Številka: 511-01-1/2021/3
Ljubljana, 7. 7. 2021
Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji 7. 7. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata za
spremembo zakonske ureditve glede usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi
sredstvi za osebe, ki so pridobile najmanj IV. ali višjo stopnjo izobrazbo kmetijske
smeri, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Toneta
Hrovata in Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata se glasi:
22. člen Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) naj se
spremeni na način, da dijakom in študentom z najmanj IV. ali višjo stopnjo
kmetijske smeri ni treba opraviti obveznega usposabljanja za pridobitev
potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin,
ampak slednjega pridobijo na podlagi pridobljene ustrezne stopnje izobrazbe
kmetijske smeri.
Obrazložitev:
V izobraževalnih programih srednjega in srednjega strokovnega izobraževanja:
Gospodar na podeželju, Kmetijsko podjetniški tehnik, Vrtnar, Gozdar, Gozdarski
tehnik in Hortikulturni tehnik so po programu kot del praktičnega in teoretičnega
izobraževanja dijakov tudi vsebine osnovnega usposabljanja in pisnega preverjanja
znanja iz naslednjih področij fitomedicine: varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi,
vplivi fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in vplivi fitofarmacevtskih sredstev na
okolje.
Veljaven 22. člen Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS-1)
predpisuje, da se morajo za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi usposabljati
poklicni uporabniki, prodajalci fitofarmacevtskih sredstev in svetovalci za
fitofarmacevtska sredstva ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj
iz fitomedicine, ne glede na to, kakšno izobrazbo imajo pridobljeno. Ker pa dijaki in
študentje kmetijskih smeri vsa znanja iz fitomedicine, ki se pridobijo v okviru

navedenih usposabljanj, že pridobijo v samem procesu izobraževanja, bi bilo
smiselno, da se to upošteva in zanje ZFfS-1 predvidi izjemo na način, da za izvajalce
ukrepov varstva rastlin ni treba dodatno usposabljanje za pridobitev potrdila o
pridobitvi znanj iz fitomedicine, ker se jim zahtevano znanje prizna že na podlagi
pridobljene izobrazbe kmetijske smeri od najmanj četrte stopnje naprej ter se jim
potrdilo izda že na osnovi zaključene izobrazbe (najmanj IV. stopnje) kmetijske smeri.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.
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