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Številka: 007-69/2021/15 
Datum: 12. 12. 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 – dodatno mnenje 

ZVEZA: vaša elektronska dopisa, prejeta dne 7. 12. 2022 in priloženo gradivo 
 
 
 
Spoštovani, 
 
na podlagi vašega dodatnega 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 dodatno mnenje Informacijskega 
pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k spodaj navedenim prejetim dodatnim dopolnitvam sprememb 
Zakona o kmetijstvu (v okviru EVA 2021-2330-0131). 
 
K predlaganemu besedilu novega 13.b člena ZKme-1 
Kot pojasnjujete, ste v zakonu sprva poskušali med drugim določiti »148.c člen (evidenca tržne 
usmerjenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev)«, ki ste ga kasneje v postopku usklajevanja zaradi 
nestrinjanja nevladnih organizacij črtali. Posledično ste pripravili predlog novega splošnega člena, da bi 
v okviru zbirnih vlog lahko izvedli tudi anketo. 
 
Nov člen se glasi: 

 
»13.b člen: 

(izvajanje anket) 
(1) Ministrstvo in organi v sestavi lahko izvajajo ankete za namen spremljanja in načrtovanja ukrepov 
kmetijske politike. 
(2) Ankete iz tega člena se izvajajo s privolitvijo stranke. 
(3) Izvajalec ankete obdeluje podatke iz ankete za namene prvega odstavka tega člena. 
(4) Izvajalec ankete hrani podatke iz tega člena 10 let.«. 
 
IP glede predlaganega besedila novega 13.b člena načeloma nima posebnih pripomb. Iz previdnosti pa 
vas na tem mestu opozarjamo, da bi bilo smiselno glede hrambe tako zbranih osebnih podatkov 
razmisliti, ali je glede na namene izvajanja anket, res potreben 10-letni rok hrambe.  
 
Prav tako opozarjamo, da morate biti ob izvajanju anket in zbiranju osebnih podatkov pozorni, da pri 
tem posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ustrezno seznanite z vsemi informacijami o 
obdelavi po 13. členu Splošne uredbe. 
 
K predlaganim spremembam 166. člena ZKme-1 
Kot navajate, ste ob spremembi Zakona o kmetijstvu, naleteli na težavo, ki bi jo želeli urediti v 166. členu 
zakona. Ob korekcijskem popravku tega člena za pravilno poimenovanje Katastra nepremičnin, 
namesto zemljiškega katastra in registra stavb in prostorskih enot, ugotavljate, da imate urejen dostop 
le do nepremičnin, ki so v lasti vpisanih v evidence po zakonu o kmetijstvu. Kar določa šesti odstavek 
166. člena ZKme-1: »Za vodenje in upravljanje zbirk podatkov lahko ministrstvo v evidence z delovnega 
področja ministrstva prevzame podatke iz evidenc iz tega člena za osebe, ki se v evidence vpisujejo po 
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lastni volji ali so se dolžne vanje vpisati v skladu z zakonom ali pa so v evidence vpisane po uradni 
dolžnosti.«. 
 
Za namen nadzora vpisa in preverjanja soglasij za vpis zemljišč v Register kmetijskih gospodarstev 
(RKG) pa potrebujete dostop do podatka o lastnikih tudi za parcele, ki niso v lasti nosilca kmetije, saj ta 
za vpis potrebuje soglasje lastnikov. Gre za zahtevno upravno nalogo preverjanja teh podatkov 
neposredno ob vpisu GERK na Upravni enoti, ki vodi RKG. Za izvedbo te naloge je potreben vpogled v 
lastništvo sprotno, ko se vpisujejo GERK-i. Pojasnjujete, da ima večina kmetij v Sloveniji zemljišča, za 
katero mu daje pravico do uporabe nek drug lastnik zemljišča npr. sosed, daljni sorodniki ali pa gre za 
solastništvo, kjer je potrebno preverjati deleže. Marsikdaj gre za velike površine vrisa GERK, ki se 
vpisujejo na več 10 parcelah in vpogled v vsako parcelo posebej preko zemljiške knjige, ki za vsako 
vrne pdf. dokument, onemogoča normalo delo v času digitalizacije. 
 
Kot navajate, želite zato 166. člen ZKme-1 spremeniti tako, da se za 6. odstavkom doda nov 7. odstavek 
ki bi se glasil: 
 
»(7) Ne glede na prejšnji odstavek za vodenje in upravljanje RKG ministrstvo prevzame podatke iz 4. 
točke prvega odstavka tega člena za nepremičnine s kmetijsko ali gozdno rabo.«. 
 
Tako želite urediti dostop izključno za vodenje RKG do vseh podatkov iz katastra nepremičnin, ki imajo 
kmetijsko ali gozdno rabo zavedeno v katastru nepremičnin. 
 
IP v zvezi s predlaganimi dopolnitvami razume potrebo po prevzemu dodatnih podatkov, pogreša pa 
dodatna določila glede ukrepov za izločitev tistih podatkov, ki po prvi fazi preverjanja niso več potrebni, 
npr. določitev rokov hrambe različno za različne skupine tako pridobljenih podatkov. Kot namreč 
razumemo, vseh podatkov upravljavec ne potrebuje za nadaljnjo hrambo po vpisu zemljišč v Register 
kmetijskih gospodarstev, ampak v celoti zgolj za preverjanje zemljišč za pridobitev soglasij. Po izvedbi 
tega preverjanja, pa bi lahko, kot razumemo iz pojasnil, upravljavec del podatkov, ki se ne nanašajo na 
postopke povezane z vpisom zemljišč v Register kmetijskih gospodarstev izbrisal in dalje hranil zgolj 
tiste, kjer je prišlo do 'zadetkov' ter gre posledično za zemljišča povezana s temi vpisi.  
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

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

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

- po e-pošti;  

- v vednost: Ministrstvo za pravosodje: gp.mp@gov.si. 


