
 

 

RAZPISUJE 

TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA 

»SMUČARSKI VODNIK (Ski guide)« 
 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije razpisuje tečaj 
»Smučarski vodnik«.  
 
Program bo potekal: 
 

TERMIN LOKACIJA VRSTA PREDAVANJA 

20.-25.11.2022 STUBAIER GLETSCHER / NEUSTIFT 

PRAKTIČNI DEL, TEORETIČNA 
PREDAVANJA, TEORETIČNI TER 
PRAKTIČNI IZPIT 

INDIVIDUALNO 
PO DOGOVORU 

INDIVIDUALNO PO DOGOVORU Z 
MENTORJEM 

PEDAGOŠKA PRAKSA 
(20 ur) 

 
Zbor udeležencev ter uvodni sestanek je 19.11.2022 ob 19h v hotelu! 
 
O morebitnih spremembah in dopolnitvah terminov izvedbe tečaja bomo izbrane kandidate pravočasno in 
sproti obveščali na njihove e-naslove! 
 

I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU (OPIS IN NAMEN) 
 
V besedilu uporabljeni izrazi učitelj, strokovni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
 
Temeljni cilj programa je usposobiti učitelja smučanja na področju smučanja izven 
organiziranega smučarskega prostora za vodenje in pedagoško delo s posamezniki in skupinami 
na začetni, nadaljevalni in vrhunski ravni ter za sodelovanje pri izvajanju vseh smučarskih 
aktivnosti, ki potekaj s pomočjo motoriziranih pomagal za dvig (žičnice, teptalci, sani, 
helikopter,...) in potekajo izven organiziranega smučarskega prostora ali na njegovem robnem 
območju. 
 
Z opravljenimi izpitnimi  obveznostmi (teoretični in praktični izpit, pedagoška praksa) kandidat 
pridobi diplomo o usposobljenosti SMUČARSKI VODNIK (Ski guide). Pogoj za prijavo na 
varnostni test (CTT-Safety test), ki je eden izmed pogojev za pridobitev licence CTT so 
opravljena predavanja in praktični del vaj na snegu, ter opravljen izpit iz teorije. 
 

II. POGOJI VPISA 
 



 

 

Na tečaj za pridobitev naziva Smučarskega vodnika se lahko prijavijo samo kandidatke in 
kandidati, ki (pogoji veljajo zgolj za to organizacijsko obliko tega tečaja, redni tečaj bo razpisan 
naknadno): 
 

 imajo pridobljen strokovni naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje (UČITELJ), 
najmanj bivši U2 

 imajo licenco za aktualno sezono (IVSI ali ISIA) 
 so stari najmanj 18 let 
 imajo izobrazbo najmanj IV. stopnje 
 

Kopije dokazil o izpolnjevanju pogojev lahko pošljete skenirane na zuts@sloski.si ali po pošti na 
Smučarska zveza Slovenije-ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 LJUBLJANA. 
 

III. PREDMETNIK 
 
Število predmetov in razdelitev ur na praktični in teoretični del: 
 
Teoretični del: 22 ur 
 

 Lavinska in ostala gorniška oprema ter rokovanje z njo - teoretični del (število ur: 3) 
 Osnove orientacije v goratem svetu - teoretični del (število ur: 2) 
 Smučarska oprema za smučanje izven organiziranega smučarskega prostora – teoretični del 

(število ur: 1) 
 Prva pomoč - teoretični del (število ur: 3) 
 Sneg in plazovi, nevarnosti v neorganiziranem smučarskem prostoru - teoretični del (število 

ur: 6) 
 Tehnika in taktika smučanja ter metodika učenja smučanja po neorganiziranem smučarskem 

prostoru - teoretični del (število ur: 3) 
 Vodenje skupin in posameznikov izven organiziranega smučarskega prostora - teoretični del 

(število ur: 3) 
 Zakonodaja, pravila obnašanja in primerjava ureditev v drugih državah – teoretični del 

(število ur: 1) 
 
Praktični del: 40 ur 
 

 Lavinska in ostala gorniška oprema ter rokovanje z njo - praktični del (število ur: 5) 
 Osnove orientacije v goratem svetu - praktični del (število ur: 3) 
 Prva pomoč - praktični del (število ur: 3) 
 Sneg in plazovi, nevarnosti v neorganiziranem smučarskem prostoru - praktični del (število 

ur: 12) 
 Tehnika in taktika smučanja ter metodika učenja smučanja po neorganiziranem smučarskem 

prostoru - praktični del (število ur: 12) 
 Vodenje skupin in posameznikov izven organiziranega smučarskega prostora - praktični del 

(število ur: 5) 
 Priprava na naslednji dan (Metoda 3 x 3) 

 
Praktični izpit (število ur: 5) 
Teoretični izpit (število ur: 3) 
Mentorsko-pedagoška praksa:  2 dni 
  



 

 

IV. POGOJI NAPREDOVANJA 
 
Vertikalnega napredovanja v programu Smučarski vodnik ni. 
 

