Datum: 11.5.2018

VABILO NA NADALJNJE USPOSABLJANJE
za izvajalce ukrepov varstva rastlin
Kot izvajalec ukrepov varstva rastlin ste pridobili potrdilo o pridobitvi znanj za ravnanje s
fitofarmacevtskimi sredstvi - izkaznico, ki vam je bila izdana za obdobje 5 let. Na podlagi
veljavne zakonodaje s področja fitofarmacevtskih sredstev se veljavnost izkaznice podaljša,
če se imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja pred iztekom veljavnosti. Zato vas
vabimo na

4 - urno nadaljnje usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin
v ponedeljek, 11. junij 2018 ob 8.00 uri –Bilje 1 (Križcijanovo)
(Dvorana SC Bilje, Bilje 1, 5292 Renče)
Prosimo vas, da se na usposabljanje prijavite čim prej, saj je število mest omejeno na
največ 40 slušateljev. Prijave sprejemamo do zasedbe mest oziroma do 7.6. 2018.
Prijavite se lahko na naslednji način:
1. prijavnico (vpisani vsi zahtevani podatki, s tiskanimi črkami, podpis) lahko oddate v
pisarni
Kmetijske svetovalne službe Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo) ALI
2. prijavnico (vpisani vsi zahtevani podatki, podpis) lahko pošljete po pošti na naslov:
Kmetijska svetovalna služba Bilje, Bilje 1, 5292 Renče
Cena usposabljanja je 29,28 € z DDV. Znesek za NADALJEVALNI TEČAJ FFS
obvezno poravnajte pred pričetkom tečaja na naslov:
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,
transakcijski račun: SI56 0110-0603-0235-020 sklic SI00-20027, koda namena: GDSV
Dokazilo o plačilu dostavite istočasno s prijavnico na enega od zgoraj navedenih
načinov.
Na tečaj dne 11.6. 2018 prinesite vašo izkaznico - potrdilo iz fitomedicine:
izkaznico začasno oddate, ker bodo na KGZS-Zavod GO vnesli datum podaljšanja veljavnosti za pet
let.
Bodite pozorni na datum veljavnosti vaše izkaznice - potrdila iz fitomedicine.
Opozarjamo vas, da bo po datumu izteka veljavnosti vaša izkaznica postala neveljavna.
Po preteku datuma veljavnosti izkaznice ne bo več možno podaljšati, ampak bo potrebno ponovno
opraviti osnovno usposabljanje (15-urni tečaj s pisnim preverjanjem znanja).
Obnovitveni 4-urni tečaj morajo opraviti tudi tisti, ki so izkaznico prejeli na osnovi izobrazbe.
Če se termina tečaja dne 11.6. 2018 ne morete udeležiti, morate sami poskrbeti za informacijo glede
možnosti opravljanja tečaja na drugi lokaciji v drugem terminu.
Tečaji so objavljeni na spletnih straneh:
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica: http://www.kmetijskizavod-ng.si/
MKGP, Uprava za vrano hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/
Za vse ostale informacije smo vam na voljo na izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje Bilje,
telefonska številka 05/3954264 ali 041 779 255 ali na e-mail: vasja.juretic@go.kgzs.si
Lepo pozdravljeni.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Izpostava oddelka za kmetijsko svetovanje Bilje

