Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
3. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 2. septembra 2010 ob 17. 00 uri v sejni
sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, dr. Janez Pustovrh, Matija Stegnar, Franc Rojko,
Jure Gmajnar, Tomislav Omejec, Boštjan Božič, Zdravko Križaj, Aleš Špan, Uroš Martinšek, Robert
Aleš, dr. Rado Pišot
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Gmajnar, Miha Verdnik, dr. Milan Žvan, Aleksej Kuzmin, Božidar
Gjurin
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 2. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Predlog spremembe poslovnika o delovanju ZUTS Slovenije (Franc Rojko);
Predlog spremembe pravilnika o DIK ZUTS Slovenije (Franc Rojko);
Predlog spremembe pravilnika o organizaciji in poteku programov usposabljanja (Franc Rojko);
Priprave na INTERSKI 2011 (Milan Žvan);
Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
Priprave na redni letni zbor delegatov 9. september 2010 (Blaž Lešnik);
Razno.

Add. 1.
Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata in poprosil g. Grudna poda poročilo - pregled
zapisnika 2. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije. ter doda , da so vsi sklepi sekretariata ZUTS
realizirani.
g. Gruden člane sekretariata ZUTS Slovenije ob kratkem pregledu zapisnika pretekle seje obvesti, da so
vsi sklepi 2. seje sekretariata ZUTS realizirani, ter podal predlog predsedniku, da člani sekretariata
potrdijo zapisnik.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik dal članom sekretariata, da podajo pripombe na zapisnik. Ker le
teh ni bilo, je ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 2. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Po potrditvi zapisnika je g. predsednik predlagal, da se pristopi kar k 2. točki dnevnega reda.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 2. sejo in 3.
sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
V nadaljevanje je izpostavil kar nekaj aktivnosti oz. akcij, ki so bile oziroma bodo realizirane v prihodnje:
•
•
•

podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci ZUTS
Slovenije,
mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na novo sezono,
redni letni ZBOR DELEGATOV ZUTS Slovenije; 9. september 2010,
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•

organizacija 19. tradicionalnega teniškega turnirja dvojic ZUTS Slovenije v sodelovanju z SK
CAPRIS IN ŠD VITAS v Kopru, 11. September 2010
• Črpanje sredstev za subvencioniranje deficitarnih programov usposabljanja kot člani konzorcija
ESS pri MŠŠ se uspešno nadaljuje.
• Tečaji NHT (maj, junij, avgust, september),
• Kot pomembno dogajanje, ki se zelo dotika našega delovanja v zimski sezoni je omenil uvedbo
sistema licenciranja na smučiščih, ki se ga bo s pomočjo MŠŠ, Prometni inšpektorat, Inšpektorat
za šport…
• Prav tako bodo v letošnji sezoni ugledale luč sveta nove MK ZUTS, na kater hrbtno stran se bo
prilepilo licenco (ZUTS, IVSI, ISIA)
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3.
Pod to točko dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije je predsednik ZUTS Slovenije Blaž Lešnik
poudaril, da bo potrebno na rednem zboru delegatov ZUTS Slovenije v nekaterih členih delno spremeniti
in prilagoditi poslovnik o delovanju ZUTS Slovenije.
V nadaljevanju g. Rojko izpostavil dejstvo, da kot je že bilo napovedano v programu predsednika ZUTS
Slovenije dr. Blaža Lešnika predlaga, da se v obstoječem Poslovniku o delovanju ZUTS dopolni oziroma
spremeni sestava Sekretariata. Dopolnitev se nanaša na dva nova člana in sicer predstavnika sponzorjev
in predstavnika najštevilčnejše OO ZUTS, spremembe pa se nanašajo na ukinitev pravne komisije kot
stalnega delovnega telesa ZUTS. Pri dosedanjem delovanju se je pokazalo, da je nesmiselno da bi v okviru
ZUTS delovala samostojna pravna komisija, zato član sekretariata posledično ni več vodja pravne
komisije temveč pravni svetovalec ZUTS. Glede na navedeno je članom sekretariata podal Predlog
sprememb in dopolnitev Poslovnika o delovanju Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije v
naslednji vsebini:
1. člen
V poslovniku o delovanju Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki ga je zbor delegatov
sprejel na svojem zboru dne 9. Septembra 2010 se I. odstavek 20. člen spremeni in dopolni tako da se
glasi;
Sekretariat je izvršilni organ ZUTS Slovenije, ki ga sestavljajo:
• predsednik ZUTS Slovenije,
• podpredsednik ZUTS Slovenije,
• vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije,
• vodja državne izpitne komisije,
• vodja centralne regije,
• vodja zahodne regije,
• vodja vzhodne regije,
• vodja notranjsko-primorske regije,
• vodja združenja šol smučanja Slovenije,
• svetovalec za pravne zadeve,
• predstavnik sponzorjev,
• predstavnik najštevilčnejše OO ZUTS Slovenije,
• direktor ZUTS Slovenije,
• vodja referata na področju usposabljanja in izobraževanja za področje šolanja kadrov v RS pri ZUTS
Slovenije,
• sekretar ZUTS Slovenije.
