Na podlagi določil 9. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije in 16. člena
Poslovnika o delu Združenja učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je Zbor
delegatov ZUTS Slovenije, na svoji redni seji dne 17.06.2015 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH SMUČARSKIH KADROV VSEH
POJAVNIH OBLIK SMUČANJA, NORDIJSKE HOJE IN TEKA TER
NORDIJSKEGA ROLANJA IN ROLKANJA
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek licenciranja, pogoji za pridobitev licenc in
veljavnost licenc za delo strokovnih delavcev na področju:
 smučanja (alpsko smučanje, smučanje po neorganiziranem smučarskem
prostoru, deskanje na snegu, telemark smučanje, smučanje prostega sloga,
tek na smučeh, smučarski skoki in nordijska kombinacija) in
 nordijske hoje in teka ter nordijskega rolanja in rolkanja (v nadaljevanju
smučanja, NHT in NRR).
Z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev licence v skladu s tem pravilnikom se prosilcu
izda licenco za delo na področju smučanja, NHT in NRR.
2. člen
Osnovni pogoji za izdajo licence za opravljanje strokovnega dela na področju
smučanja NHT in NRR so :
 kandidat mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost ali izobrazbo športne
smeri,
 kandidat mora uspešno opraviti licenčni seminar za tekočo sezono, ki ga v
skladu s programom licenciranja pripravi Združenje učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije).
3. člen
Licenca je potrdilo o stalnem strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v
športu in je pogoj za opravljanje strokovnega dela na področju smučanja, NHT in
NRR.
Licence se podelijo za tekočo smučarsko sezono in veljajo od 01.12. do 31.12,
(naslednje leto) razen licence za trenerje, ki veljajo od 01.06. do 31.05. (naslednje
leto).
II. VRSTA LICENC
ZUTS
1.
2.
3.

4. člen
Slovenije izdaja naslednje licence:
Licenca ZUTS
Licenca IVSI
Licenca ISIA
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4. Licenca Trener
ZUTS Slovenije izdaja tudi kartico in licenčno znamko ISIA in kartico z licenčno
znamko »MoU«.
5. člen
Nosilec, predlagatelj in izvajalec licenciranja na področju smučanja, NHT in NRR v
okviru delovanja Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) je ZUTS
Slovenije.
Seminarje za pridobitev licenc ZUTS in IVSI (1. stopnja usposobljenosti) - lahko pod
pogoji določenimi s tem pravilnikom izvajajo tudi Osnovne organizacije ZUTS
Slovenije (v nadaljevanju OO ZUTS Slovenije).
Licenca ZUTS
6. člen
Licenca ZUTS se izda v obliki nalepke, ki jo nosilec licence nalepi na hrbtno stran
izkaznice ZUTS MODRA KARTICA. Nosilci licence ZUTS so pristojni za poučevanje
na področju smučanja, NHT in NRR v R. Sloveniji.
7. člen
Pogoji za pridobitev licence ZUTS
1. Strokovna usposobljenost od naziva Učitelj smučanja 1 do naziva Trener
PRO;
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju za pridobitev licence ZUTS;
3. Plačana članarina MK-ZUTS za tekočo smučarsko sezono.
V primeru, da se kandidat za pridobitev licence ZUTS iz opravičljivih razlogov ne
more udeležiti licenčnega seminarja za pridobitev licence ZUTS se lahko udeleži tudi
licenčnega seminarja ISIA (en dan).
Licenca IVSI
8. člen
Licenca IVSI se izda v obliki nalepke, ki jo nosilec licence nalepi na hrbtno stran
izkaznice ZUTS MODRA KARTICA. Nosilci licence IVSI so pristojni za poučevanje
na področju smučanja, NHT in NRR v R. Sloveniji in tujini.
9. člen
Pogoji za pridobitev licence IVSI
1. Strokovna usposobljenost od naziva Učitelj smučanja 2 do naziva Trener
PRO;
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju za pridobitev licence IVSI;
3. Plačana članarina MK-ZUTS za tekočo smučarsko sezono.
V primeru, da se kandidat za pridobitev licence IVSI iz opravičljivih razlogov ne more
udeležiti licenčnega seminarja za pridobitev licence IVSI se lahko udeleži tudi
licenčnega seminarja ISIA (en dan).
