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RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA ZA STROKOVNE DELAVCE V ŠPORTU  

 NORDIJSKA HOJA IN TEK (po starem U2 in U3) 

ZAŽ – Zavod aktivno življenje razpisuje predsezonski licenčni seminar strokovnih kadrov v nordijski hoji in 
teku – NHT, za svoje člane, imetnike modre kartice. Seminarja se lahko udeležijo tudi drugi člani ZUTS z 
nazivom strokovni delavec v športu 1 in 2, (učitelj nordijske hoje in teka 2 in 3). Z udeležbo na seminarju si 
udeleženci pridobijo licenco ZUTS  oziroma tako imenovano nacionalno licenco za leto 2022. 

Seminar bo organiziran v soboto 09.04.2022  ob 09.00 uri. Natančno lokacijo bomo določili na 
podlagi števila prejetih prijav in izraženo željo o lokaciji. 
 
Skupine udeležencev bodo vodili demonstratorji, člani nacionalne izobraževalne-demonstratorske vrste za 
NHT pri SZ - ZUTS.                        
                                   

Program seminarja 

Ob 09.00 uri    Zbor  in uvodne informacije v – okolica Ptuja, Ljubljana, obala  

(lokacijo sporočimo do 4. Aprila) 

09.30 – 10.30 Predavanje:  

Sporazum ZUTS – ZNH Slovenije in smernice delovanja in sodelovanja (Lipec, 
Likavec) 

10.35 – 11.00  Tekmovanja na državni in mednarodni ravni ter dopisna tekmovanja 

11.30 – 14.00   praktična vadba – obnovitev tehnike in metodike  elementov NHT s poudarkom 
izvajanja vadbe s starostniki; 

Prijave sprejemamo na e-naslov: zavod.aktivno.zivljenje@gmail.com do PETKA, 01.04. 2022 do 12.00 
ure. Kotizacija znaša 25,00 € (kotizacija za člane ZAŽ 20€, po seminarju lahko uredite članske 
obveznosti in dvignete licenčno nalepko ZUTS). Plačilo na transakcijski račun 61000-0001005461 pri 
DH Zavoda aktivno življenje, namen: za licenčni seminar NHT 2022 ali na dogodku v gotovini. Plačilo se 
izvede po obvestilu o potrditvi dne 04. aprila 2022 do 12. ure.  

V kotizacijo so vključeni stroški izvajalcev.  

Udeleženci na licenčnem seminarju prisostvujejo na lastno odgovornost. V primeru nezgode organizator-
izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.  

Pri izvedbi seminarja bodo upoštevani vsi potrebni standardi predpisani s strani NIJZ in vlade RS, ki bodo 
ostali v veljavi.  

Datum: 10.03.2022 



                

Zgornja Pristava 24, 2323 Ptujska Gora;  Registracija: 27.06.2008 Okrožno sodišče Ptuj, Standardna klasifikacija dejavnosti/šifra podrazreda: 85.510 
Matična številka: 3352498000,    DŠ 51053683,          TR 61000-0001005461 pri DH Ljubljana                            GSM 00386 41 758 303 in 00386 41 447 446 

  

O morebitni odpovedi ALI DOLOČITVI NOVEGA TERMINA bodo obveščeni le prijavljeni na e-
naslove najkasneje PETKA 1. Aprila do 12.00 ure.  

Za goste iz drugih OO ZUTS bomo o udeležbi na seminarju izdali potrdila, ZUTS prejme poročilo o izvedbi 
seminarja, ki bo po e.sporočilu poslano tudi matičnim klubom. Prosimo, uredite si članstvo v klubih, modro 
kartico in zavarovanje strokovnega delavca. 

Seminar bo izveden v vseh vremenskih okoliščinah. Pazi, primerna oblačila! (ni slabega vremena so samo slaba oblačila) 

Demonstrator zagotovljen na 12 udeležencev. 

Za dodatne ustne informacije se obračajte na osebni telefon: 041 758 303 (Friderik LIKAVEC - Liki). 

Športni pozdrav! 

 

Vodja komisije za                                 
SMUČARSKI TEK , NHT in NRR pri SZS-ZUTS 

Mirko VEROVŠEK                          

 Vodja podkomisije za NHT in vodja 
seminarja   

Friderik LIKAVEC 

 
 


