Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije
Poročilo o delu v sezoni 2019/20
Najštevilčnejše športno strokovno združenje v slovenskem prostoru je v pretekli smučarski še
povečalo število svojih članov - aktivnih učiteljev in trenerjev različnih smučarskih panog.
Osnovni cilji našega delovanja temeljijo na vzgoji kvalitetnega smučarsko-pedagoškega kadra
ter na učinkoviti promociji različnih pojavnih oblik smučanja (alpsko smučanje, deskanje na
snegu, prosti slog, telemark, tek na smučeh, nordijska hoja in tek, nordijsko rolkanje).
Zaradi znanih dejstev je letošnji del aktivnosti na snegu in nasploh trajal le do 15. marca.
S pripravo na začetek nove smučarske sezone smo začeli že v mesecu maju, skladno s
postavljenimi cilji pa 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 (Podnanos, Ljubljana…)
glede prihodnosti delovanja ZUTS Slovenije.
V mesecu oktobru in kasneje so preverbo in potrditev s strani Akreditacijske komisije MIZŠ
uspešno prestalo skupno 16 vloženih programov usposabljanja 1. in II. Stopnje SZS-ZUTS
Slovenije (Alpsko smučanje, Deskanje na snegu, Tek na smučeh, Prosti slog, Telemark, Biatlon).
Celoten sistem strokovnega usposabljanja smo prilagodili zahtevam novega Zakona o športu,
posledice tega pa se kažejo tako v pozitivni, kot tudi negativni smeri. Z uvedbo modulov smo
odlično izkoristili prehod na novi dvostopenjski sistem usposabljanja, kar se je odražalo v
izjemnem odzivu udeležencev modulov v preteklih dveh letih. Slednje je tudi razlog, da je bilo v
preteki sezoni število udeležencev na modulih bilo logično bistveno manjše. Izmed negativnih
posledic moramo posebej izpostaviti tudi zahtevo Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu, da lahko kandidati k strokovnemu usposabljanju pristopajo šele po dopolnjenem 18. letu
starosti in z dokončano najmanj 3 letno poklicno šolo. Na kratko, v preteklosti je kandidat k
tečaju usposabljanja lahko pristopil v 18. letu (kot je zapisano v Zakonu o športu), Pravila pa to
omejitev brez potrebe in razlogov dvigujejo na dopolnjeno 18. leto starosti, kar pomeni še
dodaten zamik in s tem v veliki meri tudi izgubo možnosti vključevanja mladih v strokovno delo
v klubih in OO-ZUTS.
V smučarski sezoni 2019/20 smo si še naprej prizadevali spodbujati učinkovit razvoj vseh
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 ter trenerji različnih starostnih
kategorij je bilo organiziranih več kampov za mlade tekmovalne selekcije. V znak dobrega
sodelovanja k sami izvedbi omenjenih kampov je ZUTS Slovenije prispeval tako kadrovsko (z
demonstratorji) kot tudi finančno.

