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UPORABA FFS NA JAVNIH 
POVRŠINAH

Dr. Jernej Drofenik

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

GZS, 13. oktober 2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin

• Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (400 zaposlenih)
• Glavni urad (5 strokovnih sektorjev),
• Območne izpostave (10),
• Dve mejni izpostavi.

• Sektor za fitofarmacevtska sredstva (7 zaposlenih).
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PESTICIDI - FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

• Kaj so pesticid (FFS, biocid, veterinarska zdravila, humana zdravila)

• Zakaj so tako strogo regulirana (namenjena zatiranju škodljivih 
organizmov- učinek, pretekle izkušnje DDT, vpliv na zdravje ljudi, 
okolje, vode (pitna voda), čebele…

• Fitofarmacevtska sredstva (namen rabe – kmetijska raba).

Zakonodaja s področja fitofarmacevtskih sredstev

Ključni EU predpisi

• Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UREDBA O DAJANJU FFS V PROMET),

• Direktiva 2009/128/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (DIREKTIVA O TRAJNOSTNI RABI FFS).

• Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) ŠT. 396/2005 z dne 23. Februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov 
pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS; z 
vsemi spremembami.

Veliko izvedbenih uredb.
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Slovenski izvedbeni predpisi

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 83/2012) je bil objavljen dne 6. novembra 2012 in 
začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Kaj ureja zakon

•Nacionalni akcijski plan zmanjšanja tveganja in vplivov FFS na zdravje ljudi in okolja,
•Izobraževanje uporabnikov, distributerjev in svetovalcev,
•Zahteve glede prometa s FFS,
•Testiranje naprav za nanašanje FFS,
•Tretiranje iz zraka,
•Pogoji rabe za zaščito vodnega okolja,
•Pogoj rabe za zmanjšanje tveganja na posebnih območjih,
•Rokovanje in shranjevanje FFS in pogoji glede odstranjevanje embalaže in ostankov FFS,
•Integrirano varstvo rastlin,
•Informiranje in osveščanje.

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

• Pogoji dajanja na trg in uporabe;

• FFS imeti dovoljenje v RS (nacionalna odločitev- zakaj),

• Prodaja v specializiranih prodajalnah (svetovanje ),

• Nakup ob predložitvi izkaznice (izobražen uporabnik, da ni negativnih 
vplivov),

• Uporaba testirane naprave za nanašanje.
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Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

Promet s FFS 
- Promet lahko izvajajo samo pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje glede kadra, prostorov in 

opreme; 
- Prodajalne morajo imeti zaposlene svetovalce za FFS in prodajalce,
- Prodaja se lahko vrši samo osebam, ki so opravili izobraževanje iz pravilne rabe FFS 

(izkaznico),
- Promet se lahko vrši tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom, če prodajajo FFS 

za neprofesionalno uporabo.

Trenutno je registriranih okoli 410 specializiranih prodajalen za prodajo FFS.

http://www.fito-info.si/

Testiranje naprav za nanašanje FFS

-Testiranje izvajajo pooblaščene institucije (9 institucij)

-Obveznost testiranja vsake 3 leta, (uporaba ne testiranih naprav ni dovoljena),

-Pogoji glede ustreznosti naprav določene v pravilniku.

-Vzpostavljena, centralna evidenca vseh naprav v uporabi.

- finančne spodbude za nakup novih naprav.

Trenutno je v registru 22 000 naprav za nanašanje.



13. 11. 2017

5

Izobraževanje uporabnikov, distributerjev in svetovalcev

-Izobraževanje izvajajo pooblaščene institucije, ki izpolnjujejo pogoje, glede kadrov in opreme 
(16 institucij),
-Izobražujejo se uporabniki FFS, prodajalci in svetovalci,
-Izobraževanje vključuje osnovne tečaje, kot tudi obnovitvene,
-Izobraževanje se nanaša na tri področja, varstva rastlin, varstva okolja in vpliva na zdravje ljudi 
(zdravstveni del opravljajo tudi zdravniki),
-Opravljen izpit je pogoj pri nakupu FFS.

Trenutno ima opravljen izpit okoli 65 000 ljudi. Pozitivne izkušnje z izobraževanjem.

KLJUČNI ELEMENT SPREMINJANJA PRAKSE PRI RAVNANJU S FFS

Registracija FFS

Zakon 
FFS

CLP

statistika

odpadki

vode
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Ocenjevanje aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev

• Fizikalno kemijske lastnosti in analitske metode,
• Učinkovitost FFS,
• Toksikologija FFS,
• Ekotoksikologija FFS,
• Usoda in obnašanje v okolju in 
• Ostanki FFS v živilih (rastlinah in živilih živalskega izvora).

