
ZAPISNIK 3. SEJE SLOVENSKE KONJENIŠKE AKADEMIJE 

 
 

Datum: Četrtek, 01.10.2020 ob 10. uri 

Lokacija: v prostorih nad jahalnico pri Mateju Bertonclju v Ljubljani 
 

Prisotni: Tajda Bosio, Leda Selan, Mihael Kovačič, Robi Skaza, Matej Bertoncelj in Franc 

Slavič 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov pretekle seje 

2. Licenčni seminarji za leto 2021 – stanje in možnost nadaljnje izvedbe 

3. Razpis usposabljanja za naziv SD 1 

4. Potrditev dokončnega predloga pristojnosti SD v padoku 

5. Obravnava vloge Urbana Prešerna za priznanje naziva Učitelj jahanja 

6. Obravnava vlog strokovnega kadra glede licenciranja 
7. Izdaja potrdil za delo v tujini 

8. Razno 

 

 

Ad 1) 

Prisotni člani soglasno potrdijo zapisnik in sklepe pretekle seje. 

Ad 2) 

Leda Selan naredi kratek povzetek že izvedenih delavnic za licenciranje strokovnih kadrov 
2021, ki so že bile organizirane. Delavnice so dobro obiskane in udeleženci so zadovoljni z 

načinom dela in predajo znanja. Naslednja razpisana tema so predavanja s področja pedagogike 

in veterine. Ker bodo ta potekala v predavalnici, v kateri je zaradi Covid razmer število 

prisotnih omejeno na 50, je potrebna omejitev prisotnih. Trenutno je na delavnico prijavljenih 

več kot jih sme biti po vladnih omejitvah. L. Selan predlaga, da bi izvedli ta predavanja Online 

– torej v živo preko spleta. Ostali prisotni se strinjajo, da bi bilo škoda omejevat udeležbo in je 

v trenutnih razmerah to dobra rešitev. 

 

Sklep: Potrdi se izvedba delavnice Pedagogika in veterina preko spleta.  

 
Nadalje L. Selan pove, kako poteka komunikacija za dresurni seminar, ki naj bi potekal 

novembra v Lipici. Zaradi neodzivnosti odgovornih v Lipici omeni, da bo najbrž treba 

pripraviti rezervni plan za izvedbo dresurnega seminarja.  

 

Sklep: Prisotni se dogovorijo, da se odgovorne v Lipici pisno pozove, da se glede možnosti 

izvedbe dresurnega seminarja opredelijo do določenega datuma. V kolikor odgovora ne 

bo, se prične razmišljati o opciji B. 

 

Tajda Bosio predstavi dva možna termina za izvedbo delavnice v preskakovanju ovir po 

dogovoru z g. Markusom Wenzom. Prvi možen termin je zadnji vikend novembra in drugi prvi 

vikend decembra. Prisotni se strinjajo in potrdijo za izvedbo delavnice termin prvi vikend 
decembra.  

 



Sklep: G. Markusu Wenzu se potrdi termin  za izvedbo delavnice v preskakovanju ovir 

za prvi vikend v decembru. 

Ad 3) 
Konec meseca septembra je bil javno objavljen razpis usposabljanja za naziv Strokovni delavec 

1. Zainteresirani se lahko prijavijo na razpis od 25.10.2020. Za izvedbo usposabljanja mora biti 

prijavljenih najmanj 25 udeležencev. L. Selan opozori na prijavljene udeležence, ki nimajo 

opravljenih izpitov Jahač 1 in Jahač 2, imajo pa tekmovalne licence, saj so opravljali 

tekmovalno licenco v času, ko teh izpitov ni bilo. Kljub temu sta sedaj pogoj za pristop na 

usposabljanje. Predlaga se, da se tem udeležencem brezplačno pošljejo pole Jahač 1 in 2, ki jih 

morajo izpolniti do pričetka sprejemnih izpitov.  

 

Sklep: Prijavljenim udeležencem, ki nimajo opravljenih izpitov Jahač 1 in 2, se 

brezplačno pošljejo pole, ki jih morajo izpolnjene vrniti na KZS do prvega termina za 

sprejemne izpite. 
 

Odpre se debata glede sprejemnih izpitov in kako dolgo veljajo. Predlog je, da bi sprejemni 

izpit veljal samo za razpisano izobraževanje, saj je bistveno, da kandidati pred komisijo 

predstavijo svoje trenutno znanje, v kolikor nimajo potrebnih tekmovalnih licenc.  

 

Sklep: Opravljen sprejemni izpit velja le za razpisano usposabljanje. Udeleženci, ki niso 

zaključili predhodnih usposabljanj ga morajo opravljati znova. Sklep stopi v veljavo z 

naslednjim usposabljanjem, za tokrat razpisano usposabljanje se že opravljeni sprejemni 

izpiti priznajo.   

Ad 4) 

Končni predlog pristojnosti strokovnih delavcev v padoku bo potrjen korespondenčno in 

predan v pregled še SS za preskakovanje ovir. Potrjen sklep bi bilo potrebno objaviti še pred 

koncem leta, da se lahko tisti, ki ne izpolnjujejo zahtev, še vključijo v razpisano usposabljanje. 