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10. člen
OO ZUTS Slovenije lahko organizirajo in izvajajo licenčne seminarje za pridobitev
licence ZUTS in IVSI ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1. Organizator licenčnega seminarja mora določiti vodjo licenčnega seminarja, ki
izpolnjuje pogoje za vodenje licenčnega seminarja in je vpisan v razvid vodij
licenčnih seminarjev pri ZUTS Slovenije;
2. Za izvedbo seminarja mora organizator pred razpisom seminarja pridobiti
predhodno soglasje vodje regije;
3. Obvestilo o razpisu seminarja se najmanj tri dni pred izvedbo licenčnega
seminarja posreduje v pisarno ZUTS Slovenije. Razpis se lahko objavi tudi na
www.zuts.si;
4. Delo na snegu lahko vodijo člani demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije. V
kolikor je licenčni seminar organiziran izključno za člane OO ZUTS Slovenije,
ki je organizatorka seminarja, lahko delo na snegu vodijo njeni člani, ki so
nosilci aktualne ISIA licence;
5. Število udeležencev v skupini (na enega učitelja, demonstratorja) je
maksimalno 10;
6. Po realizaciji seminarja mora vodja seminarja spisek udeležencev na
predpisanem obrazcu dati – poslati v potrditev vodji regije (velja za alpsko
smučanje). Vodja regije spisek pregleda in ga overjenega posreduje s
podpisom v pisarno ZUTS Slovenije;
7. Vodja seminarja mora udeležencem seminarja na njihovo zahtevo izdati
potrdilo o udeležbi ali kopijo podpisanega seznama udeležencev;
8. V primeru, da udeleženec seminarja prihaja iz druge OO ZUTS,mora vodja
seminarja to označiti na obrazcu (pod opombe).* O tem mora obvestiti
udeleženčevo domicilno OO ZUTS;
9. Vodja licenčnega seminarja mora seznaniti udeležence seminarja z „Izjavo
nosilca licence“**);
10. Vodja licenčnega seminarja je odgovoren za vnos imetnikov licenc v aplikacijo
MARS (rubrika: Licence).
*obrazec se nahaja kot priloga pravilnika
** obrazec se nahaja kot priloga pravilnika
Udeleženci seminarja, ki so člani drugih OO ZUTS Slovenije licenčno nalepko ZUTS
oziroma IVSI pridobijo v matični OO ZUTS Slovenije, ki je tudi odgovorna za vnos
imetnika licence v aplikacijo MARS (rubrika: Licence).
Na pisno zahtevo nosilca licence pisarna ZUTS izda pisno potrdilo o pridobljeni
licenci.
Licenca ISIA
11. člen
Licenca ISIA se izda na podlagi vloge kandidata, ki jo ob izpolnjevanju pogojev
odobri Komisija za licenciranje ustanovljena pri ZUTS Slovenije (v nadaljevanju
Komisija za licenciranje).
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Licenca ISIA se izda v obliki nalepke, ki jo nosilec licence nalepi na hrbtno stran
izkaznice ZUTS MODRA KARTICA oziroma na KARTICO ISIA.
Nosilci licence ISIA so pristojni za poučevanje na področju smučanja v R. Sloveniji in
tujini.
Kandidati za pridobitev licence ISIA se lahko licenčnih ISIA seminarjev, ISIA testa,
EURO testa in tečaja Smučarski vodnik, udeležijo le preko matične OO ZUTS
Slovenije.
Za kandidate, ki želijo pridobiti licenco ISIA zaradi dela v tujini, ZUTS Slovenije
organizira poseben licenčni ISIA seminar.
Kandidati, ki so starejši od 55 let in izpolnjujejo pogoje za pridobitev licence ISIA so
opravičeni plačila licence ISIA.
12. člen
Pogoji za pridobitev licence ISIA:
1. Strokovna usposobljenost Učitelj smučanja 3 ali Trener PRO;
2. Plačana članarina MK-ZUTS za tekočo smučarsko sezono;
3. Odobritev izdaje licence s strani komisije za licenciranje.
13. člen
Komisija za licenciranje odobri izdajo licence ISIA v kolikor kandidat izpolnjuje
naslednje zahtevane pogoje:
Prva pridobitev licence ISIA
1. Aktivna udeležba na (2) dveh licenčnih seminarjih ISIA, ki so s strani ZUTS
Slovenije organizirani v časovnem obdobju 1. leta.
