
 

Obvestilo vsem zainteresiranim kandidatom! 

 

Usposabljanje za naziv 

Strokovni delavec 1, športno treniranje – Konjeništvo – dresura in  
Konjeništvo – preskakovanje ovir (1. stopnja usposobljenosti) 

in  

do-usposabljanje za kandidate, ki so imeli naziv Inštruktor jahanja – asistent   

– informativno zbiranje prijav 

 

Zaradi velikega povpraševanja Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje 
zbiranje informativnih prijav za udeležbo na usposabljanju novih strokovnih delavcev v športu za 
pridobitev naziva: Strokovni delavec 1, športno treniranje – Konjeništvo – dresura in  Konjeništvo -  
preskakovanje ovir (1. stopnja usposobljenosti, prej Inštruktor jahanja).  

Izvedba usposabljanja je predvidena v zimsko/spomladanskem času (2020/21). 

Program usposabljanja je usklajen s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu in je trenutno 
v fazi potrditve s strani Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa pri 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Razpis bo objavljen takoj, ko bo program dokončno 
potrjen. 

Konjeniška zveza Slovenije je po veljavnem Zakonu o športu kot nacionalna panožna športna zveza 
edina pristojna ustanova za usposabljanje strokovnih delavcev v športu za konjeniške discipline, 
vključene v Mednarodno konjeniško zvezo FEI.  

Predmetnik usposabljanja obsega 119 ur predavanj in vaj iz obveznih športnih vsebin ter iz splošnih in 
specialnih strokovnih predmetov s področja konjeništva. Usposabljanje bo potekalo v 
zimsko/spomladanskem času ob koncih tedna. Predavanja in vaje bodo izvajali strokovnjaki iz športne 
in veterinarske stroke ter strokovni delavci KZS z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti.  

Pri praktičnem usposabljanju – pripravi kandidatov na sprejemni izpit bodo sodelovali mentorji KZS. 
Mentorji so lahko licencirani strokovni delavci z 2. stopnjo usposobljenosti (Učitelji in trenerji jahanja 
po starih programih usposabljanja) in potrjeno licenco KZS za leto 2020. Seznam licenciranih kadrov 
najdete na spletni strani www.konj-zveza.si v meniju KZS/strokovni kadri z licenco KZS.  



Pogoji za pristop k programu usposabljanja: 

 Starost najmanj 18 let. 
 Najmanj srednja poklicna izobrazba. 
 Potrdilo mentorja (2. stopnja usposobljenosti po novem zakonu o Športu ZŠpo-1 na področju 

Športno treniranje - Konjeništvo - preskakovanje ovir in/ali Športno treniranje - Konjeništvo – 
dresura oz. 3. stopnja usposobljenosti po starem zakonu – Učitelj ali trener jahanja) o ustrezni 
pripravljenosti za pristop k programu (najmanj 40 ur priprav na sprejemni izpit). 

 Pridobljen naziv Jahač 1 in Jahač 2 po pravilih Konjeniške zveze Slovenije. 
 Tekmovalna licenca najmanj kategorije L iz dresurnega jahanja in najmanj kategorije L iz 

preskakovanja ovir ali opravljen sprejemni izpit. 
 

Sprejemni izpit  

Za sprejemni izpit bodo razpisani trije roki. Točni datumi in lokacije bodo razpisane in natančno 
določene glede na to, kdaj bo program potrjen in glede na stanje prijav. Sprejemni izpit mora biti nujno 
opravljen pred pričetkom predavanj in je pogoj za nadaljevanje usposabljanja!  

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da k pripravi na izpit pristopijo resno, saj bomo zahtevali zelo 
dobro znanje jahanja. 

Vsebina sprejemnega izpita:  

 Kandidati brez licence:  jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A (A4_20, ki jo najdete 
na spletni strani KZS) in parkurja kategorije E2 (80 cm – 8 ovir).  

 Kandidati z licenco kategorije L ali več za dresurno jahanje in brez licence ali A licenco za 
preskakovanje ovir: jahanje parkurja kategorije E2 (80 cm – 8 ovir). 

 Kandidati z licenco kategorije L ali več za preskakovanje ovir in brez licence ali A licenco za 
dresuro: jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A (A4_20, ki jo najdete na spletni strani 
KZS).  

 Praktičnega dela preizkusa so oproščeni kandidati s potrjeno tekmovalno licenco vsaj 
kategorije L v obeh disciplinah.  

 
Predvidena cena usposabljanja bo znašala med 800 in 900 evri. Možno je, da bomo del usposabljanja, 
ki zajema obvezne športne vsebine, izvedli v sodelovanju z Inštitutom za šport pri Fakulteti za šport v 
Ljubljani, skupaj s kandidati iz ostalih športov. O tem bodo vsi kandidati pravočasno obveščeni. 
Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 25 kandidatov, ki bodo predhodno uspešno 
opravili sprejemni izpit. 

Rok za informativno prijavo je odprt do objavljenega razpisa. Informativne prijave z namero o udeležbi 
(ime in priimek, datum rojstva, e-mail) pošljite na mail: ska@konj-zveza.si. Ko bo objavljen razpis, bo 
potrebno oddati dokončno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. 
 
V času usposabljanja bodo lahko k do-usposabljanju pristopili tudi kandidati, ki so v preteklosti pridobili 
naziv  Inštruktor jahanja – asistent, ki po novem Zakonu o športu ni več veljaven. Točne informacije o 
do-usposabljanju bodo podane v razpisu. Pogoji za pristop k programu in kriteriji sprejemnega izpita 
so enaki kot za ostale kandidate. Informativne prijave zainteresirani kandidati prav tako pošljite na 
zgornji mail. 
 

Slovenska konjeniška akademija 


