Poročilo o delu ZUTS Slovenije za sezono 2017/2018
Že vrsto let smo najštevilčnejše športno strokovno združenje v slovenskem prostoru, saj
v svojih vrstah združuje preko 3400 aktivnih učiteljev in trenerjev različnih smučarskih
panog. Osnovni cilji našega delovanja temeljijo na vzgoji kvalitetnega smučarskopedagoškega kadra ter na učinkoviti promociji različnih pojavnih oblik smučanja (alpsko
smučanje, deskanje na snegu, prosti slog, telemark, tek na smučeh…). Za
usposabljanje na področju različnih pojavnih oblik smučanja je v okviru ZUTS Slovenije
odgovorna Izobraževalno-promocijska vrsta (SLO DEMO TEAM). Poleg mednarodnega
sodelovanja ter usposabljanja in licenciranja je bil v preteklem letu poudarek tudi na
ustrezni medijski promociji, pri čemer je bila poleg televizije in tiskanih medijev v
ospredju tudi prisotnost na socialnih omrežjih…idr.
Realizacija smučarske sezone 2017/18
S pripravo na začetek smučarske sezone smo začeli že v spomladanskih mesecih, pri
čemer je bila v ospredju intenzivna komunikacija z bazo (OO-ZUTS) preko štirih regij
(CEN, VZH, ZAH in NPR). Ta je v preteklih letih prinesla mnoge pozitivne korake
naprej, zato so pred začetkom sezone po regijah potekali usklajevalni sestanki
(Dutovlje, Ljubljana…) glede prihodnosti delovanja ZUTS Slovenije.
V mesecu maju je bila v Državnem zboru RS potrjena zadnja različica novega Zakona o
športu. Po uveljavitvi novega Zakona smo začeli takoj delati na tem, da vsem
napovedanim spremembam prilagodimo tudi sistem usposabljanja strokovnih
smučarskih kadrov. Prehod iz prejšnjega trostopenjskega na nov dvostopenjski sistem
usposabljanja smo rešili z uvedbo t.im. modulov, ki so kandidatom z pridobljenim starim
programom U1 omogočali prehod na U2. Vsem novim kandidatom smo prav zaradi
sprememb Zakona omogočili neposreden pristop na U2, ki bo skladno z novimi
zahtevami učiteljem smučanja omogočal samostojno delo na področju učenja
smučanja.
Vse novosti so bile dodelane in predstavljene vsem udeležencem seminarja vodij
tečajev usposabljanja v mesecu oktobru v Zrečah, ob tem pa so bile vsem prisotnim
podane tudi nekatere druge novosti pri izvedbi usposabljanj in licenciranj v okviru ZUTS
Slovenije. Na seminarju v Zrečah je bilo prisotnih preko 130 udeležencev.
V smučarski sezoni 2017/18 smo si še naprej prizadevali spodbujati učinkovit razvoj
aktualnih načinov smučanja. Zavedamo se, da je ne glede na pojavno obliko
smučanja na prvem mestu vedno varnost in kvaliteta dela. Kar nekaj korakov naprej
smo naredili s sodelovanjem naših demonstratorjev z različnimi selekcijami in klubi tako
na področju alpskega smučanja, kot tudi ostalih smučarskih disciplin. Vsi vemo, da je
dobro tehnično znanje eden temeljev za uspeh na tekmovanjih. Zato je bilo v pretekli
sezoni sodelovanje z alpskimi disciplinami še intenzivnejše. S člani SLO DEMO
TEAM-a so bili v oktobru, novembru in v aprilu realizirani treningi z otroškimi in
mladinskimi ekipami (kamp tehničnih disciplin in kamp hitrih disciplin). V znak dobrega

sodelovanja je k sami izvedbi omenjenih kampov ZUTS Slovenije prispeval tako
kadrovsko (z demonstratorji) kot tudi finančno.
