 pojasnil, da se podatki o gozdnih zdruţbah (zbirka »ODSGZD«), 
izvedenih gozdnogojitvenih delih (zbirka »Goj« oziroma »XGJ«) in izvedenem poseku (zbirka »Odk« oz. »XTI«) 
ne vodijo po sestojih in jih neposredno ni mogoče vezati na sestoj. Znotraj odseka ima vsak sestoj svojo 
identifikacijsko številko, vendar se ta sestoj lahko nahaja na več lokacijah v odseku.  
 
Pooblaščenec je dne 26. 1. 2012 brez prisotnosti stranke (11. člen ZInfP) opravil dodatni ogled in camera 
(zapisnik št. 090-227/2011/12), v okviru katerega je prevzel vzorčne podatke za gozdne zdruţbe, izvedeni 
posek (XTI) in izvedena gozdnogojitvena dela (XGJ).  
 
Prosilcu so bile dne 27. 1. 2012 predložene na vpogled pripombe organa na zapisnik št. 090-227/2011/5 in 
zapisnik št. 090-227/2011/12.  
 
Prosilec je, na poziv Pooblaščenca ali samostojno, dopolnil pritožbo: 

1. dne 27. 1. 2012 s predloţitvijo vzorca slik sestojev, odsekov in parcel, ki so dostopni na GERK, 
2. dne 16. 2. 2012 s predloţitvijo vzorca dodatnega vzorčnega izpisa iz GERK, 
3. dne 22. 2. 2012 s predloţitvijo vzorca gozdnogojitvenega načrta in 
4. dne 2. 3. 2012 z obrazloţitvijo o vodenju podatkov v evidenci ODSSESDV in  
5. dne 28. 3. 2012 z obrazloţitvijo obdobja, na katerega se nanašajo zahtevani podatki. 

 
Pritožba je utemeljena. 
 
1. Opredelitev problematike odločanja v pritožbenem postopku 

 
Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolţan 

preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritoţnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah 

pritoţbenih navedb, po uradni dolţnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev 

postopka in ali ni prekršen materialni zakon. 

 
Pooblaščenec je izpodbijano odločbo v zavrnilnem delu odpravil na podlagi prvega odstavka 252. čl. ZUP, ker 
je organ zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje in posledično napačno uporabil materialno pravo, in 
sam odločil o zahtevi prosilca.  
 
Ker Pooblaščenec bistvenih kršitev postopka ni ugotovil, ker obstoj izvornih podatkov oziroma dokumentov ni 
sporen (organ namreč nesporno razpolaga s podatki, ki so navedeni v nadaljevanju, in sicer v informatizirani 
obliki), in ker gre za dokumente, ki nesporno spadajo v delovno področje organa, je Pooblaščenec v 
nadaljevanju ugotavljal le:  

1. ali je glede zahtevanih dokumentov izpolnjen kriterij materializirane oblike, torej, ali je mogoče iz 
razpoloţljivih informatiziranih evidenc (podatkov) na relativno enostaven način izločiti zahtevane 
podatke po kriterijih, ki ji je postavil prosilec; 

2. ali je relevantno sklicevanje organa na dejstvo, da ne razpolaga s podatki o gozdovih v lasti Nadškofije 
in ali so relevantna predloţena soglasja Nadškofije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov; 

3. ali je organ prosilca upravičeno napotil na Uradni list RS in spletne strani organa ter Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

4. ali je morebiti podana izjema varstva osebnih podatkov po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, na 
katero se je organ skliceval po izdaji izpodbijane odločbe; 
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5. ali je morebiti podana izjema varstva dokumenta v nastajanju po 9. točki prvega odstavka 6. člena 
ZDIJZ, na katero se je organ skliceval po izdaji izpodbijane odločbe; 

6. ali je morebiti podana izjema varstva notranjega delovanja po 11. točki prvega odstavka 6. člena 
ZDIJZ, na katero se je organ skliceval po izdaji izpodbijane odločbe in 

7. ali so morebiti podane katere druge izjeme od prostega dostopa. 
 

Le v zvezi z evidenco XTI Pooblaščenec ugotavlja, da organ z zahtevanimi kategorijami podatkov VZOREC, 

TOZD in GR-GE ne razpolaga, zaradi česar se v tem delu zahteva prosilca zavrne, ker zahtevana informacija 

javnega značaja ne obstaja. 

 

Zaradi obsega in kompleksnosti zahteve ter delne odobritve so v spodnji tabeli po vsebinskih sklopih 

integrirano predstavljeni podatki: 

- ki so predmet zahteve prosilca (povzetek vseh vlog), 

- ki so predmet pritoţbe prosilca (povzetek vseh vlog) in 

- s katerimi organ nedvomno razpolaga v izvorni obliki. 

 

Zahtevane evidence se vodijo v informatizirani obliki, in sicer kot tabelarični prikazi, kjer so kategorije podatkov 

razvrščene v stolpcih, vrednosti pa v vrsticah. Zahteva oziroma zahtevani podatki se nanašajo na celotno 

gozdnogospodarsko območje Bled in na trenutno stanje evidenc za zadnje ureditveno obdobje.  

 

Zgolj zaradi razjasnitve razseţnosti prosilčeve zahteve Pooblaščenec na kratko dodaja, da celotna površina 
gozdnogospodarskega območja Bled pokriva ozemlje sedmih občin in obsega več kot 101.000 ha, od tega 
pokrivajo gozdovi 63,6 % te površine. V zasebni lasti je 79 % celotne površine gozdov. Število vseh gozdnih 
posesti v GGO Bled je več kot 7200. Ob tem je treba upoštevati, da so zasebni gozdovi zelo pogosto v 
solastništvu več oseb. Število sestojev v gozdnogospodarskih enotah Radovljica – Desni breg Save, Jelovica, 
Notranji Bohinj in Bohinj (gre za območje, ki obsega manj kot polovico GGO Bled) je okoli 17.500, pri tem pa 
niso vključeni sestoji v varovalnih gozdovih (vir: GGN GO Bled 2011-2020, www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si in 
www.gozdis.si).     
 

 

Naziv skupine 

podatkov  

in izvornih 

evidenc 

 

 

Struktura želenih podatkov (ne glede na 

to, ali so bili odobreni ali zavrnjeni), s 

katerimi organ dejansko razpolaga (po 

nazivih podatkov) 

 

Konkretne kategorije podatkov, ki jih 

prosilec še ni prejel in pri katerih vztraja 

 

1. Podatki o 

odseku 

 

(izvorna evidenca 

– »ODS«) 

 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 

odseka), POVPARC, POVRSINA, KO, UE, 

OBCINA, LD, REVIR, KATGOZD, GRGE, 

GRGO, OHRANJEN, NVOD, NVDO, 

POLPOKR, RELIEF, LEGA, NAGIB, 

KAMNINA, KAMNIT, SKALNAT, T1-T8, 

KRAJIME, SPRAVILO, RAZDALJA, 

ODPRTOST, POZAR, KE 

  

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 

odseka), POVPARC (površina parcel), 

POVRSINA (površina), KO, OBCINA 

(občina), LD, revir, OHRANJEN 

(ohranjenost), razpon nadmorskih višin 

(NVOD, NVDO), relief, lega, nagib, 

kamnina, KAMNIT (kamnitost), SKALNAT 

(skalnatost), KRAJIME (krajevno ime), 

spravilo, odprtost  

 

 

2. Podatki o 

sestojih v 

odseku 

 

(izvorna evidenca 

–»ODSSES«) 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 
odseka), SESTOJ (številka sestoja), SL 
(šifra lastništva), POVRSINA (površina), 
SKSMERNI (šifra smernice), RFAZA (šifra 
razvojne faze), ZASNOVA (šifra zasnove), 
SKLEP (šifra sklepa), POMPOV (površina 
pomladka), POMZAS (šifra zasnove 
pomladka), NVRSEC (šifra načrtovane 
vrste sečnje), LZIGL (lesna zaloga 
iglavcev), LZLST (lesna zaloga listavcev), 
PRIGL (prirastek iglavcev), PRLST 

 

Za vsak posamezen sestoj: GGO (šifra g.g. 
območja), ODSEK (šifra odseka), SESTOJ 
(številka sestoja), SL (šifra lastništva), 
POVRSINA (površina), SKSMERNI (šifra 
smernice), RFAZA (šifra razvojne faze), 
ZASNOVA (šifra zasnove), SKLEP (šifra 
sklepa), POMPOV (površina pomladka), 
POMZAS (šifra zasnove pomladka), 
NVRSEC (šifra načrtovane vrste sečnje), 
LZIGL (lesna zaloga iglavcev), LZLST 
(lesna zaloga listavcev), PRIGL (prirastek 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
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(prirastek listavcev),  ETIGL (etat iglavcev), 
ETLST (etat listavcev), NEGOVAN (šifra 
negovanosti), METODA, DRUGO, STATUS 
in SPREMEMBA  
 

iglavcev), PRLST (prirastek listavcev),  
ETIGL (etat iglavcev), ETLST (etat 
listavcev) 
 

 

 

3. Podatki o 

drevesnih vrstah 

v sestoju 

 

(izvorna evidenca 

– »ODSSESDV«) 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 

odseka), SESTOJ (številka sestoja), SL 

(šifra lastništva), DV (šifra drevesne vrste), 

POVMLAD (površina mladja), LZ1 – LZ5 

(lesna zaloga od 1. do 5. razreda), LZSKU 

(lesna zaloga skupaj), PR1 – PR5 

(prirastek od 1. do 5. razreda), PRSKU 

(prirastek skupaj), STATUS in 

SPREMEMBA. 

