Številka: 007-89/2017/2
Datum: 17.11.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Naslov e-pošte: gp.mkgp@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (EVA 20172330-0091) – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-392/2017/4, z dne 7. 11. 2017

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za poslani predlog novele ZDLov-1. Na podlagi vašega zaprosila in 48. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo pripombe na predlog zakona.
K 1. členu
Glede nove 7. točke tretjega odstavka in novega petega odstavka 21. člena osnovnega zakona zgolj
priporočamo tehten razmislek, o tem, ali se bodo v okviru zbirke podatkov, čeprav gre primarno
za zbirko ne-osebnih podatkov, morebiti vodili tudi osebni podatki posameznikov (npr.
povzročitelji škode ali oškodovanci, lovci, nadzorniki, inšpektorji, poročevalci). V tem primeru je treba v
skladu z 38. členom Ustave RS osebne podatke (vrste podatkov in kategorije posameznikov, na
katere se podatki nanašajo) ter namen njihove obdelave določiti v tem zakonu in ne s podzakonskim
predpisom. Še pred tem pa je treba razmisliti, ali je vodenje določenih osebnih podatkov sorazmerno
oziroma neizogibno potrebno in primerno za dosego namena zbirke podatkov.
Glede nove 8. točke tretjega odstavka in novega šestega odstavka 21. člena osnovnega zakona le
opozarjamo, da se, v skladu z 38. členom Ustave RS, s podzakonskim predpisom ne sme določati vrst
osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če jih ni določil že zakon. Zato morajo biti vse vrste osebnih
podatkov določene že v novem sedmem odstavku 21. člena osnovnega zakona.
Glede novega sedmega odstavka 21. člena osnovnega zakona predlagamo, da se v skladu z 38.
členom Ustave RS:
 jasno opredeli, za katero »identifikacijsko številko« gre, na primer, ali gre za številko
izkaznice, interno številko lovca na ravni LZS ali na ravni LD ali kaj drugega;
 določi še osebne podatke, ki se bodo morebiti vodili tudi glede izpitov in usposabljanj določbe o tem namreč manjkajo (npr. podatki o datumu izpita in usposaljanja, vrsti izpita in
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usposabljanja ipd.). Pred tem je treba za vsak osebni podatek ugotoviti, ali je njegova obdelava
neizogibno potrebna in primerna za dosego namena zbirke;
 določi še dodatne osebne podatke, za katere domnevamo, da se bodo v praksi vodili v
zvezi z imetniki lovskih izkaznic, na primer datum izdaje, datum prenehanja veljavosti, razlog
prenehanja veljavnosti ipd. Pred tem je treba za vsak osebni podatek ugotoviti, ali je njegova
obdelava neizogibno potrebna in primerna za dosego namena zbirke;
 določijo konkretni nameni vodenja vseh evidenc;
 določijo uporabniki ter viri podatkov (tj. kdo in za kakšen namen lahko določene podatke
pridobiva od LZS in kdo jih mora zagotavljati LZS), če to še ni določeno z ZDLov-1 ali drugimi
zakoni.
K 4. členu:
Če podlaga za pridobivanje podatkov o pravnomočnih obsodbah še ni določena z ZDLov-1 ali drugimi
zakoni (npr. morda pride v poštev ZUP), predlagamo, da se v zakonu določi kdo (LZS ali LD), pod
kakšnimi pogoji (npr. na zahtevo, avtomatično, sistematično, ob sumu kršitve ipd.) in od
katerega upravljavca lahko te podatke pridobi za namen odločanja o preklicu veljavnosti lovske
izkaznice. Brez tega bo oteženo izvrševanje nove določbe o pogojih za veljavnost oziroma preklic
izkaznic.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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