NAVODILA ZA PREVZEM PODATKOV
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo aplikacijo Register kmetijskih
gospodarstev za prevzem podatkov, do katerih lahko dostopajo zaposleni v občinski upravi. Zaposleni
izpolni podatke, na podlagi katerih MGKP uredi dostop zaposlenim, in obrazec pošlje ministrstvu.
1. Zaposleni izpolni obrazec, kjer vnese svoje podatke, na podlagi katerih ministrstvo uredi
dostop:
a. Ime in priimek
b. Organ
c. Sektor/služba ali oddelek
d. IP naslov računalnika
e. Obdobje veljavnosti
f. Status (ali je oseba stalno ali začasno zaposlena)
g. Telefon in e-naslov

2. Ko tehnična služba ministrstva uredi dostop, MGKP pošlje po e-pošti obvestilo uporabniku z
nadaljnjimi navodili. Navodilo vsebuje povezavo do portala, kjer mora zaposleni ob prvi
prijavi spremeniti dodeljeno geslo in ga zamenjati vsake tri mesece.
3. MKGP na svoji spletni strani (http://rkg.gov.si/GERK/) ponuja javno dostopne podatke. Z
urejenim dostopom pa lahko zaposleni na občini dostopajo do podatkov, ki niso na voljo
javnosti. Za dostop do le-teh se je potrebno prijaviti.
a. Spodnja slika prikazuje naslovno stran portala. Z rdečo barvo sta označeni polje, kamor
zaposleni vnese podatke, ki jih je posredovalo ministrstvo.

4. Ko se uporabnik prvič prijavi na portal, se prikaže obvestilo za spremembo gesla.

5. Ob uspešni prijavi se na levem delu strani pojavi povezava do aplikacije za prevzem podatkov
iz RKG, ki je na sliki označena z rdečo barvo, in v javnem dostopu ni na voljo. Priložena je tudi
povezava z dodatnimi navodili za uporabo aplikacije.

6. S klikom na aplikacijo se odpre seznam podatkov, ki so na voljo za prenos. Uporabnik lahko
označi ali odznači vse podatke za prenos; možen pa je tudi prenos posameznih podatkov.

7. Ko uporabnik izbere za prenos vsaj en podatek, se pojavi gumb za izvoz podatkov.

8. S klikom na gumb se pojavi novo okno, kamor se vnesejo parametri za izvoz podatkov. Na
koncu se vnese še elektronski naslov, kamor se pošlje povezava, preko katere se dostopa do
izvoženih podatkov.

