Številka: 007-49/2015/4
Datum: 1.10.2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ZADEVA: Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – MNENJE II
ZVEZA: Vaše e-sporočilo, z dne 23. 9. 2015 (EVA 2015-2330-0061)

Spoštovani,
v skladu z vašim zaprosilom in 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju
podajamo stališče Informacijskega pooblaščenca glede prenovljenega 33. (prej 30.) člena predloga Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Pri tem upoštevamo tudi vaša stališča, ki ste jih izrazili na
sestanku 16. 9. 2015. Pripombe oziroma predlagane spremembe ali dopolnitve so vključene v osnovno
besedilo (odebeljeno in podčrtano besedilo):
VIII. PODATKI
33. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
(1) Družba in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, za opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem z
državnimi gozdovi po tem zakonu zbirata in obdelujeta naslednje podatke o državnih gozdovih: stanje
gozdov, grafični in opisni podatki o zemljiških parcelah in njihovi površini, katastrska občina, številka
parcele, lastniki nepremičnin, dejanska raba v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, boniteta ter
identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, knjigovodska vrednost, ocenjena vrednost
in posplošena tržna vrednost v skladu z zakonom, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin.
(2) Družba in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, zbirata podatke iz prejšnjega odstavka iz naslednjih
zbirk javnih knjig, evidenc oziroma in drugih zbirk podatkov:
1. zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele, boniteta, meja parcele, površina);
2. katastra stavb (identifikacijska oznaka stavbe, lega in oblika, površina, dejanska raba);
3. zemljiške knjige;
4. poslovnega registra Slovenije;
5. zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje;
6. zbirk podatkov o vodah;
7. zbirk podatkov o območjih z naravovarstvenim statusom;
8. zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in voda;
9. zbirk podatkov o okolju, naravi in habitatih;
10. zbirk podatkov iz prostorskega informacijskega sistema po predpisih o prostorskem načrtovanju;
11. zbirk podatkov o regionalni politiki;
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12. registra nepremične kulturne dediščine, vključno s podatki o parcelah in lastnikih (vrsta nepremične
kulturne dediščine, ime in priimek ter naslov);
13. zbirk podatkov, ki jih v okviru javne gozdarske službe vodi Zavod za gozdove Slovenije.
(3) Družba za opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem koncesijskih razmerij v skladu z 41. členom tega
zakona pridobiva in obdeluje tudi osebne podatke o koncesionarjih: osebno ime ali firma, naslov ali sedež
ter davčna številka. Podatke iz prejšnjega stavka lahko pridobiva tudi iz davčnega registra.ime in
priimek ali firma ter naslov subjektov ali sedež ter davčna številka za subjekte iz prejšnjega
odstavka)
(4) Upravljavci podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena omogočijo družbi in ministrstvu,
pristojnemu za gozdarstvo, neposreden brezplačen vpogled, prepis, izpis in prenos podatkov iz vseh zbirk,
navedenih v prejšnjem odstavku, ter brezplačen prenos v podatkovne zbirke družbe in ministrstva,
pristojnega za gozdarstvo in družbez neposredno računalniško povezavo, če tehnične možnosti to
omogočajo, ali jih brezplačno dajo na voljo v digitalni obliki oziroma jih pošljejo v pisni obliki.
(5) Osebni podatki, ki jih družba in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo zbira in obdeluje na podlagi
drugega in tretjega odstavka tega člena, se obdelujejo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
(6) Za upravljanje in vzdrževanje zbirk podatkov lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in družba
uporabljata tudi temeljne topografske načrte, topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto
načrte, ki jih upravljavci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz drugega odstavka tega člena
pošljejo ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, in družbi brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne
materialne stroške za potrebne dodatne izvode oziroma obdelavo.
IP iz člena predloga zakona in na podlagi predstavljenih gradiv sklepa, da bosta družba in pristojno ministrstvo
osebne podatke za opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem z državnimi gozdovi po predlogu zakona zbirala
vsak zase. Besedilo 33. člena predloga zakona, ki ste nam ga poslali v komentar pa je v tem delu nekoliko
nejasno, zato predlagamo, da se tudi prvi odstavek dodatno ustrezno dopolni v smislu npr. »Družba in
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, za opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem z državnimi gozdovi po tem
zakonu vsak zase zbirata in obdelujeta naslednje podatke o državnih gozdovih: ...«, pri čemer se pri tem ne
sme uporabiti besede »ali«, kot npr. »Družba ali ministrstvo,...«, ker bi se s tem upravljavca izključevala.
Drugih pripomb na obravnavani člen nimamo, saj ste vse bistvene probleme iz prvotnega predloga odpravili.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,

Pripravil:
Urban Brulc, univ. dipl. prav.
svetovalec Informacijskega pooblaščenca
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka
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