Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 24. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije je
Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije na svoji redni 24. seji dne 5. junija 2019
sprejel po predhodnem sprejemu na Zboru delegatov ZUTS Slovenije naslednji:
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN POTEKU PROGRAMOV USPOSABLJANJA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja organizacijo in potek programov usposabljanja strokovnih delavcev v
športu na področju smučanja.
2. člen
Nosilec programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju smučanja
v Republiki Sloveniji, je v okviru delovanja Smučarske zveze Slovenije - Združenja
smučarskih panog, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju
ZUTS Slovenije).
3. člen
ZUTS Slovenije izvaja naloge nosilca programov usposabljanja prve in druge stopnje.
V okviru programov se izvaja program za strokovni naziv »Strokovni delavec 1 –
športno treniranje
in Strokovni delavec 2 – športno treniranje«. Programi
usposabljanja se izvajajo za vse pojavne oblike smučanja (alpsko smučanje, deskanje
na snegu, smučanje prostega sloga, telemark smučanje, tek na smučah, smučarski
skoki in nordijska kombinacija, biatlon, smučanje po neorganiziranem smučarskem
prostoru), Nordijsko rolkanje in rolanje ter Nordijsko hojo in tek.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE TEČAJEV USPOSABLJANJA
4. člen
Tečaje za program usposabljanja prve in druge stopnje ter pripadajoče trenerske
tečaje za potrebe panog SZS organizira in izvaja ZUTS Slovenije.
Tečaji usposabljanja morajo biti organiziran v skladu s sprejetimi programi
usposabljanja v katerih so, ločeno za posamezne strokovne nazive, določene
praktične in teoretične vsebine, obvezna literatura ter obseg obravnavanja posameznih
vsebin.
Stroški obvezne literature so vključeni v kotizacijo. Vodja tečaja pred začetkom tečaja
v pisarni ZUTS dvigne literaturo za vse prijavljene kandidate.
5. člen
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, izključno za potrebe lastnega študijskega
programa, organizira in izvaja tečaje za program usposabljanja »Strokovni delavec 1
– športno treniranje in Strokovni delavec 2 – športno treniranje«, v skladu z določili
tega Pravilnika in sklenjeno pogodbo z ZUTS Slovenije.

6.člen
Tečaje za program usposabljanja »Strokovni delavec 1 – športno treniranje« lahko
organizirajo in izvajajo Osnovne organizacije ZUTS (v nadaljevanju OO-ZUTS) in
druge s strani ZUTS Slovenije pooblaščene visokošolske inštitucije s študijskimi
programi športa in v skladu z določili tega Pravilnika in sklenjeno pogodbo z ZUTS
Slovenije.
7. člen
OO-ZUTS, Fakulteta za šport in visokošolske inštitucije s študijskimi programi športa,
ki imajo sklenjeno pogodbo z ZUTS Slovenije izvajajo in organizirajo tečaje
usposabljanja pod naslednjimi pogoji:
• zagotovitev vodje tečaja s pridobljeno licenco za vodenje tečaja usposabljanja
za tekočo smučarsko sezono,
• zagotovitev licenciranih predavateljev teoretičnih vsebin in članov
demonstratorske vrste ZUTS Slovenije za izvedbo praktičnih vsebin,
• zagotovitev vsaj 10 članov s plačano članarino SZS-ZUTS v matični OO ZUTS,
• zagotovitev ustreznih vadbenih pogojev za izvedbo tečaja usposabljanja,
• pravočasna in ustrezno izpolnjena prijava organizacije programa usposabljanja,
• poravnane obveznosti do ZUTS Slovenije za tekočo smučarsko sezono.
8. člen
Ustrezni vadbeni pogoji obsegajo zlasti:
• ustrezne prostore za video-analize in posredovanje teoretičnih vsebin,
• ustrezne terenske in snežne pogoje za delo na snegu,
• ustrezno tehnično opremo, potrebno za realizacijo določenih učnih vsebin
(video kamera, predvajalnik video posnetkov, TV sprejemnik, prenosni
računalnik in projektor, vrtalka, prenosne radijske postaje, naprave za merjenje
časa, različni količki in ostali didaktični pripomočki),
• zagotovitev licenciranih predavateljev teoretičnih vsebin,
• zagotovitev ustreznih vadbenih skupin pri čemer število kandidatov na enega
demonstratorja ne sme biti večje od 10,
• zagotovitev izvedbe teoretičnega in praktičnega dela vsebin po možnosti v
enem v naprej določenem smučarskem centru.
9. člen
Na tečajih usposabljanja lahko skupine na snegu vodijo samo člani demonstratorske
vrste pri ZUTS Slovenije. V primeru polne zasedenosti članov demonstratorske vrste
se na podlagi predhodne odobritve vodje DIK in vodje komisije dodeli kompetenca za
izvajanje praktičnega dela tudi aktualnim članom DIK.
10. člen
Prijava in vpis v letni plan tečajev usposabljanja za prihajajočo sezono se izvaja
izključno preko pisarne ZUTS. Tečaje usposabljanja za prihajajočo sezono je potrebno
prijaviti do določenega roka.
Kasnejše prijave se ne upoštevajo, razen v primeru izrednih razlogov. Ti morajo biti s
strani organizatorja argumentirani v pisni obliki.

