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Številka: 007-69/2021/10 
Datum: 17. 11. 2022 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
gp.mkgp@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (EVA 2022-2330-
0104) – mnenje 
ZVEZA: vaš dopis št. 07-456/2022/5, prejet dne 25. 10. 2022 in priloženo gradivo 
 
 
 
Spoštovani, 
 
na podlagi vašega zaprosila 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega 
pooblaščenca (IP) k prejetemu dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu – EVA 2022-2330-0104 (predlog zakona). 
 
Vsebinsko se spremembe, ki jih ureja predlog sprememb ZKme-1, v pretežnem delu ne nanašajo na 
varstvo osebnih podatkov, ampak gre zlasti za urejanje obveznosti glede obdelave podatkov poslovnih 
subjektov (kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, bodisi v pravni obliki pravne osebe, 
samostojnega podjetnika, agrarne ali pašne skupnosti ali fizične osebe kot nosilca kmetijskega 
gospodarstva bodisi v drugih pravnih oblikah izvajanja kmetijske dejavnosti), ali drugih podatkov v 
zvezi z izvajanjem kmetijske dejavnosti (kot npr. podatkov o kmetijskih gospodarstvih, stanju 
kmetijskih tal ipd. kot gospodarske panoge).  
 
IP po pregledu gradiva ugotavlja, da predlog zakona ne predvideva novih ali bistveno drugačnih 
obdelav osebnih podatkov, za katere ne bi obstaja pravna podlaga v ZKme-1 ali drugem zakonskem 
predpisu. Iz previdnosti pa ponovno opozarjamo, da morajo biti v primeru, ko gre za obdelavo osebnih 
podatkov, torej podatkov določenih ali določljivih fizičnih oseb, v skladu z 38. členom Ustave nabor in 
nameni zbiranja osebnih podatkov določeni z zakonom in njihovo opredeljevanje zgolj s 
podzakonskim aktom (kot je predpis, ki ga izda minister), ni ustrezno.  
 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  
 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 
informacijska pooblaščenka 

 
Pripravila: 
Alenka Jerše, univ. dipl. prav., 
namestnica informacijske pooblaščenke 


