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Na podlagi 22. člena Pravil Konjeniške zveze Slovenije je Upravni odbor Konjeniške zveze Slovenije 

na seji dne 15.12.1999 sprejel in na podlagi 22. člena Statuta KZS na seji 21.12.2011 in 22.5.2017 

spremenil naslednji 

 

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SLOVENSKE KONJENIŠKE AKADEMIJE 
 

 

I.  SPLOČNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja organizacijsko strukturo delovanja Slovenske konjeniške akademije ter določa 

programe usposabljanja in izobraževanja, ki jih izvaja Slovenska konjeniška akademija kot 

izobraževalni organ Konjeniške zveze Slovenije. 

 

2. člen 

 

Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju SKA) je strokovno izobraževalni organ Konjeniške 

zveze Slovenije, ki izvaja strokovno, razvojno in svetovalno delo na področju izobraževanja v 

konjeniškem športu. 

 

V ta namen SKA združuje strokovne delavce, licencirane pri KZS in jih vključuje v  proces 

izobraževanja kot svetovalce, predavatelje ali predlagatelje izobraževalnih programov. 

 

3. člen 

 

Strokovni delavci se po tem pravilniku štejejo tisti, ki po končanem izobraževanju v kateremkoli 

programu SKA in uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobijo javno listino ter imajo veljavno 

licenco KZS.  

 

Člani KZS se po tem pravilniku štejejo vse osebe iz 8. člena Pravil KZS, ki kot svojo dejavnost izvajajo 

tečaje jahanja in/ali šolanje in/ali treniranje svojih članov. 

 

4. člen 

 

SKA pri izdajanju veljavnih javnih listin uporablja žig KZS ter svoj žig v trikotni obliki vzpenjajočega 

konja. Žig SKA se lahko uporablja le skupaj z žigom KZS. 

 

5. člen 

 

Cilji SKA so: 

 omogočanje razvoja in doseganja čim višje ravni izobrazbe ter strokovnega dela na področju 

konjeniškega športa 

 razvijanje kvalitetnih izobraževalnih in izpopolnjevalnih programov ter seminarjev 

 omogočanje vključevanja v katerikoli izobraževalni program SKA  

 zagotavljanje pridobitve javno veljavnega poklica z nazivom zasebni športni delavec, ki se lahko 

pridobi po končanem izobraževalnem programu SKA, potrjenem s strani pristojnih institucij in 

ministrstva 

 zagotavljanje objektivnega ocenjevanja Članov KZS po enakih kriterijih in s tem odpiranje možnosti 

za kvalitetno ponudbo tečajev in učenja jahanja.  

 

6. člen 

 

V skladu z zastavljenimi cilji SKA opravljala zlasti naslednje naloge: 

 pripravlja programe in seminarje usposabljanja, izobraževanja ter izpopolnjevanja  

 organizira šolanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev  
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 podeljuje licence strokovnim delavcem in Članom KZS 

 izdaja strokovno gradivo in literaturo za potrebe usposabljanja in izobraževanja 

 vrednoti kvaliteto ponudbe Članov KZS in pogoje za izvedbo programov SKA 

 sodeluje s tujimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami za izobraževanje strokovnjakov na 

področju konjeniškega športa 

 skrbi za mednarodno izmenjavo strokovnjakov na področju izobraževanja v konjeniškem športu.  

 Za izvedbo izobraževalnih in izpopolnjevalnih programov se povezuje z domačimi institucijami 

(fakultetami in ministrstvi). 

 

 

7. člen 

 

Za kvalitetno izvedbo programov SKA sodeluje in se povezuje pristojnimi institucijami in ministrstvi. 

Notranja razmerja med SKA in pristojno institucijo ali ministrstvom, z natančno opredelitvijo 

programov, se določijo s posebno pogodbo ali drugim pravnim aktom. 

 

8. člen 

 

Dejavnost izobraževanja opravljajo predavatelji visokih šol, svetovalci in drugi strokovni delavci.  

 

Dejavnost licenciranja opravljajo strokovni delavci, licencirani pri KZS. 

 

 

II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

 

Predsednik 

 

9. člen 

 

SKA vodi in zastopa predsednik SKA, ki ga imenuje Upravni odbor KZS in za zakonitost dela odgovarja 

upravnemu odboru in skupščini.  

