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Številka: 007-81/2016/2 

Datum: 16.11.2016 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Direktorat za kmetijstvo 

Sektor za podeželje 

 

ZADEVA: predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon 

dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-

2020 – MNENJE 

ZVEZA: Vaše e-sporočilo, z dne 15. 11., št. IPP 007-332/2016/7 

 

Spoštovani, 

 

Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju IP) ste v mnenje posredovali predlog Uredbe o 

spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (predlog sprememb uredbe o izvajanju 

podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete). IP po pregledu prejetega gradiva ugotavlja, 

da iz besedila predloga sprememb uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za 

mlade kmete ne izhaja niti, da bi se vsebinsko ta nanašal na varstvo osebnih podatkov v smislu 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) niti, da bi se nanašal na urejanje 

dostopanja do informacij javnega značaja. 

 

Glede na to, da ste nam predlog sprememb uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti 

za mlade kmete poslali v pregled kot nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, pa v skladu z 

48. členom ZVOP-1 vendarle zgolj iz previdnosti opozarjamo, da morate v primeru, da s predlaganimi 

spremembami nameravate urejati zbiranja in/ali obdelavo osebnih podatkov paziti na določbe 38. 

člena Ustave RS in ZVOP-1. Konkretno predvsem na to, da mora biti v skladu z Ustavo RS, konkretno 

2. odstavkom 38. člena zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih 

podatkov, določeno z zakonom zakon. To po eni strani pomeni, da mora zakon, in ne podzakonski akt 

(npr. uredba) izčrpno določiti, kateri osebni podatki so predmet zbiranja in nadaljnje obdelave, kateri 

upravljavci jih zbirajo ter za katere namene, po drugi strani pa to pomeni tudi, da morajo biti z vidika 

zagotavljanja pravne varnosti in predvidljivosti posegov v zasebnost posameznika v zakonu nabor, 

nameni in upravljavci teh podatkov ustrezno izčrpno opredeljeni. Ob tem IP na tej podlagi opozarja, da 

nabora osebnih podatkov, namena in upravljavcev osebnih podatkov izven tistih, ki so določeni z 

zakonom, torej ni dopustno opredeljevati s podzakonskim ali drugim aktom, ki nima narave zakona 

(kot npr. z uredbo). Lahko pa takšen podzakonski akt ureja tehnično izvedbene vidike zbiranja in 

obdelave. 

 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni. 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl. prav., 

             informacijska pooblaščenka 

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav., 

namestnica pooblaščenke 

 


