
 

  

 
 
 

Kajakaškim klubom     
Vodnikom kanuja, učiteljem kajaka in kanuja ter trenerjem kajaka in kanuja 
Športnim agencijam 
 
 
 
ZADEVA: Licenčni seminar za vodnike kanuja ter učitelje kajaka in kanuja na divjih in 
mirnih vodah 
 
 
Kajakaška zveza Slovenije razpisuje seminar za potrditev licenc za vodnike kanuja ter 
učitelje kajaka in kanuja na divjih in mirnih vodah za leto 2012. Poleg učiteljev so na 
seminar vabljeni tudi trenerji kajaka in kanuja. Seminar bo v soboto, 3. marca 2012 v 
Ljubljani, s pričetkom ob 9:00. Seminar bo tajal 10 šolskih ur. 
 
Program seminarja: 
 
9:00 – 12:45 Prva pomoč s temeljnimi postopki Fakulteta za šport, Gortanova 22 

oživljanja – predavanje                      Ljubljana  
 

Odmor 
 

13:30 – 17:15  Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja – vaje    
  
Udeleženci seminarja bodo lahko (pod pogojem, da so že usposobljeni v športni panogi 
kajak kanu), glede na pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih 
dejavnostih, v športnih društvih in organizacijah, ki izvajajo letni program športa, delovali brez 
naziva reševalec iz vode na divjih vodah (C). Za komercialne dejavnosti, tako v okviru 
gospodarskih družb kot tudi društev, veljajo stari predpisi. 
 
Udeleženci seminarja potrebujejo za vaje podlogo iz pene (armafleks ipd.). 
 
Kotizacije ni. Prijave za seminar pošljite po elektronski pošti na naslov: ziva.cankar@kajak-
zveza.si do srede, 29. februarja 2012.  
 
Licenčnega seminarja pa se ni potrebno udeležiti tistim, ki boste v spomladanskem času 
opravljali tečaj za reševalce iz vode na divjih vodah po programu C, podaljševali licenco za 
reševalca iz vode na divjih vodah po programu C ali opravili tečaj prve pomoči s temeljnimi 
postopki oživljanja v obsegu najmanj 10 ur. Licenco vam bomo izdali na podlagi potrdila o 
opravljenem tečaju ali preizkusu. Fotokopije potrdil pošljite čim prej, najkasneje pa do konca 
maja Živi Cankar na KZS, Celovška  25, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na elektronski 
naslov za prijave.  
 
Dodatne informacije: Živa Cankar, 041 388 900 ali ziva.cankar@kajak-zveza.si . 
 
 
  Vodja seminarja: Živa Cankar 
 
 
Ljubljana, 9. 2. 2012 


