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VABILO NA NADALJNJE USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE ZA
IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
Skladno z Zakonom o FFS (Ul. RS št. 83/2012) in Pravilnikom o usposabljanju o FFS (Ul. RS
št. 85/2013) organiziramo 4-urni obnovitveni tečaj za IZVAJALCE UKREPOV IZ
VARSTVA RASTLIN.
Termin: 24. 9. 2019, od 14. ure do 18.15 (od 14. do 15. ure je registracija udeležencev)
Lokacija: Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86
Urnik:
Predavatelji

mag. Cvetka Pintar,
univ. dipl. inž. agr.

Irena Unuk,
prof. biologije

Anton Hanželič, univ.
dipl. inž. agr.

Vsebina:
-registracija udeležencev

Trajanje
14. – 15. ure

Novosti:
-ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki
vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin
- predpisi s področja pravilne uporabe FFS,
-formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo
prepoznavanje, zakonsko predpisane določbe na etiketi in
njihova razlaga
-ravnanje z odpadki FFS
Novosti:
-vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti
in tveganja zaradi rabe FFS
-varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih
členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za
varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje
Novosti:
-teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za
nanašanje FFS,
-preprečevanje zanašanja FFS,
-odmerjanje in priprava škropilne brozge,
-osebna varovalna oprema

15. - 15.45
(1 šolska ura)

15.50 - 17.
(1,5 šolska ura)

17.05 do 18.15
(1,5 šolska ura)

Prosimo vas, da najkasneje 7 dni pred pričetkom tečaja potrdite svojo udeležbo z izpolnjeno
priloženo prijavnico (najdete jo tudi na spletnih straneh šole in UVHVVR), ki jo prinesete v
sobo 102 ali pošljete po pošti (ŠC Ptuj, Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj, s pripisom za FFS) ali
elektronski pošti na e-naslov: lipetek@scptuj.si

Ceno obnovitvenega tečaja 29,28 EUR poravnate s položnico, ki jo dobite na tečaju. Če
potrebujete originalni račun hkrati s prijavnico pošljite naročilnico.
Izkaznico prinesite na tečaj, zaradi podaljšanja veljavnosti za 5 let. Izkaznico s podaljšano
veljavnostjo dobite po pošti. Obnovitvenega tečaja se lahko udeležite leto dni pred iztekom
veljavnosti izkaznice.
Imetniki izkaznic se morate pred potekom veljavnosti izkaznice udeležiti obnovitvenega
usposabljanja o ravnanju s FFS, saj v nasprotnem primeru izkaznice ni mogoče
podaljšati. Po poteku veljavnosti izkaznice mora imetnik izkaznice ponovno opravljati
osnovno usposabljanje.
Informacije na št. 041 448 462 (Lidija Petek).
Na predavanjih je PRISOTNOST OBVEZNA.

Pripravila:
Andreja Mlakar, univ. dipl. inž. agr.

Ravnatelj:
Marjan Horvat, univ. dipl. inž. agr. eko.

