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INFORMACIJSKA PODPORA

SPLETNA STRAN  ZUTS: www.zuts.si

APLIKACIJA ŠPAK: https://app2.sport.si

APLIKACIJA MARS: www.modrakartica.com
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Vodjem kadrovskih tečajev:
• prijava terminov in poteka kadrovskega tečaja najkasneje do 4.11.2022
• Dnevniki dela, prijavnice, osebni listi predavateljev (app Špak)
• Praktični del na snegu vodi DEMO, vodja regije
• pristop na teoretični izpit je mogoč, ko kandidat opravi vsa predavanja (spl. + spec.)
• pred pričetkom k. tečaja prijavljenim kandidatom razdelijo obrazec poročilo o 

opravljenih obveznosti (do konca tečaja ga hrani kandidat)
• trajanje praktičnega dela: 10 dni (alpsko smučanje),obvezne kombinacije 5+5 ali 6+4!
• literatura (šola smučanja, smučanje je igra,) 
Pogoji za pristop na tečaj Strokovni delavec 1 – alpsko smučanje -Učitelj smučanja
• izpolnjena prijavnica – osebni list za tečaj (obrazci na www.zuts.si)
• kandidati lahko pristopijo ko dopolnijo 18. let in imajo dopolnjeno najmanj 3.letno 

poklicno šolo. Kandidati lahko pod posebnimi internimi pogoji SZS pristopijo tudi na 
interni tečaj Učitelj-pripravnik smučanja posameznikom letnik 2005. Učitelj pripravnik 
prejme diplomo Učitelj pripravnik, medtem ko diplomo Učitelj smučanja lahko prejme po 
dopolnjenih zgoraj navedenih pogojih in opravljenih vseh obveznostih po programu 
usposabljanja

• kopija osebnega dokumenta
• splošna teoretična predavanja bodo potekala v 2 terminih po 3 dni v Ljubljani oz. 

ONLINE od 20.-22.1.2023 in od 14.-16.4.2023

KADROVSKI TEČAJ – STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE 
UČITELJ SMUČANJA



Olajševalne okoliščine za pristop na program usposabljanja »Strokovni 
delavec 1 – športno treniranje«

Olajševalne okoliščine za aktualne ali bivše člane tekmovalnih selekcij:
tekmovalci, ki so skladno z uradnimi evidencami Alpskih disciplin SZS
tekmovali vsaj 2 leti v mladinski ali članski selekciji, morajo biti na
praktičnem delu tečaja prisotni vsaj 50%. Pri tem za njih kot pomembnejše
veljajo vsebine, vezane na metodiko poučevanja smučanja. Udeležba na
teoretičnem delu je obvezna v celoti.

Za uspešno dokončanje programa usposabljanja mora opraviti:
• Praktični izpit (prikaz osnovnih in nadaljevalnih elementov šole

smučanja);
• Seminarska naloga (ocena naloge);
• Strokovna mentorska praksa (ocena dela na praksi).

Sistem pridobivanja strokovnih usposobljenosti za reprezentante ostalih
panog - zvrsti smučanja, NHT in NRR je definiran skladno s sprejetimi
sklepi sekretariata ZUTS Slovenije in sklepi strokovnih svetov disciplin
deskanje na snegu, telemark smučanja, smučanja prostega sloga, teka na
smučeh in biatlona.



Predmetnik: Učitelj alpskega smučanja 1.stopnje:
PREDMET ŠT.UR

OSNOVE METODIKE IN DIDAKTIKE POUČEVANJA ALPSKEGA SMUČANJA – PRAKTIČNO 12 ur

OSNOVE METODIKE IN DIDAKTIKE POUČEVANJA ALPSKEGA SMUČANJA – TEORETIČNO 2 uri
OSNOVE TEHNIKE ALPSKEGA SMUČANJA – OSNOVNE OBLIKE DRSENJA IN ZAČETNE OBLIKE 

ALPSKEGA SMUČANJE – PRAKTIČNO
18 ur

OSNOVNA TELESNA PRIPRAVA NA ALPSKO SMUČANJE - TEORETIČNO 2 uri

PRAKTIČNI PRIMERI VADBE Z VIDEO ANALIZAMI – TEORETIČNO 18 uri

RED IN VARNOST TER KODEKS ETIKE NA SMUČIŠČIH – TEORETIČNO 2 uri

SMUČARSKA OPREMA IN PRIPRAVA SMUČI - TEORETIČNO 1 ura

TEHNIKA ALPSKEGA SMUČANJA - TEORETIČNO 2 uri
TEHNIKA ALPSKEGA SMUČANJA - NADALJEVALNE OBLIKE ALPSKEGA SMUČANJE –

PRAKTIČNO
30 ur

ZGODOVINA RAZVOJA SMUČANJA – TEORETIČNO 1 ura
SMUČANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI – TEORETIČNO 2 uri

