
IV. DEMONSTARTORSKE VRSTE ZUTS SLOVENIJE 
 
Na podlagi določil 16. člena Poslovnika o delu Združenja učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije je Zbor delegatov Združenja učiteljev in trenerjev smučanja 
Slovenije,  na svoji redni seji dne 18.09.2008 sprejel naslednji; 

 
 

PRAVILNIK 
demonstratorskih vrst Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa demonstrator Združenja učiteljev 
in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije), postopek formiranja 
demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije ter način ureditve medsebojnih odnosov med 
ZUTS Slovenije in člani demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije.  
 
 
II. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA ČLANA DEMONSTRATORSKE VRSTE 
 

2. člen 
Posameznik lahko pridobi status člana demonstratorske vrste na podlagi sodelovanja 
na izborih demonstratorskih vrst ali po sklepu sekretariata ZUTS Slovenije. 
 
Izbore demonstratorskih vrst razpisuje Sekretariat ZUTS ( v nadaljevanju 
organizator) na predlog panožnega strokovnega sveta ZUTS, ki pokriva področje 
komisije za katero se izbori razpisujejo. 
 
 
III. IZBORI DEMONSTRATORSKIH VRST 

 
3. člen 

Izbori se organizirajo kot odprti ali kot interni izbori. 
 

4. člen 
Odprti izbori se razpišejo vsaka 4 leta. Na odprtih izborih lahko sodelujejo aktivni 
člani osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ki so pridobili strokovni naziv Učitelj III. 
stopnje ali Trener in imajo najmanj 3 letno prakso ali priporočilo vodje 
demonstratorske vrste.  

  
Kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se lahko prijavijo na razpis 
izključno na predlog svoje OO ZUTS, preko regijskega vodje. Posamične prijave se 
ne upoštevajo.  
 

 
 
 
 



5. člen 
Interni izbori se razpisujejo po potrebi, če se za to odloči panožni strokovni svet 
ZUTS Slovenije. Na internih izborih lahko sodelujejo izključno: 

• vsi aktualni člani demonstratorske vrste za katero se izbori razpisujejo, 
• vsi ustrezno prijavljeni in evidentirani kandidati, 
• vsi tekmovalci, ki so pridobili naziv Učitelj III. stopnje in so končali aktivno 

kariero ter bili člani A ali B reprezentance Slovenije, 
• licencirani regijski vodje licenčnih IVSI seminarjev. 

 
6. člen 

Evidentirani kandidati so aktivni člani ene od osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ki: 
• so v zadnji sezoni opravili tečaj III. stopnje in je njihovo povprečje ocen 

znašalo najmanj 8,0, 
• so bili povabljeni na zadnje izbore pa se jih zaradi upravičenih razlogov niso 

mogli udeležiti, 
• jih predsednik Strokovnega sveta ZUTS Slovenije povabi na izbore po lastni 

presoji pod pogojem, da imajo vsaj naziv Učitelj III. stopnje, 
• jih za izbor predlaga vodja regije. 

 
 
IV. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IZBORA 
 

7. člen 
Organizator izbora je odgovoren za strokovno, korektno in varno izvedbo izbora 
demonstratorskih vrst.  
 
Organizator je dolžan pred pričetkom posameznega izbora preveriti in uradno 
potrditi: 

• da kandidati, ki na izboru sodelujejo izpolnjujejo za prijavo predpisane pogoje, 
• da kandidati na izboru uporabljajo dovoljeno opremo,  
• da vremenske in druge razmere dopuščajo korektno izvedbo izbora. 

  
Organizator je dolžan pred začetkom izbora kandidatom  sporočiti vsebino izbora.  
 
Organizator ima pravico odpovedati izbor, če oceni, da glede na okoliščine 
strokovna, korektna in varna izvedba izbora ni mogoča.  
 
V primeru odpovedi izbora organizator določi nov datum izvedbe izbora. Postopek 
prijave na izbor se ne ponovi, ampak se novi izbor opravi v okviru obstoječih prijav. 

