
Vabilo 
 

na 5. in zadnji del licenčnega seminarja za strokovni kader KZS za 
leto 2017 
 
Seminar bo potekal v soboto, 10. decembra 2016 v veliki predavalnici Fakultete za šport na Gortanovi ulici 22 v 
Ljubljani. V nadaljevanju sledi program seminarja in kratka predstavitev predavateljic. 
 
Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti (inštruktor, učitelj in trener). 

___________________________________________________________ 
 
Predavanje: 

Etika v konjeništvu 

Nataša Gorišek, univ. dipl. ing. zoot., državna sodnica KZS in FEI steward 

Pričetek ob 9. uri, trajanje 2 šolski uri (9.00 – 10.30) 
 
S konji sem povezana že od mladosti. Vrsto let sem bila aktivna tekmovalka v preskakovanju ovir in dresuri, 
svoje zanimanje za konjeniški šport pa sem v vsem tem času nadgrajevala še kot uradna oseba. Že več kot 20 
let sem državna sodnica v preskakovanju ovir. Leta 2012 sem si pridobila naziv FEI mednarodni stevard Level 1 
v preskakovanju ovir in dresurnem jahanju, leta 2015 pa naziv FEI mednarodni stevard v preskakovanju ovir 
Level 2. 
Diplomirala sem na BF, oddelku za Zootehniko iz teme Prehrana športnih konj v konjerejskih centrih Slovenije. 
Svojo poklicno pot sem pričela na Centru za vzrejo in vzgojo jahalnih konj Grad Prestranek d.d., kjer sem bila 
vodja reje. Od leta 2001 sem redno zaposlena na Veterinarski Fakulteti, Kliniki za zdravstveno varstvo in rejo 
konj, kjer kot strokovni vodja za nekatere pasme konj opravljam različne naloge, vezane predvsem na 
selekcijsko delo v konjereji. 
Tema, ki jo bom predstavila, je v zadnjem obdobju precej »vroča«. Ne nanaša se le na tekmovanja in 
tekmovalce, temveč na vse, ki se s konji, konjeništvom in konjerejo ukvarjajo. Nanaša se na splošno dobro 
ravnanje s konji, vhlevljanje, krmljenje, metode vadbe, kovanje in opremo, transport, zdravstveno stanje, 
vadbeni prostor,… Osnova vseh pravil FEI-ja izhaja iz Pravil obnašanja (Code of Conduct) ki poudarjajo, da si 
morajo vsi, ki se s konji ukvarjajo, pridobiti najvišjo možno usposobljenost na svojem področju delovanja, saj bo 
le tako lahko »zagotovljeno dobro počutje konj«. 

 

 
Predavanje: 

Didaktična načela med poučevanjem jahanja 

Petra Nikolič, univ. dipl. pedagog-andragog, inštruktorica jahanja KZS 

Pričetek ob 10.45, trajanje 2 šolski uri (10.45 – 12.15) 
 
Konji so moja strast že več kot 20 let, opravljene imam tri tekmovalne licence, dresurno, preskakovalno in 
endurance, trenutno vso svojo energijo posvečam poučevanju jahanja in vodenju šole jahanja v Zasavju. 
Moja poklicna pot se je začela na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za pedagogiko in 
andragogiko, kjer sem sodelovala v različnih raziskovalnih projektih. 
Med izdelavo svojega diplomskega dela sem dobila možnost, da svoje strokovno znanje s področja pedagogike, 
andragogike in didaktike povežem z znanjem o konjih in raziščem nekaj, kar spada med pomembne vidike moje 
poklicne in zasebne poti. Da bi lahko čim bolj uspešno dobila vpogled v uspešnost poučevanja inštruktorjev 
jahanja, sem izbrala didaktična načela, ker gre za vodila, ki so vpletena v celoten učni proces, uporabljajo pa jih 
vsi, ki poučujejo, če se tega zavedajo ali ne. 



Didaktična načela so temeljna vodila in priporočila za vzgojno-izobraževalno delo. Učitelju ne zapovedujejo, 
kako naj poučuje, temveč so mu v pomoč pri izvedbi in organizaciji učnega procesa. So smernice, ki se nanašajo 
na vse faze učnega procesa, od priprave, načrtovanja, do samega izvajanja in evalvacije. Na seminarju bom 
predstavila posamezna didaktična načela v povezavi s poučevanjem jahanja na konkretnih primerih; kako jih 
uporabljati, kje so zagate in kako jih rešiti. 

 

 
Predavanje: 

Predstavitev Kluba mladih rejcev 
Tekmovanja v vodenem jahanju 

Lea Jakoš, priznana rejka konj, idejni vodja in »birokratsko srce« kluba 

Vesna Rizman, inštruktorica jahanja KZS, idejni vodja in predsednica kluba 

Nina Korošec Mladenovič, inštruktorica jahanja KZS, desna roka pri izvedbi 

projektov in »organ pregona« v klubu 

Pričetek ob 13.15. uri, trajanje 2 šolski uri (13.15 – 14.45) 
 
Tri glavne akterke Kluba mladih rejcev konj bomo izpeljale predstavitev z naslednjo tematiko: 

• Začetek in pomen društva – zakaj in kako smo nastali, s kakšno problematiko smo se takrat srečevali, 
pomen Svetovnega prvenstva mladih rejcev 

• Mladi rejci danes – kakšna je naša vloga danes in kaj lahko ponudimo svojim članom 

• Tekmovanja v vodenem jahanju – namen in pravila tekmovanja, naši predlogi za izboljšave, pojasnitev 
bistva tekmovanja »Pimp my pony« 

• Načrti kluba v prihodnosti – delovanje in smernice sprememb 

 

 
Predavanje: 

Pomen vsestranskega šolanja mladih jahačev 
Pokal jahalnih šol – predstavitev idejnega projekta 
KZS/SKA 

Leda Selan, univ. dipl. ing. zoot, učitelj jahanja KZS – mentor 

Pričetek ob 15.00, trajanje 1 šolsko uro (15.00 – 15.45) 
 
V konjeništvu sem aktivna že od svojega desetega leta. Poleg še vedno aktivnega tekmovalnega udejstvovanja 
(v zadnjih letih predvsem v preskakovanju ovir, v preteklosti pa tudi v dresuri in vsestranski preizkušnji), 
poučevanja v šoli jahanja in treniranja tekmovalcev, sojenja na tekmovanjih v dresurnem jahanju in 
preskakovanju ovir, se v zadnjih letih aktivno ukvarjam tudi z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnega 
kadra pri Konjeniški zvezi Slovenije. Lahko rečem, da mi vse moje aktivnosti omogočajo kar celovit vpogled v 
stanje konjeniškega športa v Sloveniji. 
Prihodnost konjeništva je v naših najmlajših, zato je treba veliko pozornost nameniti pravilnemu pristopu in 
šolanju že v najzgodnejših letih. Izjemno pomembno se mi zdi, da se jahače od vsega začetka šola vsestransko, 
saj le tako lahko razvijejo vse svoje sposobnosti in kasneje postanejo uspešni športniki. 
V zadnjih letih se pri nas vse bolj razvija vodeno jahanje, kjer lahko že najmlajši jahači pokažejo, kaj znajo. Med 
tekmovanji v vodenem jahanju in bolj resnim, »pravim« športom pa je na voljo še nekaj prostora. Zato smo pri 
SKA začeli razvijati idejo, da se po vzoru uspešnih tujih praks v sistem vključi še dodatno ponudbo, ki lahko 
zapolni prazen vmesni prostor. Tako je pričel nastajati projekt Pokal jahalnih šol, ki ga bom predstavila v svojem 
kratkem predavanju. 