 

Za predsednika SKA je lahko imenovan, kdor ima 3. stopnjo strokovne usposobljenosti na področju 

konjeništva (učitelj ali trener jahanja) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na tej stopnji strokovne 

usposobljenosti. 

 

10. člen 

 

Predsednik opravlja naslednje naloge: 

 načrtuje in koordinira delo v SKA 

 pripravlja predlog delovnega načrta SKA in odgovarja za njegovo izvedbo 

 pripravlja program razvoja SKA 

 spremlja delo Sveta SKA in komisij 

 je član Sveta SKA in sodeluje pri sprejemanju njegovih odločitev 

 imenuje člane Sveta SKA 

 izdaja javne listine in podeljuje licence strokovnim delavcem in Članom KZS 

 pripravi poročilo za skupščino 

 opravlja druge naloge v skladu s pravili KZS, z zakoni in drugimi predpisi. 

 

11. člen 

 

Predsednik SKA lahko imenuje namestnika, ki opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik in ga 

nadomešča v njegovi odsotnosti.  

 

 

Svet  SKA 
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12. člen 

 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju izobraževanja in licenciranja ter strokovno pomoč pri 

sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov,  predsednik SKA imenuje Svet SKA. 

 

Kot član Sveta SKA je lahko imenovan, kdor ima 3. stopnjo strokovne usposobljenosti na področju 

konjeništva (učitelj ali trener jahanja) in vsaj 5 let delovnih izkušenj na tej stopnji. 

 

 

13. člen 

 

Seje Sveta SKA lahko sklicuje predsednik SKA. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj enkrat na 

četrtletje. 

 

14. člen 

 

Pristojnosti Sveta SKA so: 

 sprejema programe za usposabljanje in izobraževanje po veljavnih programih SKA 

 sprejema kriterije in programe za izvedbo licenciranja  

 sprejema programe za izobraževalne in izpopolnjevalne seminarje 

 sprejema kriterije za ocenjevaje kvalitete Članov KZS 

 sprejema vsakoletni proračun za izvajanje nalog SKA in nadzoruje porabo namenskih sredstev  

 potrjuje učbenike in ostalo strokovno gradivo za izobraževanje 

 določa predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge 

 določi organizacijo izvajanja seminarjev in programov  

 imenuje strokovne delavce, ki izvajajo izobraževanje in licenciranje 

 organizira usposabljanje in izobraževanje po veljavnih programih SKA 

 pripravlja gradivo za učbenike in ostalo literaturo 

 povezuje se s pristojnimi institucijami (fakultetami) in ministrstvom zaradi uskladitve in izvedbe 

izobraževalnih programov 

 pripravlja kataloge znanj in izpitne pole 

 organizira seminarje za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev  

 vodi evidenco licenciranih strokovnih delavcev 

 predlaga strokovne delavce, ki izvajajo licenciranje strokovnih delavcev 

 pripravlja predloge kriterijev za ocenjevanje kvalitete Članov KZS 

 ocenjuje Člane KZS in pripravi poročilo ter poda predsedniku SKA predlog za podelitev licence 

pozitivno ocenjenemu Članu KZS 

 Članom KZS z licenco podeljuje enotne zunanje znake za označitev kvalitete (zastava, tabla z 

oznako kvalitete) 

 izvaja promocijo ocenjenih in licenciranih Članov KZS 

 predlaga strokovne delavce, ki izvajajo licenciranje Članov KZS 

 nadzira delo strokovnih delavcev in Članov KZS 

 predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper Člana KZS, kjer ugotovi kršitve pravil KZS 

 opravlja druge naloge v skladu s poslovnikom in drugimi predpisi.  

 

 

Zbor sodnikov 

 

15. člen 

 

Naloge Zbora sodnikov v procesu izobraževanja: 

 pripravlja gradivo za seminarje sodnikov 

 pripravlja predloge za izobraževanje po veljavnih  programih SKA  

 predlaga vključevanje in sodelovanje tujih in mednarodnih sodnikov na seminarjih 
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 posreduje informacije o tujih seminarjih 

 ocenjuje znanje in usposobljenost kandidatov za sodnika za katerokoli  kategorijo 

 pripravi delovni in finančni načrt zbora v okviru pristojnosti, ki jih ima v procesu izobraževanja 

 opravlja druge  naloge v skladu s poslovnikom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na izobraževanje.  

