
ZAPISNIK 2. SEJE SLOVENSKE KONJENIŠKE AKADEMIJE 
 

 

Datum: 21.5.2020 

Lokacija: ob 19.00 uri v prostorih lokala Konjeniškega centra Celje na Lopati 

 

Prisotni: Leda Selan, Tajda Bosio, Mihael Kovačič, Franc Slavič, Matej Bertoncelj 

Opravičeno odsotni: Robi Skaza 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled stanja 

3. Uskladitev programov SKA in SSPO glede pristojnosti strokovnih delavcev v padoku 

4. Usposabljanje inštruktorjev jahanja – dokončanje manjkajočih obveznosti in nov razpis 

za Strokovni delavec 1 

5. Vloga Božidarja Mršića za priznanje trenerske licence v Sloveniji 

6. Licenciranje strokovnih delavcev za leto 2021 

7. Ocenjevanje jahalnih šol 

8. Pokal jahalnih šol – propozicije 

9. Mnenje SKA glede avtorskega priročnika Domna Vivoda za eventing 

10. Obravnavanje pobude za prilagoditev programov Jahač 1 in Jahač 2 za jahače s 

posebnimi potrebami 

11. Razno 

 

 

Ad 1) 

Sklep: Prisotni člani soglasno potrdijo dnevni red. 

 

 

Ad 2) 

Leda Selan povzame, da so se zaradi epidemije stvari malo zavlekle (priprava in izvedba 

licenčnih seminarjev, potrjevanje programov usposabljanja) in se bodo lahko izvedle oziroma 

začele izvajati s postopnim sproščanjem ukrepov in ponovnim delovanjem ministrstev in 

drugih uradnih organizacij.  

V času tik pred epidemijo so se pripravili in potrdili pravilniki o uporabi in trženju programov 

Jahač 1 in 2. Bili so razposlani v vednost klubom in objavljeni na spletni strani KZS. Odzivi 

na spremembe so različni, vendar se prisotni strinjajo, da je ta ureditev bila nujno potrebna. V 

zvezi s tem bi moral UO pregledati statut in natančno opredeliti kriterije za članstvo v KZS in 

s tem za dostop do gradiv in uradnih izpitov. 

Program za naziv Strokovni delavec 1 je bil nekoliko posodobljen, za naziva Strokovni delavec 

2 (dresura in preskakovanje ovir) pa na novo izdelan. Vsi programi so bili predani v potrditev 

na Strokovni svet za šport in trenutno čakamo odgovor. 

 

 

Ad 3) 

Mihael Kovačič in Tajda Bosio povzameta predlog sprememb SSPO glede pristojnosti 

Strokovnih delavcev v ogrevalnem prostoru. Obrazložita razmišljanje o omejitvi Strokovnih 

delavcev s starostjo tekmovalcev. Po razpravi SKA ugotovi, da to ni smiselno, saj inštruktorji 

na tekme praviloma pripeljejo svoje mlajše varovance. To je treba vsekakor spodbujati in ne 



zavirati. Prisotni zato predlagajo, da se iz predloga umakne starostna omejitev treniranja do 18 

let za Strokovne delavce 1. Tudi nekatere druge stvari še niso popolnoma usklajene, zato se 

prisotni strinjajo s predlogom, da se ukrep o pristojnosti strokovnih delavcev v padoku uvede 

šele z naslednjo tekmovalno sezono.  

 

Leda Selan je podoben predlog glede padoka (predlagane so nekoliko blažje omejitve glede 

višine licenc) poslala v razpravo tudi SS za dresuro, ki pa bodo o njegovi implementaciji še 

razmislili. Smiselno bi bilo, da se kontrola izvaja v vseh disciplinah, vsaj v delu, ki izvajanje 

strokovnega dela omeji izključno na usposobljen in licenciran kader, kar je tudi skladno z 

Zakonom o športu. 

 

Odpre se razprava kako urediti situacijo s tujimi trenerji. 

 

Predlaga se, da bi s KZS naslednje leto poslali dopis na konjeniške zveze sosednjih držav, v 

katerem bi jih obvestili, da morajo imeti njihovi strokovni delavci, ki trenirajo na tekmovanjih 

po Sloveniji ustrezno usposobljenost, skladno s pogoji njihove zveze. Z naslednjim letom bo 

sodnik v ogrevalnem prostoru imel pravico, da ustrezno usposobljenost tudi preveri.  

