PROGRAM DELOVANJA ZDRUŽENJA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA
SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU OD 2018 DO 2022
V naslednjem mandatnem obdobju bo delovanje ZUTS Slovenije temeljilo na dosedanjih
smernicah in ciljih, ki so strnjeni v naslednjih petih sklopih našega delovanja:
1. SMUČARSKA STROKA;
A. Ravni delovanja Strokovnega svet ZUTS Slovenije
Animacijsko rekreativna raven za potrebe množičnega športa;
smiselna posodobitev programov usposabljanja in licenčnih
seminarjev skladno z novim Zakonom o športu. Glavni kriteriji za
prilagoditev obstoječih programov bodo dane možnosti in potrebe
terena, postavljeni normativi in zahteve Strokovnega sveta za šport
in Akreditacijske komisije pri MIZŠ ter mednarodni standardi za
pridobivanje licenc ISIA, IVSI in MoU. Na tej ravni si v prihodnosti
želimo predvsem več sodelovanja z vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami ter visokošolskimi zavodi.
Tekmovalna raven za potrebe tekmovalnega športa; tesna
povezanost s Strokovnimi sveti disciplin SZS (alpsko smučanje,
deskanje na snegu, tek na smučeh in drugi). Pomembnejše naloge v
tem delu bodo pomoč pri oblikovanju programov treninga različnih
kategorij tekmovalcev in postavitev etapnih ciljev programa treninga,
vsebinsko dopolnjevanje in organizacija programov usposabljanja za
trenerske nazive, skupno določanje vsebin za licenčne seminarje za
trenerje, sodelovanje s SLO DEMO TEAM-om pri vadbi elementov
tekmovalne tehnike, oblikovanje kriterijev potrebnih smučarskih znanj
tekmovalnih selekcij in drugo…
Delo z invalidi in z ljudmi s posebnimi potrebami: sodelovanje z
Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskim komitejem
Slovenije, Zvezo slepih in slabovidnih…idr. Marca letos je bil ob
pomoči Lions kluba in v in ZŠIS-POK realiziran prvi tečaj za
pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj paraolimpijskega
smučanja. Članice Nacionalne šole smučanja z usposobljenimi
učitelji bodo opravičene za pridobitev uradnega certifikata za delo z
invalidi in z ljudmi s posebnimi potrebami. Na tej ravni želimo tudi v
bodoče prispevati k dvigu števila smučarjev s posebnimi potrebami in
invalidov.
B. Strokovna literatura
Posodobljen učni načrt Šole alpskega smučanja je že pripravljen in
bo uradno izdan pred začetkom nove smučarske sezone 2018/19.
Vsebina hierarhije elementov šole smučanja je usklajena z našimi
najuspešnejšimi trenerji smučanja in del knjige bo namenjen tudi
vadbi tekmovalne tehnike smučanja. Elektronska verzija knjige bo
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opremljena tudi s posnetki vseh elementov šole smučanja, vse pa bo
dostopno tudi preko internetnih povezav in kot aplikacija za
»pametne« telefone.
Knjiga Smučanje je igra bo temeljila na kreativnih metodah učenja
smučanja in bo del osnovne literature na kadrovskih tečajih.
V načrtu je tudi priprava gradiva uradne šole smučanja prostega
sloga, posodobljena različica šole deskanja na snegu, teka na
smučeh ter nordijske hoje in teka.
C. Tečaji usposabljanja
Prilagoditev
programov
usposabljanja
dvostopenjskemu
sistemu usposabljanja ter vsebini in zahtevam novega Zakona o
športu in Pravilom o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu. Skladno z že narejenimi koraki v zadnji smučarski sezoni
bodo vsebine programov U1 in U2 združene v enoten program na
prvi stopnji (izvajalke OO-ZUTS), na drugi stopnji (izvajalec ZUTS
Slovenije) pa bo pripravljen program z učiteljsko trenerskimi
vsebinami, kot ga že imamo (U3). Po zagotovilih MIZŠ bodo na obeh
stopnjah usposabljanja na nivoju nosilcev usposabljanja možni
moduli glede na potrebe v praksi (npr. Učitelj paraolimpijskega
smučanja, Učitelj smučanja mlajših otrok, Smučarski vodnik…).