Potrjevanje licence ISIA
1. Nosilec licence ISIA za prejšnjo sezono
2. potrjena udeležba na vsaj (2) dveh od štirih uradnih akcij ISIA, ki so s strani
ZUTS Slovenije organizirani v tekoči sezoni.
Kot uradne akcije za pridobitev licence ISIA se štejejo;
 Predsezonski ISIA seminar,
 Posezonski ISIA seminar,
 Državno prvenstvo ZUTS Slovenije.
 Dvodnevni seminar za trenerje alpskega smučanja – velja le za nosilce naziva
Trener PRO
Prva pridobitev licence ISIA - delo v tujini
1. Aktivna udeležba na najmanj enem licenčnem seminarju ISIA v pretekli sezoni
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju ISIA za delo v tujini
3. Uradno žigosana in s strani Smučarske šole (ali več njih) podpisana Pogodba
o delu v tujini za sezono, ki sledi – vendar skupno ne manj kot za obdobje
mesec dni
Potrditev licence ISIA – delo v tujini
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1. Nosilec licence ISIA za preteklo sezono
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju ISIA za delo v tujini
3. Uradno žigosano in podpisano potrdilo oz. poročilo Smučarske šole (ali več
njih), ki je (so) delodajalec, o opravljenem delu in št. opravljenih ur kandidata v
pretekli sezoni.
4. Uradno žigosana in s strani Smučarske šole (ali več njih) podpisana Pogodba
o delu v tujini za sezono, ki sledi – vendar skupno ne manj kot za obdobje
mesec dni,
KARTICA ISIA
14. člen
Kartico ISIA izda ZUTS Slovenije po predhodni odobritvi s strani komisije za
licenciranje. Imetniki kartice ISIA so pristojni za poučevanje smučanja v R. Sloveniji
in tujini.
15. člen
Kartico lahko pridobijo nosilci licence ISIA, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pridobitev kartice ISIA (opravlja se samo enkrat)
Kandidati, ki so si pridobili naziv Učitelj smučanja 3 pred pričetkom koledarskega leta
2010 (do 31. 12. 2009) so do pridobitve Kartice ISIA (ISIA Card) upravičeni, če:
1. opravijo ISIA TEST - veleslalom po pravilih in kriterijih ISIA.
Kandidati, ki so si pridobili naziv Učitelj smučanja 3 po pričetku koledarskega leta
2010 (po 01. 01. 2010) so do pridobitve Kartice ISIA upravičeni, če:
1. opravijo ISIA TEST - veleslalom po pravilih in kriterijih ISIA in
2. opravijo tečaj Smučarski vodnik, ki ga organizira ZUTS Slovenije.
Aktivnost (veljavnost) ISIA kartice kandidat izkaže z veljavno ISIA znamkico za
tekočo sezono.
KARTICA »MoU«
16. člen
Kartico »MoU« izda ZUTS Slovenije po predhodni odobritvi (ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev) s strani Komisije za licenciranje. Imetniki kartice »MoU« so
pristojni za poučevanje smučanja v R. Sloveniji in tujini.
17. člen
Kartico lahko pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pridobitev kartice »MoU«
Kandidati, ki so si pridobili naziv Učitelj smučanja 3 pred pričetkom koledarskega leta
2014 (do 31. 12. 2013) so do pridobitve Kartice »MoU« upravičeni, če:
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1. so nosilci aktualne licence ISIA (oziroma v tekočem letu izpolnjujejo pogoje za
pridobitev licence ISIA)
Kandidati, ki so si pridobili naziv Učitelj smučanja 3 po pričetku koledarskega leta
2014 (po 31. 12. 2013) so do pridobitve Kartice »MoU« upravičeni, če:
1. so nosilci aktualne licence ISIA (oziroma v tekočem letu izpolnjujejo pogoje za
pridobitev licence ISIA);
2. opravijo EURO test - veleslalom po pravilih in kriterijih »MoU«;
3. opravijo tečaj Smučarski vodnik, ki ga organizira ZUTS Slovenije.
Aktivnost (veljavnost) »MoU« kartice kandidat potrdi z veljavno »MoU« znamkico za
tekočo sezono.