2. člen
V I. odstavku 31. člena se črta 9 alineja »komisija za pravne zadeve«. Sedanja 10 alineja »državna izpitna
komisija« postane 9 alineja.
3. člen
Sedanji vodja pravne komisije nadaljuje svoje delo v sekretariatu kot svetovalec za pravne zadeve, nova
člana sekretariata (predstavnika sponzorjev in predstavnika najštevilčnejše OO ZUTS) potrdi na predlog
predsednika sekretariat.
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4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati z dnem, ko ga je sprejel Zbor delegatov in potrdil IO
Smučarske zveze Slovenije.
Na podlagi izpostavljenega je sekretariata ZUTS Slovenije soglasno sprejel sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagani predlog sprememb Poslovnika o delu ZUTS
Slovenije.«
Add. 4.
V nadaljevanju g. Rojko predstavi predlog spremembe Pravilnika o državni izpitni komisiji ZUTS
Slovenije:
PRAVILNIK O DRŽAVNI IZPITNI KOMISIJI ZUTS SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Državna izpitna komisija (v nadaljevanju DIK) je organ Združenja učiteljev in trenerjev smučanja
Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije), ki opravlja naloge ocenjevanja kandidatov na kadrovskih
tečajih, ki jih organizirajo organizatorji tečajev usposabljanja Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, na
izborih demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije ter kandidatov za nadzornike na smučiščih.
2. člen
DIK sestavljajo njeni člani in vodja. Vodjo DIK imenuje zbor delegatov ZUTS Slovenije na predlog
predsednika ZUTS Slovenije. Vodja DIK je po svoji funkciji član sekretariata ZUTS Slovenije.
Vodja DIK glede na potrebe kadrovskih tečajev za vsako tekočo sezono predlaga sekretariatu ZUTS
Slovenije v potrditev ustrezno število članov DIK. Vodja DIK lahko predlaga samo kandidate, ki
izpolnjujejo pogoje za člane DIK določene v tem pravilniku.
3. člen
Vodja DIK je odgovoren za prisotnost zahtevanega števila licenciranih ocenjevalcev na izpitih za
pridobitev strokovnih nazivov U1, U2 in U3 kot tudi na izborih za demonstratorske vrste ZUTS Slovenije.
4. člen
Naloge vodje DIK:
• spremljati novosti v razvoju tehnike in metodike učenja na področju posamezne smučarske discipline,
• pripraviti predlog programa dela DIK in licenciranja članov DIK za posamezno sezono,
• predlagati člane DIK za posamezno sezono,
• razporejati člane DIK na izpite, popravne izpite kadrovskih tečajev ter izbore demonstratorskih vrst,
• določiti predsednike izpitnih komisij,
• imeti stalen pregled nad potekom kadrovskih tečajev in izpitov,
• imeti pregled nad aktivnostmi in delovanjem DIK ter sprotno obveščati člane DIK o njihovih nalogah,
• predlagati potek izborov demonstratorskih vrst,
• ob zaključku vsake smučarske sezone pripraviti poročilo o poteku kadrovskih tečajev in izvedbi
izpitov in uspešnosti na izpitih.
5. člen
Pogoji za članstvo v DIK :
• starost 30 let,
• dokončana visokošolska izobrazba,
• vsaj 10 let praktičnih izkušenj kot licencirani učitelj smučanja III. stopnje,
• redno članstvo v eni od Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije,
• članstvo v demonstratorski vrsti v preteklosti ali profesionalna dejavnost na pedagoškem področju ,
• vsaj 5 let nosilec licence ISIA,
Navedeni pogoji veljajo za alpsko smučanje, smiselno pa se uporabljajo tudi za ostale discipline.
