
 

 

 
 

Ljubljana, 22.07.2020 
 
Obvestilo strokovnim kadrom KZS 

 
LICENČNI SEMINARJI ZA STROKOVNE KADRE KZS ZA 

PODALJŠANJE LICENCE ZA LETO 2021 

 

Strokovne delavce v konjeništvu obveščamo, da v drugi polovici avgusta začnemo 
z izvajanjem licenčnih seminarjev za leto 2021. Situacija v zvezi z epidemijo virusa 
Covid-19 nam je nekoliko prekrižala načrte – najprej smo bili prisiljeni odpovedati 
dresurni seminar z g. Bastingsom, predviden za marec, vsakršno načrtovanje 
nadaljnjih aktivnosti pa je bilo zaradi situacije zelo omejeno. Ob sprostitvi omejitev 
smo se odločili počakati, da bo dokončno usklajen urnik tekmovanj. Podvajanje 
aktivnosti v istih terminih namreč oteži situacijo vsem, tako organizatorjem 
tekmovanj, kot tudi udeležencem seminarjev. 

Koledar prireditev je do začetka oktobra napolnjen do zadnjega kotička. Zato bomo 
v tem času izvedli dve od vsaj štirih načrtovanih delavnic iz poučevanja, 
namenjenih Strokovnim delavcem 1 (Inštruktor jahanja). Potekali bosta v 
popoldanskih terminih med tednom. Ker je število udeležencev na takšnih 
delavnicah omejeno, naj se prijavijo tisti, ki imajo med tednom čas. Ostali bodo 
imeli priložnost udeležbe v jesenskih mesecih ob koncih tedna. 

Upamo, da nam bo program uspelo v celoti izpeljati in da omejitve glede števila 
udeležencev na posameznem dogodku ne bodo preveč krojile pogojev izvedbe.  

Obveščamo vas tudi, da je UO KZS na svoji redni seji dne 15.6.2020 potrdil predlog 
SKA, da se število potrebnih KT za podaljšanje licence strokovnih delavcev za leto 
2021 zmanjša s 15 na 12. 

 

Predviden plan seminarjev za podaljšanje licenc za leto 2021: 

26.8.2020  Delavnica iz poučevanja 
Ljubljana (sreda), Strokovni delavec 1 

9.9.2020  Delavnica iz poučevanja  
Maribor (sreda), Strokovni delavec 1 



10.10.2020  Jahalna pedagogika – Lea Jakoš in Petra Nikolič; 
 Najpogostejše poškodbe športnih konj – preprečevanje, 

diagnostika in zdravljenje – Valentina Žalig, dr.vet.med 

Ljubljana, Strokovni delavec 1 in 2 

Okt/Nov  Dresurni seminar – Lipica, Strokovni delavec 1 in 2 

November  Skakalni trening in seminar z g. Markusom Wenzem – Celje 

   Delavnica iz poučevanja 

December  Delavnica iz poučevanja 

 

Natančne informacije o seminarjih bodo vsakokrat objavljene v razpisu. Prosimo, 
da spremljate objave na naši spletni strani in se na seminarje prijavljate v skladu 
z razpisi za posamezni seminar. Ti se bodo izvajali v skladu z novimi pravili 
za licenciranje strokovnih kadrov KZS. Pravila so objavljena na spletni strani 
KZS. Prosimo, da jih skrbno preberete. 

 

Športni pozdrav! 

 

 

Slovenska konjeniška akademija 


