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Uradni dokumenti, ki urejajo usposabljanje in licenciranje v smučanju:

Delegirana uredba komisije EU 2019/907; priznavanje poklicne kvalifikacije učiteljem smučanja
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0907&from=SL

Zakon o športu; Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853

Zakon o varnosti na smučiščih; 2016, Uradni list RS, št. 44/16; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6861

Statut Smučarske zveze Slovenije; https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/17_18/Statut_veljavni_na_dan_27_12_2017.pdf

Poslovnik o delu ZUTS Slovenije; https://www.sloski.si/ZUTS/Dokumenti/Poslovnik

Programi usposabljanja; I. in II. stopnja; Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu

Moduli Smučarski vodnik in Trener PRO; https://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti

Pravilnik o organizaciji in poteku programov usposabljanja pri ZUTS Slovenije; 
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/PRAVILNIK_O_ORGANIZACIJI_IN_POTEKU_PROGRAMOV_USPOSABLJANJA-
istopis.pdf

Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov ZUTS Slovenije
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/ZUTS-licenciranje_pravilnik_17_06_2015.pdf

ISIA minimum standard for ISIA stamp and ISIA card http://www.montenegrointerski.me/files/Minimumstandard_en.pdf





Stopnja …do 1997 Stopnja …do 2019 Stopnja …od 2019…

I. Vodnik smučanja I. Učitelj smučanja mlajših otrok
Interno Učitelj pripravnik

Učitelj smučanja 1

II. Vaditelj smučanja II. Učitelj smučanja 2 I. Učitelj alpskega smučanja 1. stopnja

Učitelj smučanja Trener smučanja Interno Trener alpskega smučanja 1. stopnja

Smučarski vodnik (Eurosecurity) Interno Smučarski vodnik (Security test)

III. Trener smučanja Učitelj smučanja 3 II. Učitelj/Trener alp. smučanja 2. stopnja

III. Trener smučanja PRO interno Trener PRO alpskega smučanja

Spremembe uradnih programov usposabljanja SZS-ZUTS Slovenije



ISIA GS speed test

Strokovni delavec 1 
Učitelj alpskega smučanja 1. stopnja
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Modul Smučarski 

vodnik (Security test)

Technical test GS

Licenca CTT

Tečaj za sodnike

Modul Trener PRO

ISIA stamp

ISIA professional card

Tehnični IVSI 
modul

Strokovni delavec 2 (U/T) oz. 
kandidati vpisani na tečaj 2. stopnje

Modul Smučarski 
vodnik (Security test)

IVSI 
praksa

Modul
Trener

Shema 
usposabljanja in 
licenciranja pri SZS-
ZUTS Slovenije

Strokovni delavec 2 
Učitelj/Trener alp. smučanja 2. stopnja



Strokovni delavec 1; 
Učitelj alpskega smučanja 1. stopnja (Skupaj 152 ur)

- Obvezne splošne teoretične vsebine na I. stopnji =   22 ur 
- Praktični in specialni teoretični del programa =   93 ur
- Izpiti in seminarska naloga =   12 ur
- Praksa =   25 ur

Strokovni delavec 2; 
Učitelj/Trener alpskega smučanja 2. stopnja (Skupaj 211 ur)

- Obvezne splošne teoretične vsebine na II. stopnji =   20 ur
- Praktični in specialni teoretični del programa = 142 ur
- Izpiti in seminarska naloga =   14 ur
- Praksa =   35 ur
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Tehnični IVSI modul
- 4 dni priprav na 2. stopnjo
- Organizirajo OO-ZUTS s 

člani SLO DEMO TEAM-a 
in člani DIK,

- Pridobitev licence IVSI…

IVSI praksa
- 70 ur dela v ŠS ali OO
- Organizirajo OO-ZUTS in 

Šole smučanja,
- Potrdilo mentorja, učne p.
- Pridobitev licence IVSI…

Modul Trener

28. člen 
(pogoji za vključitev v program usposabljanja prve stopnje) 

(1) Pogoji za vključitev v program usposabljanja prve stopnje so: 
- starost najmanj 18 let, 
- najmanj srednja poklicna izobrazba. 

(2) Nosilec programa usposabljanja prve stopnje lahko za vključitev v program 
usposabljanja prve stopnje določi dodatne pogoje, ki jih določi v programu usposabljanja. 

29. člen 
(pogoji za vključitev v program usposabljanja druge stopnje) 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja druge stopnje so najmanj: 
- strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za isto 

športno panogo oziroma isti športni program (športna rekreacija, šport starejših, šport 
invalidov), 

- eno leto športno pedagoških izkušenj. 

Možnosti in pogoji za 
vključitev na programe 
usposabljanja 1. in 2. 
stopnje

Pogoj za pristop na Učitelj/Trener alpskega 
smučanja 2. stopnja je dokončana V. stopnja 
izobrazbe (gimnazija).



Modul Smučarski vodnik (EU Security test; skupaj 90 ur):
Praktični in specialni teoretični del programa = 64 ur
Izpiti in Metoda 3x3 (priprava na naslednji dan) = 11 ur
Praksa = 15 ur

Tehnični test GS
Delegirana uredba Komisije EU 2019/907; 

priznavanje poklicnih kvalifikacij

Licenca C.T.T.
- München; 21. oktober 2019

Strokovni delavec 2 oz. 
kandidati vpisani na tečaj 2. stopnje

Linija pridobitve licence C.T.T.



Strokovni delavec 2; 
Učitelj/Trener alpskega smučanja 2. stopnja

ISIA GS speed test
ISIA minimum standards for ISIA stamp and ISIA card

Licenca ISIA stamp
Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov ZUTS Slovenije

Licenca ISIA professional card

Linija pridobitve licence ISIA



Tečaj za sodnike
- Toeretična predavanja + izpit = 10 ur 

Modul Trener PRO alpskega smučanja; skupaj 162 ur:
Praktični in specialni teoretični del programa = 114 ur 
Izpit in seminarska naloga =      8 ur
Praksa v SK oz. v reprezentanci =    40 ur 

Licenca ISIA stamp
Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov ZUTS Slovenije

Linija pridobitve licence ISIA Trener PRO



PRIMERI SLOSKI KARTIC
ČLANSKA IZKAZNICA SZS-ZUTS

MODRA KARTICA
CTT KARTICA ISIA KARTICA