 
Za vsako drevesno vrsto – GGO (šifra g.g. 
območja), ODSEK (šifra odseka), SESTOJ 
(številka sestoja), DV (šifra drevesne vrste): 
LZ1 – LZ5 (lesna zaloga od 1. do 5. 
razreda), LZSKU (lesna zaloga skupaj), 
PR1 – PR5 (prirastek od 1. do 5. razreda), 
PRSKU (prirastek skupaj), POVMLAD 
(površina mladja) in SL (šifra lastništva) 
 

 

4. Podatki o 

gojitvenih delih 

 

(izvorna evidenca 

– »ODSSESGD«) 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 
odseka), SESTOJ (številka sestoja), SL 
(šifra lastništva), NUKREP (načrtovan 
gojitveni ukrep), POVUKREPA (površina 
načrtovanega ukrepa), PONOVI (število 
ponovitev), STATUS in SPREMEMBA. 
 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 

odseka), SESTOJ (številka sestoja), SL 

(šifra lastništva), NUKREP (načrtovan 

gojitveni ukrep), POVUKREPA (površina 

načrtovanega ukrepa), PONOVI (število 

ponovitev) 

 

 

5. Podatki o 

gozdnih 

združbah 

 

(izvorna evidenca 

– »ODSGZD«) 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 

odseka), Gzd (šifra gozdne zdruţbe), 

Deleţ, Površina, STATUS  

 

 

GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra 
odseka), Gzd (šifra gozdne zdruţbe), 
Deleţ, Površina 
 
 

 

6. Podatki o 

izvedenem 

poseku 

 

(izvorna evidenca 

–  »XTI«, ki je 

sestavljena iz 

»ODK« in »ODK – 

DV«) 

 

 

ODK: 
 
GGO (šifra g.g. območja), Odsek (šifra 
odseka), Manual, Površina, Odkazano, 
Rok, Posekano, Sl (sektor lastništva), 
Konces (koncesija), Odločba (številka 
odločbe), Izdana, Vročena, Ke (številka 
krajevne enote), Revir (številka revirja), Ko 
(številka katastrske občine), Parcela 
(številka parcele), Lastnik (šifra lastnika), 
Zastopa, Izvajalec,  Dre-igl (število 
iglavcev), Dre-list (število listavcev), Dreves 
(število dreves), Kub-igl, Kub-list, Kubikov, 
Status 
 
ODK-DV:  
 
GGO (šifra g.g. območja), Odsek (šifra 
odseka), Manual, Vrsec (vrsta sečnje), Dv 
(drevesna vrsta), Tarifa, Dreves, Kubikov, 
DS3 – DS16, KB3 – KB16  
 

 

 

 

GGO (šifra g.g. območja), Odsek (šifra 

odseka), Odkazano  (datum odkazila), SI 

(sektor lastništva), Odločba (številka 

odločbe), Ko (številka katastrske občine), 

Revir (številka revirja), Dv (drevesna vrsta), 

Dreves (število dreves) kar vključuje tudi 

Dre-igl (število iglavcev) in Dre-list (število 

listavcev), DS3 – DS16 (število dreves po 

debelinskih stopnjah), Kubikov (kubiki) kar 

vključuje Kub-igl in Kub-list, KB3 – KB16 

(kubiki po debelinskih stopnjah), tarifa, 

VZOREC, TOZD, GR-GE 

 
 

 

7. Podatki o 

izvedenih 

gozdnogojitvenih 

 

Goj: 
 
GGO (šifra g.g. območja), Projekt (številka 

 

Goj + Goj-ukr:  
 
Odsek (šifra odseka), Sl (sektor lastništva), 
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delih 

 

(izvorna evidenca 

–  »XGJ« oziroma 

»Goj« in »Goj-

ukr«) 

 

projekta), Rok (datum), Odločba (številka 
odločbe), Izdana, Vročena, Sl (sektor 
lastništva), Konces, Ke (številka krajevne 
enote), Revir (številka revirja), Lastnik (šifra 
lastnika), Zastopa, Izvajalec, Status 
 
Goj-ukr:  
 
Projekt, Rok, Mat_veza, Odsek, Ko, 
Parcela, Ukrep, Nukrep, Nujnost, Manual, 
Obseg_pla, Obseg_rea, Em, Ure_pla, 
Ure_rea, Prevzem, Status 
 

Ukrep (šifra ukrepa), Nukrep (šifra nujnosti 

ukrepa), Obseg_pla (planiran obseg), 

Obseg_rea (realiziran obseg), Em (enota 

mere) 

 
 
 
 

 

8. Šifranti 

 

 

Šifranti oziroma opisi podatkov za vse 
evidence 
 

 

Šifranti oziroma opisi podatkov za vse 
evidence (brez šifranta lastnikov in drugih 
oseb) 
 

 

9. Grafični 

podatki 

 

 

Grafični sloji odsekov in sestojev za GGO 
Bled  
 

 

Grafični sloji odsekov in sestojev za GGO 
Bled  
  

 

Zahtevek, ki se glede na besedilo vlog prosilca pomotoma glasi »podatki o drevesnih vrstah v odseku«, se v 

resnici nanaša na sestoje (točka 3 v tabeli zgoraj). To pomeni, da gre za zahtevek o podatkih o drevesnih 

vrstah v sestoju iz evidence ODSSESDV. Tako namreč izhaja iz: 

- pojasnil prosilca št. 090-227/2011/17, z dne 2. 3. 2012 (dopolnitev pritoţbe), 

- dejstva, da organ z evidenco na nivoju odsekov v izhodišču »ne razpolaga«, saj kot matična 

(izhodiščna) evidenca nastopa le ODSSESDV (evidenco na nivoju odseka organ seveda lahko izdela 

in tudi ima, vendar so ti podatki izvedeni iz matične evidence), 

- dejstva, da so podatki na nivoju odseka podatki na višjem (generalnem) nivoju, katerih izvor je v 

podatkih na nivoju sestojev, torej na niţjem (podrobnejšem) nivoju – zaradi česar tudi ne gre za širitev 

zahtevka stranke, 

- določb Pravilnika (tako kot to zatrjuje tudi prosilec), ki na primer v 43. členu določa, da se lesna zaloga 

gozdov v odseku ugotovi tako, da se seštejejo okularno ocenjene lesne zaloge sestojev v odseku. 

Pravilnik v 44. členu še določa, da opis sestojev zajema tudi podatek o deleţu vrst glede na lesno 

zalogo (in ravno to je predmet zahteve prosilca) in  

- nenazadnje dejstva, da organ nasprotuje razkritju podatkov na nivoju sestojev in ne razkritju na nivoju 

odsekov, zaradi česar je bilo prosilčevi zahtevi po pridobitvi podatkov o drevesnih vrstah na nivoju 

odsekov delno ugodeno.  

Zato je tudi nujno treba šteti, da zahteva prosilca glede podatkov v evidenci ODSSESDV avtomatično obsega 

tudi kategorijo »SESTOJ (številka sestoja)«. 

 

Pooblaščenec ugotavlja, da so nesporne kategorije podatkov, tj. tisti podatki, ki jih je organ pripravljen 

posredovati prosilcu naslednji: 

-     Podatki o odseku - evidenca ODS: GGO in ODSEK, POVPARC, POVRSINA, KO, UE, OBCINA, LD, 

REVIR, KATGOZD, GRGE, GRGO, OHRANJEN, NVOD, NVDO, POLPOKR, RELIEF, LEGA, NAGIB, 

KAMNINA, KAMNIT, SKALNAT, T1-T8, KRAJIME, SPRAVILO, RAZDALJA, ODPRTOST, POZAR in 

KE. Ker je prosilec del podatkov ţe prejel in se zaradi tega pritoţba nanaša le še na preostale 

podatke, je upravičen do naslednjih kategorij podatkov: površina parcel, površina, KO, občina, LD, 

revir, ohranjenost, razpon nadmorskih višin (NVOD, NVDO), relief, nagib, lega, kamnina, kamnitost, 

skalnatost, krajevno ime, spravilo in odprtost. Sem spadata tudi GGO in ODSEK, ki predstavljata 

integralni kategoriji podatkov oziroma sta neločljivo vezani na preostale podatke. Zato ni vaţno, če je 

prosilec te podatke delno ţe prejel, saj so bili takrat vezani na druge podatke; 

-     Podatki o gozdnih zdruţbah – evidenca ODSGZD: GGO (šifra g.g. območja), ODSEK (šifra odseka), 

Gzd (šifra gozdne zdruţbe), Deleţ in Površina. Ker prosilec teh podatkov še ni prejel, je upravičen do 

vseh navedenih kategorij podatkov; 
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-     Šifranti k posameznim evidencam (opisi oziroma pojasnila posameznih kategorij podatkov), kamor pa 

ne spadajo šifranti lastnikov, zastopnikov in izvajalcev, saj niso predmet zahteve prosilca. 

Glede teh podatkov Pooblaščenec ugotavlja, da so izpolnjeni vsi elementi za obstoj informacije javnega 

značaja po 1. in 4. členu ZDIJZ. 

 

Pooblaščenec je kot nesporne kategorije podatkov štel tudi »GGO« (šifra g.g. območja) in »ODSEK« (šifra 
odseka). Ti dve kategoriji predstavljata integralni in nujni del preostalih podatkov v evidencah ODSSES, 
ODSSESGD in ODSSESDV ter v grafičnem delu. To pomeni, da sta v hierarhiji prostorskih enot neločljivo 
vezani na podatke o sestojih. Zato jih je Pooblaščenec štel tudi kot predmet zahteve prosilca. Kategorijo 
»GGO« pa je iz istih razlogov štel kot predmet zahteve prosilca tudi pri evidencah XTI in XGJ. 
 
V okviru evidence XGJ je Pooblaščenec, glede na splošno formulacijo zahteve, štel kot predmet zahteve tudi 
kategorijo »Nukrep« (nujnost ukrepa), ker je vsebinsko neposredno povezana z vrsto ukrepa. Poleg tega je kot 
predmet zahteve štel kategorijo »Em« (enota mere), ker je vsebinsko neposredno povezana s planiranim in 
realiziranim obsegom. 
 
Predmet pritoţbe niso tiste kategorije podatkov na nivoju odsekov, ki jih je prosilec ţe prejel na elektronskem 
nosilcu v »dbf« formatu - za evidenco ODS: GGO, šifra odseka, delno površina, kategorija gozda, tarife, 
gospodarski razred, razdalja spravila. Pri evidenci ODSSESGD je prosilec sicer dobil podatke o predvidenih 
gojitvenih ukrepih, površinah ukrepov in njihovih ponovitvah, vendar podatki niso bili strukturirani po sestojih in 
sektorjih lastništva, pač pa na nivoju odsekov. Zato je treba glede te evidence šteti, da prosilec zahtevanih 
podatkov ni prejel v zahtevani obliki. 
 

