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Dnevni red: 

 

1. Določitev sheme ter imenovanja  in osnove projekta za izobraževanje  asistentov, 

inštruktorjev in učiteljev  jahanja po začrtanem programu! 

Sprejet je Sklep, da se  izobraževalni program imenuje  Projekt usposabljanja  REINING  A;B;C. 

Podizvajalec za pripravo dokumentacije , gradiv, skript , prevodov , naj bi bila  SIRHA  po 

dogovoru z KZS  ter   SS  za reining za pripravo vse dokumentacije , sistema in organizacije  za 

izobraževanje ( prevodi, organizacija izobraževanja, kontaktiranje nosilcev izobraževanja oz. 

inštruktorjev ). Programi bodo povzeti po programu držav, katere imajo že vpeljan sistem 

izobraževanja vaditeljev, inštruktorjev in učiteljev ter trenerjev za reining. Program bo 

sestavljen iz treh delov:  

 Tečaj pedagogike in uporabne psihologije, anatomija konja, veterina  ( predavatelje 

izbere  SS za Reining) 

 Praktični del, sestavljen iz 4 nivojev: 

1. NIVO :asistent osnovnega reining ali Americano jahanja  

2. A inštruktor   ki bo imel program osnovnega jahanja in zadnji 

del programa  nakaz enoročnega jahanje oziroma Americano 

jahanja  

3. B  - lic. Učitelj Tu se specializira za reining z programom  ( 

menjava galopa,stop, sliding stop, spin, impulz, … )mora biti 

tekmovalec 

4. C-  - lic .učitelja  reininga  specialnost priprava tekmovalcev in 

konj za tekmovanja  , trening konj , ( ima lahko samo 

tekmovalec z rezultati treninga konj) 

 

             Za izvajalce  licenc praktičnega dela bomo sodelovali z FISE inštruktorji L3 . 

 

 

2. Določitev sistema za točkovanje KZS oziroma najti varianto za letošnje leto 2016 ker ni bilo 

plačanih članarin. ( odvisno od KZS) . Predlog, da se letos še izjemoma oprosti članom 

članarina, zaradi vzpostavitve normalizacije stanja SS za Reining za leto 2017 je članarina za 

tekmovanja KZS obvezna za vse tekmovalce in konje. ( pogodba z SIRHO) 

3. Določitev sistema članarin  za tekmovalce in konje KZS  in uvedba obvezne članarine  KZS  za 

konja in tekmovalca za leto 2017.( predsednik zaprosi za sestanek z predsedstvom KZS) 



4. Ter zadolžitev osebe  za komunikacijo z tajništvom KZS  .! Martin Šraj  In Nataša Sitar 

5. Določitev sistema za vzpostavitev programa ter črpanja sredstev KZS namenjenih  za 

izobraževanje  ki so že odobrena in v naslednjem koraku sredstev za pomoč pri organizaciji in 

razvoju tega športa.!  Na seji Ss je bilo določeno ,da se za vzpostavitev izobraževalnega 

programa določi SIRHO, ki ima nalogo, da v kratkem roku določi specifikacijo vseh stroškov  

za pridobitev prevodov, gradiv, potnih stroškov,… v višini, ki jo je odobrila KZS. 

 

Tekmovanja v Sloveniji DP KZS: na tem odboru je bilo sklenjeno, da se oganizatorjem preko 

izvajalca SIRHE posreduje po možnosti 1000 € subvencije za sodnika, pokale, in ostale stroške 

( del nagradnega sklada )  za izvedbo enega tekmovanja. S tem, da mora izvajalac upoštevati 

vsem pogoje, ki jih določi SSR in SIRHA.  ( Nataša jih odda v zapisnik, vsi pregledamo, če so ok 

) 

6. Določitev  in predlogi za lokacije tekmovanj v RS ter zadolžitev osebe za komunikacijo enega 

tekmovanja povezanega z IRHA – AVCR kot tekmovanje ki bi se štel za prvenstvo SIRHA ter 

prvenstvo AVCR . Možno tudi z Avstrijsko Reining Zvezo. ! 

SS za reining bo vzpostavil pogoje za pridobitev licence za organizacijo  tekmovanja v začetku 

prihodnjega leta ,pogoji bodo znani do konca januarja 17, termini tekmovanj bodo 

usklajevani do konca februarja. 

7. Razno  Uroš je predlagal, da bi se pričeli dogovarjati za  povezovanje tekmovanj v Alpe Adria. 

8. Na KZS   WEB strani je potrebno spremeniti naziv SS v SS za Reining ! 

9. Program ki ga sprejelo Ministrstvo za šport  že v dosedanjem obsegu se dopolni  z delom 

kot navedeno v prejšnjih odstavkih ter po izdelavi gradiv spusti v  realizacijo.  

 

Pod razno je potekala debata o različnih temeljih pomena Western jahanje  ter imenovanja  

izobraževanja ! 

- Poimenovanje v reinigu kot Western jahanje pomeni kar je bistvo da se z časom ko konj 

ima že večji del izobraževanja za seboj uporabljata   obe  vajeti  tako da je pomen zunanje 

vajeti  večnamenski kar pomeni da ima funkcijo zbiranja konja in naslona na vrat . Ostalo 

jahanje( pulz, ritem , kontakt, sed, pozicija )   kot osnova in samo učenje  je enako kot 

takoimenovano  Angleško jahanje .( zato se nekje imenuje tudi jahanje ''Americano''. 

- Poimenovanje v splošni rabi Western jahanja je  v delu pojmovanja kavbojsko jahanje kjer 

ti deli kot je zbiranje, kontakt, sed , pozicija  niso pomembni  ker niso namenjeni  FEI športu 

ampak samo terenskemu jahanju ki pa je lahko bolj škodljivo za konja zaradi  mogočega 

konjevega nepravilnega treninga. 

- Poimenovanje  Western jahanja v smislu disciplin kot so trail, barell,horemanship , itd je 

poimenovanje posameznih disciplin v tako poimenovanem Western jahanju  

Po Slovensko pa pravijo da je pravilen zapis Vestern  z enojnim V.  

 

 

Predsednik : Martin Šraj  

 

 


