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Ljubljana, 26.9.2013

STROKOVNIM KADROM!

Zadeva: licenčni seminar za podaljšanje licence za leto 2014
Spoštovani!
V oktobru in novembru 2013 bo organiziran licenčni seminar za podaljšanje
inštruktorske/učiteljske/trenerske licence za leto 2014. Seminar bo organiziran v štirih delih.
Udeležba na seminarju je OBVEZNA za vse strokovne kadre, ki bi želeli podaljšati svojo
licenco za leto 2014.
Z letošnjim letom uvajamo novost, in sicer je seminar razdeljen po skupinah strokovnih
kadrov. Za podaljšanje licence je obvezna udeležba na vsaj 3 dneh ZA SVOJO STOPNJO
USPOSOBLJENOSTI. Ob plačilu kotizacije se lahko udeležite vseh razpisanih seminarjev,
vendar vam bo za podaljšanje licence štela zgolj prisotnost na seminarjih, razpisanih za vašo
stopnjo strokovne usposobljenosti.

SEMINAR:
1. DEL:
26. in 27. oktobra 2013 bo v Ljubljani potekal seminar pod vodstvom
dresurne trenerke in sodnice Maje Štukelj.
ODPRTO ZA VSE INŠTRUKTORJE!!!
Program:
Sobota, 26.10.2013:
9.00 – 12.00 Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana – velika predavalnica
Teoretično predavanje na temo:
- lestvica šolanja jahača
- utrjevanje poznavanja biomehanike konja in lestvica šolanja konja
12.00 – 13.30
13.30 – 15.45

odmor za kosilo
Velika jahalnica na hipodromu v Ljubljani
Nadaljevanje tematike.

Nedelja, 27.10.2013 - Velika jahalnica na hipodromu v Ljubljani
9.00 – 12.00
praktični prikaz v soboto predavane teorije
12.00 – 12.30 odmor za kavo
12.-30 – 14.30 nadaljevanje praktičnega prikaza

2. DEL:
6. novembra 2013 bo potekal seminar pod vodstvom predavatelja
Mateja Tuška in predavateljice Aleksandre Marinšek. Predavanje bo potekalo v veliki
predavalnici na Fakulteti za šport v Ljubljani.
ODPRTO ZA VSE STROKOVNE KADRE!!!
Program:
Sreda, 6.11.2013
16.00 – 21.30 Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana – velika predavalnica
Teoretično predavanje o psihologiji konja in psihologiji in pedagogiki v športu.

3. DEL: 9. in 10. novembra 2013 bo potekal seminar pod vodstvom Roba Jansena na
temo postavljanja parkurja na treningu in tekmah v teoriji in praksi.
ODPRTO ZA UČITELJE IN TRENERJE TER INŠTRUKTORJE S SKAKALNO
LICENCO S!!!
Udeležba na celotnem seminarju Roba Jansena šteje kot 3 dni!
Program:
Sobota, 9.11.2013 - Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana – velika predavalnica
9.00 – 13.00
teoretično predavanje
13.00-14.30
odmor za kosilo
14.30 – 17.30 nadaljevanje tematike
Nedelja, 10.11.2013
9.00 – 13.00 Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana – velika predavalnica (teorija)
13.00 – 14.30 odmor za kosilo
14.30 – 17.00 Velika jahalnica na hipodromu v Ljubljani (praksa)

4. DEL: 12. novembra 2013 bo v Kobilarni Lipica potekal seminar pod vodstvom
Arthurja Kottasa.
ODPRTO ZA UČITELJE IN TRENERJE TER INŠTRUKTORJE Z DRESURNO
LICENCO S!!!
Program:
Torek, 12.11.2013
8.00 – 14.00
Velika jahalnica Kobilarne Lipica
Teoretični in praktični prikaz treninga dresurnih konj - mladih konj, naprednih
mladih konj, konj za kategorijo Prix. St.Georges ter že izdelanih konj za kategorijo Grand
Prix (za odmor za malico bo poskrbljeno)

Kdor svoje licence ne bo podaljšal, na KZS ne bo mogel dvigovati gradiv Jahač 1 in 2, ter tudi
ne opravljati svoje dejavnosti poučevanja jahanja. Prav tako ne bo organiziranega ponovnega
licenčnega seminarja, torej je udeležba na jesenskem seminarju edina možnost za podaljšanje
licence za leto 2014.
Prosimo vas, da se na seminarju zanesljivo podpišete na podpisne liste, saj podpis služi
kot edini dokaz, da ste se seminarja udeležili. V kolikor vašega podpisa na listu ni, se
smatra, da se seminarja niste udeležili. IZJEM NI!!!
Tistim, ki imate do KZS kakršnekoli dolgove, se licenca ne bo priznala, dokler dolgovi ne
bodo poravnani.
Prijave na seminar sprejemamo do 18.10.2013. Prijavite se lahko samo s priloženo prijavnico,
ki mora biti v celoti izpolnjena. Upoštevali bomo samo pravilno izpolnjene prijave, in sicer ko
bo plačana kotizacija na račun KZS (SI56 03100-1001904952 pri SKB). Prosimo, da pri
plačilu navedete, za koga je kotizacija plačana (sploh kadar plačujete z računa pravne osebe).
Kotizacija: 150 EUR (za vse dele seminarja), rok plačila 18.10.2013. Hkrati s kotizacijo
za licenčni seminar je potrebno poravnati članarino za strokovne kadre za leto 2013 v
znesku 30 EUR. Skupen znesek, ki ga je potrebno plačati za udeležbo na seminarju in
podaljšanje licence za leto 2013 je 180 EUR.
Kotizacija je enaka ne glede na število predavanj, ki se jih boste udeležili. Za isto ceno se
lahko udeležite 3 (kar je pogoj za podaljšanje licence) ali vseh dni predavanj.
Seminar je odprtega tipa, torej se ga lahko udeleži kdorkoli. Cena za zunanje
udeležence, ki seminarja ne potrebujejo za podaljšanje licence, znaša 30 EUR na dan
seminarja. Za prijavo na seminar kot zunanji udeleženec pošljite mail s potrdilom o
plačilu in vašimi podatki na kzs@konj-zveza.si .
Če imate kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih ur obrnite na pisarno KZS na
številko 01/43 47 265 ali mail kzs@konj-zveza.si
Lep pozdrav!

Saša Sedlar
Tehnična sekretarka KZS