RAVNANJE IN PRVA POMOČ V PRIMERU NESREČE NA SMUČIŠČU – TEORETIČNO 2 uri

ODGOVORNOST IN ZAKONODAJA V ŠPORTU – TEORETIČNO 2 uri

OSNOVE GIBANJA ČLOVEKA – TEORETIČNO 5 ur
OSNOVE MEDICINE ŠPORTA – TEORETIČNO 5 ur
OSNOVE ŠPORTNE VADBE – TEORETIČNO 5 ur

PSIHOSOCIALNE OSNOVE ŠPORTA - TEORETIČNO 5 ur
OKOLJEVARSTVENI VIDIKI SMUČANJA - TEORETIČNO 1 ura



Pogoji za dokončanja:
• prisotnost na predavanjih in praktičnem delu (80%), vodja tečaja mora 

voditi listo prisotnosti s podpisi na predpisanem obrazcu za vsak dan 
posebej (aplikacija špak)

• teoretični izpit (splošni + specialni)
• praktični izpit iz elementov šole smučanja
• nastop pred vrsto (oceni mentor na pedagoški praksi ali demo ali dik)
• seminarska naloga
• pedagoška praksa (5 dni, 25 ur) učne priprave pisane ročno

Pogoji licenciranja in napredovanja:
• Za pridobitev IVSI licence je 1. možnost opravljanje 4 dnevnega modula, 

katerega realizacijo pisno potrdi član DEMO vrste OO ZUTS. Na podlagi 
IVSI licence lahko kandidat pristopi na 2. stopnjo UČITELJ /TRENER

• Za pridobitev IVSI licence je 2. možnost opravljanje dodatne 70 urne 
prakse, katerega realizacijo pisno potrdi OO ZUTS ali članica Združenja 
šol smučanja pri ZUTS. Prakso vodi zgolj licenciran mentor ZUTS! Na 
podlagi IVSI licence lahko kandidat pristopi na 2. stopnjo UČITELJ 
/TRENER

Potrdila je potrebno poslati tudi na zuts@sloski.si. 



V SEZONI 22/23 IZVAJA ZUTS SLOVENIJE (prvi termin 10.-11.12. in 17.-
18.12.2022 (Kranjska Gora ali Rogla):
• Praktični del na snegu vodi DEMO, vodja regije (v izjemnih primerih lahko s strani 

vodje komisije določena oseba)
• Minimalno število prijav 5
• trajanje praktičnega dela: 4 dni (alpsko smučanje)
• literatura (šola smučanja, smučanje je igra)
Pogoji za pristop:
• izpolnjena prijavnica – osebni list za tečaj
• diploma najmanj U1 oz. izpolnjeni vsi pogoji za izdajo diplome UASMO ali U1
• potrdilo o opravljeni najmanj 10 – dnevni praksi (obrazec na www.zuts.si)!!!
Pogoji za dokončanja:
• prisotnost na predavanjih (izvedba lahko tudi med praktičnim delom) in  prisotnost na 

praktičnem delu
• praktični izpit
• seminarska naloga (navodila na www.zuts.si)
• dodatna pedagoška praksa ob koncu ni obvezna!

KADROVSKI TEČAJ – PREMOSTITVENI MODUL za pridobitev diplome 
SD1 – UČITLJE SMUČANJA



Dokončanje usposabljanj na vseh programih:
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od
zadnjega dne tečaja usposabljanja, posamezen izpit pa lahko opravljajo
največ tri (3) krat.
Vodje tečajev določite interne roke za dokončanje usposabljnja!

Teoretični del tečaja:

SPLOŠNE OBVEZNE teoretične vsebine za vse komisije:
• Kandidat se prijavi preko spletne strani ZUTS glede na razpisana termina 

(Ljubljana oz. ONLINE od 20.-22.1.2023 in od 14.-16.4.2023)
• Na tečaj prinese obrazec POROČILO O OPRAVLJENIH OBVEZNOSTIH 

NA TEČAJU IN IZPITIH
• Cena predavanj po ceniku ZUTS (vključen tudi teoretični izpit)
• Teoretični izpit za alpsko opravljajo skupaj (SPLOŠNI + SPECIALNI)

SPECIALNE POSEBNE vsebine:
• Predavanja specialnih posebnih teoretičnih vsebin se lahko izvajajo pred 

pričetkom praktičnega dela tečaja v predpisanem obsegu 9 ur (velja za 
alpsko)



Nastop pred vrsto:
• Nastop kandidati opravijo pred skupino vadečih, katerega oceni 

kompetentni  LICENCIRAN MENTOR ZUTS v sklopu opravljanja 
mentorske-pedagoške prakse, lahko pa to opravi pri demonstratorju ali 
članu državne izpitne komisije

Teoretični izpit:
• prijave preko www.zuts.si glede na razpisane termine teoretičnih 

preverjanje znanja
• Na izpit prinese poročilo o poteku tečaja, ki mora biti izpolnjen
Mentorska praksa:
• Obvezna mentorska praksa za dokončanje usposabljanja 25 ali 35 ur se 

opravi pod vodstvom oz. nadzorom licenciranega mentorja ZUTS, ki lahko 
oceni tudi izpitno obveznost „nastop pred vrsto“

• Na os. listu - prijavnici vodja tečaja podpiše mentorsko prakso, ko 
kandidat dejansko opravi potrebno število ur poučevanja in dostavi 
podpisane učne priprave s strani licenciranega mentorja ZUTS ter 
verificiran nastop pred vrsto.

