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

dresurnega treninga pod vodstvom Petra Gmoserja.
50-letni Peter Gmoser prihaja iz Avstrije in je uspešen jahač in trener. V svoji karieri se je
udeležil štirih evropskih in treh svetovnih prvenstev, enkrat se je uvrstil v finale svetovnega
pokala, dvakrat pa zastopal barve Avstrije na olimpijskih igrah (Sydney, Atene). V mladih
letih je znanje pridobival pri priznanih trenerjih stare šole – Aloisu Goldbergerju, Ines v.
Badewitz, Georgu Wahlu; leto dni se je usposabljal tudi v Španski dvorni šoli na Dunaju in
še danes sodeluje s kolegi, ki jih je tam spoznal. Zelo rad dela z mladimi konji in se je z
njimi že večkrat uvrstil na svetovno prvenstvo mladih dresurnih konj v Verdnu. Svoje
bogato znanje tudi uspešno prenaša na mlade generacije jahačev – njegova učenka Eva
Vavrikova je češka mladinska državna prvakinja.
Je zelo karizmatičen človek, ki ga odlikujejo delavnost, disciplina in potrpežljivost.
Na treningu bodo sodelovali jahači iz različnih kategorij, da bodo v sklopu seminarja za
strokovne delavce zajeti različni aspekti treninga.

Kdaj: 13. in 14. novembra 2021 (točen urnik bo objavljen naknadno)
Kje: v jahalnici CKD Matej v Ljubljani, Stožice 30b
Št. pridobljenih LT: 16 (8/dan, možna je prijava za vsak dan posebej)
Cena seminarja: 150 evrov (75 €/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. oktober 2021.
Vsak udeleženec se mora ob prihodu registrirati s podpisom in po potrebi pokazati potrdilo
o plačani kotizaciji. Po zaključku seminarja bodo udeleženci na mail 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!
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