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6. člen
Kandidati za člane DIK, ki jih na predlog vodje DIK potrdi sekretariat, lahko opravljajo delo članov DIK
pod pogojem, da so pridobili licenco za tekočo smučarsko sezono.
7. člen
Pogoj za pridobitev licence:
• udeležba na licenčnem seminarju za predavatelje teoretičnih vsebin,
• udeležba na licenčnem seminarju za vodjo tečajev usposabljanja,
• udeležba na pripravah DIK,
• licenca ISIA za tekočo smučarsko sezono.
Licenco za člana DIK podeljuje sekretariat.
8. člen
Člani DIK morajo biti na izpitih oblečeni v uradno uniformo DIK, ki jo za vsako sezono na predlog
predsednika DIK potrdi sekretariat.
9. člen
Za ocenjevanje na izpitih za pridobitev strokovnega naziva U1, U2 in U3 so pristojni samo licencirani
člani DIK.
10. člen
Stroški dela članov DIK se obračunavajo v skladu z uradnim cenikom ZUTS Slovenije.
11. člen
Izpiti za pridobitev strokovnega naziva U1, U2 in U3 morajo potekati ločeno po stopnjah. Izpitne termine
in kraj opravljanja izpitov določi vodja DIK po predhodnem dogovoru z regijskimi vodji in vodjo
referata ZUTS.
12. člen
Člane DIK za vsak izpit določi predsednik DIK. Člani DIK delajo posamezno ali v komisijah.
13. člen
Člani DIK delajo posamezno na teoretičnih izpitih pri čemer lahko en član DIK ocenjuje največ
štiriindvajset kandidatov.
14. člen
Člani DIK delajo na praktičnih izpitih v komisijah.
Komisijo za pridobitev naziva U1 in U2 sestavljata predsednik izpitne komisije in član izpitne komisije.
Komisijo za pridobitev naziva U3 sestavljajo predsednik izpitne komisije in najmanj dva člana izpitne
komisije.
Komisija lahko na praktičnem izpitu ocenjuje največ dvanajst kandidatov.
15. člen
Predsednik izpitne komisije na praktičnem izpitu določi storitve in zaporedje izvajanja glede na
razpoložljivo konfiguracijo terena.
Za pridobitev naziva U 1 se določi minimalno 5 storitev za U 2 minimalno šest storitev in za U 3
minimalno osem storitev.
II. PRAKTIČNI IZPIT
16. člen
Za izvedbo praktičnega izpita morajo biti podani ustrezni vremenski in snežni pogoji v nasprotnem
primeru ima komisija pravico zavrniti izvedbo izpita.
17. člen
Demonstracija izpitne storitve se ocenjuje z ocenami od 1 do 10, za nastop pred vrsto pa opravil / ni
opravil.
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Ocenjevalec mora ocene posameznega kandidata na praktičnem izpitu beležiti sproti v uradne izpitne
obrazce.
18. člen
Pozitivna ocena praktičnega izpita za pridobitev naziva U1 je povprečna ocena najmanj 5, za pridobitev
naziva U2 je povprečna ocena najmanj 6 in za pridobitev naziva U3 je povprečna ocena najmanj 7, pri
čemer imajo lahko kandidati za pridobitev naziva U1 negativno oceno pri eni izpitni storitvi, kandidati za
U2 pri največ dveh izpitnih storitvah in kandidati za U3 največ pri treh izpitnih storitvah.
19. člen
Usklajevanje ocen med člani komisije sledi takoj po izvedbi praktičnega dela izpita na terenu. V primerih
razhajanja, odloča o oceni kandidata ocena predsednika izpitne komisije.
Predsednik izpitne komisije lahko z namenom, da dodatno preveri kandidatovo obvladovanje posamezne
storitve zahteva ponovno demonstracijo katerekoli praktične storitve iz predpisanega praktičnega dela
učnega programa.
20. člen
Razglasitev rezultatov praktičnega izpita mora biti na dan opravljanja izpita. Za ustrezen protokol in
potek razglasitve je odgovoren predsednik izpitne komisije.
21. člen
Po razglasitvi rezultatov morajo člani izpitne komisije biti na razpolago kandidatom, ki bi v zvezi z
rezultati izpita želeli dodatna pojasnila. V kolikor se posamezen kandidat kljub pojasnilom ne strinja s
svojo oceno, lahko vloži pisno pritožbo na naslov pisarne ZUTS. O pritožbi odloča Sekretariat ZUTS
Slovenije.