Kontinuiteta izvajanja programov usposabljanja in licenčnih seminarjev je tudi v sezoni 2019/20
stekla uspešno. 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 OOZUTS. 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 smo poskušali še dvigniti raven organizacije kot tudi strokovnega dela. 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.
Izvedba praktičnega in teoretičnega dela tečajev usposabljanja je potekala v predpisanem obsegu
in v skladu z vsemi sprejetimi normativi. Splošna teoretična predavanja smo kot nosilec
usposabljanja izvedli v samostojni organizaciji.
V pretekli sezoni smo do prekinitve sezone predavanja splošnih teoretičnih vsebin realizirali v
mesecu januarju, preostala predavanja pa bodo realizirana bodisi on-line v juniju ali pa v
jesenskem času leta 2020.
STATISTIKA IZVEDENIH KADORVSKIH TEČAJEV USPOSABLJANJA ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2019/2020
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∑ vseh tečajev: 28
∑ vseh udeležencev: 246
∑ pripravnikov: 47
PRIPRAVILA: Maja Mohar
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Iz statistike izvedenih tečajev usposabljanja v sezoni 2019/20 je razvidno, da je v pretekli
smučarski sezoni zaznan zelo velik upad števila tečajev, kot tudi udeležencev na tečajih
usposabljanja. V primerjavi s sicer zelo uspešno lansko smučarsko sezono 18/19 je upad števila
tečajev in tečajnikov kar za dve tretjini. Kronološki razlogi za to so naslednji:
- Starostni pogoj iz Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu MIZŠ; dopolnjeno
18. leto in dokončana najmanj 3 letna poklicna šola za pristop k usposabljanju,
- Zmanjšano število modulov za pridobitev usposobljenosti U2 za kandidate strokovnimi
nazivi U1 iz preteklosti,
- Slabe zimske razmere v prvem delu smučarske sezone 2019/20 (december, januar in del
februarja),
- Prekinitev ustaljenega načina sodelovanja med SZS-ZUTS Slovenije in Fakulteto za
šport na področju strokovnega usposabljanja,
- Prekinitev smučarske sezone zaradi COVID-a 19.
Kljub vsemu v pretekli sezoni beležimo cca 85% realizacije sezone, saj smo velik del naših
aktivnosti vendarle realizirali pred neizbežnim koncem sezone 2019/20. K temu je velik del
prispeval tudi uspešno realiziran tečaj za pridobitev novega najvišjega strokovnega naziva II.
stopnje s skupno 50 tečajniki, od tega 35 kandidati iz tujine.
V sklopu sodelovanja z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijsko akademijo smo v
pretekli sezoni v prenovljeni obliki uspešno izvedli tečaj za nadzornike na smučišču. S
Slovensko vojsko smo imeli v načrtih več strokovnih usposabljanj in licenčnih seminarjev na
področju alpskega smučanja, deskanja na snegu in teka na smučeh. Licenčni seminar za tek na
smučeh je bil organiziran in izpeljan v drugi polovici meseca januarja 2020. Zaradi slabih
zimskih razmer v času zimskih počitnic (prva polovica februarja), kasneje pa zaradi
epidemioloških razlogov pa bomo usposabljanja poskušali realizirati v naslednji smučarski
sezoni. Zaradi predčasnega zaključka smučarske sezone 2019/20 so bile v mesecu marcu in
aprilu odpovedani še naslednji večji in mednarodno odmevni dogodki v organizaciji ZUTS
Slovenije:
- Sestanek upravnega odbora IVSI; 21. marec na Rogli; prestavljen na december,
- SPE Balkan ski, 22. do 26. marca na Rogli; prestavljena na december,
- Trener PRO alpskega smučanja, 26. do 30. marec 2020 na Rogli; prestavljen na
december 2020.
- Posezonski seminar za pridobitev profesionalne licence ISIA; Krvavec, 4. in 5. april
2020,
- Uradni trening in VSL Eurotest tekmovanje za pridobitev mednarodnega statusa C.T.T.
(bivši MoU), Krvavec, 6. in 7. april 2020,
- Mednarodni tečaj za pridobitev strokovnega naziva Vodnik smučanja; pogoj za
pridobitev statusa C.T.T.; Krvavec, 8. do 12. april 2020,
- Tečaji usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva I. stopnje v okviru OO-ZUTS;
skupno cca 25 tečajev usposabljanja v okviru vseh komisij ZUTS Slovenije,
- Organizirani kampi za mlajše kategorije – tehnične in hitre discipline; Krvavec, april
2020,
- Seminar za trenerje alpskega smučanja; konec maja, začetek junija,
- Druge akcije (Telemachov dan smučanja…idr.).
Skladno s prejeto strategijo delovanja ZUTS Slovenije je bilo v pretekli smučarski sezoni na
področju vseh pojavnih oblik smučanja realiziranih več licenčnih seminarjev za pridobitev licenc
ZUTS, IVSI in ISIA. Seminarji za pridobitev licenc ZUTS in IVSI so glede na potrebe potekali

