
 

 

 

Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije  

Poročilo o delu v sezoni 2021/22 
 

Zaradi izjemnih epidemioloških razsežnosti in vseh s tem povezanih znanih razlogov smo v 

smučarsko sezono 2021/22 stopili z veliko negotovostjo. Po analizi posledic tako rekoč 

izgubljene sezone 2020/21 smo za začetek nove smučarske sezone začeli vse potrebno 

pripravljati že v mesecu maju. Čeprav so globoko v spomladanskem času še vedno veljali zelo 

restriktivni varnostni ukrepi, smo čim večji del načrtovanih akcij poskušali izvesti v živo 

(seminarji, del predavanj, izpiti…). V mesecu juniju, ki je skladno z upoštevanjem Covid-19 

ukrepov še dovoljeval zbiranje večjega števila ljudi, smo v Portorožu uspešno realizirali licenčni 

seminar za Trenerje alpskega smučanja. Preko poletja je nato sledila izvedba večih sklopov 

predavanj in teoretičnih izpitov, ki so glede na celotno situacijo deloma potekali v živo, deloma 

pa na daljavo.  

 

Pomemben del začetka nove smučarske sezone je bila tudi priprava vse potrebne dokumentacije, 

vezane na sodelovanje s sponzorji in opremljevalci. Kljub težki gospodarski situaciji smo skozi 

celotno sezono 2021/22 uspeli zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo programov vseh 

komisij ZUTS Slovenije. 

 

Preko poletja smo bili zelo aktivni tudi na mednarodnem področju. Ob redni korespondenci z 

vsemi mednarodnimi združenji učiteljev smučanja (Interski, ISIA, IVSI, IVSS, FEMPS…) smo 

veliko časa posvetili tudi urejanju pogojev za delo naših učiteljev smučanja na smučiščih 

sosednje Italije. Na to temo je že v mesecu oktobru prišlo do dveh bilateralnih srečanj v Italiji 

(Lignano in Verona), kjer smo s predstavniki italijanskega združenja učiteljev smučanja 

»COLNAZ« dosegli pomembne dogovore o nadaljnjem sodelovanju in skupnih ciljih v 

prihodnosti.  

 

Člani SLO DEMO TEAM-a so bili skozi ves pretežni del sezone na vezi s trenerji klubov in 

reprezentanc. V znak dobrega sodelovanja je ZUTS Slovenije k sami izvedbi kampov za otroke 

prispeval tako kadrovsko (z demonstratorji) kot tudi finančno. V pričakovanju zime se je v 

jesenskem času epidemiološka slika v Sloveniji vse bolj slabšala, a smo v mesecu oktobru 

skladno z vsemi potrebnimi merami v Kranjski Gori uspešno izpeljali uvodni licenčni seminar za 

Vodje tečajev usposabljanja. ISIA licenčni seminar, ki velja za naš najpomembnejši dogodek v 

uvodu v novo smučarsko sezono, smo zaradi epidemioloških težav v začetku meseca decembra 

deloma lahko izvedli na terenu, teoretični del seminarja pa je zaradi znanih omejitev moral 

potekati na daljavo.  

 

Organizacija in izvedba tečajev usposabljanja sicer ostaja naše osnovno poslanstvo. Posledice 

omejitev delovanja v športu je bilo močno čutiti tudi v pretekli smučarski sezoni. Pa vendar je v 

primerjavi z lansko, bila realizacija tečajev usposabljanja v letošnji sezoni bistveno boljša. 

Slednje je razvidno iz spodnjih dveh tabel realizacije tečajev usposabljanja iz sezone 2020/21 in 

sezone 2021/22: 



 

 

    
 

Iz statistike izvedenih tečajev usposabljanja v sezoni 2020/21 je zaznan velik upad števila 

tečajev, kot tudi udeležencev na tečajih usposabljanja. Ta je bil v primerjavi s sicer zelo uspešno 

smučarsko sezono 2018/19 kar dvotretjinski. Tabela statistike izvedenih tečajev usposabljanja iz 

sezone 2021/22 pa potrjuje dejstvo, da je bilo v pretekli smučarski sezoni izvedenih enkrat večje 

število tečajev (53 tečajev) z prav tako enkrat večjim številom udeležencev (533 udeležencev). 

Posebej vzpodbuden podatek iz pretekle sezone je tudi velik porast števila udeležencev novo 

uvedenega internega programa »Učitelj pripravnik« (lani 30, letos pa 94 udeležencev). Podobno 

kot v vseh letih je tudi letos bila velika razlika v številu tečajev v prid komisiji za alpsko 

smučanje. K upadu števila tečajev so v zadnjih letih prispevali tudi razlogi, kot je starostni pogoj 

iz Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu MIZŠ; dopolnjeno 18. leto in dokončana 

najmanj 3 letna poklicna šola za pristop k usposabljanju. 

 

V okviru vseh komisij ZUTS Slovenije je bilo organiziranih tudi preko 60 licenčnih seminarjev 

za pridobitev licenc ZUTS, IVSI in ISIA. Seminarji za pridobitev licenc ZUTS in IVSI so znotraj 

OO-ZUTS ali na nivoju regij pretežno potekali v živo na snegu. Tudi posezonski seminar za 

pridobitev licence ISIA je bil s preko 250 udeleženci uspešno organiziran na Rogli.  