 

Prisotni se strinjajo, da v ogrevalnem prostoru pod nobenim pogojem ne bi smele trenirati 

nelicencirane in neusposobljene osebe. Sodnik v ogrevalnem prostoru lahko preveri ustrezno 

usposobljenost in ob prvi kršitvi izda opomin, ob drugi kršitvi pa lahko izključi tekmovalca, ki 

ga ta oseba trenira. Nelicencirane in neusposobljene osebe stare nad 15 let lahko v ogrevalnem 

prostoru samo postavljajo ovire, ne smejo pa trenirati. Vse predloge se še nadalje usklajuje s 

SS za posamezno disciplino. 

 

Sklep: Predlog sklepa se bo še nadalje usklajeval s SSPO in SSDJ, dokler rešitev ne bo 

primerna za uvedbo. Ko bo sklep usklajen, se ga objavi v vednost klubom in strokovnim 

delavcem, da bodo lahko načrtovali nadaljnje korake glede svojega usposabljanja in dela. 

 

 

Ad 4) 

Leda Selan pove, da mora SKA izvesti še nekaj zaključnih izpitov iz jahanja, teorije in učenja 

za udeležence iz zadnjega izobraževanja za Strokovni delavec 1. Predlaga termin v sredini 

junija. Glede lokacije se je že pogovarjala z Matevžem Emilom Prešernom, ki se strinja, da se 

praktični del izpita izvede pri njih. Kandidati, ki se izpita ne bodo udeležili v tem roku, bodo 

manjkajoče obveznosti lahko dokončali šele v času novega razpisanega usposabljanja. 

 

Sklep: Na jahališču KK Pip se bodo v tednu med 15.6. in 19.6.2020 izvedli zaključni izpiti. 

Termin se uskladi z M. E. Prešernom. Izpitno komisijo bodo sestavljali člani: Franc 

Slavič, Matej Bertoncelj in Leda Selan. Kandidate se obvesti o terminu in lokaciji izpita, 

takoj ko bosta določena. 

 

Na KZS prihaja veliko vprašanj glede novega usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1. 

Predlaga se, da bi se ga ponovno izvedlo v jeseni ob zadostnem številu kandidatov, ki bodo 

uspešno opravili sprejemni izpit (vsaj 25).  

 

Leda Selan predlaga, da se prične tudi s pripravo usposabljanja za naziva Strokovni delavec 2 

(dresura in preskakovanje ovir). Oba programa sta v potrditvi, a je še dokaj nejasno, kdaj bosta 

potrjena, saj SS za šport zaradi razmer trenutno ne zaseda. 

 



Sklep: Glede na veliko povpraševanje SKA poda javno obvestilo, da se bo v jeseni izvedlo 

novo usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1. Takoj po potrditvi programov se objavi 

razpis. Usposabljanje se izvede ob zadostnem potrjenem številu udeležencev. 

 

 

Ad 5) 

Na SKA je prispela prošnja g. Božidarja Mršića za priznanje trenerske licence v Sloveniji. 

Dostavil je diplomo z nazivom Trener za konjićki sport, ki jo je pridobil na Fakulteti za šport 

v Beogradu, ter potrdili o udeležbi na FEI seminarjih za trenerje – Level 1 in Level 2. Dodatno 

se je udeležil še delavnice na stopnji Level 3. Ker živi in trenira v Sloveniji in Italiji, kjer od 

delujočih trenerjev zahtevajo dokazila o strokovni usposobljenosti, želi overovitev svoje 

trenerske licence v Sloveniji. 

 

Sklep: Glede na dostavljena dokazila o strokovni usposobljenosti se g. Božidarju Mršiću 

prizna naziv trener jahanja.   

 

 

Ad 6) 

Zaradi trenutne situacije, ki je onemogočala delo strokovnim delavcem ter skrajšanega obdobja 

za pridobivanje kreditnih točk prisotni predlagajo, da se v letošnjem letu zniža število potrebnih 

kreditnih točk za podaljšanje licenc strokovnih kadrov za leto 2021. 

