
 
 

 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS ZA 
PODALJŠANJE LICENCE ZA LETO 2023 

 

 
 

Strokovne delavce v konjeništvu vabimo, da se udeležijo licenčnega seminarja za 
leto 2023, ki bo potekal od petka do nedelje, 25.11. – 27.11.2022, pod strokovnim 
vodstvom priznanega nemškega trenerja v preskakovanju ovir, g. MARKUSA 

WENZA. 
 

https://m.facebook.com/watch/?v=1481577908642481&paipv=0&eav=AfZ-
eMP0grD3VPVioqGfF3dCu6vgWlBcexihVlfbwtafOg2aq2KYCydOV97pTfv0Io4&_rdr 
 

Naslov seminarja: Prikaz dela z mladimi konji ter trening in priprava na 
tekmovanja mlajših jahačev  

 
Kdaj:  1. Petek, 25.11.2022, od 15.30 – 19.00 

  2. Sobota, 26.11.2022, od 15.30 – 19.00 
  3. Nedelja, 27.11.2022, 13.00 – 16.00 
 

Kje: v prostorih ŠD Konjeniški center Celje, Lopata 43, 3000 Celje 
 

Št. pridobljenih LT: 5 / dan 
 
Cena seminarja: 50 € / dan 

 
Št. udeležencev: neomejeno 

 
Primerno za: vse strokovne delavce (priporočljivo za Strokovne delavce 2) 
 

 
 

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 

https://m.facebook.com/watch/?v=1481577908642481&paipv=0&eav=AfZ-eMP0grD3VPVioqGfF3dCu6vgWlBcexihVlfbwtafOg2aq2KYCydOV97pTfv0Io4&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=1481577908642481&paipv=0&eav=AfZ-eMP0grD3VPVioqGfF3dCu6vgWlBcexihVlfbwtafOg2aq2KYCydOV97pTfv0Io4&_rdr


predračunu (slikaj in plačaj), kar postopek pohitri in zmanjša možnosti napak pri 
vnosu. 

 
Rok za prijavo in plačilo kotizacije je: 21.november 2022 

 
 
 

 
Vsak udeleženec se mora ob prihodu registrirati s podpisom in po potrebi pokazati 

potrdilo o plačani kotizaciji.  
 
 

 
Vabljeni! 

 
 
Slovenska konjeniška akademija 