Splošne teoretične vsebine bo skladno z novim Zakonom o športu
potrebno izvajati na prvi in drugi stopnji usposabljanja. Po zagotovilih
predstavnikov MIZŠ bomo upoštevajoč postavljene kriterije
predavateljev ta del še naprej lahko organizirali in izvajali na nivoju
NPŠZ.
Pri tečajih usposabljanja v okviru večine komisij je še vedno prisoten
nekoliko mačehovski odnos pri opravljanju obvezne prakse.
Slednjo bo še naprej možno opravljati v okviru OO-ZUTS in članic
Združenja nacionalnih šol, pri čemer bo odgovornost licenciranih
mentorjev na praksi morala biti večja.
Še več pozornosti bo namenjene izvedbi tečajev za tuje govoreče
kandidate.
D. Licenčni seminarji
Licenčni seminarji za pridobitev licenc ZUTS in IVSI ostajajo v
domeni OO-ZUTS, izvedeni pa morajo biti skladno s postavljenimi
pravili in v navezi z regijskimi vodji.
Pri izbiri vsebin za pridobitev licence ISIA bomo še naprej izhajali iz
potreb terena in širjenju baze potrebnih znanj najvišje strokovno
usposobljenih strokovnih kadrov (U3). Pri pogojih za pridobitev
licence ISIA smo v preteklosti šli zelo nasproti vsem novim
kandidatom, ki lahko do omenjene licence pridejo že z začetkom
prihajajoče smučarske sezoni. Še naprej bo poskrbljeno za možnost
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pridobivanja ISIA licenc za vse, ki v tujini delajo kot profesionalci. Z
uvedbo vsebinskih modulov delamo na tem, da naj bi bili do
licence ISIA že v naslednjem letu bili upravičeni tudi kandidati z
usposobljenostjo novega enotnega programa (U2) na prvi stopnji.
Organizacija in izvedba licenčnih seminarjev za trenerje bo še
naprej potekala v tesni povezavi s strokovnimi sveti posameznih
disciplin in v terminih, ki bodo najprimernejši glede na obveznosti
trenerjev.
Športni pedagogi imajo po »ZOsn in ZOFVI« poklicno kompetenco
za vodenje skupin na snegu v okviru šol in zavodov, kjer so
zaposleni. Zavzemali se bomo, da v sodelovanju z ustreznimi
institucijami dosežemo in vzpostavimo najbolj smiseln način
obnavljanja in posodabljanja smučarskih znanj športih pedagogov.
E. SLO DEMO TEAM-a v okviru vseh komisij ZUTS ostaja podoben
dosedanjemu, pri čemer bo glede na potrebe in realne možnosti potrebno:
pridobiti čim večje število bivših tekmovalk in tekmovalcev, ki bi bili
pripravljeni delovati v SLO DEMO TEAM-u,
dvig odgovornost in spremljanja tečajnikov do konca usposabljanja,
iskanje možnosti za obojestransko ugodnejša pogodbena razmerja
med ZUTS Slovenije in člani SLO DEMO TEAM-a (dvig dnevne tarife
demonstratorjev skladno z danimi možnostmi, nagrada za poseben
prispevek posameznikov oz. skupine…),
povezovanje z najboljšimi opremljevalci in zagotavljanje najboljše
opreme za delo v ekstremnih razmerah…
F. Teoretični in praktični izpiti; sistem preverjanja praktičnega in teoretičnega
znanja kandidatov na izpitih v okviru vseh komisij ostaja enak dosedanjemu.