Mentorska praksa za IVSI modul v obsegu 70 ur:
• Dodatna praksa se opravi pod vodstvom oz. nadzorom licenciranega 

mentorja ZUTS, le to pa potrdi OO ZUTS ali vodja članice Združenja šol 
smučanja ZUTS Slovenije



Oddaja dokumentacije in obveznosti vodje tečaja:
• pred oz. med tečajem vnos podatkov v spletno aplikacijo ŠPAK (tečajniki, 

predavatelji) OBVEZNO DODATI e-pošto in tel. številko
• tečaji bodo v Špaku 2 razpisani oz. jih uskladite s pisarno ZUTS
• takoj v času tečaja oz. najkasneje 10 dni po zadnjem dnevu (kasneje se 

aplikacija zaklene):
• izpolnjen dnevnik dela
• prijavnice tečajnikov
• osebne liste predavateljev
• listo prisotnosti za vsak dan posebej
Po opravljenih vseh obveznostih tečajnikov (oddati vse skupaj):
• v celoti izpolnjeno poročilo o opravljenih obveznostih
• kopijo dokazila o izobrazbi
• Kopija osebnega dokumenta
• na roko napisane učne priprave podpisane s strani mentorja
• seminarska naloga (analiza poteka ped. prakse)
Pridobitev diplome:
• ZUTS izdela diplomo in jo pošlje skupaj z našitkom na naslov organizatorja 

tečaja 
• Vodja tečaja učitelju na domači naslov pošlje diplomo in našitek



ORGANIZACIJA LICENČNIH SEMINARJEV
OSNOVNIH ORGANIZACIJ ZUTS

OBVEZNOSTI VODJE SEMINARJA:
• prijava licenčnega seminarja v pisarno ZUTS-razpis (lahko tudi objava na 

www.zuts.si, udeležba tudi člani drugih OO ZUTS)
• pridobiti soglasje vodje regije za izvedbo (velja za alpsko smučanje)
• delo na snegu lahko vodijo

člani DEMO VRST
nosilci ISIA licence (samo v matični OO ZUTS)

• poslati v potrditev spisek udeležencev na predpisanem obrazcu vodji regije 
(velja za alpsko smučanje) oz. v pisarno ZUTS

• Licenčni seminar lahko poteka tudi na nočni smuki, vendar je pred ali po tem 
potrebno opraviti dodatno vsaj 2 uri teoretičnega dela seminarja

• izdati potrdilo o udeležbi tistim, ki so člani drugih OO ZUTS 
ALI
• poslati (kopijo, sken,…) spiska udeležencev
• licenčno nalepko ZUTS ali IVSI pridobi na osnovi zadnjih dveh alinej v matični 

OO ZUTS, ki mu da v podpis „Izjavo nosilca licence“ (glej www.zuts.si) 
• licenčna nalepka ZUTS ali IVSI velja za UČITELJ, UČITELJ/TRENER, 

TRENER PRO, 
• vnos nosilca licence v aplikacijo MARS (rubrika: Licence)



POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENC

ZUTS 2023, IVSI 2023-OBNOVITEV – OBVEZNA UDELEŽBA NA 
PREDSEZONSKEM LICENČNEM SEMINARJU 

IVSI 2023-PRVA PRIDOBITEV - 70 UR PRAKSE  ALI 4 DNEVNI 
MODUL

ISIA 2023, CTT 2023 – PRVA PRIDOBITEV - (UDELEŽBA NA 
DVEH ISIA SEMINARJIH) posebne okoliščine za kandidate 

udeležence SD2 v sezoni 21/22

ISIA 2023, CTT 2023– OBNOVITEV - UDELEŽBA NA DVEH 
URADNIH AKCIJAH: (SEMINAR DEC. 2021 KR.GORA ALI  DP 

ZUTS ALI POSEZONSKI SEMINAR MAR. 2022)

OPRAVIČLJIV RAZLOG: zdravstveni zadržek (dokazilo: potrdilo 
osebnega zdravnika) 



VPRAŠANJA?!

Gradivo z navodili vodjem tečajev in seminarjev ter predavateljem 
teoretičnih vsebin je objavljeno na spletni strani oz. bo posredovano 

udeležencem v e-obliki. Podatke dobijo vodje tečajev in vodje 
licenčnih seminarjev na njihove e-naslove preko pisarne ZUTS 

Slovenije!

VSI NOVI OBRAZCI SO/BODO DOSEGLJIVI NA POVEZAVI:
http://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti



HVALA ZA POZORNOST!