  
 

V. RAZGLASITEV IN OBJAVA URADNIH REZULTATOV IZBORA     
 

8. člen 
Uradne rezultate razglasi in objavi organizator izbora najkasneje v 10 dneh po 
opravljenem izboru. 

 
9. člen 

Uradne rezultate organizator objavi v obliki seznama članov posamezne 
demonstratorske vrste, ki ga pošlje vsakemu udeležencu izbora.    



  
 

VI. PRIDOBITEV STATUSA ČLANA DEMONSTRATORSKE VRSTE 
 

10. člen 
Status člana demonstratorske vrste (v nadaljevanju član) pridobi posameznik z dnem  
podpisa individualne Pogodbe o članstvu v demonstratorski vrsti ZUTS Slovenije z 
SZS-ZUTS Slovenije.  

       
Pogodba se sklene za dobo enega (1) leta. S podpisom pogodbe član sprejme vse 
pravice in obveznosti ter ostale določbe, ki izhajajo iz tega pravilnika.  
 
 
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANA  
 

11. člen 
Član ima naslednje pravice in obveznosti: 
 

• šolanje in udeležba na pripravah v skladu s programom strokovnega sveta 
ZUTS Slovenije; 

• opraviti deset (10) neplačanih dni aktivnosti po nalogu predsednika ali 
direktorja ZUTS Slovenije; 

• udeleževati se vseh akcij, ki jih določi strokovni svet, pri čemer imajo te akcije 
prednost pred individualnimi aktivnostmi člana; 

• brezplačno opraviti vse sponzorske dneve v posamezni sezoni;  
• uporabljati izključno uradno opremo demonstratorske vrste na vseh uradnih 

akcijah ZUTS Slovenije in SZS; 
• vzdrževati stalen stik s pisarno ZUTS Slovenije, predvsem v smislu prijavljanja 

na akcije in terminskega javljanja; 
• brezpogojno in dosledno spoštovati kodeks etike SZS in ZUTS Slovenije; 
• svoje storitve zaračunavati v skladu z veljavnim cenikom ZUTS Slovenije 

oziroma po ceni, dogovorjeni z naročnikom storitev; 
• član je obvezen obveščati vodstvo ZUTS Slovenije o vseh smučarskih akcijah, 

na katerih deluje izven delovanja ZUTS Slovenije, 
• član brez pisnega dovoljenja predsednika ali direktorja ne sme sodelovati z 

organizacijami in posamezniki, ki so na področju smučanja konkurenčne 
delovanju ZUTS Slovenije. 

 
 

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZUTS SLOVENIJE: 
 

12. člen 
Pravice in dolžnosti ZUTS Slovenije so naslednje: 

 
• nuditi članu možnosti izobraževanja in sodelovanja na pripravah v skladu s 

programom strokovnega sveta ZUTS Slovenije; 
• nuditi članu možnost sodelovanja na vseh strokovnih seminarjih v okviru 

ZUTS Slovenije, 



• prispevati k možnostim afirmacije člana na področju smučanja pri nas in v 
tujini, 

• omogočati članu sodelovanje pri izvedbi tečajev usposabljanja v okviru OO-
ZUTS, 

• omogočati članu sodelovanje pri izvedbi tečajev usposabljanja pod okriljem 
ZUTS Slovenije, 

• omogočati članu možnost sodelovanja s smučarskimi klubi in 
reprezentancami, 

• omogočati članu pridobivanje različnih praktičnih izkušenj in pedagoškega 
znanja, 

• zagotoviti članu primerno opremo za potrebe izobraževanja in dela v 
demonstratorski vrsti; 

• sproti obveščati člana o aktualnih novostih na področju smučanja; 
• nuditi možnost udeležbe člana, individualno ali v skupini, na mednarodnih in 

domačih smučarskih kongresih in tekmovanjih, s predpravico izbora članov 
glede na pomembnost in vsebino kongresov in tekmovanj. 

 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati predhodni Pravilnik 
demonstratorskih vrst Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. 
 

14. člen 
Ta pravilnik prične veljati ko ga sprejme zbor delegatov ZUTS Slovenije.  
 
 
 
V Ljubljani, 18.09.2008 


