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STROKOVNI KODEKS
učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije
UVOD
1.člen
Ta kodeks je zapis najpomembnejših strokovnih in moralnih načel in pravil, po katerih
se ravnajo učitelji in trenerji smučanja Slovenije pri opravljanju svojega dela v
vzgojno-izobraževalnem procesu na področju smučanja, kot enega pomembnih delov
splošne športne kulture, kot se to zahteva in pričakuje od pedagoga in športnega
delavca v demokratični družbi.
SPLOŠNA NAČELA
2. člen
Splošno načelo po katerem se mora ravnati vsak učitelj in trener smučanja je, da svoje
naloge opravlja v skladu s pozitivnimi predpisi, s splošnimi moralnimi načeli in v
skladu s pravili Smučarske zveze Slovenije ( v nadaljevanju SZS), Združenja učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS) in njegovih osnovnih
organizacij.
3. člen
K varovanju ugleda lika učitelja in trenerja smučanja prispeva vsak posameznik tudi s
svojim strokovnim znanjem ter s primernim in korektnim vedenjem tako na terenu,
kjer opravlja svoje vzgojno-izobraževalne naloge, kakor tudi povsod drugod s tem, da
zahteva primerno vedenje tudi od učencev, smučarjev in tekmovalcev, ki jih poučuje ali
trenira. S primerno urejeno zunanjostjo, z zagotavljanjem reda in točnosti ter s svojim
ravnanjem si mora pridobiti zaupanje učencev, smučarjev in tekmovalcev, njihovih
staršev, kakor tudi ožje in širše družbene sredine, v kateri opravlja svoje naloge.

4. člen
Učitelj in trener smučanja mora s svojo osebno prizadevnostjo izpolnjevati vse
dolžnosti, ki mu jih nalaga status športnega delavca ter paziti na ugled svoje stroke.
5. člen
Odnos učitelja in trenerja smučanja do svojih stanovskih kolegov mora biti lojalen,
njegova posebna obveza pa je profesionalna dejavnost. Pomoč, ki si jo učitelji in
trenerji nudijo med seboj, jim mora biti v čast in dolžnost.
6. člen
Učitelj in trener smučanja se mora nenehno strokovno, tehnično in idejno
izpopolnjevati ter skrbeti za svojo splošno izobrazbo in razgledanost.
7. člen
Trenerji igrajo pomembno vlogo v osebnem in športnem razvoju svojih tekmovalcev.
Trener se mora zavedati pomembnosti svojega vpliva na tekmovalca.
Trenerji so dolžni voditi treninge profesionalno, v skladu z načeli stroke, po predhodno
sprejetih programih, treninge pa so dolžni voditi na način, ki je v korist športniku brez
kakršnihkoli nevarnosti, v mejah njihovih zmogljivosti, predvsem pa morajo preprečiti
kakršnokoli uporabo drog, poživil in steroidov.
8. člen
Smučarski učitelji in trenerji z lastnim zgledom vplivajo na vedenje članov skupine, ki
jo poučujejo in drugih smučarjev.
Dolžni so upoštevati FIS pravila, določbe Zakona o redu in varnosti na javnih smučiščih
ter drugih pravnih aktov, kakor tudi navodila odgovornih oseb na smučišču.
Pri vzdrževanju reda in varnosti na smučišču so se dolžni ravnati po določilih
sporazuma med upravljavci smučišč in SZS, opozarjati upravljavca na nevarnosti ali
pomanjkljivosti na smučišču, na prošnjo rediteljev ali žičničarjev pomagati v primeru
nesreče ali nevarnosti, opozoriti na nepravilnosti druge smučarje in ravnati
samozaščitno.

