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International ski instructors Association – ISIA
MEDNARODNA ZVEZA PROFESIONALNIH UČITELJEV SMUČANJA

KRITERIJI IN PRAVILA 2010
- PRIDOBITEV LICENCE ISIA PRI ZUTS SLOVENIJE -

1. UVOD
Mednarodna zveza učiteljev smučanja, bolj znana pod kratico ISIA oz. svetovno združenje
profesionalnih učiteljev smučanja, je bila ustanovljena leta 1959 in ima sedež v Bernu v Švici.
ISIA je ena od treh komisij, ki združujejo učitelje smučanja znotraj krovne organizacije
INTERSKI International in sicer:

pod svojim okriljem združuje:

- ISIA / Mednarodna asociacija profesionalnih učiteljev smučanja

- IVSI / Mednarodna asociacija amaterskih učiteljev smučanja

- IVSS / Mednarodna asociacija učiteljev smučanja na šolah in univerzah

2. ISIA / mednarodna organizacija
2.1. Glavne naloge ISIA:
Te so poleg promocije alpskega smučanja, deskanja na snegu, teka na smučeh in telemark
smučanja ter zaščite interesov profesionalnih učiteljev smučanja, predvsem sledenje
novostim v tehniki, metodiki in didaktiki poučevanja. V zadnjem času še posebej velik
poudarek namenja varnosti na smučiščih ter ustreznim poenotenim standardom pri
usposabljanju strokovnih kadrov članic ISIA.
2.2. Članstvo v ISIA:
Samo eno nacionalno združenje učiteljev smučanja iz vsake države lahko kandidira za
članstvo v ISIA. Vsako državo članico predstavlja nacionalno združenje, ki uradno zastopa
interese svojih članov in deluje v skladu z uradnimi pooblastili oz. uradno zakonodajo države
članice.
2.3. Sprejemanje novih članic:
V polnopravno članstvo ISIA sprejme nove kandidatke Generalna skupščina ISIA po prejetju
pisne vloge za članstvo in po preverjanju izpolnjevanja pristopnih kriterijev za članstvo.

2.4. Prenehanje članstva:
- neizpolnjevanje finančnih obveznosti (dvoletno neplačilo članarine, kotizacije,…),
- neizpolnjevanje obveznosti predpisanih s pravilnikom ISIA,
- rušenje ugleda asociacije, ravnanje neskladno z usmeritvami asociacije,
neupoštevanje navodil vodstva asociacije.
Izključitev in prenehanje članstva sprejme Generalna skupščina ISIA z glasovanjem na
podlagi dvotretjinske večine.
2.5. Organi ISIA:
2.5.1. Generalna skupščina ISIA (Zbor delegatov):
sestavljajo jo delegati vseh
nacionalnih združenj držav članic. V njeni pristojnosti je izbor in razrešitev
predsedstva in Izvršnega odbora (z izjemo generalnega sekretarja), odločitve o
sprejemanju in izključevanju članic, sprejemanje poročil komisij ISIA in ostale
dejavnosti kot jih določa pravilnik ISIA. Generalna skupščina se sestaja na rednih
sejah vsaj enkrat letno.
2.5.2. Izvršni odbor: sestavljajo predsednik ISIA, trije podpredsedniki (za Evropo, Ameriko
in daljni vzhod), blagajnik, generalni sekretar in štirje nadzorniki. Člane izvršnega
odbora ISIA izbere Generalna skupščina za mandat štirih let, generalnega sekretarja
pa na predlog predsednika ISIA potrdi Izvršni odbor.
2.5.3. Predsedstvo sestavljata predsednik in prvi podpredsednik ISIA. Oba imata pravico
in dolžnost zastopanja interesov asociacije (podpredsednik samo ob odsotnosti
predsednika). Na sestankih predsedstva ISIA je vedno prisoten tudi generalni
sekretar ISIA.
2.5.4. Komisije: imenuje jih Generalna skupščina ISIA
2.5.5. Nadzorniki finančnega poslovanja (dva člana): skrbijo za pravilno ravnanje (v
skladu s pravilnikom ISIA) s pridobljenimi finančnimi sredstvi asociacije, ki se zbirajo
z članarinami, donacijami, sponzorskimi sredstvi …

3. ISIA/ pri ZUTS Slovenije
3.1. Komisija ISIA
- deluje v sklopu Komisije za mednarodno sodelovanje pri ZUTS Slovenije/ Smučarski zvezi
Slovenije in v skladu s statutom ZUTS Slovenije. Njena sestava je potrjena s strani
Sekretariata ZUTS Slovenije in v mandatu 2007 – 2010 zastopa interese ZUTS Slovenije v
naslednji sestavi:
- Sandi MUROVEC, predsednik komisije za mednarodno sodelovanje in ISIA
- dr. Milan ŽVAN, član komisije
- Miha VERDNIK, član komisije
- dr. Blaž LEŠNIK, član komisije za sporna vprašanja
3.2. Imetniki ISIA Licenc, uradno pridobljenih in potrjenih s strani ZUTS Slovenije, so
podvrženi kriterijem in pravilom, ki veljajo za vsako določeno obdobje in so potrjeni s strani
Sekretariata ZUTS Slovenije.
3.3. ZUTS Slovenije na osnovi vlog s strani Osnovnih organizacij ZUTS vsako leto izda
izkaznice ISIA, opremljene z numerirano ISIA nalepko, fotografijo in osnovnimi podatki o
nosilcu licence.

