
 
 

 

Smučarska zveza Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije 

Razpisuje 
 

C.T.T. SAFETY TEST  – 11. in 12. april 2022 
 

Organizator:  Smučarska zveza Slovenije, ZUTS Slovenije 
 
Kraj:     Vogel 
 
Datum:    11. in 12. april 2022 
 
Pravna podlaga:  Preizkus – C.T.T. VARNOSTNI TEST se opravi na podlagi 

DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) z dne 14.3.2019 
o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja 
na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij 

 
Pristopni pogoji:  Pogoji za pristop na – C.T.T. VARNOSTNI TEST so 

opredeljeni v prilogi II. Upravičeni kandidati (2.1.2) 
DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) z dne 14.3.2019 
o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja 
na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij – Upravičeni kandidati (2.1.2) 

 
Prijave:  Prijave so možne na priloženem obrazcu do 3. aprila 2022 

izključno na e-naslov zuts@sloski.si in v vednost na 
skiguidezuts@gmail.com. Posamezne prijave se ne sprejemajo. 
Kandidati – učitelji smučanja iz tujine morajo na prijavnem listu 
imeti tudi podpis odgovorne osebe in žig asociacije nosilca 
programa usposabljanja s področja smučanja.  

 
Oprema:    Smuči, primerne za vse snežne razmere (po možnosti freeride 

smuči, vsaj 90 mm na sredini) in smučarske palice (priporoča se 
velika krpljica), smučarski čevlji (priporočamo freeride smučarske 
čevlje), 3-antenska plazovna žolna, lavinska lopata, snežna sonda 
(minimalna dolžina 240 cm), smučarska čelada, smučarski 
nahrbtnik ali lavinski airbag nahrbtnik (če je na voljo), komplet 
prve pomoči, nepremočljiva vrhnja oblačila, topla oblačila, sončna 
očala, smučarska očala, rokavice, zaščitna krema za sonce, zvezek, 
svinčnik. 

 
Brez kompletne plazovne in varnostne opreme udeležba na testu 
ni dovoljena.  



 

 

 
Uvodni sestanek:  Vsi sprejeti kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in času 

uvodnega sestanka. 
 
Struktura testa:   Varnostni test (Safety Test) je sestavljen iz dveh delov in vključuje 

pet obveznih modulov, ki se jih posamezno oceni. V okviru 
varnostnega testa se preverjanje znanja in spretnosti kandidatov 
opravi s teoretičnim in praktičnim izpitom. Če kandidat ne opravi 
enega ali več modulov ali če varnostni test ne vključuje vseh 
modulov, mora kandidat ponoviti test v celoti. Vsebina različnih 
modulov je navedena spodaj. 

 
Teoretični izpit 
 

Opravite klic v sili v jeziku države gostiteljice na lokalne reševalne 
službe po snežni nesreči. Teoretični izpit je uspešno opravljen, če 
je bil klic reševalnih služb opravljen na jasen in razumljiv način ter 
s točnimi podatki, ki jim omogočajo opravljanje svojih nalog. 

 
Praktični izpit 
 

Praktični izpit za smučanje zunaj urejenih smučišč̌ je sestavljen iz 
treh modulov poučevanja, ki se osredotočajo na vodenje skupine, 
ter modula, ki obsega iskanje in reševanje dveh oseb, zakopanih 
pod plazom. Praktični izpit je treba opravljati v enem od uradnih 
jezikov države članice, v kateri se izvaja izpit. 
Trije moduli o vodenju skupine trajajo po 15 minut vsak, v vsakem 
pa je na voljo še 15 minut za pripravo. Ti moduli poučevanja so 
uspešno opravljeni, če je zadovoljivo izvedenih vsaj 75 % nalog.  
Popolne informacije o testu najdete v UREDBI O DELEGIRANI 
KOMISIJI (EU) 2019/907 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0907) . 

 
Prijavnina:  160,00 € (DDV je vštet v ceno) na prijavljenega slovensko 

govorečega udeleženca na transakcijski račun Smučarske zveze 
Slovenije, Podutiška cesta 146, SI - 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 
3500 1000 2113 542 SWIFT/BIC koda: BFKKSI22XXX 
(BKS banka d.d., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana), 
najkasneje do 6. aprila 2022. 

  
 

Prenočišče, smučarska vozovnica in hrana niso vključeni. 
Prijavljeni kandidati bodo o možnostih nastanitve in nakupa 
smučarske vozovnice pravočasno obveščeni. 

 
Razglasitev rezultatov: Razglasitev rezultatov poteka po analizi rezultatov na zbirnem 

mestu, kandidati bodo o končnih rezultatih obveščeni tudi po 
elektronski pošti. 

 
Splošne določbe:    Udeleženci se preizkusa udeležujejo na lastno odgovornost. 
 

Svetujemo sklenitev predzavarovanja – tako za primer nezgode 
kot proti tretji osebi. V primeru nesreče organizator ne prevzema 
odgovornosti. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije, 
slabega vremena in snežnih razmer se organizator pridružuje 



 

 

odpovedi ali prestavitvi časa in kraja preverjanja varnosti. 
Udeležba na varnostnem testiranju bo možna le na podlagi 
predložene zadostne in veljavne dokumentacije v zvezi z epidemijo 
covid-19. V primeru neupravičene odsotnosti se prijavnina ne 
vrne. 

 
 
Info:     ZUTS, zuts@sloski.si ali skiguidezuts@gmail.com, +38615136808 
 
 

dr.Blaž Lešnik 
Predsednik ZUTS 


