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OBVESTILO  

Nadaljevalno usposabljanje za prodajalce FFS 
 

Obveščamo vse prodajalce, imetnike izkaznice za prodajalca FFS, da bomo organizirali 
nadaljevalno usposabljanje in sicer: 

v četrtek,  11. marca 2021 od 8.00 – 14.00 ure (6 šolskih ur) 
in 

v ponedeljek, 15. marca 2021 od 8.00 – 14.00 ure (6 šolskih ur) 
Zaradi še vedno trajajoče COVID-19 situacije in predpisov ukrepov NIJZ (Zakon o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19) bo usposabljanje potekalo preko spletne aplikacije 
zoom, na katero se prijavite sami preko objavljenih povezav na spletni strani KGZS-zavod MS 
(pod zavihkom nasveti in storitve/FFS).  
Zakon o FFS predpisuje veljavnost izkaznice 3 leta, z možnostjo podaljšanja vsaka 3 leta, s 
tem, da mora vsak slušatelj opraviti 6-urno obnovitveno usposabljanje, brez preizkusa 
znanja. 
Kotizacija usposabljanja znaša =  52,46 EUR (z DDV) na udeleženca. 
Znesek kotizacije lahko plačate na TRR KGZS-zavod MS (01100-6030235117 pri Banki 
Slovenije) , v gotovini na blagajni zavoda ali pa pošljete naročilnico s seznamom slušateljev, 
na osnovi katere bomo lahko izstavili račun. Plačilo je obvezno pred začetkom usposabljanja. 
Izkaznica se ob udeležbi na usposabljanju podaljša za naslednja 3 leta. Pred usposabljanjem 
je potrebno dostaviti izkaznico na KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska 
Sobota, Metka Barbarič in priložiti izpolnjeno prijavnico (lahko pošljete tudi po e-pošti). 
Prosimo, da se prijavite za določeno usposabljanje preko spletne strani http://www.kgzs-
ms.si/ffs/prodajalci-ffs/, kjer boste našli dve povezavi za 11. 3. 2021 in 15. 3. 2021. 
 
11.3.2021: https://zoom.us/webinar/register/WN_omOshaBdQdCvHb-GBnZjlg 
 
15.3.2021: https://zoom.us/webinar/register/WN_jyK7XokCQY2rUsamLv8wXA 
 
Po vaši prijavi vam bomo en dan prej poslali vabilo na usposabljanje.  
Število udeležencev na posameznem usposabljanju je omejeno na 50 kandidatov. 
Pogoj za sodelovanje na usposabljanju je računalnik z delujočo kamero in mikrofonom in 
vsak udeleženec se mora usposabljanja udeležiti s svojim računalnikom in svojo e-pošto (dva 
na enem računalniku z isto e-pošto istočasno ne moreta sodelovati). Tekom usposabljanja bo 
potrebno, da je kamera ves čas vklopljena, mikrofon pa izklopljen. V primeru, da kamera ne 
bo vklopljena, vam ne bomo priznali usposabljanja. Prav tako, vam usposabljanja ne bomo 
priznali, če se tekom  usposabljanja ne boste aktivno vključevali in odgovarjali na zastavljena 
vprašanja. Udeležba na usposabljanju je obvezna. 
Za informacije na gsm 031 703 601, ali metka.barbaric@kgzs-ms.si. 
 
Lep pozdrav                                                                      Metka Barbarič, univ. dipl. inž. kmet. 

Ulica Štefana Kovača 40, 
9000 Murska Sobota 

tel.: (02) 5391410, fax: (02) 
5211491 

http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ffs/
http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ffs/
https://zoom.us/webinar/register/WN_omOshaBdQdCvHb-GBnZjlg
https://zoom.us/webinar/register/WN_jyK7XokCQY2rUsamLv8wXA

