PROGRAM DELOVANJA ZDRUŽENJA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA
SLOVENIJE V SEZONI 2020/21
Program delovanja ZUTS Slovenije bo tudi v drugi polovici mandata usmerjen v uresničevanje
postavljenih smernic in ciljev. Zaradi globokih vrzeli in vseh posledic COVID-a 19 je pred nami
zelo težko obdobje. Ker je šport v veliki meri odvisen od gospodarstva, so s tem pod velikim
vprašajem tudi realen obseg možnosti prihodnjega sodelovanja sponzorjev in opremljevalcev.
Čeprav ostajamo optimisti, je prav, da smo pripravljeni na vse, kljub temu pa bomo z
maksimalno znižanimi stroški naredili vse, da realiziramo zastavljeni program dela v naslednji
smučarski sezoni 2020/21:
1. SMUČARSKA STROKA;
A. Ravni delovanja Strokovnega sveta ZUTS Slovenije
Animacijsko rekreativna raven za potrebe množičnega športa; ZUTS
Slovenije ima trenutno s strani Akreditacijske komisije pri MIZŠ
potrjenih 16 novih programov usposabljanja 1. in 2. stopnje. Ob teh
bomo na interni ravni izvajali še tri dodatne programe usposabljanja
(Smučarski vodnik, Trener in Trener PRO alpskega smučanja). V okviru
vseh komisij ZUTS Slovenije bomo preko poletja pripravili strategijo
povečanja interesa mladih za strokovno delo na področju vseh pojavnih
oblik smučanja. Programi bodo usmerjeni v organizacijo internih tečajev
za Učitelje pripravnike, z namenom vzbuditve večjega interesa
srednješolske populacije za priključevanje Osnovnim organizacijam
ZUTS Slovenije in drugim društvom in klubom, ki se ukvarjajo s športno
dejavnostjo.
Tekmovalna raven za potrebe tekmovalnega športa; tesnejša
povezanost z disciplinami SZS (alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek
na smučeh in druge). Pomembnejše naloge v tem delu bodo izvajanje
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: Na tej ravni želimo
tudi v bodoče prispevati k dvigu števila smučarjev s posebnimi potrebami
in invalidov. Okrepiti želimo sodelovanje z Zvezo za šport invalidov
Slovenije – Para olimpijskim komitejem Slovenije, Zvezo slepih in
slabovidnih…idr. Pri Akreditacijski komisiji MIZŠ je v zaključni fazi
potrditev programa za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj para

alpskega smučanja. Program usposabljanja bomo v prihajajoči sezoni
izvedli za članice Nacionalne šole smučanja, ki bodo z usposobljenimi
učitelji pridobile uradni certifikat za delo z invalidi in z ljudmi s
posebnimi potrebami.
B. Strokovna literatura
Nova knjiga Slovenske šole alpskega smučanja je že pripravljena in bo
uradno izdana pred začetkom nove smučarske sezone 2020/21. 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 opremljena tudi s
posnetki vseh elementov šole smučanja, vse pa bo dostopno tudi preko
internetnih povezav in kot aplikacija za »pametne« telefone.
Nova knjiga Smučanje je igra bo temeljila na kreativnih metodah učenja
smučanja in bo del osnovne literature na kadrovskih tečajih.
V zaključni fazi je tudi priprava gradiva uradne šole smučanja prostega
sloga, posodobljena različica šole deskanja na snegu, teka na smučeh
ter nordijske hoje in teka ter rolanja in rolkanja.
C. Tečaji usposabljanja
Vse napore bomo vložili, da se Pravila o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu MIZŠ spremenijo v delu, ki predpisuje starostni pogoj
za pristop k usposabljanju.
Programi usposabljanja potekali po dogovorjenem sistemu kombinacije
programov na nacionalni ravni in internih programov usposabljanja na
ravni SZS-ZUTS Slovenije. V spodnji tabeli so prikazana nova
poimenovanja strokovnih nazivov na primeru alpskega smučanja:
NAVEDBA NA MK
ALPSKO SMUČANJE
Učitelj-pripravnik alpskega smučanja
STROKOVNI DELAVEC 1- ALPSKO SMUČANJE
Trener alpskega smučanja
STROKOVNI DELAVEC 2- ALPSKO SMUČANJE
Trener PRO alpskega smučanja
SMUČARSKI VODNIK
Smučarski vodnik
PARAALPSKO SMUČANJE

STROKOVNI NAZIV - MARS

NOVA NAVEDBA NA MK

UČITELJ PRIPRAVNIK ALPSKEGA SMUČANJA
STROKOVNI DELAVEC 1, ŠPORTNO TRENIRANJE, SMUČANJE-ALPSKO
TRENER ALPSKEGA SMUČANJA - 1. STOPNJA
STROKOVNI DELAVEC 2, ŠPORTNO TRENIRANJE, SMUČANJE-ALPSKO
TRENER PRO ALPSKEGA SMUČANJA - 2. STOPNJA

UČITELJ/PRIPRAVNIK ALPSKEGA SMUČANJA
UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA - 1.STOPNJA
TRENER ALPSKEGA SMUČANJA - 1. STOPNJA
UČITELJ/TRENER ALPSKEGA SMUČANJA - 2. STOPNJA
TRENER PRO ALPSKEGA SMUČANJA - 2. STOPNJA

