OBVESTILO OSNOVNIM ORGANIZACIJAM ZUTS SLOVENIJE

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na sedežu Evropske komisije
v Bruslju (Komisija za notranji trg) je skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije – ZUTS Slovenije
(nosilec programov usposabljanja in licenciranja na področju smučanja v Republiki Sloveniji)
dne 2. julija 2014 podpisala pristopno listino k revidirani Direktivi 2005/36 (»Memorandum of
Understanding – MoU«).
Po zagotovilih pristojnih na sedežu EK v Bruslju pristop Slovenije k direktivi »MoU« odpravlja
dosedanje administrativne ovire, ki so jih v preteklih smučarskih sezonah na smučiščih držav
članic EU bili deležn (tudi) naši učitelji smučanja.
Na podlagi kriterijev za pridobitev licenc najvišje strokovno usposobljenih učiteljev smučanja je
Sekretariat ZUTS Slovenije na svoji 15. redni seji 6. maja 2014 oglasno potrdil sklep, ki
opredeljuje pogoje za pridobitev Licenčne kartice in nalepka »MoU«. Skladno s tem so do
licence »MoU« upravičeni kandidati, ki:


so si pridobili naziv Učitelj smučanja 3 pred pričetkom koledarskega leta 2014 (do 31.
12. 2013) so do pridobitve Kartice »MoU« upravičeni,



so nosilci aktualne licence ISIA 2014 (oziroma v tekočem letu izpolnjujejo pogoje za
pridobitev licence ISIA)« s čemer so bili uvrščeni na uradni seznam upravičencev do
prejema licenčne kartice »MoU«, ki je bil posredovan na sedež EK v Bruselj.

V teh dneh smo s strani odgovornih EK prejeli uradne in oštevilčene znamke »MoU«, ki bodo
veljavne samo, če bodo nalepljene na uradno Licenčno kartico »MoU«. Odgovorne v OO ZUTS
Slovenije zato naprošamo, da člane OO ZUTS Slovenije obvestijo o novih pogojih delovanja
učiteljev smučanja na smučiščih držav podpisnic direktive »MoU«.
Postopek pridobitve Licenčne kartice »MoU«
Predsednik OO ZUTS mora izpolniti formular s podatki upravičencev do licence »MoU« ter
tega skupaj s slikami prosilcev v elektronski obliki poslati na elektronski naslov zuts@sloski.si.

Članarina za licenco ISIA in licenco »MoU« je enotna, znaša pa 80,00 € za posameznega
upravičenca. Cena vključuje licenčno znamko ISIA ter licenčno kartico in nalepko »MoU«.
Članarino je pred dvigom potrebno nakazati na transakcijski račun SI56043020001497955 odprt
pri Novi KBM d.d., p.e. Ljubljana.
Podatke o nosilcih licence MOU lahko pridobite tudi v pisarni ZUTS na zuts@sloski.si ali 01
5136 808.
S spoštovanjem!
V Ljubljani, 24. oktober 2014
dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije

Priloga:


Obrazec vloga kartica »MoU«