Kontinuiteta sodelovanja izvajanja programov usposabljanja in licenčnih seminarjev je
tudi v novi sezoni 2017/18 stekla uspešno. S strani Strokovnega sveta za šport pri vladi
RS imamo do leta 2019 akreditiranih skupno 42 programov usposabljanja in smo tudi v
tem pogledu v Sloveniji največji. V preteklih letih smo uspeli doseči, da naši kadri v
organiziranih seminarjih vidijo priložnosti in možnost obnove in pridobivanja novih znanj,
ki jih potrebujejo za kvalitetnejše delo v praksi. Z odpiranjem vedno novih možnosti smo
si prizadevali k povečevanju delokroga strokovno usposobljenih in licenciranih učiteljev
smučanja v okviru OO-ZUTS. Strokovno delo želimo v še večji meri približati čim
širšemu krogu potencialnih uporabnikov (šole, vrtci srednje šole…), pri tem pa
upoštevati njihove temeljne interese in možnosti za ukvarjanje s smučanjem.
Organizacija in izvedba tečajev usposabljanja ostaja naše osnovno poslanstvo. Pri
tečajih usposabljanja U1 in U2 smo poskušali še dvigniti raven organizacije kot tudi
strokovnega dela. Izvedba praktičnega in teoretičnega dela tečajev usposabljanja je
potekala v predpisanem obsegu in v skladu z vsemi sprejetimi normativi. Splošna
teoretična predavanja smo kot NPŠZ organizirali sami, kar se je že v preteklosti
izkazalo kot najboljša rešitev. V pretekli sezoni so bila realizirana predavanja v treh
terminih (december, februar in april), po potrebi pa bo v mesecu maju še en termin
predavanj.
Realizacija izvedenih tečajev usposabljanja v okviru vseh komisij ZUTS Slovenije je bila
zaradi sprememb Zakona o športu v sezoni 2017/18 nekoliko drugačna v primerjavi s
prejšnjimi leti. Natančnejša statistika izvedenih tečajev usposabljanja bo predstavljena
po končanju še zadnjih tečajev usposabljanja, ki bodo zaradi dobre in dolge zime
potekali še globoko v spomladanski čas. Pomemben poudarek je bil tudi na obveznem
opravljanju prakse bodisi v okviru članic Nacionalne šole smučanja in OO-ZUTS pod
nadzorom licenciranih mentorjev. Ker je smučanje v pretežni meri prostočasovna
dejavnost in ima vse več potencialnih udeležencev naših tečajev možnost smučati le
med vikendi, smo pri organizaciji tečajev usposabljanja organizatorjem ponudili možnost
opcijskega organiziranja (ne)strnjenih tečajev med vikendi.
V pretekli sezoni beležimo tudi rekordno število udeležencev na tečaju za pridobitev
strokovnega naziva U3 alpskega smučanja. Od skupno 60 udeležencev tečaja je bilo na
tečaju poleg udeležencev iz Slovenije, tudi 30 udeležencev iz Italije, Hrvaške in iz BiH.
Praktični del tečaja je potekal v mesecu februarju na Krvavcu in marca na Rogli.
Nadaljevali smo tudi sodelovanjem s Slovensko vojsko. Za pripadnike SV smo v
pretekli sezoni na področju alpskega smučanja izvedli tri premostitvene module in dva
licenčna seminarja za pridobitev mednarodne licence IVSI. Na področju deskanja na
snegu smo za potrebe Slovenske vojske izvedli licenčni seminar. V času zimskih
počitnic (druga polovica februarja) smo za otroke pripadnikov SV na Pokljuki organizirali
učenje smučanja pod vodstvom licenciranih učiteljev smučanja. Prav v kontekstu
sodelovanja s SV se znotraj SZS srečujemo vedno z istimi težavami, saj izplačila
izvajalcem tečajev smučanja trajajo predolgo.
Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva Trener PRO je potekal pod
vodstvom Stojana Puhalja, grega Koštomaja in Tomaža Šegule na Rogli v drugi polovici
meseca marca 2017. Poleg udeležencev iz Slovenije si bili prisotni tudi kandidati iz

Italije. V mesecu marcu smo bili aktivno vključeni v pripravo in soorganizacijo programa
usposabljanja Učitelj smučanja invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, ki je
potekal na Rogli v sodelovanju Paraolimpijskega komiteja Slovenije.