SMUČARSKI VODNIK - 1. STOPNJA

SMUČARSKI VODNIK - 1. STOPNJA

STROKOVNI DELAVEC 1, ŠPORTNO TRENIRANJE, PARAALPSKO SMUČANJE UČITELJ PARAALPSKEGA SMUČANJA - 1. STOPNJA

Splošne teoretične vsebine bomo skladno z novim Zakonom o športu
potrebno še naprej organizirali in izvajali na nivoju NPŠZ. Zaradi
nenadne prekinitve sezone 2019/20, bomo del predavanj teoretičnih
vsebin morali izvesti v jesenskem času.
Še več pozornosti bomo namenili tudi kvaliteti izvedbe 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 (Strokovni delavec 2 – alpsko smučanje,
bivši program 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 pridobivanja ISIA licenc za vse, ki v
tujini delajo kot profesionalci.
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 organizacijsko
podoben dosedanjemu, pri čemer bo glede na potrebe in realne možnosti v
prihodnje potrebno:
SLO DEMO TEAM-u priključevati bivše tekmovalke in tekmovalce,
Postopno formiranje INTERSKI TEAM-a za Interski kongres v Leviju
(FIN) 2023,
iskanje možnosti za obojestransko ugodnejša pogodbena razmerja med
ZUTS Slovenije in člani SLO DEMO TEAM-a,
pogodbeno sodelovanje članov SLO DEMO TEAM-a z opremljevalci…
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.

2. MEDNARODNO SODELOVANJE
Na področju mednarodnega sodelovanje bodo v ospredju predvsem teme v povezavi z
veljavno direktivo EU in aktivnostmi v okviru združenja INTERSKI. Krepitev
sodelovanja s državami, v katerih večinoma poučujejo naši učitelji smučanja bo
usmerjena k:
še boljšim odnosom z Italijo in njeni deželami; možnost učenja z
licenco IVSI; z deželo FJK imamo sklenjen uradni dogovor, z ostalimi
deželami pa morajo dogovori glede ureditve statusa slovenskih
učiteljev smučanja in pogojev za delo biti realiziran najkasneje do
konec meseca oktobra 2020.
pogoje glede direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij; pogoji
za pridobitev profesionalne kartice C.T.T. ostajajo enaki (najvišji
strokovni naziv, opravljen EU tehnični test in EU test varnosti),
organizacija Eurotest tekmovanj; Krvavec, trening in tekma v aprilu,
2021,
aktivnostim znotraj združenj IVSS, kjer smo pridobili mesto v
predsedstvu (dr. Rado Pišot), IVSI in ISIA, kjer je član
predsedstva Sandi Murovec. 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).
Aktivna vloga pri organizaciji izvedbe SPE Balkan ski kongresa na
Rogli, v mesecu decembru 2020,
Aktivno sodelovanje pri usposabljanju trenerjev v tujini…
3. POSODOBITEV POSLOVNIKA IN PRAVILNIKOV ZUTS SLOVENIJE, Glede
na nekatere posebnosti organizacijskega dela v primerih epidemij so potrebne dopolnitve
obstoječega Poslovnika od delovanju ZUTS Slovenije. Na podlagi novo potrjenih
programov usposabljanja bodo potrebne tudi določene prilagoditve Pravilnika o
organizaciji in poteku tečajev usposabljanja, Pravilnika o delovanju DIK in nekaterih
drugih pravnih aktov ZUTS Slovenije.
4. PROMOCIJA SMUČARSKEGA ŠPORTA
Pri promociji smučarskega športa bodo v naslednjem obdobju prioritetne aktivnosti, ki so
se v preteklosti v našem prostoru in času, upoštevajoč dano situacijo, pokazale kot najbolj
učinkovite. Zato so v nadaljevanju navedena naslednja področja:
SLO DEMO TEAM Facebook in Instagram; v javnosti smo na
socialnih omrežjih že pomembno prisotni, a bomo v prihodnje še
korak več poskušali narediti z razširitvijo mreže naših prijateljev in
sledilcev.
SLO DEMO TEAM YOU TUBE kanal; z objavami na našem You
Tube kanalu bomo v prihodnosti še dvigniti 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 bolje povezati starejšo in mlajše
generacije naših članov.
5. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI INŠTITUCIJAMI
Sodelovanje z različnimi institucijami ostaja pomemben del našega delovanja.
V tem pogledu sodita med najpomembnejše Olimpijski komite Slovenije 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, Gorsko reševalno zvezo, Planinsko zvezo
Slovenije 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 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.
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…
6. NADOMESTITEV PRELOŽENIH MEDNARODNIH DOGODKOV ZARADI
COVID-a 19
Zaradi predčasnega zaključka smučarske sezone 2019/20 v mesecu marcu, aprilu in maju nismo
mogli realizirati naslednjih mednarodno odmevnih dogodkov, ki jih bomo prestavili v začetek
nove smučarske sezone:
- 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.).

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…

dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije

v Ljubljani, 17. maja 2020

