
Predvideni program licenčnih seminarjev za strokovni kader KZS za leto 

2019 
 

Spoštovani! 

Vabimo vas, da se udeležite licenčnega seminarja za strokovne kadre za podaljšanje licenc za leto 

2019.  

Dodatne informacije o programu, predavateljih in več o tematikah bomo objavljali na spletni 

strani KZS www.konj-zveza.si. 

Licenčni seminar se izvaja skladno s Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev v športu. 

Strokovni kader KZS - slušatelji podaljšajo svojo licenco za posamezno stopnjo strokovne 

usposobljenosti in se vpišejo na seznam licenciranih strokovnih delavcev v športu pri OKS. 

Strokovna usposobljenost in veljavna licenca je obvezna v vseh primerih, ko izvajate vaše delo v 

konjeništvu.  

 

1. del: Sobota, 17. november 2018, nedelja, 18. november 2018, in 

ponedeljek, 19. november 2018 

Klinika dresurnega jahanja in delavnice iz poučevanja z 

Jane Bartle-Wilson. 

Klinika dresurnega jahanja in delavnice iz poučevanja bodo potekale po principu demonstracije 

treninga konj in jahačev na različnih stopnjah usposobljenosti.  

Jane Bartle-Wilson je bila od leta 1982 do 1988 članica britanske ekipe za dresurno jahanje in se 

udeležila dveh svetovnih prvenstev, leta 1982 v Švici in leta 1986 v Torontu, Kanadi. Leta 1984 je 

jahala na Olimpijskih igrah v Los Angelesu. Leta 1996 je bila šefica britanske dresurne ekipe na 

Olimpijadi v Atlanti in leta 2000 v Sydneyu. Od leta 1989 do 1991 pa tudi šefica britanske dresurne 

ekipe za ponije in mlade jahače. Je tudi dresurna sodnica in trenerka za eventing. 

Več o njej najdete na: http://yrc.co.uk/instructor/jane-bartle-wilson-bhsi. 

Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti. Udeležba je za kandidate, ki so vključeni v 

usposabljanje za naziv Inštruktor jahanja, obvezna v ponedeljek, 19. novembra 2018, ker 

predstavlja del obveznih vsebin usposabljanja. K ogledu klinike in delavnic iz poučevanja so 

vabljeni tudi ostali zainteresirani. 

Klinika dresurnega jahanja in delavnice iz poučevanja bodo potekale na Hipodromu Stožice v 
Ljubljani. 

Natančen urnik bo pravočasno objavljen. 

 

2. del: Ponedeljek, 26. november, torek, 27. november, in sreda, 28. 

november, 2018 

Skakalni trening in izobraževanje za strokovne kadre pod vodstvom Tjarka Nagla 

http://www.konj-zveza.si/
http://yrc.co.uk/instructor/jane-bartle-wilson-bhsi


 
Izobraževanje in treningi bodo potekali pod vodstvom priznanega nemškega trenerja Tjarka Nagla.  
 

Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti, predvsem pa učiteljem in trenerjem, ki 
trenirajo tekmovalce v preskakovanju ovir. K ogledu treninga in na predavanje so vabljeni tudi 
ostali zainteresirani. 
 
Seminar bo potekal v Celju (Konjeniški center Celje).  
Natančen urnik seminarja bo objavljen naknadno, seminar pa bo potekal v popoldanskih urah, od 
15:00 ure naprej. 
 

 
3. del: Nedelja, 09. december 2018 

Delavnice iz poučevanja s trenerjem Francem Slavičem 
 
Delavnice iz poučevanja so namenjene predvsem inštruktorjem jahanja. Udeležba pa je obvezna 

za kandidate, ki so vključeni v usposabljanje za naziv Inštruktor jahanja, ker predstavlja del 

obveznih vsebin usposabljanja. K delavnicam iz poučevanja so vabljeni tudi ostali zainteresirani. 

Delavnice so namenjene predvsem spoznavanju metod in načinov poučevanja, kako se soočati z 

izzivi poučevanja, kakšna je vloga jahača in trenerja ter kako kreirati učne okoliščine, ki spodbujajo 

aktivno učenje in treniranje.  

Delavnice bodo potekale v Celju (Konjeniški center Celje).  
Natančen urnik delavnic bo objavljen naknadno. 

 

 
PRIJAVA in POGOJI  
 
Prijavite se lahko samo z izpolnjeno prijavnico (v prilogi).  
 
Prosimo vas, da zanesljivo izpišete vse zahtevane podatke, predvsem kontaktne (mobitel in e-mail). 
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 20. 10. 2018 na e-mail kzs@konj-zveza.si , po faxu na 
številko 01/43 47 265 ali po pošti na naslov Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 
Ljubljana.  
  
Rok za oddajo izpolnjene prijavnice: do 20. 10. 2018  
  
Za podaljšanje licence se morate udeležiti vsaj 3 dni seminarja. Bodite pozorni na to, katera 
predavanja štejejo za katero stopnjo strokovne usposobljenosti – je navedeno v programu 
licenčnega seminarja.  
 
Prosimo vas, da se na seminarju zanesljivo podpišete na podpisne liste (vsak dan posebej), saj 
podpis služi kot edini dokaz, da ste se seminarja udeležili.  
 
Udeležba je odprta na vseh dneh predavanj in treningov, prisotne pa prosimo, da upoštevajo 
navodila organizatorja in predvsem na treningih in praktičnih prikazih ne motijo poteka dela. 
 
Lepo vabljeni! 