III. TEORETIČNI IZPIT
22. člen
Teoretični del izpita se praviloma izvaja v pisni obliki. Izpitna vprašanja izbere član DIK in sicer po dve
vprašanji iz vsakega posameznega sklopa teoretičnih vsebin, ki so opredeljene v programih usposabljanja
za posamezno stopnjo.
23. člen
Izpitne pole kandidatov član DIK oceni takoj po končanem teoretičnem izpitu. Kandidati morajo za
pozitivno oceno znati na vsak posamezni sklop teoretičnih vsebin odgovoriti vsaj 50%. V primeru, da
kandidat ni bil uspešen, mora ponovno opravljati teoretični izpit v enem izmed razpisanih terminov.
Kandidat ima pravico do vpogleda v rezultate po dogovoru z ocenjevalcem
24. člen
Za izvedbo teoretičnega izpita morajo biti podani ustrezni organizacijski pogoji. V nasprotnem primeru
ima član DIK pravico zavrniti izvedbo izpita.
IV. POSEBNE DOLOČBE ZA IZBORE DEMONSTRATORSKIH VRST
25. člen
Za izvajanje izborov demonstratorskih vrst se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo naloge
članov DIK na izpitih, z naslednjimi spremembami:
• Vodja DIK v sodelovanju z vodjo panožnega strokovnega sveta predlaga vsebine in dinamiko
poteka programa izborov demonstratorskih vrst. Program mora uskladiti z mnenji ostalih
ocenjevalcev na izborih, pred začetkom izborov pa ga mora potrditi tudi Sekretariat ZUTS
Slovenije.
• Predsednik izpitne komisije na izborih demonstratorskih vrst je lahko le vodja DIK.
• Glede na izpolnjene prijavne pogoje kandidatov za izbore demonstratorskih vrst se v pisarni
ZUTS Slovenije pod nadzorom vsaj enega člana DIK izvede žrebanje štartne liste kandidatov za
preverjanje obvladanja tehnike smučanja ter štartna lista tekmovanja v veleslalomu.
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•
•
•
•

Pred začetkom preverjanja obvladanja tehnike smučanja mora vodja DIK ocenjevalcem razdeliti
ocenjevalne liste z izžrebanim vrstnim redom kandidatov in dogovorjenim zaporedjem izvajanja
posameznih izpitnih elementov.
Pred začetkom izborov mora pooblaščena oseba ZUTS Slovenije razvrstiti kandidate po
določenem vrstnem redu.
Tekmovanje v veleslalomu se posebej za moške in ženske ocenjuje glede na normalno distribucijo
rezultatov.
Po končanem preverjanju obvladanja tehnike vodja DIK zbere izpitne liste vseh ocenjevalcev in
pripravi vse potrebno za vnos ocen v računalniško obliko.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Člani DIK, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja iz 5. člena tega pravilnika, lahko pridobijo licenco za
člana DIK, če so pred uveljavitvijo tega pravilnika bili člani DIK najmanj tri leta.
27. člen
Posebne določbe za izbore demonstratorskih vrst se smiselno uporabljajo tudi za vse ostale
demonstratorske vrste znotraj ZUTS Slovenije.
28. člen
Pogoji za članstvo v DIK, določeni v 5. členu veljajo za alpsko smučanje. Pogoji za člane DIK drugih
disciplin ob smiselni uporabi 5. člena določi sekretariat na predlog vodje pristojne komisije.
29. člen
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o državni izpitni komisiji ZUTS
Slovenije, sprejet 18. septembra 2008.
30. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Zbor delegatov ZUTS.
Na podlagi izpostavljenega je sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejel sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagani predlog sprememb DIK ZUTS Slovenije.«
Add. 6.
V nadaljevanju g. Rojko predstavi predlog spremembe Pravilnika o organizaciji in poteku programov
usposabljanja ZUTS Slovenije:
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 Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije).
3. člen
ZUTS Slovenije izvaja naloge nosilca programov usposabljanja v sodelovanju s Fakulteto za šport
Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Fakulteta za šport).
