
 

 

3. LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS 
ZA PODALJŠANJE LICENCE ZA LETO 2021 

Jahalna Pedagogika/Veterina 

 

Strokovne delavce v konjeništvu vabimo, da se udeležijo 3. licenčnega seminarja za leto 
2021. 

Seminar bo potekal v dveh delih v obliki online predavanj. Predavanje na zelo aktualno 
temo Jahalna pedagogika bosta izvedli ga. Lea Jakoš in ga. Petra Nikolič Hudomalj. Ga. 
Valentina Žalig, dr.vet.med., bo izvedla predavanje na temo Najpogostejše poškodbe 
športnih konj – preprečevanje, diagnostika in zdravljenje. 

Vsak del seminarja šteje kot samostojna enota in se lahko zainteresirani kandidati nanju 
prijavljajo ločeno. Svojo udeležbo na prvem oz. drugem delu morajo ustrezno označiti v 
prijavnici. Registracija udeležencev bo potekala za vsak del posebej, prav tako bodo za 
vsak del seminarja posebej prejeli potrdilo o udeležbi. 

Kdaj: 1. del: v soboto, 7. novembra 2020 od 9. do 13. ure 
2. del: v nedeljo, 15. novembra 2020 od 9. do 11.30 

Kje:  Seminar bo potekal online, preko aplikacije ZOOM. ID in geslo za pristop bodo            
udeleženci prejeli po e-mailu, navedenem ob prijavi. Navodila za uporabo aplikacije 
zoom boste prejeli skupaj z ID številko seminarja in geslom. Priporočamo, da si 
zagotovite dobro internetno povezavo. 

Št. pridobljenih KT: 1. del: 4 KT  2. del: 4 KT 

Cena seminarja:   1. del: 50 evrov 2. del: 45 evrov 

Št. udeležencev: ni omejeno 

Primerno za: strokovne delavce vseh stopenj usposobljenosti (Inštruktor, učitelj in trener 
jahanja) 

Obvezna je predhodna prijava na seminar (email: ska@konj-zveza.si). Prijavnica je v 
prilogi. Na prijavnici obvezno označite, na kateri del seminarja se prijavljate. Rok za prijavo 
in plačilo kotizacije za vse, ki bi se želeli še dodatno prijaviti na 1. del je četrtek, 5. 
november 2020, za 2. del pa sreda, 9. november 2020. Kotizacijo nakažete na TRR 
KZS: 03100-1001904952, odprt pri SKB banki. Kot namen plačila navedite Seminar3-2021 
in obvezno pripišite ime in priimek udeleženca seminarja. Za vse, ki so se že predhodno 
prijavili na seminar, nova prijava ni potrebna.  

Seminar se bo izvajal v skladu z novimi pravili za licenciranje strokovnih kadrov KZS. 
Pravila so objavljena na spletni strani KZS. 



Ob zaključku vsakega dela seminarja bodo udeleženci po mailu prejeli potrdilo o udeležbi, 
ki jim bo služilo kot dokazilo o opravljenem delu obveznosti. Potrdilo bomo izdali izključno 
vnaprej prijavljenim udeležencem s plačano kotizacijo! 

 

Vabljeni! 

 

Slovenska konjeniška akademija 


