Ljubljana, 13.10.2017
VSEM OSNOVNIM ORGANIZACIJAM ZUTS SLOVENIJE
ZADEVA: OBVESTILO O NOVOSTIH NA PODROČJU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN
LICENCIRANJA
Letos, natančneje 30.5.2017 (dan veljavnosti 24.6.2017) je bil v državnem zboru Republike
Slovenije sprejet nov Zakon o športu, ki uvaja spremembe tudi na področju strokovnega
usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Za razliko od starega (trostopenjskega), nov Zakon
uvaja dvostopenjsko usposabljanje. Ker prva stopnja (Učitelj 1) že po starem zakonu ni
omogočala samostojnega dela v športu, jo novi Zakon torej izključuje. To pomeni, da so potrjeni
programi usposabljanja veljavni do 24.6.2019 oziroma do vložitve novih programov.
ZUTS Slovenije bo zaradi navedene situacije v prehodnem obdobju – do vložitve in potrditve
novih programov usposabljanja - razpisoval le tečaje usposabljanja od naziva Učitelj 2 navzgor.
Program Učitelj 2 bo po novem združeval vsebine programa Učitelj 1 in Učitelj 2, skladno z novo
zakonodajo in prilagojenimi internimi pravili ZUTS pa bomo novo shemo organizacije tečajev
smiselno izvajali v okviru vseh komisij ZUTS Slovenije. Novim kandidatom za pridobitev strokovne
usposobljenosti bo tako omogočen neposredni pristop na program za pridobitev naziva Učitelj 2,
ki bo po obsegu predvidoma razdeljen na:
-

delo na snegu pod nadzorom demonstratorja (9 dni; izvajalke OO-ZUTS),
vsebine splošnega teoretičnega dela (4 dni; izvajalec ZUTS Slovenije),
vsebine specialnega teoretičnega dela (izvajalci OO-ZUTS),
videoanalize (izvajalci OO-ZUTS),
izdelava seminarske naloge,
obvezno prakso pod nadzorom licenciranega mentorja (12 dni; izvajalci OO-ZUTS in
članice Nacionalne šole smučanja ZUTS Slovenije),
praktični del izpita (1 dan; izvajalec ZUTS Slovenije),
teoretični del izpita (1 dan; izvajalec ZUTS Slovenije).

Kandidatom z že pridobljenim strokovnim nazivom Učitelj 1 bo pridobitev strokovnega naziva
Učitelj 2 omogočena na podlagi posebej določenih pogojev - predvidoma 4 dni praktičnega dela s
teoretičnimi predavanji in dodaten (1) izpitni dan.
S prehodom na dvostopenjski sistem usposabljanja bodo prenehale obstajati tudi najnižje licence
ZUTS. Tako bodo vsi, ki bodo skladno z novimi pogoji uspešno pridobili naziv Učitelj 2 pod
veljavnimi pogoji upravičeni do pridobitve mednarodne licence IVSI.

Natančnejše vsebine in pogoji za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj 2 (star program) nov program (predvidoma Vaditelj) ter pripadajočih licenc bodo predstavljene na predsezonske
seminarju za Vodje kadrovskih tečajev v Zrečah dne 10. novembra 2017 (razpis sledi). Ne glede na
določena odprta vprašanja, na katera vam (zaradi počasne implementacije novega Zakona na
odgovornem ministrstvu MIZŠ) še ne moremo odgovoriti, vas naprošamo, da glede priprav na
organizacijo seminarjev in tečajev usposabljanja delujete skladno z utečeno prakso in gornjimi
navodili.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.
S spoštovanjem,
Blaž Lešnik, predsednik in direktor ZUTS Slovenije
Priloge: dopis MIZŠ z dne 21. 6. 2017