Organizatorji tečajev usposabljanja za posamezne programe so:
• program Učitelj I. stopnje (v nadaljevanju U1) in Učitelj II. stopnje (v nadaljevanju U2); Osnovne
organizacije ZUTS (v nadaljevanju OO-ZUTS), za potrebe lastnega študijskega programa;
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerz v Ljubljani, na
Primorskem in v Mariboru,
• program Učitelj III. stopnje (v nadaljevanju U3) in program Trener in Trener PRO; ZUTS
Slovenije in za potrebe lastnega študijskega programa Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
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4. člen
Tečaje usposabljanja lahko izvajajo organizatorji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• pridobljena licenca za vodjo tečaja usposabljanja za tekočo smučarsko sezono,
• pravočasna in ustrezno izpolnjena prijava organizacije programa usposabljanja,
• zagotovitev licenciranih predavateljev teoretičnih vsebin,
• zagotovitev potrebnih vadbenih pogojev in pripomočkov za izvedbo tečajev usposabljanja,
• poravnane obveznosti do ZUTS Slovenije za tekočo smučarsko sezono.
5. 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 najkasneje do 15. novembra.
Kasnejše prijave se ne upoštevajo, razen v primeru izrednih razlogov. Ti morajo biti s strani
organizatorja argumentirani v pisni obliki.
6. 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 o tem obvesti predlagatelja in mu predlaga drug termin.
7. člen
Licenco vodje tečaja usposabljanja za nazive U1 in U2 na obrazložen predlog Strokovnega sveta ZUTS
potrdi Sekretariat ZUTS Slovenije ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
• kandidat mora imeti vsaj tri leta praktičnih izkušenj kot U3 v okviru svoje OO,
• kandidat se mora udeležiti teoretičnega usposabljanja za licencirane organizatorje usposabljanja
za tekočo sezono,
• kandidat mora biti nosilec licence ISIA za tekočo sezono
• in dodatne pogoje, ki jih za posamezno smučarsko sezono potrdi sekretariat ZUTS Slovenije.
Licenco vodje tečaja usposabljanja za nazive U3, Trener in Trener PRO na obrazložen predlog
Strokovnega sveta ZUTS potrdi Sekretariat ZUTS Slovenije:
• kandidat mora imeti vsaj pet let praktičnih izkušenj kot U3 ali tri leta kot trener,
• kandidat se mora udeležiti teoretičnega usposabljanja za licencirane organizatorje usposabljanja
za tekočo sezono,
• kandidat mora biti nosilec licence ISIA za tekočo sezono.
8. 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 so vsi
kandidati:
• dostavili ustrezna dokazila o vseh opravljenih obveznostih za pridobitev predhodnih nazivov,
• poravnali vse finančne obveznosti udeležbe na tečaju,
• dopolnili starostno omejitev.
Organizator je odgovoren tudi za ustrezen potek in realizacijo, tako praktičnih, kot tudi teoretičnih vsebin
tečaja usposabljanja.
9. člen
Po končanem praktičnem in teoretičnem tečaju je organizator, kandidatom dolžan izročiti potrjene
evidenčne liste.
Na podlagi izdanega evidenčnega lista lahko kandidat največ trikrat pristopi na praktični oziroma
teoretični izpit in to v roku treh let od dneva izdaje evidenčnega lista.
10. člen
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ZUTS Slovenije je dolžna kandidatom, ki uspešno opravijo vse zahtevane pogoje za pridobitev
posameznega strokovnega naziva izročiti diplome najkasneje v 14 dneh po prejetju ustrezno izpolnjene
dokumentacije s strani organizatorja ter poravnanih vseh obveznostih organizatorja do ZUTS Slovenije
11. člen
Organizatorjem, ki so izvedli tečaj usposabljanja v nasprotju s tem pravilnikom lahko sekretariat zavrne
prijavo organizacije tečaja usposabljanja za naslednjo sezono.
II. POGOJI ZA PRISTOP NA TEČAJE USPOSABLJANJA
12. člen
Na tečaj za pridobitev naziva U1 se lahko prijavijo kandidatke in kandidati:
• ki so oziroma bodo v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 17 let,
• imajo končano osnovno šolo,
• imajo ustrezno znanje osnov smučarske tehnike.
Organizator tečaja lahko pred začetkom tečaja izvede preizkus znanja osnov smučarske tehnike in
kandidate za katere meni, da ne obvladajo ustrezno osnov smučarske tehnike zavrne.
