
 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS 

ZA PODALJŠANJE LICENCE ZA LETO 2021 in 2022 

 

Vsestransko delo s konjem – most med disciplinami 

 

Strokovne delavce v konjeništvu vabimo, da se udeležijo prvega licenčnega seminarja v 

letu 2021. Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem in velja za podaljšanje licence 

tako za leto 2021 (za kadre, ki še niso izpolnili obveznosti), kot tudi za leto 2022. 

Ker so razmere še vedno negotove, ne vemo, koliko in kakšne seminarje bomo uspeli 

izpeljati v letošnjem letu. Dokler se razmere ne uredijo in spet povrnejo v normalo, je zlasti 

izvedba praktičnih seminarjev zelo problematična, zato vas prosimo, da z udeležbo na 

seminarjih ne čakate do zadnjega. 

Tokratni seminar bo potekal v obliki online predavanja preko platforme Zoom. Leda Selan, 

učiteljica jahanja KZS, bo predstavila pomen vsestranskega dela s konjem, ne glede na 

izbrano primarno disciplino. 

V predavanju bo razložila, zakaj je pestrost pri vsakdanjem delu pomembna tako za 

konjevo psiho, kot za njegovo telo, kaj z vsestranskim delom pridobi konj in kaj jahač, 

kako lahko z delom prek kavalet in raznih gimnastičnih vaj razvijamo potencial dresurnega 

konja in kako z izvajanjem dresurnih vaj konja učimo veščin, ki jih mora obvladati med 

skakanjem. 

Kdaj:  v torek, 6. aprila 2021 od 18. do 20.30. ure 

Kje:   preko platforme Zoom 

Št. pridobljenih KT:   4 KT 

Cena seminarja:  40 evrov 

Št. udeležencev: ni omejeno 

Primerno za: strokovne delavce vseh stopenj usposobljenosti 

Obvezna je predhodna prijava na seminar. Prijavite se preko online sistema na spletni 

strani KZS. 

Postopek prijave: na spletni strani KZS v zgornjem desnem kotu kliknete na napis 

Administracija KZS. Kot uporabniško ime navedete svoje ime in priimek (male črke brez 

šumnikov, brez presledka), pri prvi prijavi kot geslo vnesete svojo EMŠO.  

Prosimo preverite, ali je vnesen pravilen email naslov, ter spremenite geslo. Nato v levem 

stolpcu poiščete zavihek Seminarji in izberete Prijave na seminar. Izberete želeni seminar 

in kliknete na gumb prijava, nato vnesete svoje podatke in podatke o plačniku. Po oddani 

prijavi boste na navedeni mail prejeli predračun za plačilo kotizacije, ki mora biti poravnana 

najkasneje do označenega datuma. 



Rok za prijavo in plačilo kotizacije je 29. marec 2021. Kotizacijo nakažete na TRR KZS v 

skladu s podatki iz predračuna. Prosimo ne pozabite navesti sklica s predračuna, kot namen 

plačila pa Seminar1-2021 ter pripišite ime in priimek udeleženca seminarja. 

Po prejetem plačilu boste prejeli link do predavanja, po seminarju pa potrdilo o udeležbi, 

ki vam bo služilo kot dokazilo o opravljenem delu obveznosti. Potrdilo bomo izdali izključno 

vnaprej prijavljenim udeležencem s plačano kotizacijo! 

 

Vabljeni! 

 

Slovenska konjeniška akademija 


