Na podlagi 22. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije je Upravni odbor KZS na svoji 23. seji dne
26.5.2021 sprejel in potrdil naslednji

PRAVILNIK KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE O PRIZNAVANJU FORMALNO IN NEFORMALNO
PRIDOBLJENIH KOMPETENC ZA STROKOVNO DELO V KONJENIŠKEM ŠPORTU
I. Uvodne določbe
Konjeniška zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) oz. Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju
SKA) kot strokovni organ KZS, pristojen za usposabljanje strokovnih delavcev v konjeništvu, na podlagi
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, v nadaljevanju ZŠpo-1) in Pravilnika o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18), posamezniku prizna tiste predhodno
pridobljene kompetence, ki so bile pridobljene v drugih programih usposabljanj ustrezne stopnje
oziroma v drugih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanje oziroma usposabljanja in ki po
vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v potrjenih programih usposabljanja, katerih nosilec je
KZS. Ti programi so:
•
•
•

Program usposabljanja I. stopnje za naziv Športno treniranje, Konjeništvo – dresura,
Konjeništvo – preskakovanje ovir,
Program usposabljanja II. stopnje za naziv Športno treniranje, Konjeništvo – dresura,
Program usposabljanja II. stopnje za naziv Športno treniranje, Konjeništvo – preskakovanje ovir
II. Pomen izrazov

V tem dokumentu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
•
•

•
•
•

•

•
•

vlagatelj je fizična oseba, ki v svojem imenu ali preko pooblaščenca odda vlogo za priznavanje
predhodno pridobljenih kompetenc;
vloga za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc je oddana in podpisana zahteva za
priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc z vsemi prilogami in dokumentacijo, določeno
v naslednji točki tega pravilnika, ki jo vlagatelj posreduje KZS-SKA po navadni ali elektronski
pošti;
listina je fizična ali elektronska dokumentacija, ki izkazuje določeno stanje;
diploma o usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: diploma) je javna listina, ki izkazuje naziv in
stopnjo strokovne usposobljenosti;
formalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki
posamezniku omogoča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije in
javnoveljavne listine;
neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki
posamezniku omogoča pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje
znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino;
stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražena vrsta strokovne usposobljenosti;
program usposabljanja je javnoveljaven program, ki ga na podlagi določil ZŠpo-1 sprejme
minister, pristojen za šport.
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III. Pogoji za priznavanje predhodno priznanih kompetenc in zahtevana dokumentacija
Vlagatelj pošlje vlogo za priznavanje predhodno pridobljenih referenc na e-naslov ska@konj-zveza.si
ali po navadni pošti na naslov Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti
podpisana in mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

ime in priimek vlagatelja
datum in kraj rojstva,
naslov stalnega prebivališča,
EMŠO vlagatelja,
poklic z dokončano stopnjo in smerjo izobrazbe (kopija spričevala ali diplome),
listine, ki dokazujejo, da vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za vključitev v program usposabljanja
KZS, za katerega oddaja vlogo za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc,
listine, ki dokazujejo uspešno pridobljene kompetence v formalnem in neformalnem
usposabljanju oziroma listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in omogočajo
primerjavo skladnosti standardov znanj posamezne vsebine, trajanja posamezne vsebine in
referenc predavatelja posamezne vsebine. Kot dokazila o neformalno pridobljenem znanju se
lahko upoštevajo potrdila o udeležbi na seminarjih, tečajih in delavnicah, dokazila o
usposabljanju oziroma izpopolnjevanju, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom,
potrdila o delovnih izkušnjah, referenčna pisma delodajalcev,
povezavo do javne objave programa, ki ga je vlagatelj uspešno zaključil in na podlagi katerega
vlaga vlogo za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc (v kolikor je program javno
objavljen),
tekmovalne izkušnje (nivo tekmovalnih izkušenj – višina licence, klubski ali reprezentančni nivo
ter čas tekmovalne kariere),
športno-pedagoške izkušnje,
potrdilo o strokovnem delu v klubu,
stopnjo, za katero uveljavlja kompetence. Vlagatelj, ki vlaga zahtevo za priznanje kompetenc
pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju za II. stopnjo strokovne
usposobljenosti v športu, mora predložiti tudi dokazilo o predhodno opravljeni I. stopnji
strokovne usposobljenosti v športu po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17) ali pa dokazilo
o opravljeni II. stopnjo strokovne usposobljenosti po starem Zakonu o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03),
podpisano pooblastilo, v kolikor vlogo oddaja preko pooblaščenca,
potrdilo o plačanih stroških postopka.
IV. Merila za presojo priznavanja kompetenc