Sklep: S strani SKA potrjen predlog glede pristojnosti strokovnih delavcev v padoku se 

posreduje v dokončno potrditev SS za preskakovanje ovir in se ga nato objavi na spletni 

strani. 

Ad 5) 

Svet SKA je obravnaval vlogo g. Urbana Prešerna, ki jo je poslal na KZS in prosi za priznanje 

naziva Učitelj jahanja na podlagi priloženega Standarda znanj za izbirni predmet/modul 

programa Treniranje konj in učenje jahanja izvajalca BC Naklo v sklopu študijske smeri 

Urejanje podeželja in krajine. Prisotni ugotovijo, da je vloga nepopolna, saj iz nje ni razvidno, 

ali oz. kdaj je kandidat predmet opravil, prav tako ni razvidno, koliko ur posameznih vsebin se 

izvaja v sklopu predmeta, zato se na podlagi predložene vloge ne morejo opredeliti, kaj od 
vsebin se mu lahko prizna. 

 

Sklep: Urbana Prešerna se pozove k dopolnitvi vloge z naslednjimi dokazili: dokazilo o 

zaključenem programu, dokazilo o zaključenih predmetih in predmetnik z natančno 

opredeljenimi urami posameznih sklopov predavanj. 

Ad 6) 



Na SKA so prispela naslednja vprašanja oz. prošnje, ki se nanašajo na sistem licenciranja in 

izdajo programov Jahač 1 in 2:  

 

Vloga ga. Petre Peterlin: Petra se bi rada udeležila določenih online predavanj v izvedbi tujih 

organizacij. Zanima jo koliko kreditnih točk se ji prizna oziroma kaj še potrebuje za podaljšanje 

licence. Pravila licenciranja za leto 2021 navajajo, da se iz tujine priznajo izključno predavanja 
in seminarji, ki so organizirana s strani nacionalnih panožnih zvez in namenjena strokovnemu 

kadru. Med prisotnimi se odpre razprava, v kolikšni meri se bi seminarji v tujini priznali za 

naše licenciranje in ali nam ni v interesu, da se naš kader izobražuje doma. Predlog je, da se iz 

tujine prizna do 1/3 KT (za letos torej 4 KT od skupno 12).  

 

Sklep: P. Peterlin naj na SKA dostavi podatek koliko kreditnih točk so seminarji vredni. 

Prizna se ji do 1/3 KT, ostale obveznosti mora opraviti na domačih seminarjih. 

 

Ga. Vesna Kralj je poslala vlogo za priznanje dela vsebin za pristop k usposabljanju za naziv 

Strokovni delavec 1. Poslala je dokumente in priporočila delodajalcev, ki dokazujejo njene 
sicer neformalno pridobljene kompetence pri večletnem delu v tujini (hlev Weishaupt, 

Beerbaum, udeležba na več strokovnih seminarjih). Prisotni se strinjajo, da se ji glede na 

praktično pridobljene izkušnje v kompetentih podjetjih in odlične reference del vsebin lahko 

prizna. Natančen seznam priznanih vsebin se ji posreduje po primerjavi s potrjenim 

programom. 

 

Sklep: V. Kralj se prizna del neformalno (z delom) pridobljenih kompetenc pri vključitvi 

v usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1. O priznanih vsebinah se jo pisno obvesti po 

primerjavi  vsebin s potrjenim programom. 

 

Več strokovnih delavcev je spraševalo, kaj za njih pomeni, če v preteklih letih niso podaljšali 
licence: ali morajo že letos pridobiti dvojne kreditne točke, kot je zabeleženo v pravilih. 

Prisotni se strinjajo, da se glede na dejstvo, da je bil nov sistem licenciranja prvič predstavljen 

letos, preide na sistem zvišane obveznosti glede doseženih KT v naslednjem licenčnem 

obdobju (licenciranje za leto 2022). S tem se motivira strokovne delavce, da se ponovno 

vključijo v sistem licenciranja. 

 

Sklep: Letos za podaljšanje licence velja osnovno št. KT (15, zaradi Covida znižano na 12 

KT). Nov sistem glede pridobivanja potrebnih KT stopi v veljavo v naslednjem licenčnem 

obdobju. 

 
Vloga g. Blaž Bregant: Zanima ga, ali mu še velja status trenerja jahanja in zakaj ga ni na 

seznamu licenciranega kadra. Odpre se razprava glede invalidskega statusa g. Breganta.  

 

Sklep: Status trenerja g. Bregant ima, saj ga je pridobil z veljavnim usposabljanjem, 

vendar se mora udeležiti predvidenih licenciranj in pridobiti zadostno število KT za 

podaljšanje licence, kot vsi ostali. Glede na njegovo zdravstveno stanje pa se na UO KZS 

naslovi predlog, da se ga oprosti plačila kotizacije za podaljševanje licence. 

 

Ga. I. Prešeren meni, da bi morali biti na spletni strani KZS objavljeni tudi poimenski seznami 

tečajnikov z opravljenimi izpiti Jahač 1 in Jahač 2. Prisotni se s tem ne strinjajo, saj gre za 

različne tečajnike, ki se z vpisom v tečaje jahanja še ne opredeljujejo za vstop v tekmovalni 
sistem KZS. Problem bi lahko nastal tudi zaradi spoštovanja zakonodaje glede varstva osebnih 

podatkov. 



 

Sklep: Seznam jahačev, ki so opravili izpite Jahač 1 in Jahač 2, vodi pisarna KZS. Klubi, 

ki za namen pridobivanja sredstev iz javnih razpisov potrebujejo podatek o številu 

opravljenih programov, lahko za potrdilo zaprosijo pisarno KZS, ki vodi evidenco o 

izdaji programov. Poimenskega seznama tečajnikov se ne objavi na spletni strani. 

 
Vloga ga. Ane Stariha in ga. Ksenije Kuralt: Zanima ju, kaj storiti v primeru porodniškega 

dopusta, saj ne moreta fizično udeležiti seminarjev in tako pridobiti potrebnega števila KT za 

podaljšanje licence. 

 

Sklep: Kandidati, ki imajo opravičljiv razlog (porodniška, bolezen, ipd.), se letos lahko 

udeležijo predavanj, ki bodo izvedena preko spleta. Za podaljšanje licence se jim prizna 

zmanjšano število KT, torej obveznost, opravljena z udeležbo na spletnih seminarjih. 

 

Vloga g. Dušana Zime: v preteklem letu ni izpolnil svoje obveznosti glede udeležbe na 

licenčnih seminarjih. Poleg njega je še nekaj kandidatov dobilo možnost, da svojo obveznost 
dopolnijo z izdelavo seminarske naloge. Vsi kandidati so možnost izkoristili, g. Zima pa ne. 

Kot razlog navaja, da ni imel časa. Zanima ga, ali lahko odda pole, ki jih je kupil že v letu 2019, 

čeprav v letu 2020 nima veljavne licence, zamudil pa je tudi podaljšani rok za vrnitev starih 

izpolnjenih pol.  

 

Sklep: Vloga D. Zime se zavrne. 

Ad 7) 

Ga. Hana Bajrović, ki se je preselila v Italijo, prosi za izdajo potrdila, da ima doseženo 
usposobljenost za strokovno delo v športu.  

Za izdajo mednarodnega potnega lista je zaprosil g. Boris Placer, ki prav tako trenira v Italiji. 

Odpre se razprava glede izdaje mednarodnih potnih listov za trenerje kot opcija za treniranje v 

tujini. L. Selan pove, da imajo države članice različne pogoje za izdajo potnih listov, je pa treba 

pri izdaji nujno slediti kriterijem, ki jih glede kompetenc predpisuje shema IGEQ. Shema je 

spremenjena, saj je možno pridobljeno usposobljenost vpisati specifično za posamezne 

discipline. Pozanimala se bo pri IGEQ, ali so potni listi, ki so na KZS, sploh še veljavni in 

kakšen je trenutni protokol glede izdaje. 

 

Sklep: H. Bajrović se sporoči, naj se pri nacionalni panožni zvezi pod okriljem katere želi 

delovati v prihodnje pozanima, katero dokumentacijo bi potrebovala in to sporoči SKA. 

SKA ji bo zagotovil ustrezna dokazila o njeni usposobljenosti. 

G. Placerju se sporoči, kakšne so njegove možnosti, glede na njegove izkazane 

kompetence. Potni list se mu izda, takoj ko prejmemo odgovor glede veljavnosti zaloge. 

Ad 8) 

L. Selan pove, da v aplikaciji ŠPAK še vedno niso urejeni vsi podatki, saj za starejše generacije 

kadra v arhivu manjka dokumentacija s potrebnimi podatki o opravljenih izpitih na KZS. Brez 

ustreznega vpisa v aplikacijo kadri ne morejo zaprositi za vpis v razvid, ki pa je zakonsko 

obvezen. Člani Sveta SKA se strinjajo, da je edina možnost, da se kadre, ki so se usposabljali 
v preteklosti pozove, da na KZS pošljejo kopijo potrdila ali diplome, ki dokazuje kdaj in kje so 

opravljali izpite za pridobitev usposobljenosti. 

 



Pri izvedbi izobraževanj in seminarjev bi potrebovali dodaten mentorski kader. L. Selan 

predlaga, da bi sklicali sestanek vseh zainteresiranih strokovnih delavcev z 2. stopnjo 

usposobljenosti in tako našli dodaten kader, ki bi bil sodelovati pri organizaciji in izvajanju 

izobraževalnih programov.  

 

Odprt je še projekt Ocenjevanje Jahalnih šol, ki bi ga bilo nujno čimprej do konca dodelati. L. 
Selan pozove Tajdo Bosio in Miho Kovačiča, da do sedaj pripravljen program pregledata in 

dodelata, na naslednjem sestanku bi ga ponovno pregledali in dokončali. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 12.00 uri. 

 

 

 

Zapisnikar: Tajda Bosio 


