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SMUČARSKI KLUB ZAGORJE 
       ALPSKA SEKCIJA 
 
 

         KADROVSKI TEČAJ za ALPSKO SMUČANJE - U2 
 

ORGANIZATOR TEČAJA: SK ZAGORJE  

 

TERMIN TEČAJA :  v dveh delih  28.01.- 31.01.2016  in 5. - 7.2.2016 
 
POGOJI ZA UDELEŽBO: 

 Starost 17 let v tekočem letu 2016, (diplomo o usposobljenosti prejme po dopolnjenem 18. letu) 

 Tečaja za učitelja alpskega smučanja II. stopnje se lahko udeležijo kandidati, ki so uspešno opravili 

tečaj U2 

 Tečaj usposabljanja za U2 bo trajal šest dni. 

 Status dijaka ali končana najmanj 3-letna poklicna šola (potrdilo, spričevalo ali potrdilo o šolanju na  

4. letnem programu) 

 Ustrezno smučarsko predznanje 

 
Udeležba na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja: 

 Literaturo prejme tečajnik ob prijavi na kadrovski tečaj s strani vodje kadrovskega tečaja in jo obvezno 
prinese na predavanja 

 Praktično usposabljanje 6 dni 

 Videoanalize, priprava smuči , nesreče na smučišču 

 
KRAJ IN ČAS TEČAJA: GOLTE   
 Teoretični del: v okviru tečaja oz. en dan pred praktičnim delom,  28.01.2016  

 Praktični del tečaja bo potekal v dveh delih in sicer od petka do nedelje in sicer 29.1. - 31.1.2016 in 5.2. - 

7.2.2016 

 Teoretični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije) 

 Praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije) 

 
PROGRAM TEČAJA:  
 Zbor tečajnikov v četrtek  28.1.2016 ( ura in kraj bosta javljena po zaključenih prijavah )  

 Sestanek kandidatov za učitelje smučanja 2  

 Teoretična predavanja za U2 v predavalnici  

 Praktično usposabljanje v dveh delih poteka od petka - nedelje od 9.00 do 16.00.  

PRIJAVE: 
 rok za prijave je do 18.1.2016 

 prijave po telefonu na GSM kontaktne osebe(041 550 883) ali e-mail: skzagorje@gmail.com 

 Ob prijavi je potrebno plačilo akontacije v višini 100 € 

 Skupina omejena na min 6 oseb in max 10 oseb 
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SMUČARSKI KLUB ZAGORJE 
       ALPSKA SEKCIJA 

 
 

CENA U2  380 EUR  
V ceno je všteto :  
- stroški prijavnine ZUTS 
- teoretična predavanja na praktičnem usposabljanju 
- najem prostorov 
- demonstrator – delo na snegu 
- video snemanja  
- obvezna literatura 
- stroški organizacije tečaja 
 
* 100 € ob prijavi, razlika prvi dan tečaja. 
* Stroške smučarske vozovnice, prevoza in prehrane krije udeleženec sam.   
* Lahko vam uredimo tudi ugodno spanje , po ceni 10 – 15 € / noč.  

 
CENA DODATNIH OBVEZNOSTI KI NISO ZAJETE V CENO TEČAJA: 
- teoretični izpit U2: 20 € 

- praktični izpit  U2: 30 €  

V primeru premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do odpovedi tečaja. 

 
Za pridobitev naziva UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA 2 , mora kandidat po opravljenem praktičnem delu izpita 
opraviti še 25 ur prakse pod vodstvom mentorja. Po opravljeni praksi mora imeti kandidat potrjen dnevnik 
dela, ki ga izpolni pod vodstvom mentorja. Šele z opravljeno prakso in potrjenim dnevnikom dela, pridobi 
kandidat strokovno usposobljenost U2 in s tem tudi diplomo o strokovni usposobljenosti. 
Teoretična predavanja potekajo prvi dan tečaja. 

 
 

 PRIJAVA JE POTRJENA s PLAČILOM AKONTACIJE v višini 100 €, katero nakažete na  

            TRR  Alpske sekcije : SI56 6100 0001 1000 729 pri Delavski Hranilnici 
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PRIJAVNICA za KADROVSKI TEČAJ , UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA  U2 : 
 

 
Ime in priimek_____________________________________  
 
Datum Rojstva : ______________________ 
 
Naslov ______________________________________________ 
 
Termin tečaja : ___________________________________________ 
 
Kraj tečaja : _______________________________________________ 
 
E- mail  kontakt: _________________________________________ 
 
Telefonski kontakt : ____________________________ 
 
Datum: _______________ 
 
Podpis kandidata: __________________ 
 
Podpisano prijavnico poslati na elektronski naslov organizatorja tečaja: SK ZAGORJE , 
skzagorje@gmail.com  
 

PRIJAVA JE POTRJENA s PLAČILOM AKONTACIJE v višini 100 €, katero nakažete na  
TRR  Alpske sekcije : SI56 6100 0001 1000 729 pri Delavski Hranilnici 

 
Vodja kadrovskih tečajev: Ksenija Kranjc, 041 550 883 
 

 
NAVODILA UDELEŽENCEM KADROVSKIH TEČAJEV :  
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/KADROVSKI_TECAJ_NAVODILA_UDELEZENCEM_20.11.
pdf 

 

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE MENTORSKE PEDAGOŠKE PRAKSE ZUTS ZA UČITELJE ALPSKEGA SMUČANJA 
http://www.sloski.si/zuts/kadrovski-tecaji/mentorsko-pedagoska-praksa-zuts 
 

mailto:skzagorje@gmail.com
http://www.sk-zagorje.si/
mailto:skzagorje@gmail.com
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/KADROVSKI_TECAJ_NAVODILA_UDELEZENCEM_20.11.pdf
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/KADROVSKI_TECAJ_NAVODILA_UDELEZENCEM_20.11.pdf
http://www.sloski.si/zuts/kadrovski-tecaji/mentorsko-pedagoska-praksa-zuts
http://www.sloski.si/zuts/kadrovski-tecaji/mentorsko-pedagoska-praksa-zuts