V. POGOJI DOKONČANJA 
 
Pogoji za dokončanje usposabljanja so: 

 opravljen teoretični izpit (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku), 
 opravljen praktični izpit (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku), 
 opravljen nastop pred vrsto (skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev 

usposabljanja pri ZUTS Slovenije), 
 uspešno opravljena pedagoška praksa (skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev 

usposabljanja pri ZUTS Slovenije), (obvezna za pridobitev naziva Smučarski vodnik) 
 

Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje SZS na podlagi Pravilnika o Državni izpitni 
komisiji ZUTS Slovenije. Vse obveznosti pa mora kandidat opraviti v naslednjih treh smučarskih 
sezonah. 
 

VI. OPOMBE IN LITERATURA 
 

Lešnik B., Žvan, M. (2007). Naše smučine. Ljubljana: SZS – Združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja; 
Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1). Uradni list RS, št. 44/16; 
Bleiweis M. in Sluga G. (2010) Učitelj smučanja po neorgaiziranem smučarskem prostoru - 
Skripta za predavanja; 
Svetovni splet 

 
VII. POTEK TEČAJA IN PRIJAVA 

 
Praktični del tečaja poteka pod vodstvom demonstratorjev in strokovnih sodelavcev komisije za smučanje 
po neorganiziranem smučarskem prostoru pri ZUTS Slovenije, predavanja teoretičnih vsebin programa pa 
izvajajo demonstratorji in habilitirani predavatelji ter strokovnjaki za posamezna področja, ki sodijo v 
program usposabljanja. 
 
Kandidati opravljajo iz predavanih teoretičnih vsebin pisni test, praktični del izpita pa sestavlja splošna 
ocena smučarskega znanja, pridobljena med praktičnim delom tečaja, praktični izpit iz rokovanja z 
lavinsko opremo ter poznavanja snežne odeje. 
 
Na tečaj se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo pogoje napisane v točki II. (pogoji za vpis). Tečaj bo 
organiziran v primeru, da se bo prijavilo od 6 do 18 kandidatov (vključno z tuje govorečimi).  
 
ROK ZA PRIJAVO na tečaj je najkasneje do 11.11.2022 na povezavi: 
 
https://tinyurl.com/SkiGuide202211 
 
ali s sledečo QR kodo: 
 

 
 



 

 

Dokumenti, potrebni za prijavo: 
 

 pravilno izpolnjena prijavnica 
 kopija potrdila o pridobljenem strokovnem nazivu 
 kopija Modre Kartice, veljavne za tekočo sezono (IVSI ali ISIA) 
 kopija osebnega dokumenta 
 kopija diplome/spričevala o izobrazbi 
 kopija plačila šolnine 

 
VIII. NASTANITEV 

 
Nastanitev na praktičnem delu tečaja  je za vse udeležence enotna v hotelu: 
 
Alpenresidenz Viktoria 
Moos 5 
6167 Neustift im Stubaital  
Avstrija 
 
Okvirne cene nastanitve:  
 
Polpenzion v dvoposteljni sobi: EUR 80,00 /osebo/noč  
Turistična taksa: EUR 2,80 /osebo/noč 
Doplačilo za enoposteljno sobo: EUR 15,00 /osebo/noč 
 
Nastanitev je za prijavljene kandidate v omenjenem hotelu obvezna, storitev se plača direktno ponudniku 
storitev. Ob prijavi navedite tudi želje glede nastanitve (eno ali dvoposteljna soba). 
 

IX. OSTALE INFORMACIJE 
 
Vsi udeleženci morajo do navedenih datumov poravnati šolnino na transakcijski račun SZS-ZUTS 
številka IBAN: SI56 30000-0608786877 Sberbank d.d., v višini kot je navedeno v nadaljevanju: 
 

 6 – 12 prijavljenih: 520€ 
 več kot 12: 440€ 

 
Tuje govoreči udeleženci morajo do roka za prijavo poravnati šolnino v višini 740€ na IBAN: SI56 
30000-0608786877 SWIFT/BIC koda: SABRSI2X (Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 
Ljubljana). 
V tečaj so vključeni vsa predavanja predavateljev in demonstratorjev, študijske literature, uporabe video 
sredstev, organizacije ter vodenja tečaja in izpitov, predavalnice, diplome, našitek. Za tuje govoreče pa je 
vključen tudi prevajalec na teoretičnem in praktičnem delu tečaja. Mentorsko prakso kandidati opravljajo 
individualno pri mentorju in je obvezna za pridobitev diplome Smučarski vodnik in ni obvezna za licenco 
CTT. 
 
Stroške nastanitve, smučarske karte in prevoza nosijo kandidati sami. 
 
Kandidati morajo na tečaj prinesti vso lavinsko opremo. 
 
Vse kandidate obveščamo, da prisostvujejo tečaju na lastno odgovornost, ter jim svetujemo, da se 
predhodno zavarujejo nezgodno in proti tretji osebi. V primeru nezgode organizator tečaja ne prevzema 
nobene odgovornosti. V primeru slabih vremenskih razmer si organizator pridružuje odpovedati ali 
prestaviti kraj organizacije tečaja. 
 



 

 

Vse ostale podrobne informacije bodo prijavljenim posredovane preko e-naslova, ob morebitnih dodatnih 
vprašanjih pa nas kontaktirajte na e-naslov: skiguidezuts@gmail.com.  
 
 
 
 dr. Blaž Lešnik 
 predsednik ZUTS 
 