9. člen
V primeru nezgode so v okviru svojega znanja in možnosti dolžni pomagati
ponesrečenim, tako da:
- zavarujejo kraj nezgode;
- nudijo ponesrečencu nujno prvo pomoč;
- poskrbijo, da je obveščena reševalna služba;
- zberejo potrebne podatke in jih posredujejo reševalcem in drugim odgovornim
osebam.
Če je prišlo do nezgode v njihovi prisotnosti, so dolžni ostati na kraju dejanja do
prihoda reševalcev in drugih odgovornih oseb na smučišču. Na zahtevo odgovornih
oseb, ki so zadolžene za red in varnost na smučišču, so se dolžni legitimirati tudi, če niso
neposredno udeleženi v nezgodi.
10. člen
Dolžni so poučevati smučanje v duhu učnega načrta in po dogovorjeni metodologiji
ZUTS ter ravnati pri tem vestno in odgovorno.
11. _len
Če so izpolnili obveznosti za pridobitev licence za IVSI poučevanje (znamkica ZUTS,
ISIA) imajo pravico uporabljati ugodnosti, ki jih pridobijo na podlagi licence (popusti
na žičnicah, ob nakupu opreme in podobno) le za lastno uporabo.
12 . člen
Dolžni so se udeležiti obveznih strokovnih seminarjev in izpolnjevati druge obveznosti
do svojih matičnih organizacij in ZUTS Slovenije.

C. NALOGE IN ODGOVORNOST VODJE TEČAJA, STROKOVNIH KADROV TER
VODJE TEKMOVANJA IN TRENINGA PRI VODENJU SKUPINE
13. člen
Vodja tečaja in strokovni kadri morajo paziti na svoj ugled in ugled organizacije, ki ji
pripadajo, zato so med poučevanjem dolžni nositi znak ZUTS in smučarske šole, kateri
pripadajo.

Naloge in odgovornost organizatorja in vodje tečaja
14. člen
Organizator tečaja je odgovoren za izbor kadrov, ki vodijo tečaj in vodje posameznih
vrst ter za njihovo strokovno in moralno usposobljenost.
15. člen
Vodja tečaja je dolžan na zaeetku tečaja napraviti preizkus znanja in tečajnike razdeliti
v čimbolj homogene skupine. Optimalno število tečajnikov v posamezni skupini je
največ 10.
16. člen
Vodja tečaja odredi začetek in konec vadbe, zborno mesto in druge podrobnosti ter pri
tem upošteva vremenske in druge razmere na smučišču.
17. člen
Vodja tečaja se pred začetkom vadbe dogovori z vodji skupin, kje bo potekala vadba in
kakšen bo program dela.
18. člen
Če vodja tečaja opazi nepravilnosti pri delu skupine, je na to dolžan opozoriti vodjo
skupine. Takšno opozorilo naj bi bilo diskretno in taktno tako, da ne krni ugleda
učitelja pred tečajniki.
19. člen
Pri poučevanju v tujini in poučevanju tujcev pri nas naj praviloma sodelujejo učitelji z
ISIA licenco in znanjem tujega jezika. Vodja tečaja v tujini mora obvezno obvladati
ustrezni tuj jezik. Pred začetkom poučevanja v tujini je dolžan vodja tečaja o tem
obvestiti tudi lokalno šolo smučanja.
20. člen
Vodja tečaja je v tujini in doma dolžan skrbeti, da ne pride do zlorab strokovnih
izkaznic za pridobitev neupravičenih popustov in drugih ugodnosti ter do neprimernega
obnašanja strokovnih kadrov in tečajnikov.
Naloge in odgovornost vodje tekmovanja in treninga

21. člen
Pri organizaciji tekmovanja ali treninga je vodja dolžan skrbeti za varnostne ukrepe in
izpolnjevanje ostalih predpisov, zlasti pa mora:
- za postavitev proge pridobiti dovoljenje upravljavca smučišča;
- progo ustrezno zavarovati skupaj z upravljavcem in postaviti opozorilno tablo;
- težavnost proge prilagoditi znanju in sposobnostim vseh tekmovalcev;
- zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih mest na progi;
- po končanem treningu ali tekmovanju poskrbeti za takojšnjo odstranitev proge;
- skrbeti, da poteka tekmovanje ali trening varno za udeležence in ga ob povečani
nevarnosti po potrebi prekiniti.
-

