
 

Licenčni seminar za strokovne kadre za podaljšanje 
licence za leto 2021/22 

Ljubljana, 15. oktobra 2021 

Spoštovani strokovni delavci KZS! 

Vabimo vas, da se udeležite licenčnega seminarja za strokovne kadre za podaljšanje licence 
za leto 2022 in dopolnitev manjkajočih obveznosti za leto 2021. Seminar bo potekal v obliki 
različnih delavnic in treningov. 

Skladno s Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev v konjeništvu morajo strokovni 
delavci vsako leto za podaljšanje veljavnosti licence zbrati najmanj 15 licenčnih točk (LT). 

Za leto 2021 je SKA zaradi situacije v zvezi z epidemijo Covida-19 Upravnemu odboru KZS 
predlagala znižanje potrebnih točk na 8 LT. Nekaj seminarjev je SKA lani in letos izvedla v 
obliki online izobraževanja. Ker praktičnega seminarja zaradi številnih omejitev ni bilo 
mogoče izvesti, so si kadri, ki se niso udeležili nobenega od seminarjev, lahko licenco 
podaljšali s plačilom kotizacije v znesku 80 €, ostala pa jim je še obveznost udeležbe na 
izobraževalnih seminarjih. 

Za leti 2021 in 2022 morajo kadri skupaj zbrati 23 LT. Tisti, ki so del obveznosti že izpolnili, 
s svojo udeležbo na seminarjih po izboru dopolnijo manjkajoče število LT, ostali morajo 
obveznost opraviti v celoti. 

Program seminarjev: 

6. november 2021 (sobota) 

Delavnica iz poučevanja: Kaj mora jahač znati, da lahko opravi izpit Jahač 1 in 2? 
KK Celje, Škofja vas 

Št. LT: 4 

Seminar je namenjen SD1 (Inštruktor jahanja). Prednost imajo kandidati, ki se delavnic 
niso udeležili v letu 2020. Št. mest je omejeno na 40. 

13. in 14. november 2021 (sobota, nedelja) 

Dresurni trening pod vodstvom g. Petra Gmoserja iz Avstrije 
CKD Matej, Ljubljana – Stožice 

Št. LT: 16 (8 LT/dan, možna prijava tudi samo za en dan) 
Za izpolnitev obveznosti je potrebna celodnevna udeležba na treningu. 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem.  

  



17.-19. december 2021 (petek – nedelja) 

Skakalni trening pod vodstvom g. Holgerja Hetzla iz Nemčije 
KC Celje, Lopata 

Št. LT: 15 (5 LT/dan, možna prijava tudi samo za en dan) 
Za izpolnitev obveznosti je potrebna udeležba na treningu vsaj 3 skupin. 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem. 

December 2021 (termin bo določen naknadno) 

Delavnica iz poučevanja, predstavitev vsebine šolskega tekmovanja za Pokal 
jahalnih šol 
Osrednja Slovenija 

Št. LT: 4 

Seminar je namenjen SD1 (Inštruktor jahanja). Prednost imajo kandidati, ki se delavnic 
niso udeležili v letu 2020. Št. mest je omejeno na 40. 

Podrobnosti bodo vsakokrat objavljene v vabilu za posamezne aktivnosti. 

Potekajo tudi dogovori za organizacijo dresurnega treninga in seminarja za sodnike v 
okviru FEI Solidarity programa. V okviru tega seminarja bo možno dopolniti manjkajoče 
točke. Podrobnosti bomo objavili takoj, ko bo to možno. 

Za posamezne dele seminarja, ki se jih nameravate udeležiti, je obvezna predhodna 
prijava, skladno z razpisom. Prijavite se preko online sistema na spletni strani KZS. 

Vabljeni! 

Slovenska konjeniška akademija 