Ker je prosilec v zahtevi in pritoţbi izjavil, da ga ne zanimajo osebni podatki lastnikov gozdov oziroma, da se 
lahko parcelne številke in šifre lastnikov prekrijejo, je Pooblaščenec štel, da predmet zahteve niso osebni 
podatki (v osnovnih evidencah GOJ in ODK tudi sicer ni podatkov o lastnikih, zastopnikih in izvajalcih - osebno 
ime, naslov, drugo) in šifre lastnikov, in seveda tudi ne osebna imena, naslovi in drugi identifikacijski podatki 
posameznikov ali pravnih oseb (več o tem v točki 7.3.3). Zato tudi ni poglobljeno presojal obstoja morebitne 
izjeme varstva osebnih podatkov. Zahteva prosilca se tudi ne nanaša na šifre zastopnikov in izvajalcev. 
 
2. Ali je izpolnjen kriterij materializirane oblike 

 

Organ se je v izpodbijani odločbi med drugim skliceval na to: 

1. da bi posredovanje vseh ţelenih podatkov pomenilo ustvarjanje novega dokumenta na podlagi 

uporabe gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in računalniških evidenc in  

2. da zavezanci niso dolţni zagotavljati pretvorbe iz ene oblike v drugo (v konkretnem primeru iz 

gozdnogospodarskih načrtov in računalniških baz v e-obliko) ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, 

kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka.  

 

Kot izhaja iz določbe prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, 

informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki ţe obstaja, je ţe ustvarjen, oziroma dokument, ki 

ga je organ v okviru svojega delovnega področja ţe izdelal oziroma pridobil. Da lahko govorimo o obstoju 

informacije javnega značaja, mora biti torej izpolnjen »kriterij materializirane oblike«. Zato so organi, ki so 

zavezanci po ZDIJZ, dolţni omogočiti dostop le do ţe obstoječih informacij in niso dolţni ustvariti novega 

dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo. Prav tako niso dolţni 

informacij zbirati, pridobivati od drugih, obdelovati, analizirati ali povzemati tako, da bi po kriterijih in 

kategorijah, ki jih zahtevajo prosilci, iz neobdelanih in razpršenih podatkov ustvarili nov dokument, ki bi prosilcu 

omogočal neposredno seznanitev z zahtevano informacijo. Vendar pa je pri dokumentih, ki se nahajajo v 

informatiziranih zbirkah podatkov, treba uporabiti stroţji kriterij presoje, kdaj gre za izdelavo novega 

dokumenta. Na tem področju velja, da mora zavezanec omogočiti dostop do dokumentov, čeprav priklic iz 

zbirke, tehnično gledano, pomeni nastanek (ustvarjanje) novega dokumenta. Razlog je v tem, da je to edini 

način, na podlagi katerega se sploh lahko omogoči materializacija informacij zunaj izvirnega elektronskega 

medija in v tem, da gre vsebinsko gledano za iste informacije, samo nosilec zapisa je drug. Torej, kadar gre za 

podatke iz informatiziranih zbirk – za kar gre tudi v konkretnem primeru – je bistveno, da priprava zahtevanih 

informacij za organ ne pomeni nesorazmernega napora izven preprostega postopka.  
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V konkretnem primeru Pooblaščenec ugotavlja, da je kriterij materializirane oblike izpolnjen za vse 

zahtevane podatke, saj za ugoditev zahtevi prosilca ne bi bil potreben nesorazmeren napor (delovni vloţek) 

organa oziroma to, po vsebini in obsegu, ne bi presegalo dela, ki ga je od organa mogoče razumno pričakovati. 

To stališče Pooblaščenec utemeljuje z naslednjimi ugotovitvami: 

 Prosilec ni zaprosil za primerjalno analizo, analizo po raznih statističnih ali matematičnih kriterijih, 

izvlečke, prikaze po zahtevnih kriterijih, pretvorbe formatov, sintezo po zahtevnih kriterijih, grafične 

prikaze vrednosti vseh kategorij podatkov in podobno;  

 Struktura in vrsta podatkov (struktura je prikazana v poglavju 1 zgoraj) v obstoječih evidencah omogoča 

enostavne izpise po zahtevanih kriterijih;  

 Struktura zahtevanih podatkov se skoraj v celoti pokriva s strukturo podatkov v obstoječih evidencah. 

Prosilec torej ţeli pridobiti evidence take kot so, kar omogoča logičen sklep, da za izdelavo reprodukcije 

takih evidenc ni potreben nesorazmeren napor; 

 Tudi organ je pojasnil, da ne bi šlo za znaten delovni napor oziroma ustvarjanje novega dokumenta, če bi 

bilo zahtevi prosilca v celoti ugodeno; 

 Organ je prosilcu ţe delno ugodil s posredovanjem podatkov na nivoju odsekov, in sicer na CD-ju;  

 Organ v izpodbijani odločbi ni v ničemer pojasnil kakšne »izvlečke«, kakšno »pretvorbo iz ene oblike v 

drugo« in kakšen »nov dokument« ima v mislih. Prav tako ni konkretno pojasnil, v čem naj bi šlo za 

nesorazmeren napor pri ustvarjanju »izvlečkov«, »pretvorb« in »novih dokumentov«. Organ tako ni  

pojasnil vrste in količine dela, ki naj bi bila potrebna za ugoditev zahtevi prosilca;  

 Zgolj izvajanje t.i. delnega dostopa (npr. če so v posameznem dokumentu nahajajo varovani osebni 

podatki in jih je zaradi tega treba izločiti ozirom prikriti) nikakor ne utemeljuje sklicevanja na to, da ni 

izpolnjen kriterij materializirane oblike. Gre namreč za delo, ki ga je predvidel ţe sam ZDIJZ v 7. členu in 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (v nadaljevanju Uredba) v 21. 

členu, zaradi česar predstavlja obvezen del zagotavljanja informacij javnega značaja. Od organa ţe 

zakon torej pričakuje, da bo izvedel delni dostop, če je ta potreben; 

 Enako kot zgoraj velja tudi za pretvorbe dokumentov iz ene v drugo obliko (npr. iz zapisa datoteke na 

streţniku v zapis na CD-ju, izdelava računalniških izpisov in podobno), saj prav tako pomeni delo, ki ga je 

predvidel ZDIJZ v 5. členu in Uredba v 16., 18. in 19. členu; 

 Zagotovitev informacij prosilcu ne pomeni izdelave izvlečka, saj je za izvleček potreben miselni napor, ki 

bistveno presega npr. golo brisanje varovanih podatkov, izvaja pa se s kratkim povzemanjem širše 

vsebine dokumenta. Poleg tega izvajanje delnega dostopa (7. člen ZDIJZ) ali dostopa do dela 

razpoloţljivih podatkov tudi ne pomeni izdelave »novega dokumenta«, saj gre za isti, po vsebini ţe 

obstoječ dokument, v katerem se zgolj filtrirajo izbrani podatki. Smiselno enako velja za pretvorbe iz ene 

v drugo obliko; 

 V konkretnem primeru se delovni vloţek ne izraţa v ročnem izločanju posameznih podatkov ali skupin 

podatkov in miselnim (ne-avtomatiziranim!) procesom analize, izločanja, zdruţevanja, pretvorbe 

podatkov in podobno. Za ugoditev zahtevi tudi ni treba pripravljati posebnih in zahtevnih računalniških 

programov, pač pa so potrebna običajna in ţe obstoječa računalniška orodja (izjemoma je teţje pridobiti 

podatke na nivoju odsekov, vendar je to obveznost organ ţe deloma izpolnil); 

 

3. Ali je relevantna (ne)razpoložljivost podatkov o gozdovih v lasti Nadškofije in ali so relevantna 

predložena soglasja Nadškofije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

 

Zahteva prosilca se nanaša na podatke, ki so predstavljeni v 1. poglavju, pri čemer je za zagotovitev oziroma 

posredovanje ţelenih podatkov povsem irelevantno, ali gre za podatke o gozdovih v lasti Nadškofije ali za 

gozdove v lasti drugih lastnikov – fizičnih ali pravnih oseb. Ţeleni podatki se torej nanašajo na vse odseke, na 

vse sestoje in na vse lastnike znotraj GGO Bled. Za potrebe ugoditve zahtevi prosilca organu ni treba 

vedeti oziroma ugotavljati, ali oziroma kateri podatki so oziroma niso vezani na Nadškofijo. Zahtevani 

podatki so od lastništva povsem oddvojeni, pri tem pa ni pomembno, ali je razpoloţljive podatke dejansko 

mogoče vezati na lastnike (v evidencah XTI in XGJ). Podatki o gozdovih v lasti Nadškofije bi bili relevantni, če 

bi se prosilcu posredovali le podatki za gozdove v lasti Nadškofije, vendar temu ni tako. V začetni fazi 

prvostopenjskega postopka je bilo sicer zamišljeno, da se prosilcu razkrijejo podatki, za katere je prosilec 

predloţil soglasje Nadškofije, vendar to soglasje – prvič, ni relevantno z vidika predpisov o varstvu osebnih 

podatkov ali varstva poslovne skrivnosti in drugič, zahteva in pritoţba se še vedno nanašata na vse gozdove 

znotraj območja GGO bled.  
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Irelevantnost podanega soglasja Nadškofije in tudi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov z vidika varstva 

osebnih podatkov in morebitne poslovne skrivnosti je podana zato: 

- ker organ osebnih podatkov lastnikov v konkretnem primeru ne more obdelovati (razkrivati javnosti) na 

podlagi privolitve,  

- ker pravne osebe ne uţivajo varstva osebnih podatkov, 

- ker predmet zahteve niso osebni podatki lastnikov gozdov, 

- ker se z ugoditvijo zahtevi prosilca v izreku te odločbe ne da dokopati do podatkov o gozdovih v lasti 

Nadškofije in tudi ne o gozdovih v lasti drugih pravnih oseb, razen drţave in občin (podatki so 

anonimizirani v smislu ZVOP- 1 in tudi v širšem smislu) in 

- ker drţava in občine ţe pojmovno ne morejo razpolagati z lastno poslovno skrivnostjo, podatki o 

njihovem premoţenju pa so absolutno javni.  

