
 
 

Razpis usposabljanja za naziv 1 . stopnje: 

Strokovni delavec 1, športno treniranje, KONJENIŠTVO - DRESURA, KONJENIŠTVO – 
PRESKAKOVANJE OVIR (prej Inštruktor jahanja) 

in do-usposabljanja za kandidate s predhodno pridobljenim nazivom Inštruktor jahanja – asistent  

Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje vpis v program usposabljanja 
novih strokovnih delavcev v športu za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, 
Konjeništvo – dresura, Konjeništvo – preskakovanje ovir (1. stopnja usposobljenosti). 

Program je skladen z zahtevami veljavnega Zakona o športu (ZŠpo-1) in je bil 21.7.2020 potrjen s strani 
Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa ter 3.8.2020 potrjen s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Z vpisom v razvid javnoveljavnih programov 
usposabljanj je program pridobil javno veljavnost, hkrati je prenehala veljavnost staremu programu 
usposabljanja. 

Skladno z veljavnim Zakonom o športu in Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu je 
Konjeniška zveza Slovenije kot nacionalna panožna športna zveza edina pristojna ustanova za 
usposabljanje strokovnih delavcev v športu za konjeništvo. 

Predmetnik usposabljanja obsega 119 ur predavanj in vaj. Predavanja in vaje bodo izvajali strokovnjaki 
iz športne in veterinarske stroke ter strokovni delavci KZS z 2. stopnjo usposobljenosti. Usposabljanje 
bo potekalo v več delih po izvedenih treh rokih za sprejemni izpit in bo izvedeno v primeru, da se bo 
prijavilo vsaj 25 kandidatov z izpolnjenimi pogoji za pristop. 

Usposabljanje bo potekalo na sledeč način: 

V mesecih marcu, aprilu in septembru/oktobru (SPREMEMBA) bodo izvedeni trije roki za sprejemni 
izpit. Opravljen sprejemni izpit je pogoj za pristop k usposabljanju!  

Tečaj obveznih športnih vsebin v obsegu 22 ur bomo izvedli v sodelovanju s Centrom za vseživljensko 
učenje v športu, ki deluje v okviru Fakultete za šport. Predavanja izvajajo predavatelji Fakultete za 
šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju. Tečaj je razpisan večkrat letno. Razpis bomo 
vsakokrat objavili na naši spletni strani, takoj ko bo objavljen s strani izvajalca. Tečaj obveznih vsebin 
mora kandidat za 1. stopnjo usposobljenosti v športu opraviti enkrat in se njegova veljavnost prizna 
tudi pri naslednjih razpisanih usposabljanjih, torej se ga lahko udeležijo tudi kandidati, ki v času 
razpisanega tečaja še ne bodo imeli opravljenega sprejemnega izpita. Prijavijo se kandidati neposredno 
pri izvajalcu. Cena tečaja v dosedanjih razpisih je znašala 90 € ob zgodnji prijavi oz. 120 € neposredno 
pred pričetkom. Opravljen tečaj je pogoj za priznanje usposobljenosti s strani KZS. 

Posebne vsebine s področja konjeništva in splošnih znanj o konju ter zaključni izpiti bodo s strani KZS 
izvedeni od oktobra do decembra 2021 (SPREMEMBA) ob koncih tedna. Urnik bo objavljen vsaj 30 dni 
pred pričetkom predavanj in vaj.  



 

Pogoji za pristop k usposabljanju: 

 starost najmanj 18 let 
 najmanj srednja poklicna izobrazba 
 potrdilo mentorja (2. stopnja usposobljenosti po novem ZŠpo-1 oz. stara naziva Učitelj in 

trener jahanja ter veljavna licenca) o ustrezni pripravljenosti za pristop k programu – najmanj 
40 ur priprav na sprejemni izpit 

 pridobljen naziv Jahač 1 in Jahač 2 po pravilih KZS 
 tekmovalna licenca najmanj kategorije L iz disciplin dresura in preskakovanje ovir ali opravljen 

sprejemni izpit 
 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo prispeti na naslov KZS (pošta oz. e-mail 
ska@konj-zveza.si najkasneje do 25. oktobra 2020.  

SPREMEMBA – VPIS JE PODALJŠAN do 28. februarja 2021! 

Kotizacija za enkratno opravljanje sprejemnega izpita, izvedbo predavanj in vaj s področja posebnih 
vsebin, gradiva in največ trikratno opravljanje zaključnega izpita iz teorije in praktičnega poučevanja 
jahanja znaša 800 €. 

