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Številka: 007-49/2015/7 

Datum: 7.10.2015 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

  

ZADEVA: Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – MNENJE III 

ZVEZA: Vaš dopis oziroma e-sporočilo, z dne 2. 10. 2015 in 7. 10. 2015 (EVA 2015-2330-0061) 

 

Spoštovani, 

 

v skladu z vašim zaprosilom in 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju 

podajamo končno stališče Informacijskega pooblaščenca do predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti 

Republike Slovenije: 

 

1. Glede 33. člena nimamo več pripomb. 

 

2. Glede naše splošne pripombe iz prvega mnenja, z dne 15. 7. 2015 vztrajamo pri stališču, da bi moral zakon 

(npr. v 6. ali 30. členu) vsebovati naslednjo določbo: 

»Družba je v celoti zavezanec za dostop do informacij javnega značaja po 1. členu Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US)«. 

 

Le tako bo lahko zagotovljena zadostna transparentnost delovanja družbe, ki bo v javnem interesu upravljala in 

razpolagala z državnimi gozdovi. Poglavje VI (preglednost delovanja) ter zgolj deklarirano načelo 

transparentnosti iz 6. člena, sigurno ne zagotavljata želene in primerne ravni javnosti delovanja družbe. Drugi 

razlogi za naše stališče so pojasnjeni v našem prvem mnenju.  

 

S predlagano določbo bi bila torej družba »klasični« zavezanec za zagotavljanje informacij javnega značaja 

(tako kot druge osebe javnega prava), pri čemer pa bi seveda, na podlagi predvidenih izjem od prostega 

dostopa iz 6. člena ZDIJZ, še vedno lahko varovala tiste informacije, za katere je ZDIJZ že vnaprej predvidel, 

da javnosti ne morejo biti dostopne, to so zlasti poslovne skrivnosti (gre za poslovne skrivnosti te družbe ali 

drugih gospodarskih subjektov, s katerimi je družba v poslovnih razmerjih), strogo interni dokumenti ter 

dokumenti v nastajanju (pod določenimi pogoji) in varovani osebni podatki.   

 
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni, 

 

Pripravil: 

Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

svetovalec Informacijskega pooblaščenca 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

            informacijska pooblaščenka 

 