O priznavanju predhodno pridobljenih kompetenc presoja najmanj tričlanska komisija, ki jo imenuje
Svet SKA. Pri presoji upošteva naslednja merila:
•
•
•
•

ustreznost izpolnjevanja pogojev za vključitev v program (zahtevana starost in izobrazba
vlagatelja, ustrezna višina licence in podobno),
ustreznost trajanja posameznih vsebin programa (predmetnik ter število ur posameznega
predmeta), ki ga je vlagatelj uspešno zaključil,
ustreznost vsebine posameznega predmeta v okviru programa,
ustreznost standardov znanj, ki jih posamezni predmet v programu zagotavlja,
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•
•
•

ustreznost zahtevanih referenc predavatelja posameznih vsebin, vključenih v program
izobraževanja oziroma usposabljanja,
ustreznost pogojev za dokončanje programa, ki ga je vlagatelj uspešno zaključil,
ustreznost dokazil o pridobljenih neformalnih referencah (delovne izkušnje z referencami
delodajalca, potrdila o udeležbi na seminarjih in podobno).
V. Obseg priznavanja kompetenc

SKA lahko kompetence prizna na naslednje načine:
A. Vlagatelju predhodno pridobljene kompetence prizna v celoti, torej kot opravljene vse obveznosti,
ki jih program usposabljanja KZS predvideva in zahteva. Takrat vlagatelju prizna program usposabljanja
KZS v celoti, ga vpiše v spletno aplikacijo ŠPAK2 in mu izda diplomo o usposobljenosti.
V tem primeru velja da:
•
•
•

•
•

so pogoji za vključitev v program, s katerim je vlagatelj pridobil kompetence, ki jih želi
uveljavljati, skladni s pogoji za vključitev v program usposabljanja KZS,
je trajanje posamezne vsebine predhodno zaključenega programa v najmanj 80% skladno s
trajanjem posamezne vsebine programa usposabljanja KZS,
vsebine predhodno zaključenega programa ustrezajo ali presegajo vsebine programa
usposabljanja KZS, glede katerih se presojajo predhodno pridobljene kompetence, pri čemer
so poleg predmetnika in obsega ur posameznega predmeta relevantni tudi standardi znanj, ki
jih program zagotavlja,
reference predavateljev predhodno zaključenega programa ustrezajo referencam
predavateljev primerljivih vsebin programa KZS,
so pogoji za dokončanje programa primerljivi s pogoji za dokončanje programa usposabljanja
KZS.

