
 
 
                     Ljubljana, 10.3.2016 
 

 
Razpis usposabljanja za naziv 

INŠTRUKTOR JAHANJA – ASISTENT 
 

Slovenska konjeniška akademija pri Konjeniški zvezi Slovenije razpisuje zbiranje prijav za 
udeležbo na usposabljanju novih strokovnih delavcev v športu za pridobitev naziva:  

 

Inštruktor jahanja – asistent (1. stopnja usposobljenosti) 

 
Program je potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in je usklajen s 
Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. KZS je edina pristojna ustanova za 
usposabljanje strokovnih delavcev v športu za konjeniške discipline, vključene v Mednarodno 
konjeniško zvezo FEI.  

Predmetnik programa za pridobitev naziva Inštruktor jahanja – asistent obsega minimalno 
70 ur predavanj in praktičnih vaj. 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 1. 
stopnji so lahko licencirani strokovni delavci z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti in potrjeno 
licenco KZS za leto 2016. Seznam licenciranih kadrov najdete na spletni strani www.konj-
zveza.si v meniju KZS/strokovni kadri z licenco KZS/inštruktorji, učitelji, trenerji. 

 

Pogoji za prijavo na usposabljanje so: 

starost najmanj 18 let, najmanj končana 3 letna poklicna šola, opravljen program KZS Jahač 2 
ter opravljen sprejemni izpit iz jahanja na nivoju E/A. 

Pred pristopom k sprejemnemu izpitu mora kandidat obvezno predložiti potrdilo nadzornega 
strokovnega delavca z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti o ustrezni pripravljenosti za pristop 
k programu. 

Kandidati, ki posedujejo ustrezno tekmovalno licenco (pogoji so navedeni v nadaljevanju 
razpisa) so delno ali v celoti opravičeni opravljanja sprejemnega izpita. 

!!! Pomembno opozorilo za kandidate!!! 

Sistem izobraževanja je spremenjen. Naziv »Inštruktor jahanja – asistent« (1. stopnja 
usposobljenosti) in eno leto športno pedagoških izkušenj pod nadzorom strokovnega delavca z 
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najmanj 2. stopnjo usposobljenosti sta pogoja za vpis v program usposabljanja 2. stopnje 
za naziv »Inštruktor jahanja«. Vsi kandidati, ki želijo pridobiti naziv Inštruktor jahanja (2. 
stopnja usposobljenosti), morajo torej obvezno najprej opraviti izpit na 1. stopnji. 

Usposabljanje za naziv Inštruktor jahanja (2. stopnja) bomo izvedli v letu 2017. 

Pisne prijave (priložena prijavnica) z dokazili o izpolnjevanju osnovnih pogojev morajo 
prispeti na naslov Konjeniške zveze Slovenije po pošti ali na fax (01) 434-72-65 najkasneje 
do 10. aprila 2016. Kandidati naj priložijo še posebno prijavnico z označenim rokom 
sprejemnega izpita, ki se ga nameravajo udeležiti. 

Usposabljanje bo izvedeno, če se bo prijavilo oziroma uspešno opravilo sprejemni izpit vsaj 
25 kandidatov. Kotizacija za enkratno opravljanje sprejemnega izpita, teoretično 
usposabljanje, vsa gradiva in opravljanje zaključnega izpita iz teorije in poučevanja ter največ 
dva popravna izpita 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 inštruktor-asistent. 
Preostali del kotizacije bo potrebno plačati pred pričetkom jesenskega dela usposabljanja. 

 

Sprejemni izpit 

Za sprejemni izpit bodo razpisani trije roki: predvideni termini so petek, 6. maj 2016 
(osrednja Slovenija), nedelja, 12. junij 2016 (Štajerska) in ponedeljek, 26. september 2016 
(osrednja Slovenija ali Štajerska). Točni termini in lokacije bodo natančno določene 
najkasneje sredi aprila glede na stanje prijav.  

Za pripravo na sprejemni izpit si morajo kandidati poiskati mentorja, ki mora preveriti in 
utrditi njihovo znanje in jim pred pristopom k izpitu izdati potrdilo o ustrezni pripravljenosti. 
Sprejemni izpit mora biti nujno, brez izjem (!), opravljen pred pričetkom jesenskih 
predavanj! Rok prijav za prvi termin je 24. april 2016. 

Vsebina sprejemnega izpita: 

• Jahanje osnovnih lekcij na nivoju E/A  
• Obvladanje različnih vrst seda 
• Jahanje prek kavalet v različnih hodih 

Naloga za izpit je v prilogi. 

Sprejemnega izpita ali njegovega dela so opravičeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

1. Kandidati, ki posedujejo A licenco v obeh disciplinah, so opravičeni opravljanja 
sprejemnega izpita v celoti. 

2. Kandidati, ki posedujejo najmanj A licenco v dresuri, so opravičeni jahanja dresurne 
naloge. 

3. Kandidati, ki posedujejo najmanj A1 licenco za preskakovanje ovir, so opravičeni 
jahanja v različnih vrstah seda in jahanja prek kavalet in manjših skokov. 

 

 



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 €). 

 

V kolikor imate glede navedenega kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih ur obrnite 
na pisarno KZS po mailu na kzs@konj-zveza.si ali po telefonu na 01/43 47 265 ali 041 654 
000. 

 

Športni pozdrav! 

 

Leda Selan 
Predsednica SKA 

 
Priloge: 

• prijavnica 
• prijavnica za sprejemni izpit 
• vsebina sprejemnega izpita 
• potrdilo mentorja  


