
 

 
 

Licenčni seminar za strokovne kadre za podaljšanje 
licence za leto 2023 

 
 

Spoštovani strokovni delavci KZS! 
 

Vabimo vas, da se udeležite licenčnega seminarja za strokovne kadre za 
podaljšanje licence za leto 2023 in dopolnitev manjkajočih obveznosti za leto 
2022. 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). 
Če licenca ni bila podaljšana dve leti ali več, ne glede na razlog, mora strokovni 

delavec za    ponovno podaljšanje zbrati za vsako manjkajoče leto 5 dodatnih LT 
(do največ 25 dodatnih  točk). 
 

 
Program seminarjev: 

 
• 15. oktober 2022 (sobota) 

Delavnica iz poučevanja: Znanje in priprava jahačev za pristop k izpitu 

Jahač 1 in Jahač 2 
 

Lokacija: KK Celje, Škofja vas Št. LT: 4 
Seminar je namenjen SD1 (Inštruktor jahanja). Št. mest je omejeno na 40. 
 

• 23.oktober 2022 (nedelja) 
Delavnica iz poučevanja: Delo z jahači na lonži in delo v skupini do 

znanja Jahač 2 
 
Lokacija: CKD Matej, Ljubljana – Stožice 

Št. LT: 4  
Seminar je namenjen SD1 (Inštruktor jahanja). Št. mest je omejeno na 40. 

 
• 29.oktober 2022 (sobota) 

Delavnica iz poučevanja: Predstavitev vsebine in potek tekmovanja za 

Pokal jahalnih šol 
 

Lokacija: KC Celje, Lopata 
Št. LT: 4 
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem. 

 
• 12. in 13. November 2022 (sobota in nedelja) 

Predavanje: Obnovitveni tečaj Prve pomoči 
 
Lokacija: Ljubljana 

Št. LT: 4 (OBVEZNA udeležba na enem predavanju za vse strokovne kadre) 
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem.  



 
• 17.-19. november 2022 (četrtek – sobota) 

Trening: Dresurni trening pod vodstvom g. Antoine de Ridder 
 

Lokacija: CKD Matej, Ljubljana 
Št. LT: 15 (5 LT dan, možna prijava tudi samo za en dan) 
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem. 

 
• 25.-27. november 2022 (petek – nedelja) 

Trening: Skakalni trening pod vodstvom g. Markusa Wenza 
 
Lokacija: KC Celje, Lopata 

Št. LT: 15 (5 LT dan, možna tudi prijava samo za en dan) 
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem.  

 
• 2.-4. December 2022 (petek – nedelja) 

Izobraževanje: FEI Solidarity 

 
Lokacija: CKD Matej, Ljubljana 

Št. LT: 5  
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem. Izobraževanje za strokovne 

kadre bo potekalo en dan. Točne informacije o načinu poteka izobraževanja in 
datumu bodo objavljene naknadno. 
 

 
 

 
 
 

Podrobnosti bodo vsakokrat objavljene v vabilu za posamezne aktivnosti. 
 

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 


