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Obvestilo!

1. Pretečena potrdila/izkaznice za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Sporočamo, da  je bil s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane sprejet Zakon o 
interventnih ukrepih, ki določa, da se  veljavnost izkaznic podaljša do 30 dni  po izvedbi 
prvega nadaljnjega usposabljanja.

Nadalje navedeni zakon določa, da ukrepi iz tega zakona veljajo do prenehanja razlogov 
zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar 
najdlje do 1. septembra 2020.
To pomeni, da je zadeva glede podaljševanja izkaznic še nedorečena in izkaznice, ki zaradi 
sprejetja izrednih ukrepov do izteka veljavnosti niso bile  podaljšane, do nadaljnjega veljajo.
Kako bomo te zadeve izvajali vas bomo še obvestili, ko bomo bližje koncu izrednih ukrepov.
Osnovnih  in  nadaljevalnih  tečajev  za  izvajalce  ukrepov  varstva  rastlin  ne  smemo
izvajati  zaradi izrednih razmer zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID 19), saj je prepovedano zbiranje ljudi v zaprtih prostorih, prav tako je omejeno
gibanje ljudi izven kraj prebivališča.
Vse,  ki  ste  že  prijavljeni  na  osnovni  tečaj  izvajalcev  ukrepov  varstva rastlin,  vas  bomo
poklicala  takoj,  ko  se  bo  situacija  spremenila  in  bomo dobili  dovoljenje,  da  lahko  tečaj
razpišemo.  Prijavljate  pa  se  lahko  na  telefon  031  703  601  Metka  Barbarič,  tudi  za
informacije.
Prav tako veljajo ta pravila virusa COVID 19 in predpisanih izrednih razmer tudi za vse, ki ste
izgubili potrdilo in želite novo potrdilo.
Za prodajalce fitofarmacevtskih sredstev pa velja, da se morajo na osnovni tečaj prav tako
prijaviti na številko 031 703 601 in, ko bo vsaj 15 kandidatov prijavljenih, bomo razpisali tečaj
po odpravi izrednih ukrepov. Za podaljševanje potrdil, ki jim bo v kratkem poteklo potrdilo
velja enako kot za izvajalce varstva rastlin.
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