
Razpis usposabljanja KZS za naziva II. stopnje: 

Strokovni delavec 2, športno treniranje, KONJENIŠTVO – DRESURA 
in 

Strokovni delavec 2, športno treniranje, KONJENIŠTVO – PRESKAKOVANJE OVIR 

Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje vpis v program usposabljanja 
novih strokovnih delavcev v športu za pridobitev enega ali obeh nazivov II stopnje: 

1. Strokovni delavec 2, športno treniranje, Konjeništvo – dresura,

2. Strokovni delavec 2, športno treniranje, Konjeništvo – preskakovanje ovir.

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 še s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Z vpisom v razvid javnoveljavnih programov 
usposabljanj je program pridobil javno veljavnost. 

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 vsake smeri obsega 135 ur predavanj in vaj. Predavanja in vaje bodo 
izvajali strokovnjaki iz športne in veterinarske stroke ter strokovni delavci KZS z II. stopnjo 
usposobljenosti. Usposabljanje bo potekalo po izvedenih treh rokih za sprejemni izpit. 

Pogoji za pristop k usposabljanju so: 

 starost najmanj 23 let,
 pridobljena I. stopnja usposobljenosti KZS – Strokovni delavec 1, športno treniranje,

Konjeništvo – preskakovanje ovir, Konjeništvo – dresura (stari program Inštruktor jahanja),
 vsaj 5 let športno pedagoških izkušenj na I. stopnji usposobljenosti (za kandidate s predhodno

pridobljenim nazivom Inštruktor jahanja – asistent se upošteva datum pridobitve tega
naziva),

 obvezno posedovanje licence za preskakovanje ovir ali dresuro kategorije M ali S. Kandidati z
M licenco morajo za pristop k programu usposabljanja opraviti sprejemni izpit.

 Kandidati, ki želijo opraviti usposabljanje za obe smeri, morajo izpolnjevati pogoje v obeh
razpisanih disciplinah.



Sprejemni izpit 

Za sprejemni izpit bodo razpisani trije roki, prvi konec avgusta, drugi konec septembra in tretji konec 
oktobra. Točni datumi in lokacije bodo določeni po prejemu prijav in boste o njih pravočasno 
obveščeni. Prijavnice za sprejemni izpit in obrazec Potrdilo mentorja bomo prijavljenim kandidatom 
poslali po končanem zbiranju prijav. 

Za pripravo na sprejemni izpit si morajo kandidati poiskati mentorja, ki mora preveriti in po potrebi 
utrditi njihovo znanje in jim pred pristopom k izpitu izdati potrdilo o ustrezni pripravljenosti. Mentor 
mora biti strokovni delavec KZS z II. stopnjo usposobljenosti, imeti mora S licenco za izbrano 
disciplino in veljavno licenco KZS za strokovno delo v športu. Kandidati se lahko za različna dela izpita 
pripravljajo pri dveh mentorjih, potrdilo izda tisti, ki pokriva izbrano disciplino in navede, pri kom se 
je kandidat dodatno pripravljal. 

Sprejemni izpit je pogoj za pristop k usposabljanju in mora biti nujno, brez izjem, opravljen pred 
pričetkom jesenskih predavanj! 

Kandidati lahko sprejemni izpit opravljajo največ trikrat. Ob prijavi kandidati plačajo 75 €. En poizkus 
je vštet v kotizacijo, morebitne naslednje poizkuse je treba doplačati (vsakokrat 75 €). 

Vsebina sprejemnega izpita za kandidate z M licenco: 

 Za smer Športno treniranje – dresura morajo kandidati odjahati dresurno nalogo M2_21 in
prejahati poligon, sestavljen iz kavalet in manjših skokov, ki jih je potrebno preiti v kasu in
galopu, vključno z enim skokom iz kasa, eno in-out kombinacijo in enim skokom iz galopa
(distanca s kavalete). Višina ovir največ 90 cm.

 Za smer Športno treniranje – preskakovanje ovir morajo kandidati prejahati parkur kategorije
M (stilna ocena) in odjahati dresurno nalogo L2_20.

 Vse dele izpita se ocenjuje s skupno oceno, ki mora biti pozitivna (najmanj 6). Skupna končna
ocena izpita se ocenjuje z navedbo opravil/ni opravil.

Potek usposabljanja: 

Tečaj obveznih športnih vsebin za II. stopnjo usposabljanja v obsegu 20 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 II. stopnjo usposobljenosti v 
športu opraviti le enkrat. To pomeni, da velja tudi tečaj, opravljen v sklopu usposabljanja v športu II. 
stopnje za druge športne panoge, njegova veljavnost pa se prizna tudi pri naslednjih razpisanih 
usposabljanjih, zato 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 novembra 2021 do januarja 2022 ob koncih tedna. Urnik bo objavljen vsaj 30 dni pred 



pričetkom predavanj in vaj. Del vsebin je skupen za oba programa, specialne vsebine za posamezno 
discipline pa se bodo izvajale ločeno. Kandidati, ki se bodo prijavili na usposabljanje za oba naziva, 
morajo izpolnjevati vse pogoje za pristop in opraviti vse predpisane obveznosti za posamezen naziv. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo prispeti na naslov Konjeniške zveze 
Slovenije po pošti ali na e-mail ska@konj-zveza.si najkasneje do 31. julija 2021. 

Usposabljanje bo izvedeno, če se bo prijavilo oziroma uspešno opravilo sprejemni izpit vsaj 20 
kandidatov (skupaj za obe smeri). Kotizacija za enkratno opravljanje sprejemnega izpita, teoretično 
usposabljanje, vsa gradiva in opravljanje zaključnega izpita iz teorije in treniranja ter največ dva 
popravna izpita znaša 1000 € (obe smeri 1200 evrov). Prvi del kotizacije v znesku 75 € mora biti 
plačan najkasneje 7 dni pred prvim pristopom k sprejemnemu izpitu na TRR KZS št. 03100-
1001904952 pri SKB banki, pri prijavi kot namen plačila obvezno navedite ime kandidata – 
usposabljanje SD2. Preostali del kotizacije bo potrebno plačati pred pričetkom jesenskega dela 
usposabljanja. 

Pogoji dokončanja: 

Za pridobitev naziva Strokovni delavec 2, športno treniranje, Konjeništvo – dresura oz. Strokovni 
delavec 2, športno treniranje, 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 strokovnega področja 
konjeništva, za katerega se usposablja. Posamezni deli izpita se ocenjujejo z opravil/ni opravil. 

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, 17.6.2021 

Slovenska konjeniška akademija 

Robi Skaza, predsednik 

Priloge: 

 prijavnica
 naloge za sprejemni izpit
 potrjena programa II. stopnje