Bo pa potrebno narediti korak naprej glede medsebojne usklajenosti članov
DIK pri ocenjevanju ter povezanosti članov DIK z demonstratorji glede
zahtevanih kriterijev in znanj za pridobitev posameznih nazivov (skupne
priprave pred začetkom nove smučarske sezone). Pogoji za pridobitev
statusa člana DIK bodo ostali podobni kot so bili v preteklosti, bo pa potrebno
prenoviti Pravilnik o organizaciji in izvedbi tečajev usposabljanja ZUTS
Slovenije in Pravilnik o delovanju DIK. K lažjemu poteku izpitov in hitrejšemu
izračunu vnesenih ocen bi morda pripomogla uporaba tabličnih
računalnikov ali drugih tovrstnih pripomočkov.
2. MEDNARODNO SODELOVANJE
Na področju mednarodnega sodelovanje bodo v naslednjem mandatu v ospredju
predvsem teme v povezavi z veljavno direktivo »MoU« in z aktivnostmi v okviru
svetovnega združenja INTERSKI ter krepitev sodelovanja s sosednjimi državami, v
katerih večinoma poučujejo naši učitelji smučanja:
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posebna usmerjenost k še boljšim odnosom z Italijo in njeni
deželami; možnost učenja z licenco IVSI (dogovor z FJK in
ostalimi),
direktiva Memorandum of understanding (»MoU«); pogoji za
pridobitev profesionalne kartice »MoU« ostajajo enaki,
organizacija Eurotest tekmovanj; Krvavec, marec, 2019 in sva
nadaljnja leta prihajajočega mandata,
Ostajamo zelo pomemben vezni člen pri pogajanjih in
zagotavljanju kvalitete in standardov pri učenju smučanja na
področju JV Evrope.
prioritetno smo usmerjena v priprave na INTERSKI kongres v
Pamporovem (BG) in vse ostale aktivnosti znotraj združenj
IVSS, IVSI in ISIA. V vodstvu združenja ISIA imamo člana Sandija
Murovca, ob tem pa želimo v prihajajočem mandatu pridobiti tudi
katero od vodilnih mest v združenjih IVSI in IVSS. Še naprej bomo
aktivno vključeni pri izvedbi ISIA test tekmovanj za pridobitev
profesionalne »ISIA card«, ki postaja vse bolj uveljavljena na
svetovnem nivoju (izven EU). Glede na obseg in vsebino novih
programov usposabljanja si prizadevamo, da bi ob izpolnjenih
pogojih lahko nosilci ISIA nalepk bili tudi kandidati s prvo stopnjo
usposobljenosti (U2).
Aktivna vloga pri organizaciji SPE Balkan ski kongresa na Rogli,
leta 2020,
Aktivno sodelovanje pri usposabljanju trenerjev v Srbiji,
Kazahstanu, na Slovaškem, Kitajskem…
3. POSODOBITEV POSLOVNIKA IN PRAVILNIKOV ZUTS SLOVENIJE, novemu
Statutu SZS, Zakonu o športu in drugim pravno formalnim aktom, ki urejajo
usposabljanje in druga področja športa.
Uskladitev obstoječega Poslovnika od delovanju ZUTS
Slovenije s spremembami Statuta SZS. Temu bo sledilo tudi
uskladitev in prilagoditev ostalih sprejetih pravilnikov v okviru
ZUTS Slovenije (http://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti).
Dopolnitev in uskladitev vseh programov usposabljanja z
zahtevami Strokovnega sveta za šport RS in priprava novih
programov usposabljanja glede na potrebe posameznih komisij in
podkomisij ZUTS Slovenije. Na tem področju bo potrebno
ustrezno dopolniti tudi Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev
usposabljanja, Pravilnik o delovanju DIK…idr.
Kljub dejstvu, da je s članstvom MK-ZUTS že deloma urejeno tudi
zavarovanje ravnanja vsakega posameznika na smučišču, se
poraja problem zavarovanja odgovornosti pri vodenju in učenju
skupin na snegu. V tem pogledu bo potrebno našim učiteljem
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ponuditi ustrezno zavarovanje, saj je to tudi eden od ključnih
pogojev za delov tujini.