B. Vlagatelju prizna le del predhodno pridobljenih kompetenc, ki jih zahteva program usposabljanja
KZS.
To stori v primeru, ko so predhodno pridobljene kompetence vlagatelja enake le delu kompetenc, ki
jih zagotavlja program usposabljanja KZS. Takemu vlagatelju KZS omogoči udeležbo na tečaju samo pri
tistih vsebinah oziroma predmetih, ki jih mora še dodatno opraviti, da pridobi strokovno
usposobljenost v skladu s programom usposabljanja KZS. Skladno z delnim priznavanjem kompetenc
SKA vlagatelju prizna ustrezno znižano cena tečaja programa usposabljanja, katerega nosilec je, ter mu
ustrezno zniža stroške postopka za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc.
V obeh predhodno navedenih načinih odločanja o priznavanju predhodno pridobljenih kompetenc SKA
po preučitvi prejete vloge vlagatelja lahko povabi na razgovor (osebno ali na daljavo), s katerim
dodatno preveri predhodno pridobljene kompetence vlagatelja.
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VI. Priznavanje obveznih vsebin
SKA lahko vlagatelju, ki se prijavi na tečaj programa usposabljanja KZS, prizna obvezne vsebine, ki jih
določata 6. in 7. člen Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Obvezne vsebine
priznava v celotnem obsegu (22 ur za 1. in 20 ur za 2. stopnjo) in ne zgolj posameznih predmetov
obveznih vsebin.
SKA obvezne vsebine prizna vlagatelju le v primeru popolne skladnosti, ko je že pridobil usposobljenost
skladno z ZŠpo-1 in to dokaže z diplomo o usposobljenosti nosilca usposabljanja ali s potrdilom o
uspešno zaključenem izpitu iz obveznih vsebin, ki ga izda nosilec usposabljanja.
SKA obvezne vsebine prizna vlagatelju, ki predloži ustrezno dokumentacijo, izdano s strani institucije,
ki izvaja študijski program določen v drugem odstavku 48. člena ZŠpo-1, iz katere mora biti razvidno,
da je vlagatelj uspešno zaključil obvezne vsebine določene v 6. ali 7. členu Pravilnika o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu ter da so obvezne vsebine predavali predavatelji, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v 26. členu Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
V navedenih primerih je kandidat oproščen stroškov postopka za priznavanje predhodno pridobljenih
kompetenc.
VII. Priznavanje kompetenc pri programih usposabljanja KZS 2. stopnje
Vlogo za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc pri programih usposabljanja KZS 2. stopnje
lahko odda le vlagatelj, ki izpolnjuje vstopne pogoje za pristop k navedenim programom usposabljanja
KZS, kot so določeni v teh programih usposabljanja, kot sledi:
•

•
•

Imeti mora pridobljeno formalno usposobljenost Strokovni delavec 1 – športno treniranje,
Konjeništvo – dresura in Konjeništvo – preskakovanje ovir, oziroma pridobljeno formalno
usposobljenost, ki skladno s prvim odstavkom 92. člena ZŠpo-1 ustreza nazivu Strokovni
delavec 1 – športno treniranje, Konjeništvo – dresura in Konjeništvo – preskakovanje ovir
(program 2. stopnje po starem Zakonu o športu – Inštruktor jahanja)
pet let športno pedagoških izkušenj v že pridobljenem nazivu iz predhodne točke,
ustrezno licenco za posamezno disciplino, kot je določeno v pogojih za pristop k
usposabljanju.
VIII. Trajanje postopka priznavanja kompetenc

SKA na podlagi predložene vloge z vso zahtevano dokumentacijo odloči v roku 60 dni, pri čemer lahko
odloča kot je to opredeljeno v V. točki. V odločbi navede katere kompetence se vlagatelju priznajo in
katere mora še opraviti. V kolikor prvotna vloga vlagatelja ni popolna, ga SKA v roku 14 dni pozove k
dopolnitvi. Rok za odločanje o vlogi začne teči po prejetju popolne vloge.

IX. Stroški postopka
Potrdilo o plačilu stroškov postopka (taksa), ki znašajo 100,00 € mora biti priloga k vlogi. Takso vplača
na transakcijski račun KZS, št. računa SI56 0310 0100 1904 952. Takso je potrebno plačati ob vložitvi
vloge. V kolikor se vlaga vlogo le za priznavanje obveznih vsebin, je leta oproščena takse.
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XI. Neupoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc
Če SKA ugotovi, da predhodno pridobljene kompetence ne ustrezajo pogojem, ki so navedeni v
posameznih programih usposabljanja KZS, lahko vlogo v celoti zavrne. V primeru, da se vlagatelj ne
strinja z odločitvijo SKA glede upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc, lahko zoper njeno
odločitev vloži pritožbo, o kateri odloča pristojno ministrstvo.

Ljubljana, maj 2021

Predsednica KZS
Mag. Polona Rifelj
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