13. člen
Na tečaj za pridobitev naziva U2 se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki:
• imajo pridobljen strokovni naziv U1,
• so redni člani OO-ZUTS,
• imajo plačano članarino v OO-ZUTS in urejeno članstvo v SZS-ZUTS Slovenije (Modra karticaZUTS),
• so oziroma bodo v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 18 let,
• imajo končano najmanj osnovno šolo.
Tekmovalcem, ki so vsaj dve leti tekmovali v mladinski kategoriji po seznamu SZS, ki izpolnjujejo
starostni pogoj, se dovoli neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva U2. V primeru, da izpita ne
opravi uspešno, ne pridobi nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj.
14. člen
Na tečaj za pridobitev naziva U3 se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki:
• imajo pridobljen strokovni naziv U2,
• so člani OO ZUTS Slovenije,
• imajo plačano članarino v OO-ZUTS in urejeno članstvo v SZS-ZUTS Slovenije (Modra karticaZUTS),
• so stari najmanj 18 let,
• imajo izobrazbo najmanj V. stopnje zahtevnosti.
Bivšim in aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije po seznamu članov reprezentanc SZS,
ki izpolnjujejo starostni pogoj, se dovoli neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva U3. V primeru,
da izpita ne opravi uspešno, ne pridobi nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj.
15. člen
Na tečaj za pridobitev naziva TRENER se lahko prijavijo samo kandidatke in kandidati, ki:
• imajo pridobljen strokovni naziv U2,
• so člani OO ZUTS Slovenije,
• imajo plačano članarino v OO-ZUTS in urejeno članstvo v SZS-ZUTS Slovenije (Modra karticaZUTS),
• so stari najmanj 18 let,
• imajo izobrazbo V. stopnje zahtevnosti.
16. člen
Na tečaj za pridobitev naziva TRENER PRO se lahko prijavijo samo kandidatke in kandidati, ki:
• imajo pridobljen strokovni naziv U3,
• so člani OO ZUTS Slovenije,
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•
•

imajo plačano članarino v OO-ZUTS in urejeno članstvo v SZS-ZUTS Slovenije (Modra karticaZUTS),
imajo izobrazbo V. stopnje zahtevnosti.

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE TEČAJEV USPOSABLJANJA
17. člen
Tečaj usposabljanja mora 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.
18. člen
Na tečajih usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva U1, U2 in U3 lahko skupine na snegu vodijo
samo člani demonstratorske vrste pri ZUTS Slovenije.
19. člen
Skupino kandidatov za pridobitev naziva TRENER IN TRENER PRO lahko vodijo samo ustrezno
usposobljeni in licencirani trenerji.
20. člen
Organizator je glede na stopnjo usposabljanja dolžan zagotoviti potrebne vadbene pogoje za posredovanje
teoretičnih in praktičnih vsebin.
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.
IV. PRIDOBITEV STROKOVNIH NAZIVOV U1, U2 in U3
21. člen
Kandidati pridobijo strokovni naziv, ko uspešno opravijo vse obveznosti določene v programu
usposabljanja.
22. člen
Za pridobitev strokovnega naziva U1, U2 in U3 morajo kandidat opraviti;
• nastop pred vrsto,
• tekmo v veleslalomu – samo za U3,
• praktični izpit,
• teoretični izpit,
• minimalno prakso.
23. člen
Nastop pred vrsto kandidati za U1, U2 in U3 opravijo v okviru praktičnega usposabljanja.
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Kandidat ima en poskusni nastop pred vrsto in en nastop, ki se ocenjuje z oceno opravil/ni opravil. Nastop
pred vrsto ocenjuje demonstrator.
V primeru, da kandidat nastopa pred vrsto ne opravi v okviru praktičnega usposabljanja lahko nastop
pred vrsto opravi v sklopu praktičnega izpita pred izpitno komisijo DIK.
24. člen
Kandidati za U3 opravijo tekmo v veleslalomu v okviru praktičnega usposabljanja.
Kandidat za U3 uspešno opravi tekmo v veleslalomu, če doseže čas znotraj 110% (odstotkov) za moške in
čas znotraj 115% (odstotkov) za ženske povprečja časov demonstratorjev.
V primeru, da kandidat ne opravi uspešno tekme v veleslalomu, jo mora opravljati še enkrat.
25. člen
Kandidati za U1, U2 in U3 lahko pristopijo k praktičnemu izpitu s predložitvijo evidenčnega lista, ki jim
ga izda organizator usposabljanja.