 

Kljub težavam v začetnem delu sezone 2021/22 smo vendarle uspešno realizirali večino ključnih 

vsebin in sicer: 

- Teoretični in praktični del tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti SD-2 alpskega 

smučanja z močno mednarodno udeležbo (Kranjska Gora; januar 2022 in Rogla, marec 

2022; 55 udeležencev), 

- Mednarodni C.T.T. veleslalom test (Kranjska Gora, februar 2022; 2 dni, 120 

udeležencev), 

- Vodnik smučanja (Vogel, november 2021 in marec, 2022; 50 udeležencev), 

- Tečaji usposabljanja v okviru projekta ESS (tek na smučeh, smučarski skoki, telemark 

smučanje in biatlon; cca 70 tečajnikov), 

- Predavanja splošnih teoretičnih vsebin za programe 1. in 2. stopnje usposabljanja.  

 

SLO DEMO TEAM: Vsi člani SLO DEMO TEAM-a so ustrezno opremljeni s strani uradnih 

opremljevalcev ZUTS Slovenije. V okviru vseh komisij ZUTS je v pretekli sezoni delovalo 

skupaj 46 demonstratorjev (vse komisije).  

 

Svetovno priznana znamka SLO DEMO TEAM, ki je bila poleg mednarodno odmevnega 

delovanja in strokovnega usposabljanja v preteklem času zelo povezana s promocijo preko 

različnih medijev in socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Youtube kanal Slovenia demo ski 

team,…idr.). Odmevnost delovanja in promocije SLO DEMO TEAM-a raste iz leta v leto, 

število ogledov objav npr. na Tik Toku pa se približuje že dvema milijonoma. Podatki o naših 



 

 

aktivnostih ter odmevnosti na socialnih omrežjih iz zadnjih štirih let so razvidni iz spodnjega 

poročila:  

 

Facebook Demo team SloveniaObdobje 4 let (2018-2022)
Št. objav 276

Št. video objav 34

Št.objavljenih slik 160

Št. objavljenih linkov 81

Doseg objav 1069385

Odziv, komentarji in delitve 113703

Št. sledilcev 11157

Prirastek sledilcev 1216

Instagram Demo team Slovenia
Št. objav 130

Št. video objav 24

Št.objavljenih slik 143

Št. objavljenih Story-jev 587

Doseg objav 157541

Doseg story-jev 508000

Odziv, komentarji in delitve 20608

Št. sledilcev 2632

Prirastek sledilcev 1732

Youtube Demo team Slovenia
Št. objav 11

Št. ogledov 755900

Št. ogledanih ur 27800

Št. sledilcev 3955

Prirastek sledilcev 3144

Tik Tok Demo team Slovenia
Št. objav 22

Št. všečkov 110541

Št. ogledov 1900500

Št. sledilcev 3804

Prirastek sledilcev 26   
         Poročilo pripravil Julijan Peric 

 

Mednarodno sodelovanje: S svojo prepoznavnostjo smo bili v preteklem letu veliko prisotni v 

mednarodnem prostoru. Naša prizadevanja so bila usmerjena v: 

- sodelovanje v mednarodnem Erasmus projektu Ski Easy; Trbiž (ITA); Februar, 2021, 

Bohinj (SLO); april 2021, Jahorina (BIH); februar 2022, Pamporovo (BOL), marec, 2022 

(nosilec ZRS Koper; dr. Rado Pišot), 

- reševanje problemov glede kompetenc dela slovenskih učiteljev smučanja v deželah 

Italije; sestanki v Lignanu in v Veroni (ITA); oktober, 2021, 

- reševanje problemov zavarovanja odgovornosti pri vodenju in učenju skupin na snegu na 

smučiščih v Italiji, kjer to še ni dorečeno, 

- sodelovanje na generalnih skupščinah Interski, IVSI in IVSS; Levi (FIN), marec 2022, 

- predavanja, delavnice in show program na SPE Balkan ski kongresu; Pamporovo, marec, 

2022,  

- sodelovanje na ISIA forumu in generalni skupščini ISIA; Sexten (ITA), april, 2022, 

- uresničevanje projekta »C.T.T.«, ki na področju EU ureja prost pretok delovne sile 

reguliranih poklicev v posameznih članicah EU, med katerimi je tudi poklic Učitelj 

smučanja, 

- sodelovanje z Italijo, Avstrijo, Bolgarijo, Francijo, Švico, BIH, Srbijo, Črno Goro... 

 

Naša prizadevanja so bila v veliki meri usmerjena k sodelovanju s sponzorji in opremljevalci, 

ki so nepogrešljivi za lažje in kvalitetnejše delovanje vseh komisij ZUTS-a. V smučarski sezoni 



 

 

2021/22 smo sodelovali s preko 30 domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Skozi našo 

pojavnost, v medijih, izdano literaturo in druge lahko različna podjetja vidijo dobro promocijo za 

svoja podjetja. Kot promotor SLO DEMO TEAM-a že vrsto let z nami sodeluje Bojan Križaj, 

sicer pa sodelujemo tudi z drugimi znanimi osebnostmi iz športa, zabave, kulture in drugih 

področij. 

 

Zaključek poročila  

 

V prihodnosti ostajamo optimistični in željni novih izzivov. Lepote in radosti našega športa kljub 

vsemu vendarle ostajajo enake in slednje nam je z oblico snega in odličnimi pogoji za smučanje 

nenazadnje v pretekli smučarski sezoni ponudila tudi narava. V prepričanju, da bodo časi virusa 

ostali le še slab spomin, se bomo še naprej trudili, da na smuči tako ali drugače spravimo 

slehernega Slovenca.  

dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije 

 
v Ljubljani, 28. aprila 2022 


