
ZAPISNIK 1. SEJE SLOVENSKE KONJENIŠKE AKADEMIJE 

 
 

Datum: 15.02.2020 

Kraj: ob 15.00 v prostorih notranje jahalnice g. Mateja Bertonclja v Ljubljani 

 

Prisotni: Leda Selan, Franc Slavič, Tajda Bosio, Robi Skaza 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled stanja 

2. Pregled predloga programov usposabljanja za potrditev na SS RS za šport 

3. Predlog za spremembo načina licenciranja strokovnih delavcev KZS 

4. Licenčni seminar 2020 - program 

5. Pravilnik o uporabi programov Jahač 1 in Jahač 2 
6. Predlogi za razširitev ekipe Sveta SKA in uskladitev pravil 

7. Pokal Jahalnih šol 2020 

8. Ocenjevanje kakovosti jahalnih šol 2020 

9. Razno 

 

 

Ad 1) 

Prisotni ugotovijo, da je pripravljenega že precej gradiva. Najnujnejši dokumenti morajo 

čimprej v potrditev UO, da se jih lahko prične izvajati. Sem sodijo predvsem pravila v zvezi z 

uporabo programov Jahač 1 in Jahač 2, nova pravila licenciranja strokovnih kadrov, čimprej je 
treba urediti problematiko zavarovanja kadra, s čimer se ukvarjata predsednica in 

podpredsednica KZS.  

Prav tako je potrebno izvesti še nekaj izpitov za Strokovnega delavca 1 iz lanskega 

usposabljanja. Leda bo preverila natančno stanje, izpit se razpiše v najkrajšem času. 

 

 

Ad 2) 

Prisotni ugotovijo, da je program za naziv Strokovni delavec 1, ki je že potrjen program s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zasnovan dobro. Opazi se potreba po 

izobraževanju strokovnih kadrov na prvi stopnji tudi glede splošne razgledanosti o vseh 

disciplinah, ki jih KZS pokriva in o samem delovanju KZS. 
 

Sklep: Člani SKA se strinjajo, da se v programu za Strokovnega delavca 1 v obstoječem 

obsegu ur vključi še dodatne vsebine izobraževanja s splošnim znanjem o vseh 

disciplinah, vključenih v KZS in o samem delovanju KZS. 

 

Program za Strokovnega delavca 2 še mora na potrjevanje na Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Odpre se diskusija glede pogojev za pristop na izobraževanje za Strokovnega 

delavca 2. Predlog je, da se podaljša časovno obdobje, po katerem lahko posameznik pristopi 

k naslednji stopnji, med Strokovnim delavcem 1 in Strokovnim delavcem 2.  

 

Sklep: Člani se strinjajo, da mora posameznik za pristop na usposabljanje za 

Strokovnega delavca 2 imeti vsaj 5 let izkušenj iz 1. stopnje in tekmovalno licenco S za 

predvideno disciplino. Za kandidate se lahko obdobje za pristop k 2. stopnji tudi skrajša, 



v kolikor kandidat predloži reference o uspešnem pedagoškem delu z dobrimi rezultati 

in strokovna komisija oceni, da je to upravičeno. 

 

Odpre se razprava o načinu, kako ustrezno omejiti treniranje v padokih kadrom, ki niso 

zadostno usposobljeni za opravljanje tega dela. O tem se razpravlja že leta brez kakršnihkoli 

sklepov. Smatramo, da tekmovalce lahko uči samo oseba z lastnimi tekmovalnimi izkušnjami 
na dovolj visokem nivoju. Ostali strokovni kadri lahko trenirajo jahače le na šolskih 

tekmovanjih. Predlagamo, da se spodaj navedeni predlog Sveta SKA posreduje v razpravo SS 

za preskakovanje ovir in dresuro. 

 

Sklep:  

Preskakovanje ovir: Strokovni delavec 1 lahko v padoku trenira na tekmi do kategorije 

A2, če ima licenco vsaj kategorije M. Strokovni delavec 1 z licenco kategorije S lahko v 

padoku trenira vse kategorije, a le do prvega razpisanega usposabljanja za napredovanje 

v naziv Strokovni delavec 2 – preskakovanje ovir. V kolikor se na usposabljanje ne prijavi 

kljub izpolnjevanju pogojev, v padoku ne sme več trenirati. Osebe, ki nimajo 

usposobljenosti, v padoku ne smejo trenirati pod nobenimi pogoji. Kontrolo izvaja sodnik 

v padoku ali steward, ki lahko ob neupoštevanju njegovih navodil izključi tekmovalca, ki 

ga nepooblaščena oseba trenira. 

 

Sklep: 

Dresura: Strokovni delavec 1 lahko v padoku trenira na tekmi do kategorije A, če ima 

licenco vsaj kategorije M. Strokovni delavec 1 z licenco kategorije S lahko v padoku 

trenira vse kategorije, a le do prvega razpisanega usposabljanja za napredovanje v naziv 

Strokovni delavec 2 – dresura. V kolikor se na usposabljanje ne prijavi kljub 

izpolnjevanju pogojev, v padoku ne sme več trenirati. Osebe, ki nimajo usposobljenosti, 

v padoku ne smejo trenirati pod nobenimi pogoji. O izvajanju kontrole naj predlog 

posreduje SS, ker v padoku ni prisoten sodnik, steward pa le na večjih tekmovanjih. 

