»PREDLOG«
Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 24. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije je
Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije na svoji redni…. . seji dne …………. 2020
sprejel po predhodnem sprejemu na Zboru delegatov ZUTS Slovenije dne 03. junij
2020 naslednji:
PRAVILNIK O SPREMEMEBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
ORGANIZACIJI IN POTEKU PROGRAMOV USPOSABLJANJA
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in poteku programov usposabljanja z dne ……………… se
črta besedilo 17. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Kandidatom, ki so aktualni ali bivši člani tekmovalnih selekcij in so skladno z uradnimi
evidencami Alpskih disciplin SZS tekmovali vsaj 2 leti v mladinski ali članski selekciji,
se prizna predhodna usposobljenost zato zadostuje, da so na praktičnem delu tečaja
po programu usposabljanja »Strokovni delavec 1-športno treniranje, prisotni vsaj
50%. Pri tem za njih kot pomembnejše veljajo vsebine, vezane na metodiko
poučevanja smučanja. Glede ostalih pogojev za pridobitev naziva so v celoti
izenačeni z ostalimi kandidati.
Kandidatom, ki so si na podlagi programa usposabljanja 1. stopnje, ki je veljal do
23.6.2017 pridobili strokovno usposobljenost Učitelj alpskega smučanja 1 in Učitelj
alpskega smučanja mlajših otrok, se prizna predhodna usposobljenost zato
zadostuje, da so na praktičnem delu tečaja po programu usposabljanja »Strokovni
delavec 1-športno treniranje, prisotni vsaj 50%. Pri tem za njih kot pomembnejše
veljajo vsebine, vezane na obvladanje tehničnih elementov šole smučanja. Glede
ostalih pogojev za pridobitev naziva so izenačeni z ostalimi kandidati.
Bivšim in aktivnim članicam in članom reprezentanc Slovenije po seznamu Alpskih
disciplin pri SZS, ki izpolnjujejo starostni pogoj, se prizna predhodna usposobljenost
zato se jim dovoli neposreden pristop na tečaj za pridobitev strokovne
usposobljenosti Športno treniranje – Alpsko smučanje – 2. stopnja, če so v
tekmovalni karieri v disciplinah (smuk, superveleslalom, veleslalom, slalom, super
kombinacija) dosegli manj kot 16 FIS točk. V primeru, da kandidat izpita ne opravi
uspešno, ne pridobi nobenega od strokovnih nazivov. Kandidati, ki pristopajo na tečaj
za pridobitev strokovne usposobljenosti Športno treniranje – Alpsko smučanje – 2.
stopnja pod zgoraj navedenimi pogoji, morajo predhodno opraviti izpit iz obveznih in
posebnih teoretičnih vsebin za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – Športno
treniranje – Alpsko smučanje.
Priznanje predhodne usposobljenosti se smiselno uporablja za reprezentante ostalih
panog - zvrsti smučanja, NHT in NRR, skladno s sprejetimi sklepi sekretariata ZUTS
Slovenije in sklepi strokovnih svetov disciplin deskanje na snegu, telemark smučanja,
smučanja prostega sloga, teka na smučeh in biatlona.

2. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga po predhodnem sprejemu na
ZUTS, sprejme in potrdi IO SZS.
V Ljubljani, _________________
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