 

 

Zbor inštruktorjev, učiteljev in trenerjev 

 

16. člen 

 

Naloge Zbora inštruktorjev, učiteljev in trenerjev v procesu izobraževanja: 

 pripravlja gradivo za seminarje inštruktorjev, učiteljev in trenerjev 

 pripravlja predloge za usposabljanje in izobraževanje po veljavnih programih SKA 

 predlaga vključevanje in sodelovanje tujih trenerjev na seminarjih 

 posreduje informacije o tujih seminarjih 

 pripravi delovni in finančni načrt zbora v okviru pristojnost, ki jih ima v procesu izobraževanja 

 opravlja druge naloge v skladu s poslovnikom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na izobraževanje. 

 

 

III. PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

 

 

17. člen 

 

Veljavni programi usposabljanja in izobraževanja, ki jih izvaja SKA so: 

 

A / - osnovni program usposabljanja: 

 jahač 1 

 jahač 2 

 nadaljevalni program 

 

B / - strokovni izobraževalni program: 

1.  inštruktor jahanja 

 učitelj jahanja 

 trener jahanja 

 

C / - strokovno-organizacijski izobraževalni program: 

1.  sodnik jahanja  

2.  oblikovalec parkurja 

3.  komisar ( steward ) 

 

 

18. člen 

 

Izobraževalni program ima splošni in posebni del. 

 

Splošni del vsebuje: 

 ime programa za določen naziv 

 cilje izobraževanja 

 trajanje izobraževanja 

 pogoje za vključitev. 

 

Posebni del vsebuje: 

 predmetnik z obsegom ur 

 učni načrt, kjer se opredeli vsebina predmetov 

 kataloge znanj in izpitne kataloge. 
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19. člen 

 

Po končanem in uspešno zaključenem osnovnem programu usposabljanja, se pridobi osnovno znanje 

veščin jahanja in potrdilo o zaključenem programu.  

 

20. člen 

 

Po končanem in uspešno zaključenem strokovnem izobraževalnem programu se pridobi javno veljavna 

listina in licenca KZS z nazivom trener jahanja, učitelj jahanja in inštruktor jahanja.  

 

21. člen 

 

Po končanem in uspešno zaključenem strokovno-organizacijskem  izobraževalnem programu se pridobi 

javno veljavna listina in licenca KZS z nazivom sodnik jahanja, oblikovalec parkurja in komisar 

(steward ). 

 

Kandidati s pridobljeno strokovno-organizacijsko izobrazbo opravljajo svojo funkcijo v skladu s 

predpisi KZS in FEI. 

 

22. člen 

 

Strokovni delavec z javno listino, pridobljeno po zaključenem izobraževalnem programu SKA, ter 

veljavno licenco KZS ( usklajeno s kriteriji Olimpijskega komiteja Slovenije ) izpolnjuje pogoje za vpis 

v razvid zasebnih športnih delavcev ( opravljanje poklica ) pri ministrstvu, pristojnemu za šport. 

 

 

 

IV.  FINANCIRANJE 

 

23. člen 

 

SKA se financira: 

 iz javnih sredstev 

 iz sredstev KZS 

 iz prihodkov lastnih dejavnosti 

 s plačili za opravljanje storitev 

 iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov. 

 

 

24. člen 

 

Porabo javnih sredstev in sredstev KZS nadzoruje Nadzorni svet KZS. 

 

Namensko porabo sredstev nadzoruje Svet SKA. 

 

 

V.  PRENEHANJE SKA 

 

25. člen 

 

SKA preneha s prenehanjem KZS.  

 

 

VI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

26. člen 



6 

 

Z dnem sprejetja tega pravilnika prenehajo veljati Pravila Slovenske konjeniške akademije pri 

Konjeniški zvezi Slovenije, ki so bila sprejeta oktobra 1993. 

 

27. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor KZS. 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                  Predsednik KZS 

Bogomir Vnučec 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


