
 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS ZA PODALJŠANJE 
LICENCE ZA LETO 2021/22 

(vse stopnje usposobljenosti) 

Strokovne delavce v konjeništvu vabimo, da se udeležijo licenčnega seminarja za leto 2022 
(oz. za dopolnitev manjkajočih obveznosti za 2021), ki bo potekal v okviru 

treninga preskakovanja ovir pod vodstvom Holgerja Hetzla. 

60-letni Holger Hetzel sodi med najuspešnejše nemške jahače. Bil je udeleženec 
evropskega prvenstva, kot član nemške ekipe večkratni zmagovalec Pokala narodov in 
dobitnik dveh srebrnih medalj na nemškem državnem prvenstvu. Vzporedno z svojo 
športno kariero je več kot 30 let gradil podjetje Hetzel Horses, ki danes uspešno združuje 
različne vidike konjeniškega športa in strankam ponuja celovito ponudbo: prodaja jim 
vrhunske konje, jim nudi odličen trening in jih tako pripelje do vrhunskih rezultatov. 

Okvirni program treninga: 

1. dan: Dresurno delo s skakalnim konjem in vaje za izboljšanje jahljivosti 
2. dan: Jahanje distanc in posameznih delov parkurja 
3. dan: Jahanje parkurja kot na turnirju – ogled parkurja, ogrevanje, nastop, analiza. 

Na treningu bodo sodelovali jahači iz različnih kategorij, da bodo v sklopu seminarja za 
strokovne delavce zajeti različni aspekti treninga. 

Trening predstavlja zaključeno celoto, zato je smiseln ogled vseh njegovih delov. Za kadre, 
ki se bodo v celoti ali delno udeležili drugih seminarjev in želijo dopolniti manjkajoče število 
LT, je možna tudi udeležba na posameznih delih treninga. Za izpolnitev obveznosti morajo 
kadri na posamezen dan prisostvovati vsaj pri treh skupinah od štirih. 

Kdaj: 17. - 19. decembra 2021 (točen urnik bo objavljen naknadno) 

Kje: v jahalnici KC Celje, Lopata 43 

Št. pridobljenih LT: 15 (5/dan, možna je prijava za vsak dan posebej) 

Cena seminarja: 150 evrov (50 €/dan) 

Št. udeležencev: ni omejeno 

Primerno za: strokovne delavce vseh stopenj usposobljenosti 



Seminar se bo izvajal v skladu s Pravilnikom za licenciranje strokovnih kadrov v 
konjeništvu. 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. Bodite pozorni, 
da imate vpisan obstoječ e-mail naslov, ki bo služil za nadaljnjo komunikacijo. 

Nato v levem stolpcu poiščete zavihek Seminarji in izberete Prijave na seminar. Izberete 
želeni seminar in kliknete na gumb prijava, nato vnesete podatke o plačniku. Po oddani 
prijavi boste na navedeni mail prejeli predračun za plačilo kotizacije, ki mora biti poravnana 
najkasneje do označenega datuma. Pri plačilu se sklicujte na referenčno številko 
predračuna. Priporočamo uporabo QR kode na predračunu (slikaj in plačaj), kar postopek 
pohitri in zmanjša možnosti napak pri vnosu. 

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je 29. november 2021. 

Vsak udeleženec se mora ob prihodu registrirati s podpisom in po potrebi pokazati potrdilo 
o plačani kotizaciji. Po zaključku seminarja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na 
seminarju, ki jim bo služilo kot dokazilo o opravljenem delu obveznosti. Potrdilo bomo izdali 
izključno vnaprej prijavljenim udeležencem s plačano kotizacijo! Udeleženci seminarja 
morajo izpolnjevati PCT pogoje. 

 

Vabljeni!  

 

Slovenska konjeniška akademija 

 


