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Številka: 007-6/2014/5 

Datum: 18. 2. 2015 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

e-naslov: gp.mkgp@gov.si  

  

 

ZADEVA: Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih - MNENJE 

ZVEZA: Vaše obvestilo št. 007-262/2012/117, z dne 11. 2. 2015 

 

 

Spoštovani, 

 

v skladu z vašim zaprosilom in 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju 

podajamo stališče Informacijskega pooblaščenca glede osnutka novele ZKZ-E (v nadaljevanju zakon), in sicer 

do tistih določb, ki se nanašajo na področje varstva osebnih podatkov ali širše zasebnosti.   

 

6. člen (20. člen ZKZ) 

 

Ker firma in sedež pravne osebe nista osebna podatka, predlagamo zgolj nomotehnični popravek, in sicer, da 

se s 6. členom novele popravi še drugi odstavek osnovnega 20. člena ZKZ tako, da bi se ta glasil:  

 

»Ponudba mora vsebovati: 

- osebne podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo 

in sedež (...).«. 

 

13. člen (79. člen ZKZ), 15. člen (81. člen ZKZ) in 25. člen (89. člen ZKZ) 

 

1. V skladu z načelom določnosti predpisov oziroma s prvim odstavkom 38. Ustave RS, ki zahteva, da so 

osebni podatki, njihova obdelava in namen določeni v zakonu, predlagamo, da se določba četrtega odstavka 

(tretja alinea) dopolni takole: 

 

»- seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, površinah, ki 

jih imajo v lasti na predvidenem območju zahtevne agromelioracije in upravno overjene izjave lastnikov, ki 

se strinjajo z uvedbo zahtevne agromelioracije;«. 

 

V nasprotnem primeru ne bo jasno kaj mora oziroma kaj lahko vsebuje »seznam lastnikov zemljišč«. Namena 

posredovanja teh osebnih podatkov ni treba določati, ker jasno izhaja iz preostalih določb zakona. 

 

2. Iz istega razloga kot zgoraj, predlagamo enako dopolnitev tudi v sedmem odstavku 81. člena in četrtem 

odstavku 89. člena. 

 

Druge določbe zakona niso sporne z vidika sistema varstva osebnih podatkov. 

 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni, 

      Informacijski pooblaščenec:  

  Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

      informacijska pooblaščenka 

 

Poslati: 

- naslovniku po e-pošti; 

- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP. 
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