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NAVODILA VODJEM SEMINARJEV ZA PRIDOBITEV LICENC ZUTS SLOVENIJE 

 

Navodila so namenjena vodjem licenčnih seminarjev za pridobitev oz. potrditev licence ZUTS (U1) in 

licence IVSI (U1, U2)! 

OBVEZNOSTI VODJE LICENČNEGA SEMINARJA: 

• prijava licenčnega seminarja vodji regije in v pisarno ZUTS-razpis (lahko tudi objava na 

www.zuts.si) 

• pridobiti soglasje vodje regije za izvedbo seminarja (velja za alpsko smučanje) 

• število udeležencev v skupini z demonstratorjem je maksimalno 10 

• delo na snegu lahko vodijo člani demonstratorskih vrst ali nosilci aktualne ISIA licence samo 

za člane v matični OO ZUTS 

• vodja seminarja mora biti član društva organizatorja s plačano modro kartico ZUTS za tekočo 

sezono 

• vodja seminarja mora poslati v potrditev spisek udeležencev na predpisanem obrazcu vodji 

regije (velja za alpsko smučanje), vodja regije spisek pregleda in ga posreduje v pisarno ZUTS 

• vodja seminarja mora izdati potrdilo o udeležbi ali kopijo, sken podpisanega spiska 

udeležencev tistim, ki so člani drugih OO ZUTS 

• v primeru, da udeleženec seminarja prihaja iz druge OO ZUTS, le-to ustrezno označi na 

obrazcu pod opombe 

• licenčni seminar lahko poteka tudi na nočni smuki, vendar je pred ali po tem potrebno 

opraviti dodatno vsaj 2 uri teoretičnega dela seminarja 

• licenčno nalepko ZUTS ali IVSI posameznik pridobi v matični OO ZUTS 

• nosilec licence podpiše „Izjavo nosilca licence“ (glej www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti) 

velja za tiste, ki v preteklih sezonah izjave  še niso podpisali 

• nosilec licence, ki se z objavo podatkov na spletni strani ne strinja, to sporočijo odgovorni 

osebi v matični OO ZUTS, ti pa to sporočijo po pošti ali e-pošti v pisarno ZUTS 

• vodja seminarja vnese nosilca licence v aplikacijo MARS (rubrika: Licence) 

• nosilec licence je objavljen na spletni strani ZUTS www.sloski.si/zuts/licenciranje/nosilci-

licenc. 

• SZS - ZUTS posreduje vlogo (seznam nosilcev licenc) na OKS-Olimpijski komite Slovenije, ki 

posamezniku izdajo licenco za poučevanje. 
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Pripravil: Matija Stegnar 

 


