
 

 

 
RAZPISUJEMO 

 
KADROVSKI TEČAJ (premostitveni modul) za učitelje alpskega smučanja 

za pridobitev strokovnega naziva po novem Zakonu o športu (Strokovni 
delavec 1 – alpsko smučanje – športno treniranje – UČITELJ SMUČANJA 

 
TERMIN in KRAJ: 17. in 18. 12. 2022 ter 7. in 8. 1. 2023 na smučišču Rogla 
 
POGOJI ZA PRISTOP IN PRIDOBITEV NAZIVA 

Na tečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnijo naslednje pogoje: 

• imajo pridobljen strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok ali učitelj 
alpskega smučanja 1. in (poslati kopijo diplome) 

• imajo končano najmanj 3. letno poklicno šolo (poslati dokazilo) 
• priložijo potrdilo o opravljeni najmanj 10 dnevni praksi. 
• priložijo kopijo ali sken osebnega dokumenta 
• izpolnijo in po e-pošti pošljejo priloženo prijavnico. 

Tečaj bo organiziran če se bo na tečaj prijavilo najmanj 6 in največ 10 udeležencev.. 

V šolnino so vključena teoretična predavanja Tehnike in metodike alpskega smučanja, ki se bodo 
izvedla na daljavo, 4-dni praktičnega dela na snegu pod vodstvom člana demonstratorske vrste 
ZUTS, diploma o strokovni usposobljenosti in našitek. Dodaten strošek praktičnega izpita je 40 
€, na katerega se kandidat prijavo naknadno na razpisane roke na www.zuts.si.  

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja uspešno opraviti praktični izpit in seminarsko 
nalogo. 

Prijava je potrjena, ko je plačana šolnina v višini 215,00 € na račun IBAN: SI56 3000 0060 
8786 877 Sberbank d.d. Smučarska zveza Slovenije, ZUTS Slovenije Podutiška cesta 146, 1000 
Ljubljana. Prijave po e-pošti najkasneje do srede, 14. 12. 2022. Kontakt in informacije: 
zuts@sloski.si, 01/5136 808. 

Vse udeležence obveščamo, da se tečaja udeležujejo na lastno odgovornost, zato naj si uredijo 
ustrezno zavarovanje, tako nezgodno, kot tudi proti 3. osebi. Pri praktičnem delu na snegu je 
priporočljiva uporaba smučarske čelade. V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si 
organizator pridružuje odpovedati ali prestaviti kraj in čas organizacije tečaja. Pri izvedbi tečaja 
je potrebno upoštevati aktualne covid določbe za varno izvedbo tečaja. 

dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije 
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