 

4. Ali je organ prosilca upravičeno napotil na javno dostopne vire 

 

ZDIJZ v petem odstavku 6. člena predvideva, da organ prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je 

dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način ţe enostavno javno dostopna (objava v 

uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno), in mu 

posreduje samo napotilo, kje se informacija nahaja.  

 
Nobenega dvoma ni, da so gozdnogospodarski načrti (to so gozdnogospodarski načrti območij, lovsko 

upravljavski načrti območij in gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot) in gozdnogojitveni načrti 

prosto dostopni javnosti. Tako določa ţe Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljevanju ZG) v 8. členu in Pravilnik v 2. členu. Javnost se v praksi zagotavlja z 

dostopnostjo do načrtov v tiskani, omejeno pa tudi v digitalni obliki (npr. na spletni strani organa). Toda 

nobeden od omenjenih vrst načrtov, tako v splošnem kot prostorskem delu, ne vsebuje (vseh) 

podatkov, ki jih je zahteval prosilec oziroma ti niso strukturirani na zahtevan način (to velja za podatke 

na nivoju sestojev in delno tudi za podatke na nivoju odsekov). Ugotovitev izhaja: 

 iz 10. člena ZG, ki določa, da se v območnem načrtu določajo splošne kategorije o stanju in razvoju 

gozdov; 

 iz 11. člena ZG, ki določa, da se v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote določijo: 

funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; intenzivnost in cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 

prostorom; usmeritve za doseganje ciljev; ukrepi in načini njihove izvedbe po osnovnih načrtovalnih 

enotah gozdnega prostora; usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami 

gozdnega drevja zunaj naselij. V prostorskem delu pa se: prikaţejo območja, ki so razglašena za 

varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom ter zavarovana in varovana 

območja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami; prikaţejo 

območja, ki so predlagana, da se jih razglasi kot varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s 

posebnim namenom; prikaţejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v gozdnogospodarskem 

načrtu gozdnogospodarske enote; določijo območja gozdov za sanacijo; določi intenzivnost 

gospodarjenja z gozdovi; določijo območja, pomembna za ohranitev prosto ţivečih ţivali; določijo 

območja posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj naselij, za katere je obvezna 

izdaja strokovnih navodil za ravnanje z njimi; izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 

načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo več funkcionalna območja; območja, na katerih 

posamična izbira dreves za moţni posek ni obvezna; 

 iz 13. člena ZG, ki določa, da se v gozdnogojitvenem načrtu (ki je izvedbeni načrt gozdnogospodarskega 

načrta gozdnogospodarske enote) določijo: gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje; 

obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del; območja, kjer posamična izbira dreves za 

moţni posek ni obvezna in so usklajena z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote; 

količinski, časovni in prostorski obseg sečenj; načini in pogoji za pridobivanje lesa; smernice in dela za 

sočasno ohranjanje in pospeševanje ekoloških in socialnih funkcij gozda; 

 iz Pravilnika, ki sicer določa podrobnejšo vsebino obravnavanih načrtov. Tako členi od 27 do 42.b ter 

členi od 59 do 64 ne predvidevajo objavljanja podatkov, ki so predmet zahteve prosilca; 
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 iz vpogleda, ki ga je Pooblaščenec izvedel v gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja 

Bled za obdobje 2001 do 2010 (s pomočjo pregledovalnika je dostopen na spletni strani organa), ki 

zahtevanih podatkov ne vsebuje; 

 iz dejstva, da gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot zahtevanih podatkov – na nivoju 

sestojev, ne vsebujejo; 

 iz dejstva, da so v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot podatki na nivoju odsekov 

sicer dostopni, vendar se vsebinsko ne pokrivajo v celoti (natančno preverjanje več tisoč vnosov tudi ni 

izvedljivo), med drugim tudi iz razloga, ker se podatki v času spreminjajo in po sprejetju 

gozdnogospodarskega načrta niso več enaki (pri tem ni pomembno, da se opisi sestojev in raziskave na 

stalnih vzorčnih ploskvah dejansko izvajajo na 10 let); 

 iz dejstva, da gozdnogospodarski načrt na eni, ter evidenci ODS in ODSGZD na drugi strani, nista isti 

evidenci. V smislu določb ZDIJZ namreč ne gre za ista dokumenta; evidenca ODS in ODSGZD in tudi 

druge evidence so le viri podatkov za pripravo tovrstnih načrtov; 

 iz vpogleda, ki ga je Pooblaščenec izvedel v vzorčni gozdnogojitveni načrt za odsek 04 47C v katastrski 

občini 2197 Srednja vas v Bohinju, ki zahtevanih podatkov ne vsebuje oziroma lahko (praksa izdelovanja 

teh načrtov namreč ni enotna) vsebuje le šifre sestojev in sektor lastništva. Poleg tega so v tem načrtu 

podatki strukturirani po načrtovalnih ter negovalnih enotah in ne po sestojih. Negovalna enota se sicer 

lahko pokriva s sestojem, vendar to ni pravilo; 

 iz dejstva, da tudi pravilniki o gozdnogospodarskih načrtih, objavljeni v Uradnem listu RS (npr. Pravilnik o 

gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled 2011 – 2020) ne vsebujejo zahtevanih 

podatkov;  

 iz vpogleda, ki ga je Pooblaščenec izvedel na spletni strani MKGP oziroma MKO – javni pregledovalnik 

grafičnih podatkov (baza RKG: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp), v katerem ni mogoče pridobiti 

zahtevanih podatkov, z izjemo: 

- grafičnega sloja s sestoji (meje umeščene v prostor in neopredeljena barva sestojev) in številkami 

sestojev – v nadaljevanju karte sestojev. Vendar zgolj meje, neopredeljene barve ter številke sestojev 

v bazi RKG ne predstavljajo istega dokumenta, ki je predmet zahteve prosilca. Gre le za informacijo o 

vsebini dokumenta, ne pa za sam dokument (izvorno evidenco), ker imamo opravka z grafičnimi 

prikazi. Sklic na javno objavljene vire se praviloma nanaša na zapise, ki jih je mogoče brati (npr. 

zapisi vrednosti podatkov v tabeli), spoznati njihovo vsebino, saj tako informacija dosega uporabno 

vrednost. Le v takem primeru lahko govorimo o tem, da je organ prosilcu omogočil izčrpanje pravice 

do dostopa. Pri golih grafičnih prikazih mej prostorskih enot to ni mogoče, ker gre za mnoţico 

podatkov o lokacijah v prostor umeščenih točk z znano lokacijo v koordinatnem sistemu. Ti podatki, tj. 

lokacije posameznih točk v prostoru, pa pri ogledu baze RKG niso razvidni (moţno je le nezanesljivo 

ročno prepisovanje javljenih koordinat prek vleka po konturah, kar pa je za celotno območje praktično  

neizvedljivo). Zgolj z moţnostjo ogleda, karte sestojev v bazi RKG igrajo le informativno vlogo, nimajo 

pa nikakršne uporabne – aplikativne vrednosti. Baza RKG namreč ne omogoča nalaganja lastnih 

podatkov z namenom grafičnega prikaza teh podatkov na karti sestojev, in še pomembneje, ne 

omogoča izvaţanja kart npr. na uporabnikov računalnik. Baza RKG javnosti torej omogoča le 

informativni ogled prostorskih enot. Zato se v konkretnem primeru lahko doseţe uporabno oziroma 

aplikativno vrednost le na način, da se javnosti omogoči dostop do same izvorne evidence v digitalni 

obliki (okolje MapInfo), seveda le v delu, ki se nanaša na konture sestojev in odsekov, umeščenih v 

prostor, skupaj s šiframi sestojev in odsekov, kot njihovih identifikatorjev. Šifre so vezni podatki med 

grafičnim prikazom posameznih sestojev in podatki iz evidenc, ki se navezujejo na posamezne 

sestoje. Integralni del grafičnega prikaza, do katerega je upravičen prosilec, so seveda tudi meje 

odsekov in njihove šifre, brez katerih karte sestojev ne morejo biti ustrezno umeščene v prostor;  

- površine sestoja in razvojne faze sestoja (šifra in ime) za vsak izbrani sestoj. Tu gre za drugačen 

poloţaj kot v primeru grafičnih podatkov, zaradi česar je treba šteti, da so podatki ţe javno objavljeni 

v smislu petega odstavka 6. člena ZDIJZ. 

 

Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da sklicevanje organa na ţe javno objavljene informacije po 

petem odstavku 6. člena ZDIJZ ni bilo utemeljeno, razen v delu, ki se nanaša na podatke o površini in razvojni 

fazi posameznih sestojev. V tem delu (v katerem je organ prosilca ustrezno napotil na podatke o površini in 

razvojni fazi posameznih sestojev v skladu s petim odstavkom 6. čl. ZDIJZ) se zato zahteva prosilca zavrne.  

 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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5. Ali je podana izjema varstva dokumenta v nastajanju  

 
Organ se je v času pritoţbenega postopka (spremni dopis in izjave, dane na zapisnik) skliceval tudi na izjemo 
po 9. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki do določa, da organ zavrne dostop, če gre za podatek iz 
dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi 
povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine. Za sklicevanje na to izjemo morajo biti torej kumulativno 
izpolnjeni trije elementi: 

- dokument mora biti še v postopku izdelave, 
- dokument mora biti še predmet posvetovanja v organu in 
- specifični škodni test (razkritje dokumenta bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine).    