26. člen
Kandidat za U1 opravi praktični izpit, če je ocenjen s povprečna ocena najmanj 5 pri čemer, ima lahko
negativno oceno le pri eni izpitni storitvi.
27. člen
Kandidat za U2 opravi praktični izpit, če je ocenjen s povprečno oceno najmanj 6 pri čemer ima lahko
negativno oceno največ pri dveh izpitnih storitvah.
28. člen
Kandidat za U3 opravi praktični izpit, če je ocenjene s povprečno oceno najmanj 7, pri čemer, ima lahko
negativno oceno največ pri treh izpitnih storitvah.
29. člen
Kandidati za U1, U2 in U3 lahko pristopijo k teoretičnem izpitu s predložitvijo evidenčnega lista DIK, ki
jim ga izda organizator usposabljanja.
30. člen
Kandidati za U1, U2 in U3 opravijo teoretični izpit, če pri vsakem posameznem sklopu teoretičnih vsebin
dosežejo vsaj 50% možnih točk. V primeru, da kandidat ne doseže vsaj 50% možnih točk ima možnost
ustnega zagovora. Če zagovora ne opravi, mora ponovno opravljati teoretični izpit.
31. člen
Minimalna praksa za U1, U2 in U3 obsega:
• za pridobitev naziva U1; 5-dnevno praktično delo (20 ur na snegu) kot pripravnik pod stalnim
nadzorom mentorja,
• za pridobitev naziva U2; 5-dnevno praktično delo (25 ur na snegu) kot U1,
• za pridobitev naziva U3; 7-dnevno praktično delo (30 ur na snegu) kot U2.
Kandidati za U1 in U2 opravljajo obvezno prakso po predhodno uspešno končanem praktičnem in
teoretičnem izpitu.
Kandidati za U3 lahko opravljajo obvezno prakso že po končanem prvem delu praktičnega usposabljanja.
32. člen
Kot potrdilo o opravljeni praksi se upošteva samo uradno verificiran dnevnik o opravljeni praksi.
33. člen
Pravico do uradne verifikacije dnevnika opravljene prakse kandidatov za strokovni naziv U1, U2 oziroma
U3 imajo licencirani mentorji OO-ZUTS.
V. PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA TRENER IN TRENER PRO
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34. člen
Kandidati pridobijo strokovni naziv, ko uspešno opravijo vse obveznosti določene v programu
usposabljanja.
35. člen
Za pridobitev strokovnega naziva TRENER IN TRENER PRO morajo kandidat opraviti;
• teoretični izpit,
• praktični izpit,
• minimalno prakso.
36. člen
Teoretični del izpita za naziv TRENER in TRENER PRO se izvaja individualno pod nadzorom vodje
tečaja. Izvede se v dveh delih. Prvi del je ustni in zajema poznavanje teoretičnih vsebin, ki so opredeljene
v programu usposabljanja za naziv TRENER oziroma TRENER PRO. Drugi del izpita pa je pozitivno
ocenjena seminarska naloga, ki mora biti narejena v skladu s predhodnimi navodili vodje tečaja.
37. člen
Kandidati, ki preverjanja teoretičnega znanja ne opravijo uspešno, imajo pravico do ponovnega
opravljanja izpita v okviru razpisanih terminov opravljanja (teoretičnih) izpitov pri ZUTS Slovenije.
38. člen
Praktični del izpita za naziv TRENER IN TRENER PRO se izvaja individualno pod nadzorom vodje
tečaja. Izvede se na terenu, kjer mora kandidat pokazati ustrezno praktično znanje glede na potrebe
treninga različnih kategorij tekmovalcev.
39. člen
Kandidati, ki preverjanja praktičnega znanja ne opravijo uspešno, imajo pravico do ponovnega
opravljanja praktičnega izpita v okviru razpisanih terminov opravljanja praktičnih izpitov pri ZUTS
Slovenije.
40. člen
Pred pridobitvijo strokovnega naziva TRENER in TRENER PRO morajo kandidati opraviti obvezno
prakso, ki obsega 7 dnevno praktično delo (30 ur na snegu) kot pomočnik trenerja v smučarskem klubu
ali eni od smučarskih selekcij kot U3 oziroma U2.
