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ZADEVA: Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi 

priključki – MNENJE IV 

 

 

 

Spoštovani, 

 

v zvezi s problematiko upravljavca evidence iz tretjega in zlasti četrtega odstavka 15. člena Pravilnika 

načeloma menimo, da sta najprimernejša upravljavca Javna agencija za varnost prometa ali 

Ministrstvo za infrastrukturo, ker gre za evidenci, ki sta najbližje siceršnjim nalogam in pooblastilom 

obeh organov, zlasti po 9., 27., 45., 52., 70. in 76. členu ZVoz-1.   

 

Kljub navedenemu pa ne izključujemo rešitve, da se kot upravljavca centralne evidence oziroma 

obeh evidenc določi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): 

 ker ima MKGP po 16. členu (4. točka) ZVoz-1 odprto zakonsko pooblastilo za določitev načina 

vodenja evidence s pravilnikom, ker v konkretnem primeru, zaradi pomanjkljivosti v ZVoz-1, lahko 

vključuje tudi določitev primernega upravljavca; 

 ker je usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki po vsebini povezano s 

področjem, ki ga sicer pokriva MKGP; 

 ker ima MKGP po 16. členu ZVoz-1 v zvezi s tovrstnim usposabljanjem, poleg predpisovanja 

programa, pogojev za organizacije in načina usposabljanja, tudi druge naloge – pooblastitev in 

izbor organizacij oziroma ustanove s tega področja (3. in 6. točka); 

 ker je MKGP po 20. členu ZVoz-1 pristojen za strokovni nadzor zakona in predpisov, izdanih na 

njegovi podlagi, ki se nanašajo na usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi 

priključki; 

 ker je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (kot organ v 

sestavi MKGP) po 23. členu ZVoz-1 pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega 

zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na usposabljanje za varno delo s 

traktorjem in traktorskimi priključki; 

 ker se načeloma strinjamo, da bo s centralno evidenco pri MKGP olajšan nadzor nad področjem 

tovrstnega usposabljanja in olajšana prizadevanja za izboljšanje varnosti pri delu s traktorji in 

traktorskimi priključki ter za preprečevanje nepravilnosti pri izvajanju tovrstnih usposabljanj; 

 ker drugi upravni organi in inšpekcije pri opravljanju oblastnih nalog, zaradi vodenja evidence pri 

MKGP, ne bodo imeli težav pri dostopu do potrebnih podatkov. 

 

Opozarjamo, da je treba v primeru, če boste kot upravljavca določili MKGP, ustrezno popraviti tudi 

določbo v 19. členu Pravilnika. 
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Lepo pozdravljeni, 

 

 

Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

samostojni svetovalec IP 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

informacijska pooblaščenka 

 

 

 