Prvi del kotizacije v znesku 75 € mora biti nakazan na TRR št. SI56 03100-1001904952, odprt pri SKB 
banki, najkasneje 7 dni pred prvim pristopom k sprejemnemu izpitu. Pri prijavi kot namen plačila 
obvezno navedite Sprejemni izpit SD1 + ime in priimek kandidata. Preostali del kotizacije bo treba 
plačati pred pričetkom glavnega dela usposabljanja. Kotizacija za splošne športne vsebine ni vključena 
v ceno usposabljanja in jo kandidati plačajo neposredno izvajalcu, KZS pa dostavijo potrdilo o 
opravljenem tečaju. 

Do-usposabljanje za kandidate s predhodno pridobljenim nazivom Inštruktor jahanja – asistent 

Kandidati s predhodno pridobljenim nazivom Inštruktor jahanja – asistent lahko k usposabljanju 
pristopijo ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot so navedeni v razpisu. V samem procesu usposabljanja 
se kandidatom priznajo naslednje že opravljene vsebine: 

 Obvezne športne vsebine (22 ur) 
 Splošna znanja o konju (3 ure) 
 Oprema konja in jahača (1 ura) 
 Etika v konjeništvu (1 ura) 
 Osnove treninga mladih konj (delno, v obsegu 3 ure – lonžiranje) 
 Osnovno šolanje jahača (delno, v obsegu 3 ure – uvod v poučevanje, varna učna ura jahanja, 

priprava na jahanje, delo na lonži in v skupini) 
 

Kotizacija za do-usposabljanje (enkratno opravljanje sprejemnega izpita, izvedba predavanj in vaj, 
gradiva in največ trikratno opravljanje zaključnega izpita) znaša 500 €. Prvi del kotizacije v znesku 75 € 
mora biti nakazan na TRR št. SI56 03100-1001904952, odprt pri SKB banki, najkasneje 7 dni pred prvim 
pristopom k sprejemnemu izpitu. Pri prijavi kot namen plačila obvezno navedite Sprejemni izpit SD1 + 
ime in priimek kandidata. Preostali del kotizacije bo treba plačati pred pričetkom glavnega dela 
usposabljanja. 



Sprejemni izpiti (SPREMEMBA!) 

Za sprejemni izpit so razpisani trije roki: 

 Sobota, 6. marec 2021 – CKD Matej, Ljubljana - Stožice  
 Ponedeljek, 12. april 2021 – Konjeniški center Celje, Lopata 
 September/oktober – datum in lokacija bosta določena glede na tekmovalni koledar in stanje 

prijav 
 

Točne ure bodo razpisane glede na število prijav. Sprejemni izpit mora biti obvezno opravljen pred 
pričetkom predavanj (izjema je Tečaj obveznih športnih vsebin). Prijavnica je v prilogi in jo je treba 
poslati na e-mail ska@konj-zveza.si najkasneje 7 dni pred posameznim rokom sprejemnega izpita. 

Kandidati lahko sprejemni izpit opravljajo največ trikrat. Ob prijavi kandidati plačajo 75 €. En poizkus 
je vštet v ceno kotizacije seminarja, morebitne naslednje poizkuse je treba doplačati (vsakokrat 75 €). 
Na izpitu je potrebno prikazati zelo dobro znanje jahanja, zato se je treba nanj dobro pripraviti. 

Vsebina sprejemnega izpita: 

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

 Kandidati z licenco L ali višjo za dresuro in brez oz. z A licenco za preskakovanje ovir: jahanje 
parkurja kategorije E2 

 Kandidati z licenco L ali višjo za preskakovanje ovir in brez oz. z A licenco za dresuro: jahanje 
dresurne naloge A4_20 

 Sprejemnega izpita so oproščeni kandidati s tekmovalno licenco vsaj kategorije L v obeh 
disciplinah. 

  
Za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, Konjeništvo – dresura, Konjeništvo – 
preskakovanje ovir mora imeti kandidat potrjeno vsaj 80% prisotnost na vseh vsebinah usposabljanja, 
opraviti vse teoretične in praktične izpite ter predložiti pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo na 
določeno temo s področja konjeništva. Posamezni deli izpita se ocenjujejo z opravil/ni opravil. Pred 
pristopom k praktičnemu izpitu iz poučevanja mora kandidat obvezno opraviti 20 ur prakse iz 
poučevanja jahanja po programih Jahač 1 in Jahač 2 pod vodstvom mentorja (2. stopnja 
usposobljenosti) in predložiti potrjen dnevnik prakse. 

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen 
izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. 

Morebitna vprašanja v zvezi z usposabljanjem naslovite na e-mail ska@konj-zveza.si.  

Športni pozdrav! 

V Ljubljani, 29.9.2020 (popravljena verzija 19.2.2021) 

 

Slovenska konjeniška akademija 

Robi Skaza, predsednik 