 
Pooblaščenec ugotavlja, da organ ni izkazal konkretnih razlogov (dejstev), ki bi prepričljivo utemeljevali 
obstoj vseh zahtevanih elementov obravnavane izjeme, pač pa le pavšalno navedel: 

- da gre za podatke začasne narave oziroma za delovne dokumente,  
- da se podatki nahajajo v pomoţnih zbirkah,  
- da so podatki slabi ter oporečni in da iz njih lahko izhaja izkrivljeno dejansko stanje,  
- da bi z razkrivanjem podatkov iz obravnavanih evidenc na nivoju gozdnih sestojev, prihajalo do 

napačnih in izkrivljenih interpretacij o gozdovih, ki se nanašajo na posamezne lastnike,  
- da bi bila moţna zloraba podatkov (npr. pregledovanje podatkov za sosede) in uveljavljanje 

odgovornosti zoper zavod.  
 
Pooblaščenec pojasnjuje, da nikakor ne gre za dokumente v nastajanju v smislu določb ZDIJZ, saj so 
obravnavane evidence končni produkti zbiranja podatkov iz različnih virov: rezultatov opisov gozdov na terenu, 
rezultatov raziskav na stalnih vzorčni ploskvah, pregledov letalskih posnetkov in (pogojno) gozdnogojitvenih 
načrtov. Podobno (razen virov podatkov) velja za evidenci XTI in XGJ, v katere revirni gozdarji vnašajo 
podatke. V prvo se vpisujejo podatki v zvezi z izdanimi upravnimi odločbami ter izvedeno sečnjo. V drugo se 
vpisujejo podatki o načrtovanih projektih gojitvenih del, izdanih odločbah (t.i. »B« odločbe) in izvedenih delih. 
Seveda so vse evidence (zlasti XTI in XGJ) po naravi stvari dinamične entitete (evidence se tekoče polnijo, 
dopolnjujejo, brišejo, spreminjajo...), vendar je to njihova naravna lastnost, ki velja za večino evidenc v rokah 
organov javnega sektorja (npr. kadrovske evidence, prekrškovne evidence, računovodske evidence, 
zdravstvene evidence, klasične javne knjige). Povsem naravno je torej, da se obravnavane evidence 
dopolnjuje in aţurira. Zgolj dinamična narava evidenc v praksi dostopanja do informacij javnega značaja ne 
more biti razlog, da bi lahko govorili o dokumentu v nastajanju. V nasprotnem primeru bi lahko prišli do 
absurdne situacije, ko bi šteli, da tovrstne evidence nikoli niso končne oziroma zaključene. Vprašanje 
»končnosti« tovrstnih evidenc se ne presoja na nivoju evidence kot celote, pač pa na nivoju podatkov, ki jih 
evidenca vsebuje. To pomeni, da takoj, ko je določen podatek obdelan (npr. vnesen, spremenjen, izbrisan, 
prenesen, dopolnjen) je proces obdelave končan, zaradi česar gre za končno stanje podatka na nek presečni 
trenutek. Zato o končnosti npr. evidence XGJ ni mogoče govoriti šele v trenutku, ko se za posamezen projekt 
vnese podatke o prevzemu izvedenih del (torej, ko je zadeva formalno zaključena). Evidenci XTI in XGJ sta z 
vidika vsakega trenutka, ko se izvaja vpogled ali izpis, torej na katerikoli presečni trenutek, končni. Podobno 
velja tudi za evidence ODSSES, ODSSES DV in ODSSES GD. Nenazadnje je treba upoštevati, da je na 
podlagi teh evidenc organ pripravil osnutke gozdnogospodarskih načrtov. Ti pa se zagotovo ne pripravljajo na 
podlagi evidenc v nastajanju, pač pa glede na končno stanje podatkov na presečni datum oziroma za izbrano 
obdobje. Kot dokumente v nastajanju bi na primer lahko šteli le delno izpolnjene obrazce, ki sluţijo 
popisovalcem na terenu, njihove začasne osebne zapiske ali pa fazo iskanja, povzemanja in posvetovanja 
pred samim vnosom podatkov v zahtevane evidence, grobe osnutke gozdnogospodarskih načrtov in podobno.  
 
Prav tako ni videti, v čem naj bi šlo za pomoţne evidence. Organ razpolaga s temi evidencami kot matičnimi 
(osnovnimi, izhodiščnimi) evidencami, ki seveda sluţijo različnim namenom, npr. za tekoče spremljanje stanja 
in razvoja gozdov, tekoče spremljanje in kontrola odkazil in poseka ter gozdnogojitvenih del, pripravo analiz in 
statistik, pripravo osnutkov gozdnogospodarskih načrtov. Še bolj pomembno je, da status pomoţne evidence 
sam po sebi v ničemer ne implicira, da gre za dokument v nastajanju.  
 
Dopolnilni argument, da ne gre za dokument v nastajanju, je tudi dejstvo, da gre za ex lege evidence. Pravilnik 
v  3. členu namreč določa, da organ (v okviru zbirke podatkov o stanju in razvoju gozdov) med drugim vodi 
bazo podatkov o: odsekih, sestojih, funkcijah, poseku, izvedenih gojitvenih, varstvenih in drugih delih in 
gozdnih zdruţbah. Te evidence torej niso neki vmesni, predhodni ali nepopolni dokumenti, ki bi jih organ vodil 
zgolj po lastni volji ali za interne potrebe.   
 
Nadalje Pooblaščenec ugotavlja, da evidence niso predmet posvetovanja, saj narava podatkov (gre za številke 
in šifre) v zbirkah ni taka, da bi se lahko razpravljalo ali smelo razpravljati o tem, ali se jih vpiše in v kakšni 
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vrednosti; podatki se po vrsti in vrednosti vpisujejo tako kot so bili ugotovljeni po uveljavljenih metodah in 
strokovnih kriterijih. Razpravlja se lahko le pred vnosom podatkov (npr. za potrebe korigiranja podatkov) in o 
interpretaciji podatkov, vendar podatki pred vnosom in interpretacija podatkov ni predmet zahteve prosilca.  
 
V zvezi z neobstojem elementa potencialnega napačnega razumevanja s strani javnosti, Pooblaščenec še 
ugotavlja, da je narava podatkov o stanju gozdov ter metodologija zbiranja podatkov taka, da ne more povsem 
točno odraţati naravnega stanja. Gre namreč za strokovne ocene, pripravljene na podlagi različnih pristopov, 
katerih točnost je s strokovnega vidika očitno še v mejah sprejemljivosti in zadošča za nadaljnjo uporabo 
podatkov. Pooblaščenec se strinja s stališčem prosilca o tem, da gre na nivoju odseka za seštevek podatkov 
posameznih sestojev; torej podatki na nivoju sestojev ne morejo biti začasni, slabi in oporečni, saj ravno ti 
podatki predstavljajo osnovo za gozdnogospodarsko načrtovanje in izdelavo načrtov. Če bi bili podatki resnično 
slabi in oporečni tudi po strokovni plati, potem jih organ kot strokovna institucija zagotovo ne bi zbiral in nadalje 
uporabljal. Napačno razumevanje s strani posameznikov (npr. lastnikov gozdov), ki običajno niso tudi 
gozdarski strokovnjaki, ni problem organa. Poleg tega, da ni videti razumnih razlogov, da bi napačno 
razumevanje s strani javnosti lahko bilo škodljivo samo po sebi, tudi ni videti kako bi lahko  prosilčeva lastna 
interpretacija škodovala organu oziroma negativno vplivala na njegov ugled, verodostojnost podatkov, 
smiselnost vodenja evidenc, izvajanje pristojnosti organa in podobno. Še teţje si je zamisliti zlorabo podatkov 
in uveljavljanje odgovornosti zoper organ, ki je ravnal strokovno in v skladu s predpisi. Javnost ima vso pravico, 
da si o podatkih ustvari mnenje, pri tem pa je povsem običajno, da se pri tem pojavljajo različne interpretacije, 
ki s stroko nimajo zveze. Kot podoben in tipičen primer Pooblaščenec omenja aplikacijo »supervizor« (katere 
upravljavec je Komisija za preprečevanje korupcije). Tudi podatke iz te aplikacije je treba znati interpretirati, 
zaradi česar so v javnosti moţna napačna razumevanja vsebine, pa gre kljub temu za absolutno javne 
podatke.  
 
Smiselno enako kot je navedeno zgoraj, velja tudi za grafični del zbirk. Pri šifrantih pa vprašanje dokumenta v 
nastajanju tako ali tako ni relevantno, ker vsebujejo stalne oziroma uveljavljene kategorije in opise. 
 
6. Ali je podana izjema varstva notranjega delovanja  
 
Organ se je v času pritoţbenega postopka (spremni dopis in izjave, dane na zapisnik) skliceval tudi na izjemo 
varstva notranjega delovanja organa. Navedel je, da so zahtevane evidence interne narave in po zakonu niso 
javne, ampak so namenjene le rabi znotraj zavoda. 
 
Skladno z 11. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, 
če se zahteva nanaša na podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Za 
obstoj opisane izjeme morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja: 

- podatek mora izhajati iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo 
organa in 

- specifični škodni test (razkritje takšnega podatka bi povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti 
organa). 

Glede na navedeno mora iti za dokumente za notranjo rabo organa, iz katerih izhaja postopek oziroma način 
dela organa, kot tudi njegova notranja politika. Varuje se torej notranje razmišljanje organa, s čimer naj bi se 
omogočilo odkrito in odprto razmišljanje organa, ki pa bi bilo ovirano, če bi bilo povsem odprto za javnost. 
Obenem pa je namen te izjeme tudi preprečiti škodo, ki bi nastala pri kakovosti odločanja organa, saj razumno 
varovanje procesa ''notranjega razmišljanja'' organa ni nujno v neskladju z načelom odprtosti. Za obstoj te 
izjeme morata biti nujno izpolnjena oba pogoja skupaj. V drugem delu te izjeme, v katerem se zahteva škoda 
na izvedbi postopka, gre za škodni test. Dostop do informacije je zato mogoče zavrniti le, če se tehtnica med 
škodo oziroma motnjami pri delovanju in dejavnosti organa ter razkritjem informacije nagne proti škodi oziroma, 
če bi bila škoda, storjena delovanju organa, večja od pravice javnosti, da se seznani z informacijo. Pri tej izjemi 
se zahteva zelo strog škodni test, saj mora razkritje dokumenta ne samo ogroziti varovano pravno dobrino, 
ampak ţe resno ogroziti proces odločanja institucije, da bi se dostop do dokumentov lahko zavrnil.  
 
