USPOSABLJANJA ZA RAVNANJE S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI (FFS)

Fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki so dovoljena za poklicno rabo, lahko v
specializiranih prodajalnah fitofarmacevtskih sredstev kupijo in jih uporabljajo samo
osebe, ki imajo izkaznico o opravljenem usposabljanju o ravnanju s FFS oziroma
uporabniki FFS za poklicno rabo. Na Biotehniški šoli Ptuj organiziramo osnovna in
obnovitvena usposabljanja za ravnanje s FFS.
Osnovna usposabljanja organiziramo tudi na terenu, po predhodnem dogovoru.
Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja:
 osnovna usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin; 15 šolskih
ur
Termina: glej spletno stran (izkaznica se izda za obdobje 5 let)
Cena: 65,88 EUR (tečaj se bo organiziral, če bo prijavljeno vsaj 20
kandidatov)
Predavatelji: mag. M. Šterbenc; A. Hanželič, univ. dipl. inž. kmet.; I. Unuk,
prof. biologije in kemije; M. Ban, univ. dipl. inž. kmet.; A. Mlakar, univ. dipl.
inž. kmet.
 osnovno usposabljanje za prodajalce FFS; 20 šolskih ur (prodajalec FFS
mora imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri;
izkaznica se izda za obdobje 3 let).
Termin: glej spletno stran
Cena: 164,7 EUR (tečaj se bo organiziral, če bo prijavljeno vsaj 15
kandidatov)
Predavatelji: mag. M. Šterbenc; mag. C. Pintar, A. Hanželič, univ. dipl. inž.
kmet.; I. Unuk, prof. biologije in kemije; M. Ban, univ. dipl. inž. kmet.; A.
Mlakar, univ. dipl. inž. kmet.
Izkaznica, ki je bila izdana za prodajalca FFS, se šteje tudi kot izkaznica za izvajalca
ukrepov varstva rastlin. Veljavnost izkaznice se podaljša, če se imetnik izkaznice
udeleži nadaljnjega usposabljanja pred pretekom njene veljavnosti.
Nadaljnja usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi:
 nadaljnja usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin; 4 šolske ure
Termini: glej spletno stran
Cena: 29,28 EUR
Predavatelji: mag. C. Pintar; A. Hanželič, univ. dipl. inž. kmet.; I. Unuk, prof.
biologije
in kemije
 nadaljnje usposabljanje za prodajalce fitofarmacevtskih sredstev; 6
šolskih ur
 Termin: glej spletno stran
 Cena: 52,46 EUR
 Predavatelji: mag. C. Pintar; A. Hanželič, univ. dipl. inž. kmet.; I. Unuk, prof.
biologije
in kemije
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Izvajalci varstva rastlin, ki ste pri nas opravljali osnovno izobraževanje, boste o
terminu obnovitvenega izobraževanja obveščeni po pošti. Na izobraževanje se
prijavite najkasneje 8 dni pred pričetkom tečaja z izpolnjeno prijavnico, ki jo lahko
prinesete v tajništvo šole ali pošljete po pošti (ŠC Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva
c. 19, 2250 Ptuj, s pripisom za FFS) ali elektronski pošti na e-naslov:
valerija.spiegl@guest.arnes.si.
(prijavnico najdete na spletnih straneh šole ali na spletnih straneh Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Natančnejši datum in ura tečajev bosta
objavljena mesec dni pred pričetkom tečajev na spletnih straneh šole oziroma
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vsa usposabljanja bodo
potekala na šolskem posestvu Biotehniške šole Ptuj – Turnišče, Zagrebška cesta 86.
Obvestilo za imetnike kartic, ki ste opravili osnovno usposabljanje pri podjetju
Cons1 d. o. o. in pri Tatjani Rupnik s. p.
Imetniki izkaznic, ki ste opravili osnovno usposabljanje pri podjetju Cons1 d. o. o in
pri Tatjani Rupnik s. p. in pridobili potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za
izvajalce ukrepov (izkaznico, ki ni bila opremljena z datumom veljavnosti, oziroma je
bilo na izkaznici navedeno "trajno" oziroma "velja do preklica"), morate do konca leta
2014 opraviti obnovitveno usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in
s tem podaljšati veljavnost izkaznice za obdobje, ki je navedeno v Zakonu o
fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12). V nasprotnem primeru boste
morali ponovno opraviti osnovno usposabljanje. Imetniki izkaznic lahko sami
preverite veljavnost izkaznice na naslovu http://spletni2.furs.gov.si/FFS/POT/.
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