Številka: 007-49/2017/4
Datum: 13.9.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo

ZADEVA: Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi
priključki – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-55/2017/24, z dne 4. 9. 2017

Spoštovani,
ponovno se zahvaljujemo za posredovanje spremenjenega predloga pravilnika. Ugotavljamo, da je
predlog pravilnika na splošno bistveno izboljšan, v nadaljevanju pa podajamo dodatne pripombe.
15. člen
V četrtem odstavku je po novem določeno, da se v evidenci pri agenciji vodijo tudi skenirane testne
pole o opravljenem pisnem preizkusu znanja (šesta alineja). To v 16. in 27. členu ali v kakšnem
drugem členu ZVoz-1 ni določeno. Ker izpolnjena testna pola, ki se navezuje na določenega
posameznika, vsebuje njegove osebne podatke (ki so več kot le podatek o opravljenem ali
neopravljenem testu), menimo, da je pravilnik, kot podzakonski predpis, ne bi smel določati brez
predhodne podlage v zakonu.
17. člen
Ugotavljamo, da je predpisana vsebina potrdila sicer zakonita (ker izvorna zbirka že vsebuje te
podatke v skladu z ZVoz-1), toda nesorazmerna, saj vsebuje preveč podatkov oziroma podatke, ki za
potrdilo niso potrebni. Ker se potrdilo uporablja v pravnem prometu za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev po ZVoz-1, pomeni, da bo posledično dostopno večjemu številu oseb ali upravljavcev.
Običajno pri uradnih potrdilih zadošča, da so na njem navedeni osebno ime, naslov in datum rojstva,
ki skupaj omogočajo zanesljivo določenost posameznika. Zato predlagamo, da se namesto EMŠO,
kot ustrezen identifikator določi rojstni datum.
18. člen
Zbiranje podatkov na način iz 18. člena samo po sebi ni sporno. Vendar druga alineja prvega
odstavka utegne biti zavajajoča, saj na splošno predvideva predložitev rojstnega lista, osebne
izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja. Ker predložitev vseh dokumentov praktično ni
potrebna in ker si je treba v skladu z Zakonom o osebni izkaznici (ZOIzk-1) in Zakonom o potnih
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listinah (ZPLD-1) prizadevati, da se osebnih izkaznic ter potnih listov ne kopira, predlagamo naslednje
besedilo druge alineje prvega odstavka (predlagane spremembe so poudarjene):
» - iz javnih listin, ki jih na vpogled predloži udeleženec (izvirni izpisek iz matičnega registra o
rojstvu, osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).«
19. člen
V zvezi s prvim in drugim odstavkom še vedno menimo:
 da s predlagano določbo rok hrambe ni določen in tudi ni natančno določljiv. Zakon o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) namreč ne določa roka. Če
je bila mišljena trajna hramba, je treba to izrecno zapisati. Menimo tudi, da za prijave
udeležencev ter testne pole najverjetneje ni smisleno, da se hranijo trajno, podobno velja za
elektronsko evidenco usposabljanj;
 da bi določba morala urejati roke hrambe vseh evidenc, tj. tistih, ki jih vodijo ministrstvo,
izvajalci in agencija.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka
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