
 

 

UČITELJSKI TEČAJ  
STUBAIER GLETCHER 

7. – 13.11. 2022 

SZS – ZUTS v sodelovanju s panogo za alpsko smučanje pri SZS razpisuje interni tečaj 
usposabljanja za učitelje alpskega smučanja. Tečaj je namenjen tistim, ki v procesu ali so zaključili 
z aktivnim tekmovalnim smučanjem. Tečaj je organiziran v skladu s programom usposabljanja na 
podlagi katerega bodo lahko kandidati pridobili naziv Učitelj alpskega smučanja. 

Tečaj je namenjen izključno SLO tekmovalcem, ki so v obdobju 2017-2022 vsaj eno sezono 
nastopali na FIS tekmovanjih in so letnik 2005 in starejši. 

Termin: 

• Teoretični del (6.11.2022 dopoldne, Ljubljana) + splošne vsebine (jan oz. apr 2023) 
• Praktični del na snegu: 7.-13.11.2022 (Stubai) 

Pogoji za vpis: 

• status tekmovalca, ki je v obdobju 2017-2022 vsaj eno smučarsko sezono nastopal na FIS 
tekmovanjih in je letnik 2005 ali starejši (potrdilo izda SZS – AD in posreduje na ZUTS 
Slovenije) 

• kopija osebnega dokumenta (poslati na zuts@sloski.si)  
• kopija potrdila o izobrazbi (v primeru, da je kandidat že zaključil najmanj 3. letno 

poklicno šolo) - poslati na zuts@sloski.si 

Program usposabljanja: 

• specialna teoretično predavanje 
• praktično delo na snegu (5 dni 8.-12.11.2022) 
• video analiza (5 krat) 
• praktični izpit (Stubai, 13.11.) 
• splošna teoretična predavanja (organizira ZUTS: Ljubljana oz. ONLINE od 20.-

22.1.2023 in od 14.-16.4.2023) 
• pedagoška praksa (25 ur) 

Šolnina:  

Šolnina bo določena na podlagi dejanskega števila udeležencev, ki pa ne bo presegala zneska 
450 EUR. Do navedenega roka za prijave mora posameznik izpolniti e-prijavnico in vplačati 
200€ akontacije na TRR SZS IBAN: SI56 3000 0060 8786 877, Smučarska zveza Slovenije – 
ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, DŠ: SI82837325 najkasneje do 2.11.2022. 
Razliko do polne šolnine bo moral kandidat vplačati do konca praktičnega dela tečaja. 



 

 

Cena vključuje: specialna teoretično predavanje, učenje smučanja z demonstratorji (5 dni), 
videoanalize, literaturo, tečajnino ZUTS, organizacijo tečaja, praktičen izpit.  

Obvezna doplačila: 
• Nastanitev Hotel Viktorija / 6 x polpenzion 450 eur 
• Smučarska vozovnica 6 dni 
• Mladina (1.1. 2004 -31.12. 2007): 176,10 eur 
• Odrasli: 270,90 eur 

 
Vsi tečajniki morajo biti zaradi organizacije določenih predavanj in videoanalize nastanjeni v 
hotelu. Stroške nastanitev in smučarske vozovnice poravnajo kandidati ponudnikom storitev. 
 
Elektronska prijavnica  

Prijave zbiramo do 2.11.2022 

Pogoji za dokončanje 

• prisotnost na predavanjih in praktičnem delu 
• opravljen teoretičen izpit (splošni in specialni del) 
• opravljen praktičen izpit, 
• pedagoška praksa (25 ur), 
• nastop pred vrsto (oceni mentor na pedagoški praksi) 
• seminarska naloga in izpolnjene učne priprave. 

Kandidat po uspešno opravljenem tečaju prejme diplomo o strokovni usposobljenosti Učitelj 
alpskega smučanja, v primeru neizpolnjevanja vseh vstopnih pogojev (dopolnjenih 18. letu ter 
dokazilo o končani najmanj 3. letni poklicni šoli) pa do pridobitve omenjenih pogojev 
posameznih prejme diplomo Učitelj alpskega smučanja - pripravnik. 

Dodatne informacije 
Pisarna ZUTS, zuts@sloski.si, 01 5136 808 ali 831 

 
dr. Blaž Lešnik 
Predsednik ZUTS Slovenije 

 
Ljubljana, 21.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