11. člen
Na podlagi pravočasno prejetih prijav sekretariat ZUTS Slovenije potrdi ali zavrne
prijavo in izda terminski plan izvedbe tečajev usposabljanja za tekočo sezono in o tem
obvesti organizatorje tečajev najkasneje do 15. decembra.
Sekretariat ZUTS zavrne prijavo v kolikor organizator ne izpolnjuje pogojev za
organizatorja tečaja usposabljanja. V primeru, da sekretariat v predlaganem terminu
posameznemu organizatorju ne more zagotoviti potrebnih demonstratorjev ali članov
državne izpitne komisije, o tem obvesti predlagatelja in mu predlaga drug termin.
12. člen
Organizator tečaja usposabljanja odgovarja za organizacijo in korektno izvedbo tečaja.
V ta namen je dolžan zagotoviti, da vodja tečaja usposabljanja, pred začetkom tečaja
preveri in uradno potrdi:
• da kandidati izpolnjujejo pogoje za pristop na tečaj
• da so kandidati dostavili ustrezna dokazila o vseh opravljenih obveznostih za
pridobitev predhodnih nazivov,
• da so kandidati poravnali vse finančne obveznosti udeležbe na tečaju.
Organizator je odgovoren tudi za ustrezen potek in realizacijo, tako teoretičnih, kot tudi
praktičnih vsebin tečaja usposabljanja. Organizatorjem, ki so izvedli tečaj
usposabljanja v nasprotju s tem pravilnikom lahko sekretariat zavrne prijavo
organizacije tečaja usposabljanja za naslednjo sezono.
13. člen
ZUTS Slovenije je dolžna organizatorju izročiti diplome pozitivno ocenjenih kandidatov,
ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje najkasneje v 14 dneh po prejetju ustrezno
izpolnjene dokumentacije posameznih kandidatov.
III. LICENCA ZA VODJO TEČAJA PROGRAMA USPOSABLJANJA
14. člen
Licenco vodje tečaja programa usposabljanja prve stopnje na obrazložen predlog
Strokovnega sveta ZUTS Slovenije potrdi Sekretariat ZUTS Slovenije ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
• kandidat mora imeti vsaj pet let praktičnih izkušenj kot »Strokovni delavec 2 –
športno treniranje«
• kandidat se mora udeležiti teoretičnega usposabljanja za licencirane
organizatorje usposabljanja za tekočo sezono,
• kandidat mora biti nosilec licence ISIA za tekočo sezono
• druge pogoje, ki jih za posamezno smučarsko sezono določi sekretariat ZUTS
Slovenije.
•
15. člen
Licenco vodje tečaja programa usposabljanja druge stopnje na obrazložen predlog
Strokovnega sveta ZUTS Slovenije potrdi Sekretariat ZUTS Slovenije ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:

•
•
•
•

kandidat mora imeti vsaj pet let praktičnih izkušenj kot »Strokovni delavec 2 –
športno treniranje«
kandidat se mora udeležiti teoretičnega usposabljanja za licencirane
organizatorje usposabljanja za tekočo sezono,
kandidat mora biti nosilec licence ISIA za tekočo sezono,
druge pogoje, ki jih za posamezno smučarsko sezono določi sekretariat ZUTS
Slovenije

IV. POGOJI ZA PRISTOP NA TEČAJE USPOSABLJANJA, UPOŠTEVANJE
PREDHODNO PRIDOBLJNEIH KOMPETENC IN OBVEZNA PRAKSA
16. člen
Pogoji za pristop na tečaj usposabljanja se določijo v Programu usposabljanja.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko na tečaj usposabljanja »Strokovni
delavec 2 – športno treniranje« pristopijo le kandidati, ki so člani ene od OO ZUTS
Slovenije, imajo potrjeno licenco za tekočo sezono in imajo plačano članarino v OOZUTS ter urejeno članstvo v SZS-ZUTS Slovenije (Modra kartica-ZUTS).
Organizator tečaja za program usposabljanja prve stopnje lahko pred začetkom tečaja
izvede preizkus znanja osnov smučarske tehnike in kandidate za katere meni, da ne
obvladajo ustrezno osnov smučarske tehnike zavrne.
17. člen
Predhodno pridobljene kompetence se, kandidatom za pridobitev strokovnega naziva
»Strokovni delavec 1 – športno treniranje in Strokovni delavec 2 – športno treniranje«,
upoštevajo v skladu z določili posameznega programa usposabljanja.
18. člen
Obseg obvezne prakse za pridobitev naziva v programu usposabljanja prve in druge
stopnje se določi v Programu usposabljanja.
19. člen
Kot potrdilo o opravljeni praksi se upošteva samo uradno verificiran dnevnik o
opravljeni praksi.
20. člen
Pravico do uradne verifikacije dnevnika opravljene prakse kandidatov za pridobitev
strokovnega naziva imajo licencirani mentorji OO-ZUTS.
V. IZVEDBA PREVERJANJA TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA ZNANJA
KANDIDATOV
21. člen
Teoretični del izpita se izvaja skladno s Programom usposabljanja in Pravilnikom o
Državni izpitni komisiji ZUTS Slovenije.
22. člen
Termin izvedbe preverjanja obvladanja teoretičnega znanja mora biti določen v skladu
z napovedanim potekom tečaja usposabljanja. Organizator je, skladno z razpisanim

terminom preverjanja teoretičnega znanja kandidatov, dolžan zagotoviti ustrezne
pogoje (predavalnica, nemoteče okolje,…).
23. člen
Kandidati, ki preverjanja teoretičnega znanja ne opravijo uspešno, imajo pravico do
ponovnega opravljanja izpita na podlagi določil v programu usposabljanja in v okviru
razpisanih terminov opravljanja (teoretičnih) izpitov pri ZUTS Slovenije.
24. člen
Praktični del izpita se izvaja skladno s Programom usposabljanja in Pravilnikom o
Državni izpitni komisiji ZUTS Slovenije.
Organizator je, skladno z razpisanim terminom preverjanja praktičnega znanja
kandidatov, dolžan zagotoviti ustrezne pogoje na smučišču.
25. člen
Kandidati, ki preverjanja praktičnega znanja ne opravijo uspešno, imajo pravico do
ponovnega opravljanja izpita na podlagi določil v programu usposabljanja in v okviru
razpisanih terminov opravljanja (praktičnih) izpitov pri ZUTS Slovenije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja za vse komisije v okviru ZUTS Slovenije.
27. člen
Zahtevane praktične izkušnje »Strokovni delavec 2 – športno treniranje« so izenačene
s praktičnimi izkušnjami, ki jih je kandidat pridobil kot Učitelj 3.
28. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev
usposabljanja sprejet 18. septembra 2008
29. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga po predhodnem sprejemu na Zboru delegatov ZUTS,
sprejme in potrdi IO SZS.

V Ljubljani, 5. junij 2019

predsednik IO SZS
Enzo Smrekar

