Na podlagi 22. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije je Upravni odbor KZS na svoji 21. redni seji dne
12.2.2021 sprejel in potrdil naslednji

PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV V KONJENIŠTVU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Konjeniška zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) je v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) nacionalna
panožna zveza, pristojna za konjeništvo kot olimpijsko disciplino. Kot nosilka usposabljanja ima s strani
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport potrjene javnoveljavne programe usposabljanja
strokovnih delavcev v konjeniškem športu.
2. člen
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovnoorganizacijsko delo (v nadaljnjem besedilu strokovno delo) in mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo
oziroma ustrezno usposobljenost. Z usposabljanjem po javnoveljavnih programih usposabljanja, ki jih
je na predlog KZS-SKA potrdil SS Republike Slovenije za šport, posameznik pridobi usposobljenost, ki
mu omogoča amatersko ali profesionalno delo v športu.
3. člen
Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju SKA) je strokovno-izobraževalni organ KZS, ki izvaja
strokovno, razvojno in svetovalno delo na področju izobraževanja. Sem sodi med drugim priprava in
izvedba programov usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja ter podeljevanje licenc strokovnim
delavcem v konjeništvu.
V zvezi z licenciranjem SKA opravlja zlasti sledeče naloge:
• določa način, program in točke licenciranja,
• vodi evidenco zbranih točk,
• izdaja potrdila,
• vodi sezname strokovnih delavcev z licencami,
• izvaja druge naloge v zvezi z licenciranjem.
4. člen
KZS na predlog Sveta SKA sprejema Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v konjeništvu kot
samostojen dokument, s katerim potrjuje pogoje licenciranja, ki so opredeljeni v nadaljevanju. S tem
pravilnikom se določa licenciranje strokovnih delavcev v konjeništvu, postopek dodelitve licence ter
njena veljavnost.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE IN NJENA VELJAVNOST
5. člen
Licenca KZS je potrdilo o permanentnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v konjeništvu in pomeni dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v konjeniškem športu.
Posamezniku se izda licenco KZS na osnovi strokovnega naziva, pridobljenega v potrjenih programih
usposabljanja KZS.
Licence KZS se izdajajo za obdobje enega leta, z veljavnostjo od 1.1. do 31.12. in se vsakoletno
obnavljajo.

III. OBNAVLJANJE LICENC
6. člen
Vsi strokovni delavci KZS, ki želijo opravljati strokovno delo v rekreativnih in tekmovalnih programih
KZS, so se dolžni za obnovitev licence redno udeleževati licenčnih seminarjev v organizaciji SKA skladno
s pogoji, navedenimi v tem pravilniku, in sicer praviloma pred iztekom veljavnosti dotlej veljavnih
licenc.
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.
Seznam imetnikov veljavnih licenc bo vsako leto januarja obnovljen in objavljen na spletni strani KZS.
7. člen
Za obnovitev licence je potrebno v letu pred podaljšanjem na licenčnih seminarjih zbrati zadostno
število licenčnih točk (LT). Te mora strokovni delavec praviloma zbrati do konca leta. V primeru, da iz
razloga na strani SKA ali višje sile seminar za podaljšanje licence ni izveden do konca leta, se veljavnost
licence podaljša do uspešne izvedbe seminarja.
Strokovni delavec, ki licenco redno obnavlja, mora vsako leto zbrati najmanj 15 LT. V izjemnih primerih
lahko Svet SKA predlaga UO znižanje potrebnega št. licenčnih točk.
Presežne točke se ne prenesejo v naslednje licenčno obdobje, razen v primeru, da se strokovni delavec
v tekočem letu udeleži usposabljanja za napredovanje na višjo stopnjo usposobljenosti.
8. člen
Če strokovni delavec licence ne podaljša eno leto, mu v tem času miruje. Če licenca ni bila podaljšana
dve leti ali več, ne glede na razlog, mora strokovni delavec za ponovno podaljšanje zbrati za vsako
manjkajoče leto 5 dodatnih LT (do največ 25 dodatnih točk). V primeru, da je prekinitev trajala 5 let ali
več lahko Svet SKA določi komisijo, ki preveri znanje in strokovnemu delavcu po potrebi predpiše
dodatno izobraževanje za potrditev licence. Komisijo sestavljajo strokovni delavci z najmanj 2. stopnjo
usposobljenosti ali ustrezno izobrazbo športne smeri.
9. člen
Strokovni delavci lahko svojo obveznost v zvezi z licenciranjem delno ali v celoti opravijo z aktivno
udeležbo (izvedba treningov, delavnic ali predavanj) pri izvajanju licenčnih seminarjev.
10. člen
Za doseganje oziroma vzdrževanje ustreznega strokovnega nivoja lahko SKA kot del licenciranja določi
obvezne vsebine.
11. člen
Seminarji KZS potekajo tekom celega leta v obliki delavnic, treningov in predavanj.
Razpis za posamezni seminar mora biti objavljen na spletni strani KZS najmanj 30 dni vnaprej. V razpisu
mora biti objavljena tema seminarja, lokacija izvedbe, predavatelj oz. izvajalec seminarja, trajanje (št.
ur), število LT, 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 (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.

Prijave na seminar obvezno potekajo preko elektronskega prijavnega sistema KZS do roka, določenega
v razpisu. Kotizacija za posamezni seminar mora biti poravnana vnaprej do določenega roka, s sklicem
na številko predračuna iz prijave. 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.
12.člen
Za podaljšanje veljavnosti licence veljajo seminarji, ki so uradno razpisani s strani KZS/SKA.
13.člen
Za udeležbo na seminarjih v tujini se strokovnemu delavcu prizna do 1/3 (ene tretjine) potrebnih LT, a
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.
IV. ODVZEM LICENCE
14. člen
Licenca je lahko strokovnemu delavcu glede na težo prekrška začasno ali trajno odvzeta v naslednjih
primerih:
• ob kršenju pravil KZS, povezanih z opravljanjem strokovnega dela v športu,
• v primeru, da je ugotovljena zloraba pravic, povezanih z uporabo produktov in programov KZS
• ob grobih kršitvah splošnih moralno – etičnih vrednot pri opravljanju strokovnega dela v športu
• v primeru odločbe o prepovedi opravljanja te dejavnosti.
Odvzem licence se na podlagi predloženih dejstev in dokazov preda v obravnavo disciplinski komisiji.
V spornih primerih na drugi stopnji o posameznem primeru odloča UO KZS.

V. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi UO KZS.

V Ljubljani, 12.2.2021
Predsednica KZS
mag. Polona Rifelj

