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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana  

 

gp.mkgp@gov.si 

 

 

 

ZADEVA: Predlog Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev – mnenje IP  

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel predlog Pravilnika o priznanju 

skupin proizvajalcev (v nadaljevanju Pravilnik). V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo naše pripombe na predloženo gradivo.  

 

Predlog Pravilnika sloni na 3.  odstavku 107.a člena in 3. odstavka 152. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 

RS, št. 45/08 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZKme-1). Da bi bila ureditev v predlogu Pravilnika 

ustavnoskladna (v skladu z 38. členom Ustave RS) mora v celoti odražati zakonsko ureditev glede vrste 

podatkov, ki se obdelujejo in namena obdelave. 

 

Po pregledu besedila predloga Pravilnika IP ugotavlja, da 2. alineja 1. odstavka 4. člena Pravilnika predvideva, 

da se v vlogi za priznanje skupine proizvajalcev navede poleg podatkov, ki se nanašajo na skupino 

proizvajalcev, ki je pravna oseba (1. odstavek 3. člena Pravilnika), ter podatkov, ki se nanašajo na člane 

skupine proizvajalcev, ki so lahko tudi fizične osebe, še podatke o odgovorni osebi skupine proizvajalcev in 

sicer njeno ime, priimek, EMŠO in naslov.  

 

ZKme-1 v 152. členu določa, da evidenca skupin proizvajalcev obsega naslednje podatke: 

-       iz 140. člena tega zakona; 

-       iz 143. člena tega zakona za člane organizacij proizvajalcev; 

-       številko in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja organizacije ali skupine proizvajalcev. 

Podatki iz 2. alineje se nanašajo na podatke o članih proizvajalcev, o katerih sme ministrstvo v evidenci skupin 

proizvajalcev voditi enak (lahko pa tudi ožji) nabor podatkov, kot so določeni v 143. člen ZKme-1. O sami 

skupini proizvajalcev pa sme ministrstvo voditi podatke, kot so opredeljeni v 140. členu ZKme-1, pri čemer 

zakon v 140. členu ni predvidel obdelave osebnih podatkov odgovornih oseb skupin proizvajalcev. Glede na 

navedeno IP ugotavlja, da predlog Pravilnika v tem delu širi nabor osebnih podatkov preko okvirov, ki so 

začrtani v ZKme-1, kar ni skladno z zahtevo iz 38. člena Ustave RS, zato IP predlaga, da navedeno neskladnost 

ustrezno odpravite.  

 

Četudi je hkratno vodenje tako davčne številke kot EMŠO številke nosilca kmetijskega gospodarstva predvideno 

v 143. člen ZKme-1, IP ne vidi razloga, kot tudi ne potrebe po pridobivanju ter vodenju obeh identifikacijskih 

številk članov skupine proizvajalcev, ki so fizične osebe. Podvajanje davčne številke ter EMŠO številke 

posameznega člana, kot to predvideva 2. alineja 1. odstavka 4. člena Pravilnika, se zdi prekomerno in s tem v 
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nasprotju z načelom sorazmernosti, uzakonjeno v 3. členu ZVOP-1, zato bi bilo po oceni IP ustrezneje v 

Pravilniku opredeliti posredovanje davčne in EMŠO številke člana skupine proizvajalcev v vlogi za priznanje 

skupine proizvajalcev alternativno.    

 

Drugih pripomb na predloženo gradivo, IP nima. 

  

Lep pozdrav, 

            Informacijski pooblaščenec  

                Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                              pooblaščenka  

 


