
 

 

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

ZDRUŽENJE UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE 
Podutiška cesta 146, Ljubljana 

RAZPISUJE TEČAJ ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA 
 

»TRENER ALPSKEGA SMUČANJA« 
 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije razpisuje tečaj 
»Trener alpskega smučanja «.  
 
TEČAJ BO POTEKAL: 
 

• PRAKTIČNI DEL: od 05. 03. do 10. 03. 2023 (Rogla) 
• TEORETIČNI DEL: termin določen naknadno 

 
PROGRAM - Trener alpskega smučanja 
 
Opis in namen 
Osnovni namen programa usposabljanja je usposobite strokovne delavce, da  sodelujejo pri 
učitelju ali trenerju kakovostnih športnikov ali moštev vseh starostnih kategorij oz. športnih 
rekreativcev vseh starosti. 
 
Pogoji vpisa 
V program usposabljanja za naziv Trener alpskega smučanja se lahko vpišejo samo kandidati, ki: 
• so polnoletni, 
•imajo najmanj končano V. stopnjo izobrazbe, 
•imajo naziv ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 1. STOPNJA (bivši Učitelj alpskega 
smučanja 2), 
•imajo ustrezno licenco za poučevanje v aktualni sezoni, 
•4 leta tekmovalnih izkušenj (omenjen pogoj je veljaven samo, če je kandidat tekmoval v 
sistemu SZS) in / ali 1 leto športno pedagoških izkušenj na področju delovanja oziroma 
poučevanja kot ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 1. STOPNJA. 
 
Bivšim in aktivnim članicam in članom reprezentanc Slovenije po seznamu članov reprezentanc 
SZS, ki izpolnjujejo starostni pogoj, se dovoli neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva 
Trener alpskega smučanja, če so v tekmovalni karieri v disciplinah (smuk, superveleslalom, 



 

 

veleslalom, slalom, super kombinacija) dosegli manj kot 16 FIS točk. V primeru, da izpita ne opravi 
uspešno, ne pridobi nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj.  
Kandidati, ki pristopajo na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti Trener alpskega 
smučanja pod zgoraj navedenimi pogoji morajo predhodno opraviti SPLOŠNI DEL (teoretični), ki 
je naveden kot pogoj za pridobitev naziva ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. 
STOPNJA. 
 
Pogoji za dokončanje usposabljanja so: 
-        opravljen teoretični izpit (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku), 
-        opravljena seminarska naloga (tema je vezana na vsebine praktičnega dela), 
-        opravljen praktični izpit (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku), 
-        uspešno opravljena  pedagoška praksa. 
Kandidate se na teoretičnem in praktičnem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil, po uspešno 
opravljeni praksi ter izpolnjenih vseh ostalih predpisanih obveznostih pa kandidat pridobi naziv 
Trener alpskega smučanja. 
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, izpit pa lahko 
opravljajo največ tri (3) krat. 
 
Opombe in literatura 

• Lešnik B., Žvan, M. (2010). Naše smučine. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: SZS – 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja. 

• Pišot, R., Supej, M. Kipp, R. (2010). Skiing is a game. Pedagogical and biomechanical 
foundations of learning to ski. 

• Marušič, T. (2007).  Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije. 

• Kugovnik, O., Supej, M., Nemec, B. (2003). Biomehanika alpskega smučanja. Ljubljana: FŠ, 
Inštitut za šport. 

• Interno gradivo ZUTS: Trening tehnike in priprava tekmovalcev na tekmovanja. 
• Drugi viri, ki so dostopni preko svetovnega spleta. 

 
SPLOŠNO 
 
Praktični del tečaja poteka pod vodstvom habilitiranih predavateljev in strokovnjakov za 
posamezna področja in članov demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS, 
predavanja teoretičnih vsebin programa pa izvajajo habilitirani predavatelji in strokovnjaki za 
posamezna področja, ki sodijo v program strokovnega izpopolnjevanja Trener alpskega 
smučanja. 
 
Kandidati opravljajo iz predavanih teoretičnih vsebin pisni test, praktični del izpita pa sestavlja 
ocena postavitev prog, nastopa pred vrsto, seminarske naloge in ocena dnevnika pedagoške 
prakse. Diplomo TRENER alpskega smučanja izdaja le ZUTS Slovenije. 
 
Šolnina za tečaj je: 

• za državljane republike Slovenije znaša 590,00 €. Tečaj bo organiziran v primeru, da se bo 
prijavilo najmanj 6 kandidatov, 

• za državljane republike Italije znaša 840,00 €. Tečaj bo organiziran v primeru, da se bo 
prijavilo najmanj 6 kandidatov, 



 

 

ki jo kandidat nakaže do petka 24.02.2023 na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije, ZUTS 
Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana odprt SI56 3000 0060 8786 877 SWIFT/BIC koda: 
SABRSI2X (N banka d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana). 
 
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 
petka, 24.02.2023. 
 
Prijavnica mora obvezno vsebovati vse zahtevane podatke. V primeru, da je plačnik šolnine 
pravna oseba (klub, d.o.o, smučarska šola, ipd), mora plačnik poleg svojih podatkov k prijavnici 
priložiti tudi ustrezno naročilnico. Vsem kandidatom bomo po zaključku roka za prijave poslali  
točna navodila o pričetku tečaja na e- naslove, plačnikom pa izstavili račune. 
Stroški tečaja morajo biti obvezno poravnani v celoti pred začetkom tečaja. Potrdila o plačilu 
računa oddajo kandidati vodji tečaja ob pričetku. 
Stroške penzionskih uslug, smučarskih vozovnic in prevozov nosijo kandidati sami in jih 
poravnavajo izvajalcem storitev (hotel, žičnice…). Cene smučarskih vozovnic vam sporočimo 
naknadno. 
 
Zbor vseh prijavljenih udeležencev in pričetek dela na snegu (1. del) bo v nedeljo 5. marca 2023 
ob 8.00 uri pred recepcijo hotela Planja, kjer bodo udeleženci razdeljeni po skupinah za delo na 
snegu. 
 
Urnik dela na tečaju za pridobitev strokovne usposobljenost bo udeležencem posredovan 
naknadno. 
 
Vse udeležence – obveščamo, da tečaju prisostvujejo na lastno odgovornost. V primeru nezgode 
organizator tečaja ne prevzema nobene odgovornosti, za udeležencem tečaja svetujemo, da se 
predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi na tečaju. 
V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridružuje pravico do spremembe 
urnika in poteka tečaja usposabljanja.  
Vse ostale podrobne informacije o tečaju dobite v pisarni  Smučarske zveze Slovenije – Združenje 
učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, na tel. številki  01 
5136 808 ali e-mail: zuts@sloski.si .   
 
V Ljubljani, 4. februar 2022 
                                        
dr. Blaž LEŠNIK 
direktor ZUTS Slovenije                                                                
 
PRILOGA:  

• Prijavnica »Trener alpskega smučanja« 
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