Vloga svetovalca pravne stroke bo zagotovo tudi v prihodnje za
naše delo zelo pomembna.
4. PROMOCIJA SMUČARSKEGA ŠPORTA
Pri promociji smučarskega športa bodo v naslednjem mandatnem obdobju
prioritetne aktivnosti, ki so se v preteklosti v našem prostoru in času, upoštevajoč
dano situacijo, pokazale kot učinkovite. Zato so v nadaljevanju navedena naslednja
področja:
SLO DEMO TEAM Facebook stran; v javnosti smo na FB
omrežju sicer že prisotni, a bomo v prihodnje še korak več
poskušali narediti z razširitvijo mreže naših FB prijateljev
smučanja ter obveščanje le-teh o dogodkih, kjer bomo aktivno
prisotni.
SLO DEMO TEAM YOU TUBE kanal; na našem You Tube
kanalu je zabeležen vse večji obisk in število ogledov.
V prihodnosti bo potrebno bolje opredeliti tudi vlogo naših
veteranov (Borovcev), ki se že vrsto let redno dobivajo na
jesenskih srečanjih v Kranjski gori. V prihodnje želimo, da se nam
(ponovno) pridružijo in (ponovno) postanejo naši člani, kar bo
posledično še dodatno okrepilo našo pomoč pri lažji in pestrejši
izvedbi njihovih vsakoletnih srečanj.
K boljši prepoznavnosti slovenskih učiteljev smučanja –
Veliko časa je minilo odkar smo imeli kadrovske uniforme. Razlogi
za neenotno opremo Slovenskih učiteljev smučanja so dobro
znani, v bodoče bo zaradi lažje razpoznavnosti tako v tujini kot
doma moral vsak učitelj in trener smučanja na bundi imeti znak
učitelja smučanja.
5. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI INŠTITUCIJAMI
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, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Znanstveno raziskovalno
središče v Kopru, Center za rehabilitacijo Soča, Zveza slepih in slabovidnih
Slovenije, Združenje žičničarjev Slovenije in Združenje gorskih centrov
Slovenije, Inšpektorat za šport v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom in
drugimi, ki so tako ali drugače povezani z našim delom.
Nadaljevali bomo tudi sodelovanjem s Slovensko vojsko. Za
pripadnike SV bomo na področju alpskega smučanja tudi v bodoče
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izvajali tečaje usposabljanja, licenčne seminarje in zimovanja za
otroke pripadnikov SV na Pokljuki.
Pri kandidaturi za subvencije naših programov usposabljanj in
seminarjev si bomo še naprej prizadevali k sistematičnemu črpanju
sredstev ESS in MIZŠ in sicer predvsem na področju deficitarnih
smučarskih panog. Po zadnjih podatkih se bo projekt ESS nadaljeval
tudi v naslednji finančni perspektivi, pri čemer bo sredstva možno
koristiti vse do leta 2022.
Usposabljanje nadzornikov; Predvsem iz razlogov varnosti in
slabega opravljanja nadzorniškega dela na naših smučiščih, si bomo v
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ). Tako si bomo
prizadevali k boljši kvaliteti organizacije in izvedbe programov
usposabljanja nadzornikov na smučišču…
Strokovno delo želimo v še večji meri približati čim širšemu krogu potencialnih uporabnikov
(vrtci, osnovne šole, srednje šole…), pri tem pa moramo nujno upoštevati njihove temeljne
interese in možnosti za ukvarjanje s smučanjem. Z odpiranjem vedno novih možnosti si
bomo še naprej prizadevali k povečevanju delokroga strokovno usposobljenih in
licenciranih učiteljev smučanja v okviru OO-ZUTS.
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.
V preteklosti smo dokazali, da znamo in zmoremo. Zato je prav, da gremo naprej…

Blaž Lešnik

v Ljubljani, 20. aprila 2018
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