 

Sklep: UO KZS se poda predlog, da se število kreditnih točk, potrebnih za podaljšanje 

licence za strokovne kadre za leto 2021, zniža s 15 na 12.  

 

Prisotni se pogovorijo o možnih usposabljanjih in delavnicah. Ker so aktivnosti v zvezi z 

licenciranjem med karanteno zastale, k pravočasni objavi pa nas zavezujejo pravila, se z 

izvedbo seminarjev začne v poletnem in nadaljuje v jesenskem času. 

 

Glede možnosti sodelovanja s strokovnjaki iz tujine je še precej nejasnosti, zato Leda Selan 

predlaga, da se glede dresurnega dela seminarja povežemo z Lipico. V zvezi s tem bo 

kontaktirala Ladija Fabrisa in odgovorne osebe v Lipici.  

 

Delavnice iz poučevanja, ki jih bo izvedenih več (predvidoma 4) in na katerih je število 

udeležencev zaradi učinkovitosti omejeno, se da razpisati delno že v poletnem in nato še v 

jesenskem času. Tako si lahko vsak izbere sebi primeren termin. Leda Selan bo kontaktirala 

možne izvajalce. 

 

Nadaljnje delavnice bi se izvedle v jeseni: 

 Delavnica v preskakovanju ovir z Marcusom Wenzom – predvidoma okt/nov 

 Seminar o ortopediji športnih konj (dr.vet.med. Valentina Žalig v sodelovanju s 

kovačem) – sep/okt 

 Seminar iz jahalne pedagogike – september 

 Dresurni seminar v Lipici – predvidoma oktobra 

 

Za dokončno uskladitev terminov je treba počakati na spremenjen koledar tekmovanj, da se 

urniki ne bi preveč prekrivali. 

 



Sklep: SKA bo pripravila okviren plan seminarjev, ki se ga bo uskladilo s tekmovalnim 

koledarjem takoj, ko bo možno. Plan se objavi na spletni strani, da si lahko kadri 

organizirajo čas. Za prve termine se pripravi razpise takoj in se jih prav tako objavi.  

 

 

Ad 7) 

Prisotni skupaj pregledajo gradivo Ocenjevanja jahalnih šol. Leda Selan na kratko predstavi 

izhodišča, ki so povzeta delno pa našem, delno po nemškem in avstrijskem sistemu. Zadevo je 

treba prilagoditi tako, da bodo upoštevani ključni kriteriji, vse skupaj pa ne preveč zapleteno. 

Opozori na to, da je cilj, da bi k ocenjevanju pritegnili čim več članov in je treba razmisliti, 

kako bi projekt financirali, da breme ne bi v celoti padlo na člane. Namen je, da se določi 

minimalne standarde za izvajanje programov KZS glede dobrobiti konj, infrastrukture, 

kakovosti konj in kadra, člane, ki standarde dosegajo, pa se promovira v okviru KZS in se jim 

s tem dodeli večjo težo na trgu storitev. 

 

Sklep: Svet SKA se odloči, da bo ustanovil delovno skupino, ki bo gradiva pregledala in 

po potrebi prilagodila razmeram. Projekt bi bilo treba začeti izvajati še letos, da bi v 

naslednjem letu polno zaživel. 

 

 

Ad 8) 

Leda Selan predstavi predlog tekmovanj za Pokal jahalnih šol s propozicijami. Kljub epidemiji 

bi letos poskusili izpeljati vsaj 3 poskusne dogodke. Propozicije za Pokal jahalnih šol se lahko 

objavijo na spletni strani KZS, skupaj z demo posnetkom tekmovanja. Smisel tekmovanja je 

popularizacija konjeniškega športa in je namenjeno populaciji, ki prvenstveno ni orientirana v 

šport, lahko pa doprinese k promociji jahalnih šol in tako dolgoročno poveča tudi zanimanje 

za konjeniški šport. Tajda Bosio opozori, da predvidena štartnina 50 evrov na ekipo nikakor ne 

zadošča za kritje stroškov organizatorja. Prisotni se strinjajo, da se štartnina zviša na 20 evrov 

na tekmovalca. UO KZS se predlaga, da za promocijo konjeništva finančno podpre dogodek z 

zneskom 200 evrov za posamezno tekmovanje. 