Pooblaščenec ugotavlja, da v konkretnem primeru zahtevane informacije ne predstavljajo izjeme po 11. 
točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Razlogi za to so: 

 Kot je ţe bilo omenjeno, Pravilnik v  3. členu določa, da organ (v okviru zbirke podatkov o stanju in 
razvoju gozdov) med drugim vodi bazo podatkov o: odsekih, sestojih, funkcijah, poseku, izvedenih 
gojitvenih, varstvenih in drugih delih in gozdnih zdruţbah. Gre torej za obvezne in formalizirane evidence, 
ki so določene s predpisom, zaradi česar jih organ ne vodi zgolj po lastni volji in na neformalen način;  

 Za evidenci XTI in XGJ velja, da gre med drugim tudi za informatizirani zbirki upravnih postopkov, kot jih 
predvidevajo pravila o poslovanju z dokumentarnim gradivom; 
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 Zahtevane evidence ne predstavljajo notranje korespondence med zaposlenimi pri organu, internih 
mnenj ali stališč, okroţnic, osnutkov evidenc, osnutkov poročil, polzasebnih pisanj, neformalnih 
opomnikov ali podobnih internih dokumentov, ki bi jih zaposleni pri organu ustvarjali zgolj zaradi nekih 
notranjih potreb; 

 Zahtevane evidence ne predstavljajo slučajnega, neorganiziranega in povsem neformalnega zapisa 
podatkov o stanju in razvoju gozdov, odkazilih, sečnji in gozdnogojitvenih delih ipd., pač pa z vidika 
izvajanja pristojnosti organa pomembne dokumente, ki so nastali v okviru izvajanja javne sluţbe (npr. 
spremljanje stanja gozdov in priprava gozdnogospodarskih načrtov) in javnih pooblastil (npr. upravni 
postopki) po ZG; 

 Tudi z vsebinskega vidika gre pri zahtevanih evidencah za dokumente in podatke, ki so neposredno in 
brez izjeme vezani na pristojnosti organa po ZG; 

 Zahtevane evidence tudi ne predstavljajo »notranjega razmišljanja« organa, pač pa vsebujejo »gole« 
alfanumerične podatke; 

 Organ v izpodbijani odločbi in izven nje ni konkretno izkazal moţnosti nastanka motenj za delovanje 
organa, če bi bile evidence razkrite javnosti. Zato ni jasno, v čem bi bila lahko podana škoda. Tudi po 
stališču Upravnega sodišča RS je treba izjemo razlagati restriktivno, kar pomeni, da je dokazno breme 
glede razlogov za nastanek motenj v delovanju organa na strani organa in da je dokazni standard »bi 
razkritje povzročilo motnje« dokazni standard »onkraj dvoma«, ne pa zgolj »verjetnost« (sodba št. I U 
1176/2010-12); 

 Tudi sicer ni podanih razumnih okoliščin, ki bi kakorkoli kazale na moţnost nastanka motenj za delovanje 
organa v zvezi z izvajanjem njegovih zakonitih pristojnosti.  

 
7. Ali je podana izjema varstva osebnih podatkov  
 
7.1. Stališče organa in prosilca 
 
Stališče organa je, da zahtevani podatki – na nivoju sestojev, razkrivajo premoţenjsko stanje lastnikov gozdov, 
pri tem pa podatkov ni mogoče izločiti iz evidence, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost. Struktura 
obravnavanih evidenc je taka, da ni mogoč prikaz brez, da bi bilo mogoče ugotoviti, kdo je lastnik relevantnih 
zemljišč, pri tem pa se zahteva nanaša na vse lastnike gozdnogospodarskega območja Bled. Pri evidencah 
ODSSES, ODSSESDV in ODSSESGD anonimizacija ni mogoča na način brisanja ene kolone v tabeli, saj ta 
parcelnih številk in imen sploh ne vsebuje. Prek podatkov o sestoju se enostavno ugotovi, kdo je lastnik in 
podatki o lastnikovem gozdu ter premoţenjskem stanju. Pri podatkih na nivoju odseka (ti so npr. dostopni prek 
gozdnogospodarskih načrtov) se podatkov ne da vezati na točno določenega lastnika, ker gre za agregirane 
podatke. Dostop do podatkov o lastništvu gozdov je poleg zemljiške knjige mogoč tudi preg aplikacij GERK in 
PROSTOR. 
 
Na drugi strani prosilec zatrjuje: 

  da je ena oseba lahko lastnik celotnega odseka (kar je sicer redko), za katerega so podatki javni; 

  da se sestoji ne pokrivajo s parcelami; 

  da se na nivoju sestoja ne razkriva več ali drugih podatkov kot na nivoju odseka; 

  da se na nivoju sestoja nič laţje ne določi lastnika, kot na nivoju odseka; 

  da neposredna povezava med sestojem, parcelo in lastnikom ne obstaja, kar izhaja iz narave sestoja.    
 
7.2. Splošno o izjemi varstva osebnih podatkov 
 
Skladno s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če 
se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. ZVOP-1 v 6. členu določa, da je osebni podatek katerikoli 
podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri 
je izraţen (1. točka). Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni 
podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, pri čemer način 
identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa (2. točka). 
Ker javno razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti 
razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljenih v 8. in 9. členu 
ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov (torej tudi razkritje 
podatkov javnosti) dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana privolitev posameznika. V javnem 
sektorju mora biti moţnost privolitve določena z zakonom, pri čemer v obravnavanem primeru takega zakona 
ni. Po 3. točki 6. člena ZVOP-1 gre za obdelavo osebnih podatkov takrat, kadar je obdelava vezana na 
določeno zbirko osebnih podatkov (npr. če so podatki namenjeni v zbirko ali izvirajo iz zbirke). Po 6. točki 6. 
člena ZVOP-1 je zbirka definirana kot vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je 
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dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali zdruţevanje podatkov; strukturiran niz podatkov je niz 
podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. 
 
7.3. Presoja obstoja izjeme varstva osebnih podatkov v konkretnem primeru 
 
V zvezi z ugotavljanjem, ali se v posameznem dokumentu nahajajo osebni podatki, katerih razkritje javnosti bi 
pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, je Pooblaščenec glede evidenc ODS, ODSGZD, ODSSES, 
ODSSESDV, ODSSESGD ugotavljal: 
1.    ali posamezen podatek ustreza definiciji osebnega podatka iz 6. člena ZVOP-1 in 
2.    ali za razkritje osebnega podatka javnosti obstaja pravna podlaga v smislu 8., 9. in 10. člena ZVOP-1. 
Ţe v 1. točki je bilo pojasnjeno, da pri evidencah XTI in XGJ predmet zahteve niso podatki o lastnikih. Kljub 
temu je moral Pooblaščenec ugotoviti, kateri podatki predstavljajo podatke o lastnikih oziroma njihove 
identifikacijske osebne podatke.  
 
Pri presoji se Pooblaščenec omejuje samo na obravnavo posameznikov oziroma fizičnih oseb. Kot lastniki 
gozdov namreč nastopajo še drţava, lokalne skupnosti in druge pravne osebe. Ţe uvodoma Pooblaščenec 
pojasnjuje, da zgolj kategorija »šifra lastništva« ne razkriva in tudi ne omogoča razkritja konkretnega lastnika, 
če lastnik ni drţava ali občina. 
 
7.3.1. Evidenci ODS in ODSGZD  
 
Evidenci ODS in ODSGZD z vidika varstva osebnih podatkov nista sporni, saj je javnost podatkov (ne glede na 
to, ali gre za »osebne« ali »neosebne« podatke) na nivoju odsekov določena z ZG in Pravilnikom. Tako je tudi 
stališče organa in prosilca. Poleg tega ţe v izhodišču ne gre za zbirki osebnih podatkov. 
 
7.3.2. Evidence ODSSES, ODSSESDV in ODSSESGD ter pripadajoči grafični prikaz (sloj konture in 
številke sestojev in odsekov) 
 
Ključna vprašanja pri evidencah ODSSES, ODSSESDV in ODSSESGD ter grafičnim prikazom sestojev so: 

- ali je na podlagi razpoloţljivih podatkov (gl. popis podatkov v točki 1 za vsako evidenco) mogoče 
določiti lastnika parcel oziroma »lastnika« sestojev; 

- ali je mogoče podatke o sestoju šteti za podatke o lastniku gozdnih parcel oziroma, ali se lahko 
ugotovi, da se podatki o sestoju veţejo na posameznega lastnika;  

- ali in s čim se v evidencah neposredno razkrivajo identifikacijski osebni podatki; 
- ali gre pri tem za varovane osebne podatke. 

V dokaznem postopku je Pooblaščenec vpogledal v grafične izpise iz informacijskega sistema organa in izpise 
podatkovnih tabel (priloge 1-5), staro in novo verzijo javnega pregledovalnika – baza oziroma aplikacija RKG 
(sloji ortofoto, parcele in ZGS), javni pregledovalnik PISO in vzorce grafičnih izpisov, ki jih je predloţil prosilec 
dne 27. 1. 2012. 
 
Sestoj je prostorsko opredeljena inventurna in hkrati tudi načrtovalna enota, ki se po določenih znakih razlikuje 
od okolice. Gre za populacijo gozdnega drevja, ki raste na določeni gozdni površini in se loči od drugih oblik 
vegetacije. Lahko se opredeli tudi kot skupina gozdnega drevja in pripadajoče vegetacije, ki ima enotno 
zgradbo ter enotne ekološke razmere, in ki je dolgoročno predmet samostojnega gojitvenega načrtovanja in 
ukrepanja. Podatki, vezani na sestoj, so bolj podrobni kot podatki vezani na odsek, ki je višja enota. Zato ima 
sestoj običajno manjšo površino kot odsek oziroma povedano drugače, v posameznem odseku je ponavadi več 
sestojev. Vsak sestoj je prostorsko opredeljen v kartografskem delu evidenc (torej gre za navidezni objekt z 
znanimi mejami in lokacijo). Prav tako ima vsak sestoj svojo identifikacijsko šifro. Znotraj odseka ima vsak 
sestoj svojo identifikacijsko šifro, vendar se ta sestoj lahko nahaja na več lokacijah v odseku ali celo izven 
njega.  
 
