
 

 

 

Razpis usposabljanja za naziv 

INŠTRUKTOR JAHANJA  
 

 

Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje zbiranje 

prijav za udeležbo na usposabljanju novih strokovnih delavcev v športu za pridobitev 

naziva: 

 

Inštruktor jahanja (2. stopnja usposobljenosti) 
 

Program je bil potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in je 

usklajen s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.  

Spremembe nosilcev predmetov, predavateljev in odgovorne osebe javnoveljavnega 

programa usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva Inštruktor jahanja (2. stopnja 

usposobljenosti) pa so bile 17. 5. 2018 potrjene s strani Komisije za akreditacijo 

programov usposabljanj na področju športa in 22. 5. 2018 potrjene s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport.  

 

Konjeniška zveza Slovenije je edina pristojna ustanova za usposabljanje strokovnih 

delavcev v športu za konjeniške discipline, vključene v Mednarodno konjeniško zvezo 

FEI.  

 

Predmetnik usposabljanja za naziv »Inštruktor jahanja« obsega več kot 70 ur 

predavanj in vaj, ki so jih kandidati uspešno opravili na 1. stopnji usposabljanja, ter 

preko 90 ur predavanj in vaj po predmetniku za inštruktorje jahanja.  

 

Usposabljanje bo potekalo jeseni/pozimi ob koncih tedna. Predavanja in vaje bodo 

izvajali strokovnjaki iz športne in veterinarske stroke ter strokovni delavci KZS z 

najmanj 3. stopnjo usposobljenosti. Pri praktičnem usposabljanju –pripravi kandidatov 

na sprejemni izpit bodo sodelovali mentorji KZS.  

Mentorji za usposabljanje na 2. stopnji so lahko licencirani strokovni delavci z 

najmanj 3. stopnjo usposobljenosti in potrjeno licenco KZS za leto 2018.  

Seznam licenciranih kadrov najdete na spletni strani www.konj-zveza.si v meniju 

KZS/strokovni kadri z licenco KZS.  
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Pogoji vpisa 

• Starost najmanj 19 let.  

• Najmanj 3 - letna poklicna izobrazba.  

• Opravljen izpit na 1. stopnji usposabljanja - Inštruktor jahanja-asistent. 

• 1 leto športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z 

najmanj 2. stopnjo usposobljenosti. 

• Potrdilo mentorja (3. stopnja usposobljenosti) o ustrezni pripravljenosti za 

pristop k programu (primerno znanje jahanja, športno pedagoške izkušnje na 1. 

stopnji). 

• Tekmovalna licenca najmanj kategorije L iz dresurnega jahanja in najmanj 

kategorije L iz preskakovanja ovir ali opravljen sprejemni izpit. 

 

Pisne  prijave z  dokazili  o  izpolnjevanju pogojev morajo prispeti na naslov 

Konjeniške zveze Slovenije najkasneje do 15. septembra 2018.  

 

Kotizacija  za  enkratno  opravljanje  sprejemnega  izpita,  teoretično usposabljanje,  

vsa gradiva in enkratno opravljanje zaključnega izpita iz teorije in poučevanja ter 

največ en popravni izpit znaša 450 €. 

Prvi del kotizacije v znesku 75 € mora biti plačan pred prvim pristopom k 

sprejemnemu izpitu na TRR št. 03100-1001904952 pri SKB banki, pri prijavi kot 

namen plačila obvezno navedite ime kandidata – usposabljanje inštruktorji. Preostali 

del kotizacije bo potrebno plačati pred pričetkom jesenskega dela usposabljanja. 

 

Sprejemni izpit  

 
Za sprejemni izpit sta razpisana dva roka:  

 Nedelja, 23. september 2018, v Ljubljani in v Mariboru. 

 Sobota, 6. oktober 2018, v Ljubljani in v Mariboru. 

 

Točne ure bodo razpisane in natančno določene glede na stanje prijav.  

 

Sprejemni izpit mora biti nujno opravljen pred pričetkom jesenskih predavanj! Rok 

prijav je 15. september 2018. 

 

Kandidati  lahko  sprejemni  izpit  opravljajo največ trikrat. Ob prijavi  kandidati  

plačajo 75 €. En poizkus je vštet v kotizacijo seminarja, morebitne naslednje poizkuse 

je treba plačati dodatno (vsakokrat 75 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vsebina sprejemnega izpita:  

 

1. Kandidati brez licence:  

a) Jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A (A4_18, ki jo najdete na spletni 

strani KZS) in parkurja kategorije E2 (80 cm – 8 ovir). 

 

2. Kandidati z licenco kategorije L ali več za dresurno jahanje in brez licence ali A 

licenco za preskakovanje ovir: 

a) Jahanje parkurja kategorije E2 (80 cm – 8 ovir). 

 

3. Kandidati z licenco kategorije L ali več za preskakovanje ovir in brez licence ali A 

licenco za dresuro:  

a) Jahanje razpisane dresurne naloge kategorije A (A4_18, ki jo najdete na spletni 

strani KZS). 

 

Praktičnega dela preizkusa so oproščeni kandidati s potrjeno tekmovalno licenco vsaj 

kategorije L v obeh disciplinah. 

 

Kandidat mora za pridobitev naziva »Inštruktor jahanja« uspešno opraviti vse 

predpisane praktične in teoretične izpite ter predložiti seminarsko nalogo s področja 

konjeništva, ki mora biti pozitivno ocenjena. Posamezni izpiti se ocenjujejo z opravil 

oz. ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku dveh let od 

zaključka rednega dela usposabljanja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ 

trikrat. 

 

V kolikor imate glede navedenega kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih ur 

obrnite na pisarno KZS po elektronski pošti  na kzs@konj-zveza.si ali po telefonu  na  

01/43 47 264 ali 041 654 000. 
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