*

*Znamkico »MoU« za tekočo sezono kandidat pridobi na podlagi enakih pogojev, kot
veljajo za pridobitev licence ISIA (nosilec licence ISIA).
18. člen
Obveznosti organizatorja/nosilca licenciranja
1. ZUTS Slovenije mora pravočasno posredovati razpis ISIA licenčnih
seminarjev, tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti Vodnik smučanja in
koledar terminov tekmovanj ISIA testa in EURO testa na OO ZUTS Slovenije.
Razpisi se objavijo na www.zuts.si;
2. ZUTS Slovenije je odgovorna za posredovanje spiska upravičencev do licence
ISIA in upravičencev do kartice ISIA na sedež mednarodne organizacije ISIA;
3. ZUTS Slovenije je odgovoren za posredovanje spiska upravičencev do kartice
»MoU« na sedeže evropske komisije.
Licenca – Trener alpskega smučanja
19. člen
Licenca Trener alpskega smučanja se izda v obliki nalepke, ki jo nosilec licence
nalepi na hrbtno stran izkaznice ZUTS MODRA KARTICA. Nosilci licence pridobijo
trenersko licenco, ki jim omogoča vodenje trenažnega procesa v Sloveniji in tujini.
20. člen
Pogoji za pridobitev licence TRENER alpskega smučanja:
1. Strokovna usposobljenost Trener ali Trener PRO;
2. Plačana članarina MK-ZUTS za tekočo smučarsko sezono;
3. Odobritev izdaje licence s strani komisije za licenciranje.
21. člen
Komisija za licenciranje odobri izdajo licence Trener v kolikor kandidat izpolnjuje
naslednje zahtevane pogoje:
1. potrjena udeležba na vsaj (2) dveh uradnih akcijah (obvezno točka 1, izbirno
od točke 2 do 7), ki so s strani ZUTS Slovenije organizirani v tekoči sezoni.
Kot uradne akcije za pridobitev licence Trener in Trener PRO alpskega
smučanja so;
Obvezno:
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Obvezno - teoretični licenčni seminar za trenerje; (poudarek na teoretičnih
vsebinah in seznanjanju s novitetami in problemi iz tekem svetovnega pokala
in nižjih tekmovalnih rangov).
Izbirno:
 Izbirno - praktični seminar za trenerje; (poudarek na praktičnih vsebinah,
vezanih na postavitve…);
 A delavnica za trenerje otroških kategorij – skupaj s tekmovalci, evidentiranimi
kandidati za otroško reprezentanco;
 B predstavitev treninga tehnike SL in VSL (t.i. dril) v sklopu treningov moške
in ženske tehnične ekipe;
 C predstavitev treninga tehnike DH in SG v sklopu treningov moške in ženske
ekipe za hitre discipline;
 Izbirno - ISIA licenčni seminar;
 Izbirno – tematski seminar treninga tehnike iz prehoda v bazične postavitve (1
dan), ki bo potekal v sklopu tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti za
naziv Trener PRO (dopoldan: praktični del, popoldan: teoretični del);
 Izbirno – tematski seminar postavitev – VELESLALOM (1 dan), ki bo potekal v
sklopu tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv Trener PRO
(dopoldan: praktični del, popoldan: teoretični del);
 Izbirno – tematski seminar postavitev – SLALOM (1 dan), ki bo potekal v
sklopu tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv Trener PRO
(dopoldan: praktični del, popoldan: teoretični del);
 Izbirno – tematski seminar postavitev – HITRE DISCIPLINE (2 dni), ki bo
potekal v sklopu tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv
Trener PRO (dopoldan: praktični del, popoldan: teoretični del).
22. člen
Obveznosti organizatorja/nosilca licenciranja Trener alpskega smučanja:
2. ZUTS Slovenije mora pravočasno posredovati razpis seminarjev oziroma
tečajev za pridobitev trenerskih licenc. Razpisi se objavijo na www.zuts.si;
3. vnos licenc v aplikacijo MARS (rubrika: Licence).
23. člen
Potrdilo o licenci Trener alpskega smučanja
ZUTS Slovenije licenciranje izvaja elektronsko, z uporabo verificiranega
informacijskega sistema MARS.
