
 

 

Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije razpisuje tečaj 
     PRIPRAVE NA PRAKTIČNI DEL IZPITA ZA  

»UČITELJ/TRENER ALPSKEGA SMUČANJA Strokovni delavec 2 – 
športno treniranje – smučanje – alpsko«. 

 
PRAKTIČNI DEL NA SNEGU: 8. 1. do 14. 1. 2023 (Kranjska Gora) 
 
PRAKTIČNI IZPIT: 15. 1. 2023 (Kranjska Gora) 
 
O eventualnih spremembah, oziroma o točnejšem razporedu, bomo obveščali prijavljene 
kandidate pravočasno. 
 
POGOJI VPISA 
 
V zgoraj naveden program se lahko vpišejo samo kandidati, ki: 
 
so bili udeleženci programa usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 
2 – športno treniranje – smučanje – alpsko in praktičnega izpita (elemente šole smučanja) niso 
uspešno opravili.  
 
Z udeležbo na pripravah si udeleženci pridobijo dodatne tri (3) možnosti opravljanja praktičnega 
izpita pred člani državne izpitne komisije. 
 
1. DAN: nedelja 8.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-Terensko smučanje in ponovitev elementov osnov in začetnega 
smučanja. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 
2. DAN: ponedeljek 9.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja- Osnovno vijuganje. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 
3. DAN: torek 10.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-Ožji hodnik. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 



 

 

 
 
 
4. DAN: sreda 11.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-Širši hodnik-osnove na bladih. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 
5. DAN: četrtek 12.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-Širši hodnik-nadaljevanje. 
b) VIDEOANALIZA IN ANALIZA DNEVA 
- Video analiza - 30 min, 
 
6. DAN: petek 13.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-Osnovno vijuganje in ožji hodnik dopolnilne oblike. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 
7. DAN: sobota 14.1.2023 
a)DELO NA SNEGU - 6h: 
Vadba elementov šole smučanja-vadba izpitnih elementov. 
b) VIDEOANALIZA  
- Video analiza - 30 min, 
 
8. DAN: nedelja 15.1.2023 
a) DELO NA SNEGU - 5h: 
- IZPIT. 
 
OPREMA 
 
Smuči primerne za delo na snegu in izvajanje elementov šole smučanja (Allround ali komercialne 
VSL smuči); Kratke smuči-blade. 
 
SPLOŠNO 
Praktični del tečaja poteka pod vodstvom članov izobraževalne vrste komisije za alpsko smučanje 
pri ZUTS Slovenije.  
 
ŠOLNINA:  

• za državljane republike Slovenije znaša 550,00 €. Tečaj bo organiziran v primeru, da se bo 
prijavilo najmanj 6 kandidatov, 

• za državljane republike Italije znaša 860,00 €. Tečaj bo organiziran v primeru, da se bo 
prijavilo najmanj 6 kandidatov. 

 



 

 

Šolnino naprošamo nakažite (pred pričetkom tečaja) na IBAN: SI56 3500 1000 2113 542 
SWIFT/BIC koda: BFKKSI22XXX (BKS banka d.d., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana) za: Učitelj 
alpskega smučanja 3 - priprave. 
 
REZERVACIJE IN NAMESTITEV  

1. NOČITVE 
 

HOTEL: Hotel no name**** (Ramada Resort, Ramada Hotel & Suites ali 
Hotel Kompas) 

DATUM:    08.01.-14.01.2023 
STORITEV:    pol penzion 
CENA:    Enoposteljna soba: 94,00 EUR na noč (za 1 osebo) 
    Dvoposteljna soba: 146,00 EUR na noč (za 2 osebi) 
Cene sob navedene v ponudbi veljajo na sobo, na noč; 
• vse cene so navedene v EUR in vključujejo DDV; 
• turistična taksa znaša 3,00 EUR na noč na osebo in ni vključena v ceno nočitve; 
• bogat zajtrk in večerja (večerja v enem izmed hotelov Hit Alpinea) 
• brezplačen vstop v vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas 
• 30% popusta na vstop v savne  
• brezplačna uporaba brezžične hotelske internetne povezave (WI-FI) 
• brezplačno parkiranje pri hotelu 
• čas prijave v hotel na dan prihoda je po 14.00 uri; čas odjave iz hotela na dan odhoda je 

do 11.00 ure 
 

REZERVACIJE NAMESTITEV V ČASU SEMINARJA: info@hit-alpinea.si 
  
Urnik dela na tečaja bo udeležencem posredovan naknadno. 
 
Izpolnjene prijavnice pošljite na Smučarsko zvezo Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana ali na zuts@sloski.si  najkasneje do 
torka, 20. 12. 2022. 
                                                                                                                                                                           
V Ljubljani, 25. 11. 2022 
                                        
dr. Blaž LEŠNIK 
direktor ZUTS Slovenije                                                                
 
PRILOGA:  
• Prijavnica 
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