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INFORMACIJE  O MOŽNOSTIH IZOBRAŽEVANJA 
JAHAČEV ISLANDSKIH KONJ 

 
DRIKS je član Konjeniške zveze Slovenije. 
Konjeniška zveza Slovenije (KZS), ki je pravna oseba in Slovenska konjeniška 
akademija (SKA), ki je bila ustanovljena za namene izobraževanja, imata priznan 
program izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport, po programih, ki jih 
priznava Mednarodna konjeniška federacija FEI. 
KZS izobražuje in izdaja potrdila jahač 1, jahač 2, ki so programi namenjeni učenju 
jahanja trihodnih konj. 
 
Islandski konji imajo poleg osnovnih, koraka, kasa in galopa  še tölt in lahko tudi pas. 
Ker je za jahača začetnika  težje jahati konja, ki ima štiri ali pet hodov,  kot pa le tri 
osnovne,  smo dodali v program izobraževanja tudi posebnosti  jahanja tölta in pasa. 
Ker ta dva lateralna hoda konji včasih kar sami izberejo, želimo o tem na kratko 
poučiti  učence in inštruktorje. Za učence začetnega tečaja jahanja islandskih konj, je 
dovolj le teoretično znanje ali inštruktorjev prikaz teh dveh hodov svojim učencem. 
Razlog, da tölt ne spada k osnovnemu nivoju šole jahanja je, da ta hod zahteva 
bistveno večjo stopnjo ravnotežja pri konju in jahaču ter uskladitev jahačevih 
dejstev.  
V učenje jahanja na drugem nivoju že sodi tudi učenje tölta. Tölt je štiri takten 
lateralen hod, ki se od začetka do ponovitve ciklusa gibanja nog odvije v osmih fazah 
in je naraven hod islandskih konjev. Šele, ko je jahač uravnotežen in ima dovolj 
občutka za sedež in dejstva, se lahko uči jahanje tölta. 
Učenje jahanja letečega pasa ne sodi niti v drugi nivo učenja jahanja, saj sodi v učni 
program za tekmovalne jahače. 
DRIKS (društvo rejcev islandskih konj Slovenije) je zainteresirano, da čim več 
jahačev islandskih konj pridobi potrdilo o potrjenih jahačih. 
 
Konjeniška zveza Slovenije (KZS), Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju 
SKA) in DRIKS sta se dogovorili, da zainteresiranim jahačem islandskih konj 
omogočimo izobraževanje na nivoju jahač 1 islandskih konj, jahač 2 islandskih 
konj,  kot nadgradnjo jahača 1 in jahača 2 pri KZS 
 
DRIKS je izdelal in sprejel program izobraževanja jahač 1 islandskih konj in jahač  
2 islandskih konj, skladno s priznanimi usmeritvami izobraževanja pri FEIF in v 
sodelovanju z organizacijami islandskih konj v tujini, ki so prav tako članice FEIF 
(ÖIV-Avstrija, IPZV-Nemčija,…). 
Predpogoj nadgradnje za pridobitev naziva jahač 1 islandskih konj in jahač 2 
islandskih konj je, da jahač opravi izpit jahač 1 oziroma jahač 2 pri KZS. 
 
DRIKS: 
- vodi seznam jahačev z nazivi jahač 1 islandskih konj  in  jahač 2 islandskih  

konj, 
-        vodi seznam licenciranih jahačev, 
- vodi seznam inštruktorjev jahanja islandskih konj z veljavno licenco v Sloveniji 

pri KZS in pri DRIKSu, ki lahko izobražujejo zainteresirane po DRIKSovem 
programu jahač 1 islandskih konj in jahač 2 islandskih konj, 
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- podeljuje in podaljšuje licence inštruktorjem jahanja islandskih konj in  
tekmovalcem islandskih konj, 

- prodaja potrebne materiale za opravljanje izpita jahač 1 islandskih konj in 
jahač 2 islandskih konj, 

- hrani izpitne pole kandidatov (5 let), 
-     hrani dokumentacijo o opravljanju izpita jahač 1 islandskih konj in jahač 2 

islandskih konj, 
- daje informacije o možnostih izobraževanja zainteresiranim članom. 
 
DRIKS  ureja pogoje za pridobitev licenc jahačev in licenc inštruktorjev jahanja 
islandskih konj  s posebnimi pravilniki. 
Informacije za področje izobraževanja dobite pri referentu za izobraževanje. Evidence 
jahačev 1 in jahačev 2 islandskih konj in inštruktorjev jahanja islandskih konj z 
veljavno licenco hrani DRIKS. Prav tako bodo  podatki objavljeni na spletni strani 
DRIKS-a. 
 
Zainteresirani podatke izvajalcev programa za pridobitev naziva jahač 1 in jahač 2 
pridobijo pri KZS. 
 
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 
 
Jahač 1 islandskih konj in jahač 2 islandskih konj. 
 
Kandidat za opravljanje izpita jahač 1 islandskih konj in jahač 2 islandskih konj izbere 
inštruktorja jahanja islandskih konj in mu plača strošek tečaja po njegovem ceniku. 
 
Cena materialov pri DRIKSu za knjižico, izkaznico, izpit in diplomo za  opravljen  izpit 
jahač 1 islandskih konj (navedeno v ceniku DRIKS) 
 
Cena materialov pri DRIKSu za knjižico, izkaznico, izpit in diplomo za opravljen izpit 
jahač 2 islandskih konj (navedeno v ceniku DRIKS) 
 
Po 1.1.2013 bo uspešno opravljen izpit za jahača 1 in 2 islandskih konj pogoj za 
pridobitev tekmovalne licence za tekmovanja doma in v tujini. 
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