
V. ŠOLE SMUČANJA 
 
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 ŠOLE SMUČANJA SLOVENIJE 
 

1. člen 
Šola smučanja Slovenije, je naziv licence, ki ga združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije) podeljuje fizičnim in pravnim 
osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost na področju poučevanja smučanja in 
izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje. 
. 

 
2. člen 

Fizične in pravne osebe, ki pridobijo licenco  šola smučanja Slovenije, se znotraj 
ZUTS Slovenije interesno povezujejo. 
 
Interesno združenje šol smučanja Slovenije (v nadaljevanju ŠSS) vodi vodja ŠSS, ki 
ga imenuje zbor delegatov na predlog predsednika ZUTS Slovenije.  
 
Vodja ŠSS je po svoji funkciji član sekretariata. 

 
3. člen 

Znak ŠSS je…………. 
 

4. člen 
Licenco  ŠSS se  podeli tistim pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz 
tega pravilnika. licenco podeli sekretariat ZUTS Slovenije na predlog vodje ŠSS. 
 

5. člen 
fizična ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju smučanja, kot pridobitno 
dejavnost in želi pridobiti licenco šole smučanja Slovenije mora  izpolnjevati  
naslednje  pogoje:  
• trajno delovati v določenem smučarskem centru in pridobiti soglasje upravitelja 
centra, za opravljanje dejavnosti smučarske šole v tem centru; 
• zaposlovati izključno strokovne kadre, ki imajo veljavno licenco ZUTS 
Slovenije 
• da ima pooblaščena oseba -  vodja smučarske šole - najmanj visokošolsko 
izobrazbo športne smeri  ali 5 let naziv učitelj 3.  in licenco ISIA za tekočo sezono; 
• da ima šola ustrezne prostore, svoj stalni naslov, telefonsko številko in žig; 
 
 

6. člen 
za pridobitev licence mora pravna ali fizična oseba vložiti  prošnjo, v kateri mora 
podati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena. prošnja v pisni obliki se 
vloži v pisarno ZUTS Slovenije, ki prošnjo posreduje  vodji ŠSS in  sekretariatu ZUTS 
Slovenije.  



 
7. člen 

postopek podeljevanja licence :  
prošnjo obravnava in potrjuje sekretariat  ZUTS Slovenije. na osnovi odločitve 
sekretariata ZUTS Slovenije, se šoli  določi  enoletno obdobje, v katerem mora šola 
izpolniti vse obveznosti iz tega pravilnika. izpolnjevanje obveznosti iz tega pravilnika 
nadzira vodja ŠSS 
po izteku prehodnega obdobja, kandidatom ki izpolnjujejo vse obveznosti iz tega 
pravilnika, Sekretariat na predlog vodje ŠSS podeli prosilcu licenco »Šola smučanja 
Slovenije« in potrdi polnopravno članstvo v ŠSS. 
 

8. člen 
obveznosti smučarskih šol članic ŠSS so sledeče : 
• delovanje po nacionalnem programu poučevanja smučanja, ki ga pripravi 
strokovni svet ZUTS Slovenije; 
• vsi strokovni kadri zaposleni v smučarski šoli se usposabljajo in izpopolnjujejo 
po programu, ki ga pripravi strokovni svet ZUTS Slovenije; 
• vsi strokovni kadri za svoje delo pridobijo veljavne licence ZUTS Slovenije ; 
• vsi strokovni kadri delujejo v skladu z kodeksom etike in poslovnikom o delu  
ZUTS Slovenije; 
• vsaka članica ŠSS je dolžna posredovati spisek licenciranih strokovnih kadrov 
v pisarno ZUTS do 15.12. tekočega leta za vsako smučarsko sezono posebej. 
 

8. člen 
finančne obveznosti do ZUTS Slovenije: 
• plačilo pristopnine  v enkratnem znesku,  
• plačilo letne kotizacije  
 
višino pristopnine in višino letne kotizacij določi sekretariat ZUTS Slovenije 
 

9. člen 
obveznosti ZUTS Slovenije do članic ŠSS: 
• oblikovati in izvajati izobraževanje in izpopolnjevanje za vse strokovne kadre, 
ki delujejo v šolah smučanja Slovenije; 
• oblikovati in dopolnjevati  programe poučevanja v posebnih okoliščinah, ki se 
pojavljajo pri delu v smučarskih šolah; 
• povezovati članice ŠSS s podobnimi institucijami v tujini; 
• licenco šole smučanja Slovenije uveljavljati in zaščititi kot edini  nacionalni 
znak  kvalitete na področju poučevanja smučanja; 
• vsako leto objaviti spisek nosilcev licenc ŠSS v medijih ; 
• obvestiti vse  upravljavce  žičniških naprav v Sloveniji o imetnikih licence. 
 
 

10. člen 
za nadzor nad delom šol smučanja članic ŠSS skrbijo :  
• vodja ŠSS 
• vodje regij 
• strokovni svet ZUTS Slovenije 
 



11. člen 
vse šole smučanja članice ŠSS imajo pravico nositi na svojih oblačilih znak šole 
smučanja Slovenije in znak ZUTS Slovenije. 
 

12. člen 
ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme zbor delegatov ZUTS Slovenije. 

 
13. člen 

z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati pravilnik šole smučanja Slovenije 
sprejet na zboru delegatov ZUTS Slovenije dne  26. 11. 1999.   
 
 
 
 
v Ljubljani 18. 09. 2008 
 
 