Glede na navedeno je očitno, da – tako kot zatrjuje tudi prosilec – podlaga za izločitev ali določitev sestoja na 
terenu ni lastnik ali parcela, temveč stanje gozda. Sestoj ni lastniška kategorija in se tudi ne ravna po mejah 
gozdnih parcel. Seveda ni izključeno, da se meje nekega sestoja pokrivajo s posamezno parcelo, na kateri 
sestoj leţi, vendar taka situacija ni pogosta in na presojo varstva osebnih podatkov, tudi če je podana, nima 
vpliva. Sestoj torej ni vezan na meje parcel, kar praktično pomeni, da lahko posamezen sestoj leţi na eni ali 
več parcelah oziroma, da se posamezna parcela v celoti ali deloma pokriva z več sestoji.  
 
Pod drugi strani pa je res, da šifra katerega koli izbranega sestoja in njegov poloţaj v geografskem prostoru ta 
sestoj popolnoma identificirata. S prekrivanjem slojev parcel in sestojev (npr. na aplikaciji RKG) je mogoče 
enostavno ugotoviti, na katero oziroma na katere parcele se nanaša posamezen sestoj in s tem podatki o 
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sestoju. S pomočjo zemljiške knjige pa je v nadaljevanju mogoče ugotoviti tudi, ali je lastnik izbrane parcele 
posameznik (fizična oseba) in kdo to je. Če na primer predpostavljamo, da so na izbrani parceli (katere lastnik 
je posameznik) trije različni sestoji, ki se z mejami parcel le delno prekrivajo (torej so meje sestojev zunaj meja 
parcele). V tem primeru je mogoče s pomočjo aplikacije RKG izračunati površino sestoja, ki odpade znotraj 
meja parcele ter ustrezno preračunati podatke, ki veljajo za cel sestoj. Podatki na nivoju sestoja namreč ne 
predstavljajo povprečenja ali seštevka podatkov niţje ravni (tako kot to velja za podatke na nivoju odseka), pač 
pa so podatki o sestoju (npr. ocenjena lesna zaloga) praviloma enaki na celotni površini sestoja (kot homogene 
enote) oziroma na vseh delih sestoja, ki leţijo znotraj izbrane parcele. Na ta način je mogoče s seštevanjem 
podatkov za vse tri sestoje ugotoviti podatke, ki se nanašajo na parcelo (npr. skupna lesna zaloga za celotno 
parcelo). 
 
V smislu zgoraj povedanega Pooblaščenec sicer sledi stališču organa, da je mogoče prek identifikacijskih 
podatkov sestojev (šifra in lokacija v prostoru) ter podatkov o parcelah dokopati do podatkov o sestojih in s tem 
do podatkov o gozdu, ki se nanašajo na določenega posameznika kot lastnika posamezne parcele. Take 
podatke je v skladu z definicijo osebnega podatka mogoče opredeliti kot osebne podatke (prim. točka 7.2). Pri 
tem ni pomembno, ali gre hkrati tudi za podatek o premoţenju lastnika - osebni podatek je namreč katerikoli 
podatek, ki se nanaša na posameznika.  
 
Kljub navedenemu Pooblaščenec ugotavlja, da glede evidenc ODSSES, ODSSESDV in ODSSESGD ter 
pripadajočih grafičnih prikazov (sloj s konturami in številke sestojev in odsekov) ni podana izjema 
varstva osebnih podatkov, kar Pooblaščenec utemeljuje z naslednjim: 
 

 Obravnavane evidence po vsebini in namenu niso zbirke osebnih podatkov v smislu 5. točke 6. člena 
ZVOP-1, ker ne vsebujejo osebnih podatkov lastnikov gozdov. To pomeni, da razkritje podatkov javnosti 
ni obdelava osebnih podatkov v smislu 3. točke 6. člena ZVOP-1, zaradi česar pravna podlaga za 
razkritje v smislu 9. člena ZVOP-1 ni potrebna. Ker podlaga za razkritje podatkov iz obravnavanih 
evidenc ni potrebna, sámo razkritje podatkov javnosti ne predstavlja kršitve varstva osebnih podatkov kot 
jo ima v mislih 3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ; 

 
 Kot izhaja iz popisa evidenc v 1. točki obrazloţitve ter iz obrazloţitev na prejšnji strani, obravnavane 

evidence ne vsebujejo osebnih podatkov posameznikov – lastnikov gozdov ali drugih oseb, na podlagi 
katerih bi bilo te posameznike mogoče neposredno identificirati (npr. standardni ali interni enolični 
identifikatorji, osebna imena, naslovi). Pri tem Pooblaščenec pripominja, da kategorija »sektor lastništva« 
ali »šifra lastništva« razkriva le podatek o tem, ali gre za zasebnega lastnika, drţavo ali lokalno skupnost. 
Podatki v evidencah se očitno ne nanašajo na posameznike ali njihove parcele, pač pa na gozdne 
sestoje, kot na stvarno in nelastniško kategorijo. Organ v okviru javne sluţbe ugotavlja stanje in razvoj 
gozdov (gre za izbrane podatke, ki so pomembni z vidika gozdarske stroke) in ga pri tem ne zanima, na 
katero ali celo na čigavo parcelo se podatki oziroma sestoji navezujejo. Objektivne zveze med podatki o 
sestojih in podatki o lastništvu gozdov, ni. Tudi sam namen vodenja teh evidenc ni v ničemer povezan z 
lastniki gozdov in je od lastništva povsem neodvisen. Slučajno prekrivanje sestoja s parcelo zato ni 
relevantno, tako kot tudi ni relevantno slučajno prekrivanje odseka in parcele; 

 
 Čeprav je seveda mogoče – tako s strani organa kot tudi s strani prosilca ali širše javnosti, da se podatke 

prek parcel sorazmerno enostavno poveţe z lastniki, to ne vpliva na ključno ugotovitev, da obravnavane 
evidence same po sebi niso zbirke osebnih podatkov. Na nivoju vodenja evidenc (npr. zbiranje, vnašanje 
in vzdrţevanje podatkov ter njihova uporaba za analize ali za pripravo gozdnogospodarskih načrtov) se 
torej osebni podatki lastnikov parcel ne obdelujejo oziroma se osebni podatki ne povezujejo s podatki iz 
evidenc. Gre zgolj za moţnost, da se podatki obdelujejo na tak način. Tudi s tem, ko organ razkrije 
podatke o sestojih javnosti, ne razkriva osebnih podatkov, le prosilcu ali javnosti je omogočeno, da 
podatke prek javne katastrske mreţe in javne zemljiške knjige poveţe z lastniki parcel. Tudi, če prosilec 
tovrstno obdelavo dejansko izvede, s tem ne ravna nezakonito, dokler to izvaja za lastne potrebe – gre 
namreč za zakonito zdruţevanje podatkov iz več javno dostopnih virov (tj. obravnavane evidence + 
zemljiški kataster + zemljiška knjiga). Nezakonita bi bila le sekundarna javna objava zdruţenih podatkov 
(npr. lesna zaloga in vrstna sestava po parcelah določenih lastnikov) – ti podatki bi namreč v tej fazi ţe 
imeli naravo osebnih podatkov. Tako je tudi stališče Pooblaščenca v pravnomočni inšpekcijski odločbi št. 
0613-126/2010/3; 

 
 Da ne gre za zbirke osebnih podatkov, dodatno potrjuje tudi dejstvo, da organ v Registru zbirk osebnih 

podatkov (v upravljanju Informacijskega pooblaščenca) tovrstnih zbirk nima prijavljenih;  
 

 Če stališče iz zgornjih točk ne bi drţalo, bi to lahko pomenilo: 
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- da tudi organ podatke o sestojih obdeluje nezakonito, kar bi veljalo tako v fazi zbiranja (npr. na 
terenu), v fazi vnašanja podatkov, urejanja in hrambe ter v fazi uporabe podatkov. Enako velja za 
vpisovanje nekaterih podatkov o sestojih v gozdnogojitvene načrte. Izrecne zakonske podlage za 
obdelavo teh podatkov namreč tudi organ nima (npr. v ZG, saj Pravilnik ni ustrezna pravna podlaga); 

- da je nezakonita tudi objava nekaterih podatkov v aplikaciji RKG, katerih vir so evidence organa, saj 
so na stari verziji pregledovalnika ţe javno objavljeni sloji s sestoji, njihovimi šiframi in površinami, ter 
celo podatki o razvojni fazi ter podatki deleţu iglavcev in listavcev za vsak sestoj; 

- da na raziskovalnem področju obstaja resna ovira za javno objavo kakršnih koli podatkov (izven 
področja gozdarstva), vezanih na zemeljsko površino, ki jih pripravljajo strokovne ali znanstveno 
raziskovalne institucije izven javnih pooblastil ali izvajanja javne sluţbe (torej tudi brez zakonske 
podlage za javno objavo osebnih podatkov), na primer pedološke, fitocenološke, vegetacijske, 
geološke, erozijske, hidrološke, zgodovinske in arheološke karte, karte razširjenosti in gibanja 
ţivalskih vrst, ornitološki atlasi, karte plazov, karte sončnega obsevanja in drugih meteoroloških 
parametrov, delno jamski kataster, karte izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, karte zavarovanih 
rastlinskih vrst, ribogojne karte, karte poţarne in potresne ogroţenosti in nenazadnje celo klasične 
topografske karte v boljših merilih. Pri tem ni pomembno, ali gre za klasično kartografsko gradivo ali 
za GIS; 

- da na raziskovalnem področju obstaja resna ovira za izvajanje raziskav s področja 
gozdnogospodarskega načrtovanja, saj podatki organa raziskovalcem niso dostopni (raziskave bi 
torej lahko opravljal le organ sam); 

- da organ ne sme javno razkrivati podatkov na nivoju odsekov v primerih (pa čeprav redkih), ko se 
odsek pokriva s parcelo v lasti posameznika; 

- da organ ne sme javno razkrivati podatkov v gozdnogojitvenih načrtih, ki se navezujejo na negovalne 
enote, saj so te, podobno kot sestoji, na niţjem (tj. bolj podrobnem) nivoju kot odseki. Negovalna 
enota se lahko pokriva s sestojem, pogosto pa se v sestoju nahaja več negovalnih enot.  

