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Številka: 007-49/2016 

Datum: 21.6.2016 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

gp.mkgp@gov.si  

 

 

 

Zadeva: Predlog Pravilnika o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi 

Zveza:    Vaše elektronsko sporočilo, z dne 7. 6. 2016 ter priloženo gradivo 

 

 

 

 

Spoštovani,  

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za posredovanje pripomb k predlogu 
Pravilnika o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi (v nadaljevanju: predlog 
pravilnika). V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 
113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo mnenje IP z vidika varstva osebnih podatkov.  
 
IP po pregledu predlaganih dopolnitev sprememb predloga pravilnika ugotavlja, da se na obdelavo in zbiranje 
osebnih podatkov nanaša tako rekoč celoten pravilnik, ki določa, katera ribiška plovila in pod katerimi pogoji se 
lahko vpišejo v evidenco ribiških plovil oziroma v evidenco plovil, ki se uporabljajo v marikulturi. 
 
IP nima pripomb k posameznim členom, ampak izpostavlja načelno pripombo, ki velja za celoten pravilnik, in 
sicer ugotavljamo, da se vsebina pravilnika v pretežnem delu nanaša na materijo, ki bi morala biti v skladu z 
Ustavo RS in ZVOP-1 urejena z zakonom. Pravilnik namreč določa, katera plovila se lahko vpišejo v navedeni 
evidenci, pod katerimi pogoji, določa še, da izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika ministrstvo, pristojno za 
morsko ribištvo preveri iz uradnih evidenc in podobno. 
 
IP v zvezi s tem pojasnjuje, da mora v skladu z Ustavo RS (38. člen) zbiranje, obdelovanje in namen uporabe 
osebnih podatkov določati zakon (podzakonski predpis torej ne zadošča). V primeru navedenih evidenc, pa 
sicer širši nabor osebnih podatkov in upravljavca ter namene vodenja evidenc določa Zakon o morskem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15, v nadaljevanju ZMR-2) v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1380/2013 
Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta 
(ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 
ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (v nadaljevanju Uredba EU št. 1380/2013), vendar pa dejansko iz samega 
zakona in Uredbe EU št. 1380/2013 ni mogoče razbrati, za katere zavezance velja pravica oziroma obveznost 
vpisa podatkov v evidenci, iz predloga pravilnika namreč jasno izhaja, da v evidenci niso vpisana vsa ribiška 
plovila. Enako velja za preverjanje podatkov s strani ministrstva v uradnih evidencah. To pomeni, da je dejansko 
posredno na ta način v podzakonskem aktu določen nabor osebnih podatkov (zgolj tistih, ki izpolnjujejo pogoje 
za vpis v evidenco in ne vseh lastnikov ribiških plovil) in vrste ter nameni obdelave.  
 
Zato predlagamo, da navedeno vsebino ustrezno in v skladu z Ustavo RS uredite v področnem zakonu (ZMR-
2). 
 
Lepo vas pozdravljamo, 

 

 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

 informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 
Alenka Jerše, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

             