Uporaba FFS na javnih površinah

34. 
člen 
ZFfS

1. Nekemične metode

2. Prepoved FFS na otroških in šolskih igriščih

3. Minister predpiše obvezno obveščanje javnosti o nameravanem 
izvajanju tretiranja s FFS, o načinu zavarovanja tretirane površine, o 
primernem času tretiranja in o velikosti zaščitnega pasu od mesta 
tretiranja do objektov, v katerem uporaba FFS ni dovoljena. 
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Pogoji – pravilnik o pravilni uporabi FFS

12. 
člen

1. Nepredvidena nevarnost

2. Pogoji uporabe

3. Obveščanje  

Pogoji – pravilnik o pravilni uporabi FFS

• (1) Če se z uporabo nekemičnih metod za zatiranje škodljivih 
organizmov na javnih površinah, razen na otroških in šolskih igriščih, 
ne da preprečiti nevarnosti, ki jo lahko ti organizmi pomenijo 
rastlinam, okolju ali zdravju, se lahko uporabi FFS, ki je registrirano za 
zatiranje teh škodljivih organizmov.
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Pogoji – pravilnik o pravilni uporabi FFS

(2) Skrbnik javnih površin, razen cest in železnic, mora na krajevno
običajen način o nameravanem tretiranju s FFS iz prejšnjega odstavka
obvestiti potencialne uporabnike teh površin najmanj 24 ur pred
uporabo FFS. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, mesto,
način, datum in predvidena ura tretiranja.

Pogoji – pravilnik o pravilni uporabi FFS

3) Javne površine kot so dvorišča, parkirišča, parki in podobno, razen
cest in železnic, se morajo pred tretiranjem zagraditi s trakom ali
premično ograjo, ki preprečuje dostop ljudem. Na mestih, kjer običajno
vstopajo ljudje, je treba na trak ali ograjo obesiti napis, ali ob traku ali
ograji postaviti tablo z besedilom: 'Ne vstopaj! Tretirano s
fitofarmacevtskimi sredstvi.' Napisi in trak ali ograja morajo biti
nameščeni do poteka delovne karence. Če delovna karenca na etiketi in
v navodilu za uporabo tega FFS ni navedena, mora biti tretirano
območje zavarovano najmanj 12 ur od končanega tretiranja.
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Pogoji – pravilnik o pravilni uporabi FFS

(4) Skrbnik javnih površin mora opraviti tretiranje s FFS iz prvega 
odstavka tega člena v suhem brezvetrnem vremenu v času po sončnem 
zahodu.

(5) Pri tretiranju javnih površin iz prvega odstavka tega člena, razen cest 
in železnic, s FFS se mora zaradi preprečitve zanašanja FFS upoštevati 
ustrezen varnostni pas.

Odločba o registraciji FFS

Ocena tveganja specifičnega FFS

Specifična uporaba

Pogoji uporabe na etiketi
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Uporaba FFS

Ocena tveganja

Nevarnost, razgradnja

Spiranje

Zanašanje 

Uporaba

Registrirana uporaba

Varnostni pasovi

Način in čas uporabe

Dostop oseb na tretirane površine

Delovna karenca (etiketa)

•Čas – preprečiti dostop, obveščanje

Zanašanje (mimoidoči, čebele)

•Čas uporabe, način tretiranja
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Primer etikete

• Kaj je gor, kaj pomeni in na kaj je potrebno biti pazljiv pri uporabi.

Nekemične metode

običajne

košnja

motika

naprave

voda 

plin

ovire

ograje

zastirke
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Naprave – sistemi za zatiranje plevela

Mehanske 

•Okopalniki 

•Roboti 

Voda 

•Para 

•Vroča 
voda

•Pena 

Plin 

•Plamen 

Primer (Weedingtech Foamstream)-
kombinacija vroče vode in pene
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Katere FFS se sme uporabljati na javnih 
površinah

• FFS registrirane na nekmetijskih površinah,

• FFS registrirane na okrasnih rastlinah.

Seznam FFS dostopen na:

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

Glavnina herbicidov (glifosat???).

Omejitve, ki izvirajo iz registracije

• Količina uporabe FFS (običajno podana na površino).

• Varnostni pasovi (površinska vodna telesa),

• Preprečevanje zanašanja na sosednje površine (pravilnik 7. člen),

• VVO (seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na tem 
območju),

• Uporaba zaščitne opreme za uporabnike???
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Nacionalni akcijski načrt za zmanjšanje FFS

• Strategija zmanjšanja uporabe FFS,

Javno mnenje glede FFS (negativno), pritiski za omejevanje in prepovedi 
uporabe, predvsem na nekmetijskih površinah.

Nekmetijske površine; predstavljajo v določenih segmnentigh večje 
tveganje, kot kmetijske (talni profil, biološka aktivnost tal, zadrževalni 
čas FFS itd…

Vlada sprejela sklep s katerim predlaga omejevanje ali celo prepoved 
uporabe FFS na nekmetijskih površinah???

Hvala za pozornost!!!


