
OBVESTILO O SPREMEMBAH V NAČINU LICENCIRANJA STROKOVNIH KADROV KONJENIŠKE 

ZVEZE SLOVENIJE 

Konjeniška zveza Slovenije (KZS) je v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) kot nacionalna panožna zveza 

pristojna za usposabljanje in licenciranje strokovnih delavcev v konjeništvu. 

Z usposabljanjem po javno veljavnih programih usposabljanja, ki jih je na predlog KZS potrdil Strokovni 

svet Republike Slovenije za šport (SS RS za šport), posameznik pridobi usposobljenost, ki mu omogoča 

amatersko ali profesionalno delo v športu. 

Sistem licenciranja predpišejo panožne zveze same. Licenca KZS je potrdilo o permanentnem 

strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev v konjeništvu in pomeni dovoljenje za opravljanje 

strokovnega dela v konjeniškem športu. 

Licence KZS veljajo od 1.1. do 31.12. in se vsakoletno obnavljajo. 

Vsi strokovni delavci KZS, ki želijo biti na kakršenkoli način udeleženi v rekreativnih in tekmovalnih 

programih KZS, so se dolžni za obnovitev licence redno udeleževati licenčnih seminarjev v organizaciji 

KZS skladno s pogoji, ki jih določi KZS, in sicer praviloma pred iztekom veljavnosti dotlej veljavnih licenc 

(najkasneje decembra za leto, ki sledi). 

Pogoji iz prejšnjega odstavka izjemoma ne veljajo za nosilce strokovnega naziva v prvem letu po 

opravljenem programu usposabljanja. To določilo velja za vse stopnje usposabljanja. 

Z rednim licenciranjem strokovni delavci pridobijo naslednje možnosti: 

 z ureditvijo ustreznega pravnega statusa pridobijo možnost za samozaposlitev ali zaposlitev na 

področju konjeniškega športa, 

 lahko koristijo pravico do uporabe izobraževalnih produktov in programov KZS v skladu s pravili 

KZS, 

 v skladu s stopnjo dosežene strokovne usposobljenosti lahko strokovno sodelujejo v 

rekreativnih in tekmovalnih programih KZS.  

Sistem licenciranja 

KZS in njen strokovni svet za izobraževanje, Slovenska konjeniška akademija (SKA) sta za leto 2020 

pripravila spremenjen sistem licenciranja strokovnih delavcev. 

Za obnovitev licence je po novih pravilih potrebno v letu pred podaljšanjem (v letu 2020 torej za leto 

2021) na seminarjih zbrati zadostno število kreditnih točk (KT). Te mora strokovni delavec zbrati 

najkasneje do konca leta. V primeru, da strokovni delavec zbere več KT, kot je potrebno, se dodatne 

točke ne prenesejo v naslednje leto. Že dosežene KT pa strokovni delavec lahko prenese v naslednje 

leto v primeru, da se v tekočem letu udeleži usposabljanja za napredovanje na višjo stopnjo 

usposobljenosti. 

Orientacijska vrednost KT: 45 min = 1 KT = ca. 10 evrov (cene in vrednotenje se lahko nekoliko 

spremenijo glede na vsebino, obseg in stroške posamezne aktivnosti)  

Strokovni delavec, ki licenco redno obnavlja, mora vsako leto zbrati najmanj 15 KT. Če strokovni 

delavec licence ne podaljša eno leto, mu licenca v tem času miruje. Če licenca ni bila podaljšana dve 

zaporedni leti, mora strokovni delavec za ponovno podaljšanje zbrati vsaj 30 KT. V primeru, da licenca 

ni bila podaljšana tri leta ali več, mora strokovni delavec zbrati 45 KT, pri prekinitvi 5 let ali več pa 

dodatno opraviti še preizkus znanja pred komisijo mentorjev.  



Seznam imetnikov veljavnih licenc bo vsako leto najkasneje januarja obnovljen in objavljen na spletni 

strani KZS. 

Seminarji KZS potekajo tekom celega leta v obliki delavnic, treningov in predavanj.  

