RAZPIS SEMINARJA O PRIDOBITVI LICENCE ISIA ZA
DELO V TUJINI MÖLLTAL, 16. OKTOBER 2021
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS Slovenije pri Smučarski
zvezi Slovenije razpisuje ISIA licenčni seminar za pridobitev licence ISIA za delo v
tujini, ki bo potekal v soboto, 16. oktobra 2021 na ledeniku Mölltal (AUT).
Pogoji za pridobitev licence ISIA:
1. Strokovna usposobljenost Učitelj/trener alpskega smučanja ali Trener PRO (strokovni
delavec 2 – alpsko smučanje – športno treniranje);
2. Plačana članarina MK-ZUTS za tekočo smučarsko sezono;
3. Odobritev izdaje licence s strani komisije za licenciranje.
Prva pridobitev licence ISIA - delo v tujini:
1. Aktivna udeležba na najmanj enem licenčnem seminarju ISIA v pretekli sezoni
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju ISIA za delo v tujini
3. Uradno žigosana in s strani Smučarske šole (ali več njih) podpisana Pogodba o delu v tujini
za sezono, ki sledi – vendar skupno ne manj kot za obdobje mesec dni
Potrditev licence ISIA – delo v tujini:
1. Nosilec licence ISIA za preteklo sezono
2. Aktivna udeležba na licenčnem seminarju ISIA za delo v tujini
3. Uradno žigosano in podpisano potrdilo oz. poročilo Smučarske šole (ali več njih), ki je
(so) delodajalec, o opravljenem delu in št. opravljenih ur kandidata v pretekli sezoni.
4. Uradno žigosana in s strani Smučarske šole (ali več njih) podpisana Pogodba o delu v tujini
za sezono, ki sledi – vendar skupno ne manj kot za obdobje mesec dni,
Seminar je razpisan izredno in je namenjen izključno kandidatom za pridobitev Licence ISIA za
delo v tujini. Seminar se izvede v primeru vsaj (6) štirih prijavljenih kandidatov.
PROGRAM
Zbor udeležencev za pridobitev licence ISIA je v soboto, 16.10.2021 ob 8.00 uri na spodnji
postaji vlaka Mölltal.
Stroški na SLO udeleženca: seminar 260,00 € + 31€ licenčna nalepka ISIA = 291€
Stroški na ITA udeleženca: seminar 300,00 € + 31€ licenčna nalepka ISIA = 331€

Za prevoz do smučišča Mölltal poskrbi vsak sam.
V primeru zelo slabe vremenske napovedi ali snežnih razmer si organizator (ZUTS) pridržuje
pravico do preložitve usposabljanja na drug primernejši termin ali kraj.

Prijave: Prijavo in zahtevano dokumentacijo pošljite na Smučarsko zvezo Slovenije – Združenje
učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede,
13. 10. 2021 ali na zuts@sloski.si.
Vsi udeleženci licenčnega seminarja morajo do tega datuma poravnati tudi kotizacijo v navedeni
višini (DDV je vštet v ceno) na prijavljenega udeleženca, na transakcijski račun IBAN: SI56 300000608786877 Sberbank d.d., s pripisom za seminar ISIA – TUJINA.
Vse udeležence – kandidate obveščamo, da prisostvujejo na seminarju na lastno odgovornost, ter
jim svetujemo, da se predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi, kajti v primeru
nezgode organizator seminarja ne prevzema nobene odgovornosti.
Na seminarju je obvezno izpolnjevanja pogoja PCT!
V Ljubljani, 5. oktober 2021

dr. Blaž Lešnik,
predsednik ZUTS Slovenije