Licenčni seminarji: Skladno s prejeto strategijo delovanja ZUTS Slovenije so licenčni
seminarji za pridobitev licenc ZUTS in IVSI (alpsko smučanje, deskanje na snegu, prosti
slog…) glede na potrebe potekali znotraj OO-ZUTS ali na nivoju regij. Skupno je bilo v
sezoni 2017/18 izvedenih preko 50 licenčnih seminarjev vseh pojavnih oblik smučanja
ter nordijske hoje in teka. Ob navedenem so bili na področju odlično izvedeni
predsezonski in posezonski licenčni seminarji vseh pojavnih oblik smučanja.
SLO DEMO TEAM: Strokovno in kvalitetno delo demonstratorjev smo poskušali še
nadgraditi in preko OO-ZUTS v čim večji meri približati vsem našim strokovnim
smučarskim kadrom. Glede na medsebojne pogodbene obveznosti so bili vsi člani SLO
DEMO TEAM-a tudi ustrezno opremljeni s strani uradnih opremljevalcev ZUTS
Slovenije. V okviru vseh komisij ZUTS je v pretekli sezoni aktivno delovalo skupaj 42
članov SLO DEMO TEAM-a.
Še več poudarka smo namenjali tudi boljšemu stiku med člani DIK (Državna izpitna
komisija) in člani SLO DEMO TEAM-a. Temeljni cilj delovanja DIK ostaja objektiven in
poenoten način izvedbe ocenjevanj na kadrovskih izpitih. V tem pogledu želimo tudi
nadaljevati, ocenjevalni komisiji pa dopuščati avtonomnost znotraj ZUTS Slovenije.
Aktivno smo sodelovali v različnih projektih, s katerimi smo pripomogli k popularizaciji
smučarskega športa med mladimi in tudi starejšimi smučarji. Tako smo bili
soorganizatorji12 promocijskih demo dni za naše poslovne partnerje (svetovanje v
prodajalnah Intersport, promocijski demo dnevi na Rogli, Cerknem in Krvavcu, izvedba
Porsche interauto ski pokal, Telemachova šola smučanja in drugo).
Mednarodno sodelovanje: S svojo prepoznavnostjo smo bili v preteklem letu veliko
prisotni v mednarodnem prostoru. Naša prizadevanja so bila usmerjena v:
sodelovanje s Smučarsko zvezo Kazahstana in pripravo vsega potrebnega
za organizacijo in izvedbo usposabljanja trenerjev smučanja (Almaty-Shymbulak;
december 2017 in marec 2018),
uresničevanje projekta »MoU«, ki na področju EU ureja prost pretok
delovne sile reguliranih poklicev v posameznih članicah EU, med katerimi je tudi
poklic Učitelj smučanja,
sodelovanje z Italijo, Avstrijo, Hrvaško, BIH, Srbijo in Črno Goro, odpira pa
se tudi sodelovanje s Slovaško.
ZUTS Slovenije je bil soorganizator mednarodne konference SPE Balkan ski, ki je
potekala na Jahorini (BiH) v času od 15. do 19. marca 2018. Tam smo bili prisotni s
številnimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki, ob tem pa smo bili tudi najpomembnejši
organizatorji delavnic in nastopov v okviru »show« programa.
Novost v pretekli sezoni je bila uvedba priprav na Eurotest. Na pripravah je bilo prisotnih
55 kandidatov, potekale pa so konec meseca marca na Rogli (3 dni) in na Krvavcu (2
dni). Četrti SLO-Eurotest smo organizirali popolnoma samostojno na Krvavcu (3. april,
2018). Poleg postavljavcev časa iz SLO (2), FRA(1) in ITA (1) je mednarodno udeležbo
okrepilo 120 kandidatov iz različnih držav EU.

V sklopu usposabljanja za pridobitev najvišjega strokovnega naziv U3 smo v letošnji
sezoni v mesecu aprilu na Krvavcu in v Bad Gesteinu (AUT) pod vodstvo Marka
Bleiweisa uspešno realizirali tudi tečaj za pridobitev naziva Smučarski vodnik (»EUsecurity test« s 25 udeleženci). Po zahtevanih standardih reševanja v gorah sodimo
med najrazvitejše alpske narode, kar potrjuje tudi raven izvedenega tečaja.
V okviru mednarodnega združenja INTERSKI smo bili prisotni na kongresu in generalni
skupščini v Pamporovem (maj, 2017).