 

Sklep: Svet SKA potrdi propozicije s spremembo štartnine na 20 € na tekmovalca. Po 

objavi propozicij se lahko pozove zainteresirane organizatorje in se dogovori za aktualne 

termine. Apelira se na UO KZS, da bi odobril finančno podporo organizatorjem z 

zneskom 200 evrov za posamezno tekmovanje. 

 

 

Ad 9) 

Člani sveta SKA so pregledali pripravljen osnutek gradiva za eventing, ki ga je napisal Domen 

Vivod. Glede na trenutno situacijo in potrebe SKA ni predvidela izdaje strokovne literature s 

tega področja. Glede vsebine pa so prisotni mnenja, da za disciplino eventing nimamo dovolj 

strokovne osebe, ki bi lahko presodila ustreznost gradiva. 

 

Sklep: Trenutno v načrtu aktivnosti SKA ni predvideno izdajanje strokovne literature. 

V prihodnje mora imeti vsa strokovna literatura, ki pride na vpogled na SKA za uradne 

učbenike, vsaj eno recenzijo uveljavljenega usposobljenega strokovnjaka za željeno 

disciplino. 

 

 

Ad 10) 



S strani inštruktorice jahanja Žive Logar je na SKA prispela pobuda za pripravo prilagojenih 

programov Jahač 1 in Jahač 2 za jahače z omejitvami. Navedla je, da ima sama strokovno 

izobrazbo primerne smeri in da veliko dela s takšnimi jahači. Meni, da bi možnost pridobitve 

naziva pomenila za takšne jahače veliko motivacijo. Seveda predvideva, da se programi jasno 

ločijo od standardnih. 

 

Prisotni podprejo idejo o prilagoditvi izpitov za Jahač 1 in 2 za potrebe jahačev s posebnimi 

potrebami. Ker je v novih propozicijah za dresurno jahanje vključena tudi para dresura, je 

usposabljanje takšnih jahačev smiselno že na tem nivoju. Strinjajo se, da so potem izdane 

kartice druge barve in tako označujejo osvojen naziv za para-jahače. 

 

Leda Selan predlaga, da se Živo Logar poveže z g. Alenko Fetih, ki je delovala kot sodnica na 

para dresurnih tekmovanjih in ji je princip in problematika para dresure bolj poznana. Skupaj 

lahko pripravita primeren protokol, ki bi omogočal opredelitev jahačevih težav in določil 

prilagoditve za posamezno stopnjo.  

 

Sklep: Leda Selan bo kontaktirala Živo Logar in Alenko Fetih in ju povabila, da se 

vključita v pripravo protokola za program Para-jahač 1 in Para-jahač 2. Predlog 

protokola bo nato pregledal in potrdil Svet SKA. 

 

 

Ad 11) 

Leda Selan prisotne obvesti, da se s precej težav še vedno urejajo vpisi strokovnih delavcev v 

uradno aplikacijo. V preteklosti, ko je bila v uporabi še stara aplikacija, podatki niso bili 

popolno vnešeni, precej nepopoln pa je tudi arhiv KZS. Uspela se je dogovoriti na ministrstvu, 

da s pomočjo skrbnika podatke uredita za nazaj, po starem sistemu, ker se strokovni delavci 

sicer ne bodo mogli vpisati v Razvid usposobljenih strokovnih delavcev. Ker je teh podatkov 

veliko, nekateri od njih so zelo stari in pri njih manjkajo ključni podatki, Selanova predlaga, 

da se vnese samo aktivne oz. potencialno aktivne kadre, sicer se bo postopek še bolj zavlekel. 

Prisotni se strinjajo. 

 

Sklep: V register se od starejših generacij strokovnih delavcev vnese samo aktivne kadre. 

Preostali se bodo vnašali naknadno in po potrebi. 

 

Leda Selan pove, da se je marca udeležila sestanka na RIC, kjer so obravnavali našo pobudo 

za revizijo programa NPK Strokovni sodelavec za konjerejo in konjeništvo, ki ni v skladu s 

športno zakonodajo, na kar so jo opozorili na sestanku na MIZŠ. Na odgovor v zvezi s tem še 

čakamo. 

 

Sestanek se je zaključil ob 22.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisnikar: Tajda Bosio 
 