Na zahtevo udeleženca licenčnega seminarja ZUTS Slovenija izda pisno potrdilo.
Licenca Trener – smučarski skoki in nordijska kombinacija (NK)
24. člen
Za pridobitev oz. potrditev licence za trenerje za smučarske skoke in NK se zahteva
udeležba na več kot 50% razpisanih licenčnih seminarjih v obdobju 2 let, ki jih
razpiše ZUTS Slovenije. Inicialno stanje je licenčni seminar v maja 2010. Dodatno se
upoštevajo seminarji, ki jih razpiše CVUŠ pri FŠ, katerega seznam oz. ustreznost
seminarjev, ki so/bodo veljavni za potrditev licence, določi strokovni svet za
smučarske skoke in NK pri SZS.
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Licenca Trener – ostale panoge
25. člen
Sistem pridobivanja licenc za ostale zvrsti smučanja bo definiran skladno s sprejetimi
sklepi odborov in zborov ostalih disciplin:deskanje na snegu, telemark smučanje,
smučanje prostega sloga, tek na smučeh in biatlona.
Pridobitev licence za delo na področju smučanja brez članstva v ZUTS
Slovenije
26. člen
Strokovnim delavcem v športu, ki so strokovno usposobljeni za delo na področju
smučanja NHT in NRR in niso člani OO ZUTS Slovenije, ZUTS Slovenija omogoča
pridobitev ustrezne licence pod naslednjimi pogoji:
1. Strokovna usposobljenost za pridobitev licence v skladu s tem pravilnikom;
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju.
Organizator licenčnih seminarjev za strokovne delavce v športu na področje
smučanja, NHT in NRR, ki niso člani OO ZUTS Slovenije je izključno ZUTS
Slovenije.
Kandidati se lahko na licenčne seminarje prijavijo na podlagi razpisa pisarne ZUTS
Slovenije in preko za to namenjene prijavne aplikacije.
III. VODENJE LICENCIRANJA
ZUTS Slovenije licenciranje
informacijskega sistema MARS.

27. člen
izvaja elektronsko,

z

uporabo

verificiranega

OO ZUTS Slovenije za udeležbo na licenčnem seminarju članu izda licenčno nalepko
(ZUTS ali IVSI) in prejemnika licenčne nalepke vnesejo v informacijskega sistema
MARS.
Udeležencem oziroma prejemnikom licenčne nalepke ISIA, ISIA CARD, »MoU«
izdaja nalepke ZUTS Slovenije, ki prejemnika licenčne nalepke vnesejo v
informacijskega sistema MARS.
IV. REŠEVANJE PROBLEMATIKE PRI IZDAJI IN POTRJEVANJU LICENC
28. člen
Vsa vprašanja, nesoglasja, posebne primere, prošnje in opravičila bo reševala
Komisija za licenciranje pri ZUTS Slovenije. Zoper odločitev komisije je možna
pritožba na Sekretariat ZUTS Slovenije. Sklep sekretariata je dokončen in zoper
njega ni posebne pritožbe.
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29. člen
Strokovnemu delavcu se lahko na predlog komisije za licenciranje licenca, zaradi
zlorabe ali zaradi kršitve Strokovnega kodeksa učiteljev in trenerjev smučanja
Slovenije, odvzame oziroma se mu ne izda nova licenca za časovno obdobje do treh
let. O odvzemu oziroma ne izdaji licence odloča Sekretariat ZUTS Slovenije v kolikor
se ta pristojnost ne prenese na častno razsodišče SZS.
OO ZUTS se lahko na predlog komisije za licenciranje, zaradi ugotovljenih
nepravilnosti pri organizaciji in izvedbi licenčnih seminarjev prepove organizacija in
izvedba licenčnih seminarjev za časovno obdobje treh let. Kot nepravilnost se šteje
izvedba licenčnega seminarja v nasprotju z določili tega pravilnika. O prepovedi
organizacije in izvedbe licenčnega seminarja odloča Sekretariat ZUTS Slovenije v
kolikor se ta pristojnost ne prenese na častno razsodišče SZS.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem potrditve na rednem zboru delegatov ZUTS
Slovenije.
V Ljubljani, 17. junij 2015
Predsednik ZUTS Slovenije
dr. Blaž Lešnik
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