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 Ljubljana, 08. 12. 2020 

 

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA ZA  
STROKOVNE DELAVCE V KEGLJANJU ZA LETO 2021 

 

 
Strokovna komisija Kegljaške zveze Slovenije razpisuje licenčni seminar za 

strokovne delavce v kegljanju za potrditev licence za strokovno delo v letu 2021. 
 

Licenčni seminar bo potekal  

v ČETRTEK, 17. decembra 2020 z začetkom ob 19.00 uri. 
 

Zaradi razmer se bo seminar izvedel v spletni obliki /on line/  preko 
programa MS Teams. 

 

Pogoji za prijavo: 
 

1. Prijavijo se lahko kandidati, ki imajo po zakonu o športu  ustrezno strokovno  
    usposobljenost z nazivom ; Strokovni delavec 1  Športno treniranje – Kegljanje  in 
    kandidati z ustrezno strokovno izobrazbo. 

 
2. Po sklepu Strokovne komisije KZS se bo seminar izvedel za vse klubske  

    trenerje, ki so vpisani v register usposobljenih strokovnih delavcev  
    v aplikaciji ŠPAK usposabljanje – športno amaterski kadri ter za vse trenerje  
    slovenskih kegljaških reprezentanc. 

 
3. Izpolnjeno, podpisano in scenirano prijavnico, ki je v prilogi, pošljite 

    najkasneje do torka, 15. decembra 2020 na oba spodnja e-naslova:  

 
kzs.si@siol.net  in 

kegljanje1@gmail.com 
 

Prijavnica mora biti čitljivo in v celoti izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki! 

 
 
Tehnična navodila za prijavo in izvedbo seminarja: 

 
1. Dogodek bo v celoti potekal preko sistema MS Teams. 

 
2. Seminarju se kot udeleženec pridružite preko spletne povezave.  

 
Povezava za dostop je tukaj !! 
 
 
 

mailto:kzs.si@siol.net
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFhYzAzNjAtZjVjNi00MTU3LWJkMzEtY2FlNjVjMmJiMjFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebd468f6-a868-458c-9b55-90bacd7b0f68%22%2c%22Oid%22%3a%220da4ab03-5f13-443b-84c7-7a6dd8749f20%22%7d
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3. POMEMBNO!! 
 

Vaša prisotnost na seminarju je ključna in pogoj za podelitev licence !! 
Zato je potrebno, da takoj na začetku seminarja, v aplikaciji MS Teams, v 

prostor za sporočila vpišete: 
 

- svoje IME IN PRIIMEK 
- NAZIV VAŠEGA KLUBA  
- ter dodate besedo PRISOTEN 
 

Nato sporočilo oddate oziroma pošljete.  
 

4. V program se prijavite najkasneje 10 minut pred začetkom torej 18.50 uri. 
 

5. Zaradi večjega števila udeležencev na seminarju ne morete sodelovati kot 

aktivni udeleženec. Po zaključku seminarja pa lahko pošljete vprašanja 
komentarje, razmišljanja in izkušnje na spletna naslova:  

           kegljanje1@gmail.com in sodniska.kzs@gmail.com.  
 

6. Stroške licenčnega seminarja v celoti financira Kegljaška zveza Slovenije, zato 
je udeležba brezplačna. 

 

7. Urnik, program licenčnega seminarja in prijavnica so objavljeni tudi na spletni 
strani Kegljaške zveze Slovenije: www.kegljaska-zveza.si.  

 
8. Dodatne informacije o izvedbi seminarja dobite na telefon: 031 801 169 oziroma 

po e-pošti: kegljanje1@gmail.com   

 

URNIK IN PROGRAM LICENČNEGA SEMINARJA  
ZA STROKOVNE DELAVCE V KEGLJANJU ZA LETO 2021 

 

Ura Vsebina Predavatelj Št. ur 

ČETRTEK, 17.12.2020 

18.50 – 19.00 Registracija udeležencev 

19.00 – 19.45 

Sodniška 

problematika na 
tekmovanjih KZS 

Milan Mitrovič  
in Jani Steržaj 

Sodniška komisija KZS 

1 

 

 
Predsednik Strokovne komisije KZS               
       Branko Jeršin l. r.       
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