Razpis za posamezni seminar mora biti objavljen na spletni strani KZS najmanj 6 tednov vnaprej (v 

prehodnem obdobju do aprila je rok lahko tudi krajši). V razpisu mora biti objavljena tema seminarja, 

lokacija izvedbe, predavatelj oz. izvajalec seminarja, trajanje (št. ur), število KT, ki jih udeleženec 

pridobi, cena seminarja, minimalno oz. maksimalno število udeležencev ter stopnja usposobljenosti, 

za katero je seminar namenjen. 

Strokovni delavci z nazivom Strokovni delavec 1 (prej Inštruktor jahanja) se morajo kot del obveznosti 

nujno udeležiti vsaj ene praktične delavnice s področja poučevanja jahanja. Tudi sicer se priporoča, da 

so teme zasnovane čim bolj praktično.  

Prijava na seminar obvezno poteka preko elektronske pošte do roka, določenega v razpisu. Kotizacija 

za posamezni seminar mora biti poravnana vnaprej do določenega roka in potrdilo o plačilu priloženo 

prijavi. Udeležba na seminarju brez predhodne prijave in izvedenega plačila kotizacije ni možna. 

Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, podpisano s strani predavatelja ali 

pooblaščene osebe KZS. Potrdilo služi kot dokaz o izpolnjeni obveznosti. 

Za podaljšanje veljavnosti licence veljajo le seminarji, ki so uradno razpisani s strani KZS/SKA. Udeležba 

na seminarjih v tujini se prizna le za seminarje v organizaciji nacionalnih konjeniških organizacij, 

izvedene v obliki licenčnih seminarjev za strokovne delavce. Udeležba in program morata biti vnaprej 

napovedana, po opravljenem seminarju pa obvezno dostavljeno potrdilo o udeležbi. Strokovni delavec 

v primeru uveljavljanja izobraževanja v tujini KZS plača kotizacijo v znesku 80 € za izdajo licence. 

Preizkus znanja  

V letu 2021 se uvede izvajanje preizkusov znanja za strokovne delavce z nazivom Strokovni delavec 1 

(prej Inštruktor jahanja).  

Preizkus znanja se izvede vsakih 5 let in je sestavljen iz krajšega teoretičnega testa, praktične izvedbe 

poučevanja in/ali preizkusa znanja jahanja. Kandidati bodo na test vabljeni glede na obdobje, v katerem 

so pridobili naziv. 

Za strokovne delavce z nazivom Strokovni delavec 2 (prej Učitelj in Trener jahanja) se zaenkrat preizkus 

znanja izvede le v primeru, da kandidat obnavlja licenco po prekinitvi 5 let ali več. 

Komisijo za preizkus znanja Svet SKA izbere iz vrste mentorjev. 

V primeru, da komisija na preizkusu znanja ugotovi izjemno pomanjkljivo znanje kandidata, določi rok, 

v katerem mora kandidat s pomočjo mentorja izpopolniti svoje znanje in se ponovno predstaviti 

komisiji. V primeru, da ni doseženo zadostno izboljšanje, komisija predlaga Svetu SKA, da izda sklep o 

začasnem odvzemu licence. Kandidat lahko licenco ponovno pridobi, ko prikaže zadovoljiv nivo znanja.  

Odvzem licence 

Licenco se strokovnemu delavcu lahko začasno ali trajno odvzame v naslednjih primerih: 

 po sklepu izpitne komisije SKA v primeru, da kandidat na preizkusu znanja prikaže izjemno 

pomanjkljivo znanje in v določenem roku ne doseže izboljšanja, 

 na predlog Sveta SKA in po sklepu Disciplinske komisije KZS v primeru, da se ugotovi in 

strokovnemu delavcu dokaže surovost do konj in uporaba neprimernih metod treninga, ki niso 



v skladu s standardi stroke ali če delavec z nestrokovnim delom ogroža varnost svojih 

varovancev, 

 po sklepu Disciplinske komisije KZS v primeru, ko je s svojim delovanjem grobo kršil pravila KZS, 

povezana z opravljanjem dejavnosti strokovnega dela v športu, 

 po sklepu Disciplinske komisije KZS v primeru, da je ugotovljena zloraba pravic, povezanih z 

uporabo produktov in programov KZS. 

 

Predlog sprememb je potrdil UO KZS dne 6. 3. 2020  

 