znotraj OO-ZUTS ali na nivoju regij. Zaradi vseh navedenih razlogov pa je bilo v sezoni
2019/20 žal izvedenih manj licenčnih seminarjev.
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 46 članov SLO DEMO TEAM-a. V okviru priprav na
predsezonskem seminarju za pridobitev ISIA licence smo veliko poudarka 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 pa želimo tudi nadaljevati, ocenjevalni komisiji pa dopuščati
avtonomnost znotraj ZUTS Slovenije.
Svetovno priznana znamka SLO DEMO TEAM, ki je bila poleg mednarodno odmevnega
delovanja in strokovnega usposabljanja v preteklem letu zelo povezana s promocijo preko
različnih medijev in socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Youtube kanal Slovenia demo ski
team,…idr.). Odmevnost delovanja in promocije SLO DEMO TEAM-a iz leta v leto raste, kar je
razvidno tudi iz spodnjega poročila:

Facebook Demo team Slovenia
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Št. video objav
Št.objavljenih slik
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Odziv, komentarji in delitve
Št. sledilcev
Prirastek sledilcev
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1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
na dan 14.maj 2020
1.11.2019-14.5.2020
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1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
1.11.2019-14.5.2020
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1.11.2019-14.5.2020
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1.11.2019-14.5.2020
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na dan 14.maj 2020
1.11.2019-14.5.2020

Instagram Demo team Slovenia
Št. objav
Št. video objav
Št.objavljenih slik
Št. objavljenih Story-jev
Doseg objav
Doseg story-jev
Odziv, komentarji in delitve
Št. sledilcev
Prirastek sledilcev

Youtube Demo team Slovenia
Št. objav
Št. ogledov
Št. ogledanih ur
Št. sledilcev
Prirastek sledilcev

Aktivno smo sodelovali v različnih projektih, s katerimi smo pripomogli k popularizaciji
smučarskega športa med mladimi in tudi starejšimi smučarji. Tako smo bili soorganizatorji
promocijskih demo dni za naše poslovne partnerje (svetovanje v prodajalnah Intersport,
promocijski demo dnevi na Rogli, Cerknem in Krvavcu, izvedba smučarskega tekmovalna PIA
pokal 2020 z našim partnerjem Porsche Verovškova in drugo).