 

Leda predlaga, da bi imeli znotraj KZS še nadaljnje usposabljanje za interno 3. stopnjo z 

nazivom Trener jahanja, razdelitev na disciplini Trener A – dresura in Trener A – 

preskakovanje ovir. Predlaga, da bi usposabljanja za 3. stopnjo vodil zunanji izvajalec. 

Pogovori za preskakovanje ovir potekajo z g. Gerry Mullinsom iz Irske, ki podobna 

usposabljanja izvaja za FEI. Usposabljanje bi potekalo s praktičnim delom, ki bi ga izvedel g. 

Mullins, dodatnimi predavanji v organizaciji KZS in v obliki samostojnega dela z mentorji. 

Ker k praktičnemu delu usposabljanja lahko pristopi le omejeno število kandidatov (8 – 12), 

bo morda potrebno ta del izvesti dvakrat (v dveh zaporednih letih ali z enoletnim premorom). 
Za dresuro se poišče podobna rešitev in primerni izvajalec. 

 

Sklep: Prisotni se strinjajo, da se Leda dogovori z g. Mullinsom za primerne termine. 

Predvidoma bi se usposabljanje izvedlo konec leta 2020 ali v začetku naslednjega leta 

2021.  

 

 

Ad 3) 

Sklep: Člani SKA potrdijo predlog Lede za licenciranje strokovnih kadrov v letu 2020. Predlog 

licenciranja gre na potrditev na UO KZS. 

 

 

Ad 4) 



Zaenkrat okviren program delavnic, predavanj in treningov za pridobitev kreditnih točk po 

novem programu SKA je sledeč: 

- Konec marca 2020 je trening za otroke v dresurnem jahanju, kjer bi en dan namenili 

tudi izobraževanju strokovnih kadrov. 

- 1. delavnica za inštruktorje bi bila izvedena še pred pričetkom sezone 

- Delavnica iz lonžiranja, ki bi potekala v Lipici še pred pričetkom sezone 
- Predavanje iz veterine – ortopedija in biomehanika – dr.vet.med. Valentina Žalig v 

kombinaciji s kovačem 

- Seminar v dresurnem jahanju v sklopu dogodka World Dressage Challenge v 

jesenskem času v sodelovanju z rusko sodnico dresurnega jahanja in trenerjem, ki ga 

bo za potrebe Challenga dodelila FEI 

- Seminar v preskakovanju ovir z g. Wenzom za učitelje in trenerje 

- Delavnica iz dresure in preskakovanja ovir za inštruktorje z domačimi trenerji 

- Predavanje iz Otroške pedagogike za inštruktorje 

 

Sklep: Predlogi programa se potrdijo. 

 

 

Ad 5) 

Sklep: Člani SKA se strinjajo s predlogom Pravilnika za uporabo programov Jahač 1 in 

Jahač 2. Pravilnik se posreduje UO v potrditev. 

 

 

Ad 6) 

V ekipo SKA bi se povabil še en član. Leda povpraša preostale prisotne za predloge. O 

primernih kandidatih za dodatnega člana se bo še razmislilo. Kot vodja programov 

usposabljanja KZS mora biti po ZŠpo-1 naveden kader z ustrezno izobrazbo športne smeri. 
 

Sklep: K sodelovanju za uradnega vodjo usposabljanj se povabi Manjo Koren, Barbaro 

Begojev ali Nežo Jurko. 

 

 

Ad 7) 

Leda predstavi nov koncept tekmovanj za Pokal Jahalnih šol, namen katerih bi bil promocija 

klubov, jahalnih šol in konjeništva kot množičnega športa. Na ta način bi jahalnim šolam dali 

več pomembnosti in gradili na povezanosti med jahalnimi šolami in KZS. V sezoni  2020 bi se 

v sodelovanju z Društvom mladih rejcev (Projekt Vodeno jahanje za otroke) izvedlo 4-5 testnih 
tekmovanj. Trenutni zainteresirani organizatorji so KK Velenje, KK Pip in ŠD Konjeniški 

center Celje. Predlog Lede je, da bi KZS te dogodke promovirala in finančno podprla s kritjem 

stroškov sodnika. 

 

Sklep: Prisotni se strinjajo s predlogom in se dogovorijo, da bo Leda pripravila 

propozicije. Glede izvedbe se nato skliče sestanek predstavnikov SKA, Društva mladih 

rejcev in potencialnih organizatorjev. 

 

 

Ad 8) 

Predstavi se tudi predlog projekta Ocenjevanje jahalnih šol, ki temelji na nemškem sistemu. 
Prisotni se strinjajo, da bi izvedba takšnega projekta bila zaželena in primerna. Potrebno je 



uskladiti še nekaj točk same izvedbe in programa, preden lahko gre ta predlog v pregled na UO 

KZS. O tem projektu bomo podrobneje razpravljali na naslednji seji SKA. 

 

Sklep: Leda pošlje osnutek projekta članom Sveta SKA, da podajo pripombe in predloge 

za obravnavo na naslednji seji. 

 
 

Ad 9) 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 

 

 
 

Zapisala: Tajda Bosio 


