
 

 

 
 
 

Smučarska zveza Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije 

 
razpisuje 

 
C.T.T. TEHNIČNI TEST 14. in 15. februarja 2023 

 
Organizator:  Smučarska zveza Slovenije, ZUTS Slovenije 
 
Kraj:  Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut Kranjska Gora, številka 

homologacije FIS: 12265/12/16. 
 
Datum:   Torek, 14. in sreda 15. februar 2023 ob 10.00. uri 
 
Pravna podlaga: Preizkus – C.T.T. TEHNIČNI 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. TEHNIČNI TEST so 

opredeljeni v prilogi II. Upravičeni kandidati (1.1.2) 
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 (1.1.2) 

 
Prijave: Prijave so možne na priloženem obrazcu do 3. februarja 

2023  izključno  na e-naslov zuts@sloski.si. Kandidati – učitelji 
smučanja iz tujine morajo na prijavnem listu imeti tudi podpis 
odgovorne osebe in žig asociacije nosilca programa usposabljanja s 
področja smučanja.  

 
Potek tekmovanja:   Tekmovanje poteka v dveh vožnjah.  
 
Startnina: 90,00 € (DDV je vštet v ceno) na prijavljenega na transakcijski 

račun Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, SI - 1000 
Ljubljana, IBAN: SI56 30000-0608786877 Sberbank d.d., 
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, SWIFT/BIC 
koda: SABRSI2X, najkasneje do petka, 3. februarja 2023. 
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Žrebanje in tehnična seja:  13.2.2023 ob 18. uri. Štartna list bo objavljena na www.zuts.si 
 
Smučarske karte:   Po ceniku Kranjska Gora.  
 
Dvig številk: Po tehnični seji oz. na dan tekmovanja,  od 8.00 do 8.45 pri spodnji 

postaji štirisedežnice Dolenčev Rut. 
 
Ogled proge:   Od 9.15 do 9.45 z vidno štartno številko 
 
Razglasitev rezultatov: Razglasitev rezultatov poteka po analizi rezultatov v ciljnem 

prostoru. 
 
Pritožbe:   15 minut po končanem tekmovanju s plačano kavcijo 50,00 €. 
 
Splošne določbe: Tekmuje se na lastno odgovornost. V primeru slabih vremenskih in 

snežnih razmer si organizator pridružuje prestaviti na rezervni 
termin oz. odpovedati organizacije C.T.T. TEHNIČNEGA TESTA. 
C.T.T. TEHNIČNI TEST. Organiziran bo v primeru, da se bo 
prijavilo najmanj 40 kandidatov. Maksimalno število prijav na 
C.T.T. TEHNIČNI TEST pa je 100 kandidatov/dan.  

 
Obvezna je uporaba certificirane tekmovalne smučarske 
čelade, veleslalomskih smuči in tekmovalnega dresa.  

 
V primeru neupravičenega izostanka kotizacije ne vračamo. 
 
Vse udeležence – kandidate in trenerje obveščamo, da na tehničnem 
testu prisostvujejo na lastno odgovornost. Zato jim svetujemo, da se 
predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi na tečaju. 
V primeru nezgode organizator treninga in C.T.T. testa ne prevzema 
nobene odgovornosti.  
 

Trening:  Prijavljenim kandidatom na TEHNIČNI TEST omogočamo trening 
na enaki progi, ki bo potekal en dan pred tekmo. Vse tiste, ki se boste 
odločili za trening v ponedeljek 13. februarja 2023 s pričetkom ob 
9.00 uri naprošamo, da to ustrezno označite na prijavnem listu. 
Pristopnina za udeležbo na treningu je 70,00 € in jo je treba vplačati 
na zgornji TRR najkasneje do petka, 3.2.2023. 

 
V primeru izostanka kotizacije ne vračamo.  
 

Nastanitev:   Ponudba za nastanitvene kapacitete ponudnika je v prilogi razpisa. 
 
Info:    ZUTS Slovenije, zuts@sloski.si, +386 1 5136 808,  
 
 
 
dr. Blaž Lešnik 
predsednik ZUTS Slovenije 

http://www.zuts.si/
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