Državno prvenstvo kadrov ZUTS Slovenije (Cerkno; 8. februar, 2018): Z odlično
organizacijo Državnega prvenstva kadrov ZUTS se je letos izkazal organizator DUTS
Škofja Loka. Udeležilo se ga je preko 200 učiteljic in učiteljev smučanja.
Sodelovanje z različnimi institucijami ostaja pomemben del našega delovanja. V tem
pogledu sodita med najpomembnejše Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za šport,
ter Pedagoške fakultete v Mariboru, Ljubljani in Kopru, Slovenska vojska, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Slovenska vojska in drugi.
V pretekli smučarski sezoni smo v veliki meri okrepili našo dejavnost. Ob tem so naša
prizadevanja bila usmerjena tudi k sodelovanju s sponzorji in opremljevalci, ki so
nepogrešljivi za lažje in kvalitetnejše delovanje vseh komisij ZUTS-a. V smučarski
sezoni 2017/18 smo sodelovali s preko 30 domačimi in tujimi poslovnimi partnerji,
pridobili pa smo tudi generalnega sponzorja Telemach. Z njihovo pomočjo so bile in
bodo tudi v bodoče finančno podprte vse priprave vseh komisij, ki delujejo v okviru
ZUTS Slovenije, pa tudi izdaja različne literature in drugi stroški, povezani s strokovnim
delom. V ta namen želimo v prihodnosti na bazi obojestranske koristi zagotoviti še več
finančne pomoči sponzorjev, ki skozi našo pojavnost na terenu, v medijih, izdano
literaturo in druge vidijo dobro promocijo za svoja podjetja. Kot promotor SLO DEMO
TEAM-a je v pretekli sezoni z nami sodeloval Bojan Križaj, sicer pa sodelujemo tudi z
drugimi znanimi osebnostmi iz športa, zabave, kulture in drugih področij. K boljši
mobilnosti in lažjemu opravljanju našega poslanstva je v veliki meri prispevalo tudi
sponzorsko vozilo Audi (Porsche Verovškova).
Pravno formalni akti: na področju zakonodaje smo v preteklem letu aktivno sodelovali
pri oblikovanju predloga novega Zakona o športu. Ta je sedaj v fazi potrjevanja in
sprejemanja v Državnem zboru RS. Veliko je bilo narejenega tudi na področju internih
aktov in pravilnikov ZUTS Slovenije.
Zaključek poročila
Odpirajo se novi mednarodni trgi. V tem času je aktualna predvsem Kitajska,
Kazahstan, Slovaška... Slednje je tudi razlog za krepitev dejavnosti ZUTS Slovenije. V
pripravi je nekaj dogovorov o bodočem sodelovanju, ki temeljijo na podpisanem
memorandumu o meddržavnem sodelovanju med LR Kitajsko in Slovenijo na področju
športa (junij, 2016). Našo dejavnost skušamo še bolj razširiti tudi v državah, s katerimi
že sodelujemo.

Zdi se, da najhujši časi gospodarske krize postajajo preteklost, a kljub temu nam
varčnost in previdnost ni ne bi smela biti odveč. Vedeti moramo, da lepote in radosti
našega športa kljub vsemu vendarle ostajajo enake. Še več – smučanje se razvija, s
tem pa so prav vsakomur, ki se podaja na sneg, ponujene vedno nove možnosti in
razsežnosti tega športa. Žal je tudi res, da je pravih smučarskih zanesenjakov pri nas
vse manj. Vzrokov za to je več, naša naloga pa je, da poskušamo narediti vse, da tudi v
vse težjih časih na smuči tako ali drugače spravimo tako rekoč slehernega Slovenca.
Kljub izdelani viziji in močni želji nam je jasno, da zastavljenih ciljev ne moremo
uresničiti brez konstruktivnega sodelovanja in podpore vseh, ki na terenu aktivno
prispevajo k boljšim časom smučarskega športa.
Sodelovanje ZUTS Slovenije z drugimi enotami SZS ocenjujem kot dobro. Z več kot
3400 člani predstavlja ZUTS največji del znotraj SZS, rezultati našega dela pa so
razvidni tudi iz poslovnega rezultata, ki žal ne more posebej ublažiti celotne finančne
situacije na SZS. Seveda si bomo prizadevali, da bomo v prihodnosti še boljši in
koristnejši v vseh pogledih.
dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije

v Ljubljani, 19. aprila 2018