Licenca ISIA ima veljavnost enega koledarskega leta, je neprenosljiva in nosilcu prinaša
določene ugodnosti pri pridobivanju zaposlitve v Šolah smučanja, pri nakupu opreme in
smučarskih vozovnic na smučiščih tako v Sloveniji kot v tujini.
3.4. KRITERIJI in PRAVILA za pridobitev in potrditev ISIA Licence
Kandidati za licenco ISIA oz. imetniki Licence ISIA, ki to potrjujejo, so razdeljeni v tri
skupine. Temu primerni so kriteriji in pravila za njeno pridobitev:
3.4.1. Kandidat, ki prvič pristopa k pridobitvi Licence ISIA;
- je vsak, ki ni bil predtem nikoli imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS Slovenije.
Kandidat je upravičen do pridobitve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve
naslednjih pogojev;
3.4.1.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.1.2. - potrjena udeležba na vsaj (4) štirih od šestih uradnih akcij ISIA, ki so s strani
ZUTS Slovenije organizirani v (2) dveh zaporednih sezonah.
Vsaka sezona ima tri uradne akcije ISIA, ki lahko štejejo za potrditev Licence;
1. Predsezonski seminar
2. Posezonski seminar
3. Državno prvenstvo ZUTS Slovenije
3.4.1.3. - plačana letna članarina ZUTS
3.4.2. Kandidat, ki pristopa k potrditvi Licence ISIA;
- je vsak aktualni imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS Slovenije za tekočo sezono.
Kandidat je upravičen do potrditve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve
naslednjih pogojev;
3.4.2.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.2.2. - potrjena udeležba na vsaj (2) dveh od treh uradnih akcij ISIA, ki so s strani
ZUTS Slovenije organizirani v tekoči sezoni.
Vsaka sezona ima tri uradne akcije ISIA, ki lahko štejejo za potrditev Licence;
1. Predsezonski seminar
2. Posezonski seminar
3. Državno prvenstvo ZUTS Slovenije
3.4.2.3. - plačana letna članarina ZUTS
3.4.3. Kandidat, ki pristopa k pridobitvi ali potrditvi Licence ISIA za delo v tujini;
- je vsak, ki ne glede na dejstvo ali je bil predtem imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS
Slovenije ali ne, upravičen do pridobitve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru
izpolnitve naslednjih pogojev;
3.4.3.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.3.2. - potrjena udeležba na vsaj (1) enem od dveh ISIA licenčnih seminarjev ZUTS
Slovenije, ki so organizirani v tekoči sezoni ali so organizirani izredno in izključno
samo za kandidate, ki delajo ali nameravajo delati v tujini.
3.4.3.3. - plačana letna članarina ZUTS
3.4.3.4. - uradno žigosano in podpisano potrdilo oz. poročilo Smučarske šole (ali več
njih), ki je (so) delodajalec, o opravljenem delu in št. opravljenih ur kandidata v
pretekli sezoni.
3.4.3.5. - uradno žigosana in s strani Smučarske šole (ali več njih) podpisana Pogodba o
delu v tujini za sezono, ki sledi – vendar skupno ne manj kot za obdobje mesec
dni.

3.4.4. Kandidat, ki pristopa k potrditvi Licence ISIA kot Trener PRO;
- je vsak aktualni imetnik Licence Trener PRO alpskega smučanja, izdane s strani ZUTS
Slovenije za tekočo sezono. Kandidat je upravičen do pridobitve ali potrditve Licence ISIA (za
sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve naslednjih pogojev;
3.4.4.1. - strokovna usposobljenost Trener PRO pri ZUTS Slovenije
3.4.4.2. - potrjena licenca Trener PRO za aktualno sezono (po kriterijih za potrditev licence)
3.4.4.3. - potrjena udeležba na vsaj (1) enem od dveh uradnih seminarjev ISIA, ki so s
strani ZUTS Slovenije organizirani v tekoči sezoni;
1. Predsezonski seminar
2. Posezonski seminar
3.4.4.4. - plačana letna članarina ZUTS
3.5. Častno članstvo
Častnega članstva ni in je bilo ukinjeno s sezono 2006/2007.
3.6. Reševanje problematike pri izdaji in potrjevanju Licenc ISIA
Vsa vprašanja, nesoglasja, posebne primere, prošnje in opravičila bo reševala Komisija za
reševanje spornih vprašanj ISIA znoraj Komisije za mednarodno sodelovanje pri ZUTS
Slovenije. Potrditev končnih odločitev Komisije ISIA je v pristojnosti Sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sandi MUROVEC
Vodja komisije za mednarodno sodelovanje pri ZUTS Slovenije

