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PRIJAVNICA
USPOSABLJANJE

NA
Prijavljam se za strokovno

Ljubljana, 10.3.2016

C 1. stopnja
2. stopnja
usposabljanje:
Razpis
usposabljanja
za C
naziv

C 3. stopnja

INŠTRUKTOR JAHANJA – ASISTENT

za naziv:

Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje zbiranje prijav za
udeležbo
usposabljanju novih strokovnih delavcev v športu za pridobitev naziva:
Datum na
teeaja:
Kraj teeaja:

Inštruktor jahanja – asistent (1. stopnja usposobljenosti)

OSEBNI

LIST

UDELEZENCA

Program je potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in je usklajen s
USPOSABLJANJA
Pravili o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu. KZS je edina pristojna ustanova za
usposabljanje strokovnih delavcev v športu za konjeniške discipline, vključene v Mednarodno
Podatki 0zvezo
kandidatu
konjeniško
FEI.
Predmetnik
programa za pridobitev naziva Inštruktor jahanja – asistent obsega minimalno
IME:
70PRIIMEK:
ur predavanj in praktičnih vaj. Usposabljanje bo potekalo jeseni/pozimi ob koncih tedna.
Predavanja
in vaje bodo izvajali strokovnjaki
eM Cziz športne in veterinarske stroke ter strokovni
SPOL:
delavci KZS z najmanj 3. stopnjo usposobljenosti. Pri praktičnem usposabljanju – pripravi
NASLOV STALNEGA BIVALISCA:
kandidatov na sprejemni izpit bodo sodelovali mentorji KZS. Mentorji za usposabljanje na 1.
POSTNA STEVILKA IN KRAJ:
stopnji so lahko licencirani strokovni delavci z Inajmanj 2. stopnjo usposobljenosti in potrjeno
DATUM ROJSTVA:
licenco
KZS za leto 2016. Seznam licenciranih kadrov najdete na spletni strani www.konjKRAJ ROJSTV A:
zveza.si
v meniju KZS/strokovni kadri z licenco KZS/inštruktorji, učitelji, trenerji.
TELEFON ali GSM:
E-POSTA:

Pogoji za prijavo na usposabljanje so:
STOPNJA

IZOBRAZBE:

(ustrezno oznaci)

starost najmanj 18 let, najmanj končana 3 letna poklicna šola, opravljen program KZS Jahač 2
Oznaci
Stopnja
Po jahanja
dosedanjih na
programih:
Po novih bolonjskih programih
ISCED
ter opravljen
sprejemni izpit iz
nivoju E/A.

r.

II.

osnovna sola

C

IV.

srednje poklicno izobraZevanje (3 letno)

C

VIII.

visjesolski program (do 1994), visjesolski strokovni
program

2
Pred pristopom k sprejemnemu izpitu mora kandidat obvezno predložiti potrdilo nadzornega
strokovnega
najmanj
2. stopnjo
usposobljenosti o ustrezni pripravljenosti za pristop
C
nizje zpoklicno
izobraZevanje
(2 letno)
III. delavca
k programu.
3

Kandidati, ki posedujejo
ustrezno tekmovalno licenco (pogoji so navedeni v nadaljevanju
gimnazijsko, srednje poklicno -tehnisko izobraZevanje,
r.
v.
razpisa) so delno ali
v celoti
opravljanja
sprejemnega izpita.
srednje
tehniskoopravičeni
oz. drugo strokovno
izobraZevanje

!!! Pomembno specializacija
opozorilo
za kandidate!!!
po visjesolskem programu, visokosolski
r: VII2. strokovni programi

visokosolski strokovni in
univerzitetni program (I. bol. st)

5

Sistem
je spremenjen.
jahanja – asistent« (1. stopnja
specializacija
po visokosolskem Naziv
strokovnem»Inštruktor
programu,
e- izobraževanja
VIl.
magisterij stroke (2. bol. st.)
univerzitetni
program
usposobljenosti) in eno leto športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z

r.

VIIIIl.

r:

specializacija po univerzitetnem programu, magisterij
znanosti

VIIII2.

doktorat znanosti

doktorat znanosti (3. bol. st.)

6

I

Poklic:

STATUS NA TRGU DELA: (ustrezno oznaci)

C

zaposlen v delovnem razmerju

C

samozaposlen

C

brezposelna oseba

r:
r:

neaktiven, se izobrazujem oz. usposabljam (dijaki, studentje)
upokojenec

SPORTNA PANOGA oz. PODROCJE
SPORTA:
KATEGORIZIRAN SPORTNIK:
NAJVISJI DOSEZEN STATUS (razred
kategorizacije ):
TEKMOVAlNE

C

DA

r: NE

C mladinski

C perspektivni

C mednarodni

o svetovni

o ddavni

IZKUSNJE:

SPORTNO PEDAGOSKE IZKUSNJE:
ZE PRIDOBUENA
USPOSOBUENOST:
CLAN DRUSTVA:

Podatki

0 placniku

stroskov usposabljanja:

SAMOPLACNIK:

C

DA

0

NE

Podatke v nadaljevanju izpolnite Ie, le je plalnik druga oseba

NAZIV liME:
SEDEZ I NASlOV:

I

POSTNA STEVllKA IN KRAJ:
DAVCNI ZAVEZANEC:

CDA

CNE

DAVCNA STEVllKA:
TElEFON:
E-POSTA:
DATUM PRIJAVE:
Kandidat s svojim podpisom jam~i za verodostojnost podatkov in dovoljnje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega
obrazca za potrebe nosHca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, Strokovnega sveta Republike Siovenije za ~port,
Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdruzenja ~portnih zvez ter ministrstva, pristojnega za ~port. Podatke s tega obrazca s pomo~jo
spletne aplikacije SPAK upravlja Zavod za ~port Republike Siovenije Planica - Sportno informacijski center.

PODPIS KANDIDAT A:

PODPIS (IN ZIG) PLACNIKA:

