
ZAPISNIK 4. SEJE SLOVENSKE KONJENIŠKE AKADEMIJE 

 
 

Datum: četrtek, 18.02.2021 ob 20. uri 

Lokacija: na daljavo preko aplikacije Zoom 
 

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

Selan 

 

Dnevni red: 

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

2. Določitev izpitne komisije za sprejemne izpite – SD 1 

3. Razpis usposabljanja za naziv SD 2 

4. Pristojnosti SD v padoku – prilagoditev 

5. Pokal jahalnih šol 

6. Ocenjevanje jahalnih šol 
7. Razno 

 

 

Ad 1) 

Prisotni člani se strinjajo, da so glede na stanje epidemije razmere za izvedbo licenciranja še 

vedno negotove, a se ukrepi počasi sproščajo in je treba ponovno zagnati z licenciranjem 

povezane aktivnosti. 

Leda Selan pove, da se za organizacijo dresurnega dela s SSDJ pogovarja o izvedbi lani 
odpovedanega treninga mlajših kategorij z Remyem Bastingsom iz Nizozemske. Z njim je v 

stiku Barbara Begojev in bo javila, kaj se je možno dogovoriti. Glede na omejitve se bo pri 

prijavah dalo prednost tistim strokovnim delavcem, ki še niso opravili svojih obveznosti. 

Potekajo tudi pogovori z Majo Štukelj, ki predlaga, da bi seminar iz dresure za vse stopnje 

kadra naredili tako, da bi strokovne delavce pozvali, naj vnaprej pošljejo videoposnetke (svoje 

ali od svojih učencev) in postavijo vprašanja, na katere bi želeli odgovore – komentarje ali 

smernice za nadaljnje delo. Problem, ki lahko nastane, če se nihče ne bo hotel izpostaviti s 

težavami in ne bo dovolj gradiva za izvedbo seminarja. Glede termina se bo treba prilagoditi 
urniku sojenj Maje Štukelj, ki pa trenutno zaradi razmer še ni znan. 

Za izvedbo skakalnega dela se Tajda Bosio dogovarja z Gerfriedom Puckom, ki ima trenutno 

konje nastanjene v KC Celje in je najlažje dostopen. Zaradi zelo napolnjenega urnika 

tekmovanj je veliko odsoten, zato predlaga, da bi seminar izvedli med tednom. 

Glede na omejitve zbiranja oseb pri izvedbi seminarjev bo težko zagotoviti dovolj kapacitet za 
vse strokovne delavce, zato Leda Selan predlaga, da bi kljub dejstvu, da bi bil praktični seminar 

bolj zaželen, izvedli še en teoretični seminar na daljavo, saj tam lahko zagotovimo dovolj mest. 

Potekala je razprava o možnih temah. Ker ni bilo idej, je Leda Selan predlagala, da bi naredili 

predavanje, ki bi povezalo obe disciplini in tako omogočili udeležbo čim večjemu številu ljudi. 

Kot primerno in koristno temo se izbere Vsestransko delo s konjem, ki ga pripravi in izvede 

Leda Selan. Ta pozove prisotne, da razmislijo še o dodatnih predlogih. 



Sklep: Leda Selan za potrebe licenciranja kadra ko konca marca oz. v začetku aprila 

pripravi teoretično predavanje na temo Vsestransko delo s konjem, ki se ga izvede preko 

aplikacije Zoom. Vabilo se čimprej objavi na spletni strani KZS. Ostale aktivnosti se 

pripravlja naprej ob upoštevanju danih možnosti. 

Glede na razmere bo še vedno težko doseči potrebnih 12 LT predvsem za 2. stopnjo, saj 

nekateri še niso poslušali ničesar, čeprav so imeli možnost. Glede na to in na dejstvo, da so se 

jahalne šole zaradi ukrepov, ki so jim preprečevali delovanje, znašle v velikih težavah, se UO 

poda predlog, da se za leto 2021 število potrebnih licenčnih točk še dodatno zniža na 8. Tistim, 

ki so zbrali več LT, se presežek točk prenese v naslednje licenčno obdobje. 

Sklep: UO se poda predlog, da se število potrebnih licenčnih točk za leto 2021 zniža na 8, 

tistim, ki imajo presežek točk, se ta prenese v naslednje licenčno obdobje. 

Ad 2) 

Termina, razpisana za izvedbo prvega in drugega roka sprejemnih izpitov sta 6.3. in 12.4.2021.  

Za izvedbo izpitov se določi izpitna komisija v sestavi Franc Slavič, Dora Markun in Mihael 

Kovačič. V primeru, da je kdo od članov komisije mentor kateremu od udeležencev, ga v 

komisiji zamenja Leda Selan, ki bo na izpitu v vlogi organizatorja. Urnik skupin je potrebno 

ustrezno sestaviti. 

 

Sklep: Potrdi se izpitna komisija za prvi in drugi rok sprejemnih izpitov za SD1 v sestavi 

Franc Slavič, Dora Markun in Mihael Kovačič (Leda Selan pristopi kot dodatni član v 

primeru mentorstva).  

 

Ad 3) 

Treba je objaviti razpis usposabljanja za naziv Strokovni delavec 2 za obe smeri – dresuro in 

preskakovanje ovir. Del vsebin usposabljanja je skupen, posebne vsebine se bo izvedlo ločeno. 

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo v obe smeri, v tem primeru morajo izpolnjevati 

pogoje in opraviti vse potrebne obveznosti na obeh smereh v delu, ki je ločen po disciplinah. 

Obvezne vsebine za 2. stopnjo se izvede preko CVUŠ pri Fakulteti za šport. Kandidati se 

prijavijo direktno izvajalcu, na KZS pa dostavijo potrdilo o opravljenih izpitih. Prvi rok  
sprejemnih izpitov se izvede hkrati z drugim rokom za 1. stopnjo. V izpitni komisiji za 

kandidate za smer dresura morata biti vsaj dva sodnika za dresuro.  

 

Sklep: Objavi se razpis za usposabljanje za naziv Strokovni delavec 2, športno treniranje, 

Konjeništvo – dresura in Strokovni delavec 2, športno treniranje, Konjeništvo – 

preskakovanje ovir. 

 

Ad 4) 

Ker je usposabljanje za 1. stopnjo prestavljeno na jesen, je treba sklep glede pristojnosti 

strokovnih delavcev v padoku ustrezno prilagoditi. Točno vsebino se uskladi s SSPO. Treba je 

obvestiti zainteresirane, da se morajo v primeru, če želijo drugo leto brez težav opravljati svoje 
delo, v usposabljanje prijaviti že letos, ker usposabljanj naslednje leto ne bo. 

Še enkrat se pozove SSDJ, da pretehta možnosti, s katerimi bi preprečili delo neusposobljenim 

in nelicenciranim osebam v okviru tekmovalnega sistema KZS in tako zadostili zakonskim 

potrebam glede opravljanja strokovnega dela v športu. 



Sklep: S strani UO, SSPO in SKA potrjen sklep glede pristojnosti strokovnih delavcev v 

padoku se delno prilagodi zaradi zamika usposabljanja – vsebino se uskladi s SSPO. 

SSDJ se pozove, da pripravi predlog za omejitev nelegalnega opravljanja strokovnega 

dela v športu v okviru tekmovalnega sistema KZS. 

Ad 5) 

Člane KZS, zainteresirane za organizacijo in vključitev v tekmovanje za Pokal jahalnih šol se 

povabi na informativni sestanek, kjer se predstavi projekt. Letos se v okviru možnosti pripravi 

3 – 4 tekme, da se oceni, kolikšen je interes za izvedbo tovrstnih tekmovanj. Projekt se nato 

naprej razvija in lahko predstavlja pomemben del konjeništva, ki povezuje športno rekreacijo 

s tekmovalnim sistemom KZS. 

 

Sklep: Leda Selan pripravi dopis za člane KZS, s katerim se jih povabi k sodelovanju v 

projektu Pokal jahalnih šol. Za zainteresirane člane se pripravi sestanek, kjer se 

predstavi podrobnosti in sistem tekmovanja. 

Ad 6) 

Vprašalnik za ocenjevanje jahalnih šol in konjeniških centrov je pripravljen, treba ga je še 

dodelati v posameznih delih, nato pa ga preizkusiti še na primeru katere od manjših šol oz. 

centrov. Nato se objavi dopis, s katerim se člane KZS povabi k vključitvi v ocenjevanje.  

 

Sklep: Vprašalnik se praktično preizkusi na primerih, nato pa se člane KZS povabi k 

vključitvi v ocenjevanje. 

 

Ad 7) 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 21.30 uri. 

 

 

 

Zapisnikar: Leda Selan 


