
 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ 

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 
Cesta Iva Slavca 1 

4000 K R A N J 

Tel.:  04/280-46-32 
e-mail:marija.kalan@kr.kgzs.si 

Datum:  3.2.2020 

 

 

Obvestilo o pričetku osnovnega usposabljanja o pravilni rabi 
fitofarmacevtskih sredstev 
 
Obveščamo vas, da z osnovnim usposabljanjem za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev 

pričeli v ponedeljek  17. 2. 2020 ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe KGZ »SLOGA« 

Kranj,  Šuceva 27, 4000 Kranj. 
 

 
Usposabljane traja 15 ur  od PONEDELJKA  17. FEBRUARJA 2020 do SREDE 19. 
FEBRUARJA 2020, vsak dan od 13.00 do 18.00 ure. 
 

Udeležba na tečaju je vse tri dni obvezna !  
 

Po končanem usposabljanju, sledi pisno preverjanje znanja, ki bo potekalo na isti lokaciji 

predvidoma v PONEDELJEK 24. 2. 2020, za uro ali morebiti drug termin se dogovorimo na 

usposabljanju. Za naslednje termine se dogovorimo na usposabljanju.  

 

Po uspešno opravljenem preverjanju bo udeleženec prejel  potrdilo o pridobitvi znanja iz 

fitomedicine. Potrdilo o usposobljenosti za ravnaje s FFS je potrebno predložiti ob vsakem 

nakupu FFS, ki so registrirana v Sloveniji.   

 

Cena tečaja:  65,88  € (vključen DDV).  
 

Stroške za tečaja lahko poravnate pred pričetkom usposabljanja na lokaciji, kjer 

bo usposabljane potekalo. V prilogi vam pošiljam še obrazec prijavnice, katero 

skupaj z vašo osebno fotografijo prinesete s seboj na tečaj  
 

Če se tečaja ne nameravati udeležiti,  vas prosimo, da to sporočite na tel: 

04/280-46-32 (Marija Kalan)  ali na na e mail: marija.kalan@kr.kgzs.si. 
 

 

 

Odgovorna oseba za usposabljanja                                         Direktor KGZ 

Marija  Kalan uni. dipl. inž. kmet                                          Mitja Kadoič uni. dipl. inž. zoot. 
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PROGRAM  OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA RAVNANJE S FFS                         

17.2. do 19.2. 2020   (uporabniki fitofarmacevtskih sredstev) 

VSEBINE Št. ur PREDAVATELJ 

Ponedeljek 17.2. 2020 od 13:00 do 18:00   

UKREPI VARSTVA RASTLIN PRED ŠO:   

STRATEGIJE IN TEHNIKE NEKEMIČNEGA VARSTVA RASTLIN 

Načela ekološke pridelave, načela integriranega varstva rastlin, biotično zatiranje 

povzročiteljev bolezni, v pridelavi kmetijskih rastlin 

 

1 Marija Kalan 

ZAKONODAJA S PODROČJA  FFS: Zakon o FFS ur. l. 83/2012, Pravilnik o 

integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, ur.l.RS 43/2014), Pravilnik o 

zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanos FFS (ur. l. RS 101/2013), 

Pravilnik o usposabljanju o FFS (ur. l. RS št. 85/2013), Pravilnik o pravilni uporabi 

FFS,  Uredba o izvajanju EU uredbe o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v hrani in v 

krmi rast. in živ. izvora. 

 

1 Tatjana Grilc 

ŠKODLJIVI ORGANIZMI 

Škodljivi organizmi (bolezni, škodljivci, pleveli) gojenih rastlin,  

trajnostna raba FFS 

3,0 Tatjana Grilc 

 

Torek, 18. 2. 2020 od  13:00  do 18:00   

VPLIVI FFS NA ZDRAVJE LJUDI  IN NA OKOLJE   

VPLIVI FFS NA OKOLJE  
Vrste tveganj FFS za okolje, ukrepi za varovanje površinskih in podzemnih voda, 

ukrepi za varovanje čebel, ukrepi varovanja divjih živali in rastlin, izvajanje 

ukrepov varstva rastlin na varovanih območjih (Natura 2000, krajinski, narodni 

parki) ukrepi za varovanje zraka, ravnanje s FFS, skladiščenje FFS, ravnanje z 

odpadno embalažo in ostanki FFS, javno dostopni podatki kazalnikov stanja 

okolja v kmetijstvu in na rabe ffs 

3,0 Andreja Teran 

Formulacije FFS, etiketa, ponaredki FFS in njihovo prepoznavanje 1,0 Marija Kalan 

Praktični prikaz izračunov in branja navodil: Branje navodil,  izračun 

odmerkov glede na površino parcele, določanje količine vode, odmerjanje FFS, 

priprava škropilne brozge 

1,0 Marija Kalan 

Sreda, 19.2. 2020 od 13:00 do 18:00   

PRIPRAVA IN UPORABA NAPRAV ZA NANAŠNJE FFS   

Naprave za nanašanje in načini nanašanja FFS 2,0 Robert Golc 

Praktični prikaz: Odmerjanje FFS, priprava škropilne brozge, umerjanje naprav 

za nanos, izbor ustreznih šob, Priprava  in umerjanje naprav za nanašanje FFS  

(praktični prikaz) 

1,0 Robert  Golc, Marija 

Kalan 

VPLIVI FFS NA ZDRAVJE LJUDI; nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS: 

- izvajalci ukrepov (bolezni in poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne rabe 

FFS)   

 

1,5 Dr. Irena Grmek 

Košnik 

Praktični prikaz: Osebna varovalna oprema, (Praktični prikaz) 0,5 Robert Golc 

 

 

Odgovorna oseba za usposabljanje: 

Marija Kalan uni. dipl. inž kmet.   