 
 Dejstvo, da so po ZG kot javni določeni le podatki na nivoju odsekov, ne izključuje javnosti tudi drugih 

podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot informacije javnega značaja in glede katerih ni podana nobena 
od izjem od prostega dostopa. 

 
7.3.3. Evidenci XTI in XGJ 
 
V primerjavi z evidencami iz prejšnje točke, je pri evidencah XTI in XGJ situacija povsem drugačna. Pri obeh 
evidencah (oziroma računalniških aplikacijah) gre za zbirko osebnih podatkov, saj sta evidenci vezani na 
lastnike (ali solastnike) tako z vidika podatkov, ki jih evidenci vsebujeta, kot tudi z vidika namena vodenja 
evidenc. Nosilec (čeprav ne nujno tudi neposredni izvajalec) del v gozdovih (npr. sečnja, spravilo, gradnja 
gozdnih prometnic,  gojitvena dela) je ravno lastnik. V evidencah so zato podatki o tem, katera dela, kdaj in na 
kateri podlagi lahko ali je lastnik izvedel v gozdu. Stališče o tem, da gre za zbirko osebnih podatkov velja za 
zbirko kot celoto, zato ni pomembno dejstvo, da so nekateri lastniki gozdov tudi pravne osebe. Obravnavani 
zbirki se navezujeta tudi na zbirko »Evidenca o lastnikih gozdov«, ki jo je organ prijavil v Register zbirk osebnih 
podatkov.  
 
Pooblaščenec ugotavlja: 

- da evidenca XTI (tj. evidenca o izvedenem poseku) vsebuje naslednje identifikacijske osebne podatke, tj. 
tiste, ki omogočajo sorazmerno enostavno določljivost ali določenost enega ali več lastnikov – 
posameznikov: številka manuala, številka odločbe, številka parcele s katastrsko občino in šifra lastnika. 
Prek šifre lastnika lahko organ enostavno ugotovi tudi osebno ime ter naslov lastnika oziroma 
solastnikov. Evidenca vsebuje tudi šifro zastopnika, prek katere lahko organ ugotovi, kdo je zastopnik 
oziroma pooblaščenec lastnika oziroma solastnikov (običajno je eden od solastnikov pooblaščen za 
nastopanje v upravnem postopku). Evidenca vsebuje tudi šifro izvajalca, pri čemer kot izvajalec lahko 
nastopa tudi lastnik; 

- da evidenca XGJ (tj. evidenca o izvedenih gozdnogojitvenih delih) vsebuje naslednje identifikacijske 
osebne podatke: številka projekta, številka odločbe, številka parcele s katastrsko občino in šifra lastnika. 
Prek šifre lastnika lahko organ enostavno ugotovi tudi osebno ime ter naslov lastnika oziroma 
solastnikov. Evidenca vsebuje še šifro zastopnika in izvajalca, glede katerih velja enako kot zgoraj.    

 
Kljub navedenemu pa glede - številke manuala, številke odločbe in šifre lastnika v XTI, ter številke projekta, 
številke odločbe in šifre lastnika v XGJ - Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da je standard določenosti podan le z 
vidika organa, saj lahko samo organ s povezovanjem podatkov (npr. v šifrantu lastnikov, v neanonimiziranih 
manualih, odločbah in projektih ter kontrolnih listkih) enostavno in zakonito ugotovi, na koga se katerikoli 
podatek nanaša (na primer lahko ugotovi, kateri lastnik je izvajal dela v gozdu, kdaj, kaj, koliko in na kateri 
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podlagi). Po drugi strani pa prosilec oziroma javnost na sorazmerno enostaven in zakonit način ne more 
ugotoviti, na katerega posameznika se podatki v evidencah nanašajo (npr. identifikacijski podatki in na te 
vezani podatki kot so površina, datumi, rok, kubatura, tarifa, vrsta in število dreves...). Za razliko od organa, 
prosilec in s tem javnost, namreč ne razpolaga s šifranti in z drugo, na lastnike vezano dokumentacijo. 
Smiselno enako, kot je navedeno zgoraj glede šifre lastnika, velja tudi za šifro zastopnika in šifro izvajalca. 
 
Nekoliko drugače od navedenega velja glede številke parcele s katastrsko občino, saj se je prek teh dveh 
atributov mogoče prek javne zemljiške knjige dokopati do lastnika relevantne parcele. Res je, da podatki, ki se 
nanašajo na posamezno nepremičnino (parcelna številka, katastrska občina, velikost parcele, osebno ime, 
rojstni datum in naslov lastnika...) per se niso varovani osebni podatki. Toda v obravnavanem primeru bi z 
razkritjem parcelnih številk (skupaj s katastrskimi občinami) prosilcu in s tem javnosti omogočili identifikacijo 
lastnikov. Na podlagi navedenega je potrebno zaključiti, da podatki o parcelnih številkah in katastrskih občinah 
v XTI in XGJ, predstavljajo varovane osebne podatke in s tem izjemo od prostega dostopa do informacij 
javnega značaja. Ker pa parcelne številke in šifre lastnikov, zastopnikov in izvajalcev (in seveda tudi ne 
njihovi šifranti) sploh niso predmet zahteve in pritožbe prosilca, in ker zgolj podatki o katastrskih 
občinah (v obliki številke) ne omogočajo identifikacije parcel in s tem lastnikov, zastopnikov in izvajalcev, 
Pooblaščenec ni odločal o izločitvi parcelnih številk in šifer, glede katastrskih občin pa odločil, da ni podana 
izjema varstva osebnih podatkov.    
 
Glede na navedeno Pooblaščencu tudi ni bilo treba odločati o tem, ali in kako je mogoče prosilcu omogočiti 
razkritje tistih podatkov, ki se ne nanašajo na posameznike, ampak na pravne osebe.  
 

7.3.4. Grafični prikazi 
 
Smiselno enako kot je navedeno zgoraj, velja tudi za grafični del zbirk, saj šifra sestoja in njegova umeščenost 
v prostoru (npr. s prekrivanjem sloja parcel) ne predstavlja osebnih podatkov posameznikov, ki jih ne bi bilo 
dopustno razkriti javnosti. Enako velja za grafične prikaze odsekov.  
 
8. Ali so morebiti podane katere druge izjeme od prostega dostopa 
 
Pooblaščenec pri preskusu po uradni dolţnosti ni ugotovil obstoja nobene od preostalih izjem iz 1., 2. in 4. do 
8. ter 10. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
Glede evidenc oziroma podatkov, katerih razkritje ni sporno (gl. točka 1 zgoraj) Pooblaščenec prav tako ni 
ugotovil nobene od izjem od 1. do 11. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.  
 
9. Sklepno 

 

Skladno z navedbami v prejšnjih točkah je Pooblaščenec izpodbijano odločbo v zavrnilnem delu odpravil na 

podlagi prvega odstavka 252. čl. ZUP, ker je organ zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje in 

posledično napačno uporabil materialno pravo, in sam odločil o zahtevi prosilca, kot izhaja iz izreka te odločbe. 

 

V tem postopku posebni stroški niso nastali. Ta odločba je v skladu z 28. členom Zakona o upravnih taksah 

(Ur. l. RS, št. 8/00 s spr. in  dop.) oproščena plačila upravne takse.  

 

Pooblaščenec nezavezujoče predlaga, da organ po dogovoru s prosilcem, hkrati z izpolnitvijo te odločbe, 
prosilcu posreduje tudi naslednje kategorije podatkov, ki jih evidence vsebujejo, vendar izrecno niso bile 
predmet zahteve prosilca: 

- Podatki o odseku - evidenca ODS (točka 1a izreka odločbe): UE, KATGOZD, GRGE, GRGO, 

POLPOKR, T1-T8, RAZDALJA, POZAR, KE; 

- Podatki o gozdnih zdruţbah – evidenca ODSGZD (točka 1b izreka odločbe): STATUS; 

- Podatki o sestojih v odseku – evidenca ODSSES (točka 1c izreka odločbe): METODA, DRUGO, 

STATUS, SPREMEMBA in NEGOVAN; 

- Podatki o drevesnih vrstah v sestoju – ODSSESDV (točka 1d izreka odločbe): STATUS in 

SPREMEMBA; 

- Podatki o gojitvenih delih – ODSSESGD (točka 1e izreka odločbe): STATUS in SPREMEMBA; 

- Evidenca XTI (točka 1f izreka odločbe): Status, Manual, Površina, Rok (rok za izvedbo), Posekano 

(datum izvedbe), Konces (koncesija), Izdana, Vročena, Ke (številka krajevne enote), Zastopa (šifra), 

Izvajalec (šifra), Status; 



 19 

- Evidenca XGJ (točka 1g izreka odločbe): Projekt (številka projekta), Rok, Odločba (številka odločbe), 

Izdana, Vročena, Konces, Ke (številka krajevne enote), Revir (številka revirja), Lastnik (šifra), Zastopa 

(šifra), Izvajalec (šifra), Mat_veza, Ko, Parcela, Ukrep, Nukrep, Nujnost, Manual, Em, Ure_pla, Ure_rea, 

Prevzem, Status. 

Na ta način se organ lahko izogne morebitnim dodatnim zahtevam za posredovanje naštetih podatkov, hkrati 
pa obveznost po tej odločbi izvrši brez dodatnega dela pri izločanju zgornjih podatkov. 
 

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, pač pa se lahko sproţi upravni spor, in sicer s toţbo, ki se vloţi v 30 

dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Toţba se lahko vloţi pisno po pošti ali 

neposredno pri navedenem sodišču. Če se toţba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje 

dan oddaje na pošto. Toţba z morebitnimi prilogami se vloţi v najmanj treh izvodih. Toţbi je treba priloţiti tudi 

to odločbo v izvirniku ali prepisu. 

 

 

Postopek vodil: 

Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

svetovalec Informacijskega pooblaščenca 
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