Naloge in odgovornost strokovnih kadrov pri vodenju skupine
22. člen

Odgovornost učiteljev in trenerjev smučanja do tečajnikov izhaja iz njihove dolžnosti,
da jih varno in uspešno poučujejo smučarske tehnike, kakor tudi pravil vedenja in
obnašanja na smučišču.
23. člen
Vodja skupine je dolžan skrbeti za varnost članov svoje skupine v času trajanja vadbe,
posebno skrb pa je dolžan nameniti otrokom in začetnikom. Skrb za varnost otrok sega
od prevzema otrok do njihove oddaje (staršem, vzgojiteljem in podobno).
24. člen
Pred začetkom smučanja je vodja skupine dolžan:
- izbrati varno dosegljivo zbirališče in po zaključku poučevanja tečajnikom zagotoviti
varno pot nazaj;
- preveriti opremo tečajnikov in poskrbeti za odstranitev napak ali pomanjkljivosti.
Če tega ne more storiti sam, napoti tečajnika na ustrezni servis za popravilo
opreme;
- seznaniti mora tečajnike z načinom dela, programom vadbe in obnašanjem na
smučišču (FIS pravila), zahtevati mora upoštevanje svojih navodil in zagotoviti
ustrezno disciplino;
- izbrati ustrezen teren za vadbo ob upoštevanju konkretnih vremenskih in snežnih
razmer na smučišču in znanja tečajnikov; vadbeni teren in njegova težavnostna
stopnja morata biti primerna sposobnostim najslabšega smučarja v skupini;
- vodja se je dolžan še pred začetkom poučevanja seznaniti s posebnostmi smučišča, če
ga ne pozna;
- vodja skupine naj ima po možnosti s seboj najnujnejše pripomočke za prvo pomoč
in odstranitev tehničnih pomanjkljivosti na smučeh;

25. člen
Med poučevanjem je vodja skupine dolžan:
- prilagoditi način vožnje in poučevanja znanju tečajnikov in snežnim ter drugim
razmeram na smučišču;
- tečajnika, ki glede na svoje znanje bistveno zaostaja za drugimi člani skupine po
možnosti premestiti v drugo skupino, če to ni mogoče, mu mora določiti takšne vaje,
ki ustrezajo njegovemu znanju in mu zagotavljajo varno smuko;
- spoštovati FIS pravila in se ravnati v skladu z njimi;
- skrbeti, da poteka smučanje varno;
- skrbeti za varno in ustrezno uporabo naprav na smučišču.
26. člen
Vodja skupine je dolžan prekiniti vadbo:
- v neustreznih vremenskih razmerah, ki zmanjšujejo varnost smučanja;
- ob utrujenosti članov skupine in drugih okoliščinah, ki onemogočajo varno smučanje
(naveličanost, popustitev koncentracije);
- ob poškodbi člana skupine ali drugega smučarja, ki mu je potrebna pomoč.
27. člen
Vodja skupine je dolžan zagotoviti ustrezno vedenje skupine. Preprečiti mora
nešportno, nedisciplinirano in neetično vedenje tečajnikov, tatvine in druga kazniva
dejanja, razgrajanja, uničevanja inventarja ter podobno.
Posebno skrb za ustrezno vedenje je dolžan posvetiti otrokom in mladoletnikom, pri
katerih mora računati z manjšo zrelostjo in z mladostno lahkomiselnostjo ter jih z
lastnim zgledom navajati na ustrezno obnašanje.

D. SANKCIJE IN POSTOPEK IZREKANJA LE-TEH V PRIMERU KRŠITEV
DOLOČIL TEGA KODEKSA
28. člen
V primeru kršitev navedenih določb se lahko izrečejo naslednje sankcije:
- opomin;
- javni opomin:
- opomin pred izključitvijo;
- odvzem licence;
- prepoved izdaje znamkice za eno ali dve leti;
- izključitev iz osnovne organizacije;
- povrnitev škode ali protipravno pridobljene koristi.

29. člen
Sankcije se izrečejo po postopku, ki ga ima predpisanega članica SZS, katere član je
kršitelj.

E. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Kodeks prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski v prostorih Smučarske zveze
Slovenije na Parmovi 33 v Ljubljani.
Z dnem začetka veljavnosti tega kodeksa preneha veljati Kodeks etike učiteljev in
trenerjev smučanja Slovenije.
Dopolnitve in spremembe tega kodeksa se opravijo po enakem postopku kot je potreben
za njegov sprejem.
V Ljubljani, dne 09.11.2000

Smučarska zveza Slovenije
Predsednik izvršnega odbora
Stanislav Valant