Realizirane aktivnosti SZS-ZUTS Slovenije v sezoni 2019/20:
- Usklajevalni sestanek s predstavniki AUT in ITA; Beljak, 15.9.2019,
- Predstavitev ekip SZS in SLO DEMO TEAM-a; Koper, 30.9. 2019,
- Seminar za vodje tečajev usposabljanja, člane DIK, demonstratorje in predavatelje v
okviru ZUTS Slovenije; Zreče, 18. 10. 2019,
- Sestanek komisije EU-C.T.T.; München, 21. 10. 2019,
- Regijski sestanki (Podnanos; 5.11.2019, Ljubljana; 28.11.2019…),
- Priprave SLO DEMO TEAM-a; Mölltal, 5. in 6. 12. 2019,
- Predsezonski seminar ISIA – Alpsko smučanje; Rogla, 7. in 8.12.2019,
- Svetovanje v Intersportovih prodajalnah; december 2019 in januar 2020,
- Predsezonski seminar ISIA – Deskanje na snegu; Sella Nevea, 21.12.2019,
- Mednarodni kalibracijski VSL test za pridobitev kompetenc okviru Direktive EU
(C:T:T); Kirchberg, 19-21 1. 2020,
- Uradni sestanki in priprave na kongres SPE Balkan ski; Rogla 15.1. in 7.2.2020,
- Smučarski pokal Porsche Inter Auto 2020; Rogla, 1.2.2020,
- Priprave SLO DEMO TEAM-a na nastope na SPE Balkan ski konferenci 2020,
- Državno prvenstvo ZUTS Slovenije; Rogla, 7.2.2020,
- Adria ski test; Krvavec, 10.2.2020,
- Uradni Intersportovi demo dnevi na slovenskih smučiščih (Rogla, Krvavec, Cerkno,
Kranjska Gora; december, januar in februar),
- Realizirani tečaji usposabljanja in seminarji v okviru vseh komisij; julij 2019 do marec
2020,
- Drugo…
Mednarodno sodelovanje: S svojo prepoznavnostjo smo bili v preteklem letu veliko prisotni v
mednarodnem prostoru. Naša prizadevanja so bila usmerjena v:
- reševanje problemov glede kompetenc dela slovenskih učiteljev smučanja z licenco IVSI
v deželah Italije, kjer to ostaja še nedorečeno,
- reševanje problemov zavarovanja odgovornosti pri vodenju in učenju skupin na snegu na
smučiščih v Italiji, kjer to še ni dorečeno,
- uresničevanje projekta »C.T.T.«, 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, Bolgarijo, Francijo, Švico, BIH, Srbijo, Črno Goro...
Sodelovanje z različnimi institucijami ostaja pomemben del našega delovanja. V tem pogledu
sodijo med najpomembnejše Olimpijski komite Slovenije 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.
Dosedanje dolgoletno in uspešno sodelovanje s Fakulteto za šport je bilo zaradi odločitev
vodstva Fakultete za šport zmanjšano na minimalno (ne)formalno raven. Od oktobra 2019
študenti FŠ v sklopu rednega opravljanja študijskih obveznostih pri predmetih Alpsko smučanje
(in deskanje na snegu) z vidika obsega in izvajalcev realiziranega študijskega programa žal niso
več upravičeni do neposredne možnosti za pridobitev strokovnih usposobljenosti. Obseg ur
praktičnega dela študijskega programa alpskega smučanja na FŠ je namreč v primerjavi z
obsegom praktičnega dela programa usposabljanja I. stopnje precej manjši. Kasneje je bilo s
predstavniki Študentskega sveta FŠ dogovorjeno, da se opravljen del obveznih vaj smučanja v
okviru FŠ študentom prizna tudi kot del opravljenih obveznosti za pridobitev strokovnega naziva
I. stopnje. Število priznanih in uspešno realiziranih obveznosti za pridobitev strokovnih

usposobljenosti je tako v primerjavi s prejšnjimi leti (cca 90 do 110 uspešnih študentov FŠ na
leto) z letošnjim letom tako padlo na skupno vsega 9 študentov FŠ!
Tudi v pretekli smučarski sezoni so bila naša prizadevanja usmerjena k sodelovanju s sponzorji
in opremljevalci, ki so nepogrešljivi za lažje in kvalitetnejše delovanje vseh komisij ZUTS-a. V
smučarski sezoni 2019/20 smo sodelovali s preko 30 domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Z
njihovo pomočjo so bile finančno podprte vse priprave vseh komisij, ki delujejo v okviru ZUTS
Slovenije, pa tudi izdaja različne literature in drugi stroški, povezani s strokovnim delom. Kljub
obetajočim se težkim časom želimo ta namen ohranjati v prihodnosti. Skozi našo pojavnost na
terenu, v medijih, izdano literaturo in druge lahko različna podjetja vidijo dobro promocijo za
svoja podjetja. Kot promotor SLO DEMO TEAM-a že vrsto let z nami sodeluje Bojan Križaj,
sicer pa sodelujemo tudi z drugimi znanimi osebnostmi iz športa, zabave, kulture in drugih
področij.
Zaključek poročila
Zavedamo se, da zaradi več kot dvomesečnega zastoja celotnega sveta najhujši časi šele
prihajajo. A vedeti moramo, da lepote in radosti našega športa kljub vsemu vendarle ostajajo
enake. Prav bi bilo, da jih doživi vsak, zato je naša naloga, da naredimo 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.
dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije

v Ljubljani, 17. maja 2020

