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Ljubljana, 25. 10. 2019 

 

 

Zadeva: Licenčni seminar za strokovne kadre za podaljšanje licence za leto 2020 

 

Spoštovani! 

 

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

leto 2020.  

 

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.   

 

 

Program licenčnega seminarja za podaljšanje licence za leto 2020 najdete v prilogi. 

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

strani KZS www.konj-zveza.si.  

 

 

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 pošljete najkasneje do 10. 11. 2019 na e-mail kzs@konj-zveza.si ali po pošti na 

naslov Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. 

 

Rok za oddajo izpolnjene prijavnice: do 10. 11. 2019 

 

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, ki je v prilogi. Seveda pa ste vabljeni k udeležbi na vseh predavanjih. 

 

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. V kolikor vašega podpisa na listu ni, 

se smatra, da se seminarja niste udeležili!  

 

Udeležba na jesenskem seminarju je edina možnost za podaljšanje licence za leto 2020, saj ponovnega 

seminarja ne bo organiziranega. 

 

Tistim, ki imate do KZS kakršnekoli dolgove, se licenca ne bo priznala, dokler dolgovi ne bodo 

poravnani. 
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Cena – kotizacija  licenčnega seminarja 
Kotizacija, ki zajema predavanja, zavarovanje in druge ugodnosti znaša 170 €. Cena  vključuje DDV. 

 

Ob poslani prijavnici se plačilo izvede takoj na TRR: 03100-1001904952 pri SKB banki. 

Po prejemu plačila vam pošljemo račun. 

Prosimo, da pri plačilu navedete, za koga je kotizacija plačana (posebej kadar plačujete z računa 

pravne osebe). 

 

Rok prijave in plačila: 10. 11. 2019 

 

UGODNOSTI 

 

Licencirani kadri za leto 2020 lahko opravljajo konjeniško dejavnost skladno s pridobljeno strokovno 

izobrazbo, imajo dostop do produktov KZS (Jahač 1,2) v okviru svojega kluba ali samostojno in jim je 

pri njihovem »konjeniškem« delu v podporo administracija KZS. 

 

Vsi licencirani kadri se štejejo za strokovni kader KZS in so ob plačilu kotizacije za licenčni seminar 

zavarovani za odgovornost pri svojem delu. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na kzs@konj-zveza.si.  

 

Vabimo vas k aktivnem sodelovanju na predavanjih in vam želimo, da pridobljena znanja uspešno 

uporabljate za varno in še kvalitetnejše delo v konjeništvu. 

 

 

 

S spoštovanjem! 

         

Konjeniška zveza Slovenija in 

Slovenska konjeniška akademija 

 

 

 

Priloge:   

- prijavnica 

- vabili na licenčni seminar 
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