41. člen
Za strokovni naziv TRENER imajo pravico do uradne verifikacije dnevnika opravljene prakse
kandidatov samo licencirani mentorji OO-ZUTS. Za strokovni naziv TRENER PRO imajo pravico do
uradne verifikacije dnevnika opravljene prakse kandidatov samo vodje v panožnih strokovnih svetih SZS,
vodje regij in licencirani trenerji smučarskih klubov in selekcij.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja za vse komisije v okviru ZUTS Slovenije, ki imajo na SZS potrjen
program usposabljanja.
43. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Zbor delegatov ZUTS.
45. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja
sprejet 18 septembra 2008

11

Na podlagi izpostavljenega je sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejel sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagani predlog sprememb DIK ZUTS Slovenije.«
Add. 7.
Zaradi opravičene odsotnosti Dr. Milana Žvana – vodje mednarodnega sodelovanja je dr. Blaž Lešnik
člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da priprave na INTERSKI 2011, ki bo v avstrijskem zimsko
športnem središču St. Anton od 15. do 23. januarja 2011 potekajo namotoma, ter da je vodja kot pisarna
ZUTS Slovenije v stalnem kontaktu z organizatorji.
O vsebinskem pristopu naše delegacije in sodelovanju na kongresu pa se bo dogovoril z predsednikom
ZUTS Slovenije in člane strokovnega sveta v prihajajočih jesenskih mesecih.
prijava 2 predavanj in 5 delavnic,
aktivna udeležba 31 demonstratorjev in vodstva ZUTS Slovenije,
Prav tako je povabilo priključitvi k uradni delegaciji (pismo OO-ZUTS),
Add. 8.
V nadaljevanju g. Franc Rojko člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da je v času med obema
zboroma delegatov ZUTS Slovenije je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo dvanajst (14) prošenj s
strani društev, klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Sekretariat ZUTS Slovenije (pravna služba), je obravnavala prošnje in ugotovila, da pogoje za včlanitev
izpolnjujejo prošnje in to so:
Prav tako so na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispele prošnje SKSI Albatros, Ljubljana, ŠKTD DIVJI
PETELIN, Maribor vendar še ne izpolnjujejo pogojev za članstvo v ZUTS
Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog za včlanitev:
1. ŠD Vagabund, Ljubljana, CEN
2. ŠRD SVIZEC, Slovenske Konjice, VZH
3. ŠD ATRANS, Trojane, CEN
4. SK ŠTRK, Murska Sobota, VZH
5. ŠD NIČ LAŽJEGA, Ljubljana, CEN
6. ŠD ASL FLY, Ljubljana, CEN
7. SD 1080 , Ljubljana, CEN
8. Goriške akademije deskanja in smučanja, Nova Gorica, NPR
9. OO Zamejskih Učiteljev smučanja, Trst, NPR
10. SD Obsotelje, Podčetrtek, VZH
11. SK Prekmurje, Murska Sobota, VZH
12. SAK Kranj, Kranj, ZAH.
kot OO v ZUTS Slovenije«
Add. 9.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov dne 9. septembra 2010.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Razprava na poročila;
Program dela ZUTS Slovenije za sezono 2010/2011;
Priprave na INTERSKI kongres St. Anton 2011;
Spremembe aktov ZUTS Slovenije:
¾ Poslovnik o delu ZUTS Slovenije,
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8.
9.

¾ Pravilnik od delovanju DIK,
¾ Pravilnik od organizaciji in izvedbi tečajev usposabljanja.
Opredelitev osnovnih organizacij ZUTS Slovenije do sprememb statuta SZS (pismo
predsednikom OO ZUTS; 27. julij 2010);
Razno:
¾ Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj
smučanja v Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«,

V zvezi z prvo točko predsednik članom sekretariata dal na glasovanje predlog sestave delovnega
predsedstva Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 9. septembra 2010:
Predsedujoči:
• Franc ROJKO
Član:
• Tomislav OMEJEC
Član:
• Zdravko KRIŽAJ
Verifikacijska komisija:
• Matjaž VRECL
• Tomaž BERTOK
Overovitelja zapisnika:
• dr. Borut PISTOTNIK
• Tomaž ŽUGEL
Zapisnikar:
• Ivan GRUDEN
Sklep št.
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog dnevnega reda in sestave delovnega predsedstva
Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 9. septembra 2010.«
Add. 8.
Predsednik je ob pričetku točke razno pozval prisotne, če želi pod točko razno še kdo besedo.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 3. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
3. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.30 uri
V Ljubljani, 4. oktober 2010
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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