RAZPIS PREDSEZONSKEGA ISIA LICENČNEGA SEMINARJA ZA
STROKOVNE DELAVCE 2-UČITELJ/TRENER ALPSKEGA SMUČANJA
Naslov seminarja:
»Dihajmo na polno«
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije razpisuje dvodnevni predsezonski ISIA licenčni seminar za učitelje alpskega smučanja,
ki bo potekal v soboto, 4. in nedeljo 5. decembra 2021 v Kranjski Gori.
Licenčni seminar velja kot obveznost (pogoj) za pridobitev licence ISIA 2023 tudi za strokovno
usposobljen strokovni kader komisije za smučanje prostega sloga.
Zaradi učinkovitejšega izkoristka časa bodo skupine udeležencev formirane na podlagi
predhodnih prijav na seminar. Seminar bo praktičnega in teoretičnega tipa. Praktični del
seminarja bo potekal na snegu, teoretični del pa bo posredovan v obliki predavanj. Udeležba na
obeh delih na oba razpisana sneva, je za udeležence seminarja OBVEZNA.
Sobota, 4. december 2021:
→ 7.30: nakup smučarskih vozovnic - blagajna žičnic v Kranjski Gori (nasproti spodnje
postaje štirisedežnice Dolenčev rut). Udeleženci seminarja - ISIA 50% popust. Ob nakupu
smučarske vozovnice bo potrebno plačati čip v višini 5 eur (zadnji dan se kupnina za čip
na blagajni povrne).
→ 8.15:
Zbor udeležencev – o tem boste obveščeni naknadno (razporedi skupin bodo na oglasni
deski v recepciji Hotela Kompas in na info tabli pri blagajni.
→ 9.00: Zbor udeležencev na izteku smučišča Dolenčev rut (za panoramsko tablo).
Razporeditev po skupinah na podlagi predhodnih prijav (delo po delavnicah). Skupine
razporejene po delavnicah ostanejo iste tako v soboto kot tudi v nedeljo. Formirana bo
tudi skupina manj intenzivne vadbe. Prosimo vse zainteresirane, da ob prijavi navedejo
željo o sodelovanju v manj intenzivni skupini.
Sobota: (delo po skupinah)
Tema dneva: Strokovni vidiki argumentacije vsebin SLO šole smučanja
→ 9.30 – 15.00 delo na snegu po skupinah (odmor od 12.30 do 13.30)

Sobota: POPOLDANSKI (TEORETIČNI) DEL (dvorana hotela KOMPAS)
→ 16.00: Ivan Gruden in Matija Stegnar - razdelitev seminarskega gradiva (pred dvorano predavalnico hotela Kompas)
→ 16.30: dr. Milan Hosta "Dihalni poligon za smučarje - moč zavestnega diha v strmini in na
ravnini!"
→ 17.30: Tomaž Šegula in člani demonstratorske vrste »Elementi šole smučanja – novosti
in poudarki izvedb v luči novih pristopov«.
Sobota: VEČERNI DEL
od 20.30 dalje kraj (o kraju dogodka boste obveščeni naknadno)
Druženje z U3 bandom in degustacija »Puklavec Wines«
Nedelja, 5. december 2021
Tema dneva: Fokus na dihanje med smučanjem
Nedelja: (delo po skupinah)
→ 9.30 – 15.00 (odmor od 12.30 do 13.30)
---------------------------------------------------------------------------------------------------→ 15.00 ZAKLJUČEK SEMINARJA
K sodelovanju na seminarju so povabljeni tudi opremljevalci ZUTS Slovenije, zato bodo imeli
udeleženci seminarja možnost testirati smuči iz kolekcij za sezono 2021/22.
Prijave sprejemamo na podlagi izpolnjene priložene prijavnice v pisarni ZUTS Slovenije na e-mail:
zuts@sloski.si najkasneje do srede 1. 12. 2021. Prijavnice morajo poleg imena in priimka
udeleženca obvezno vsebovati tudi elektronski naslov udeleženca. Prijavnice morajo biti poslane
na zuts@sloski.si v WORD obliki. V kolikor prijavnica ne bo poslana v navedeni obliki se prijava
na bo upoštevala.
Prijavljeni udeleženci bodo na podlagi predhodnih prijav razporejeni po skupinah. Zaradi
morebitnih logističnih težav naknadne menjave delavnic/skupin žal NE BODO MOGOČE.
Prav tako bodo vsi prijavljeni udeleženci zaradi lažje organizacije v petek 3. decembra 2021 na enaslove prejeli obvestilo v kateri skupini (demonstrator) bodo.
Vplačana kotizacija v ceni vključuje stroške, demonstratorjev, seminarskega gradiva (mapa, blok,
svinčnik, Snow Monkey termovka …), režijo organizacije seminarja…. Plačilo kotizacije za
posameznega udeleženca v višini 68,00 € (DDV je vštet v ceno) se nakazuje na IBAN: SI56 300000608786877 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, SWIFT/BIC koda: SABRSI2X.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje roka za prijave, t.j. do četrtka 2. decembra 2021.
V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridružuje odpovedati ali prestaviti
kraj in čas organizacije seminarja.

Vse udeležence obveščamo, da se seminarja udeležujejo na lastno odgovornost, zato naj si
uredijo ustrezno zavarovanje, tako nezgodno kot tudi proti 3. osebi. Pri praktičnem delu na snegu
je priporočljiva uporaba smučarske čelade.
SMUČARSKE VOZOVNICE
Spisek prijavljenih udeležencev seminarja bo pri blagajni RTC Kranjska Gora (nasproti smučišča
Dolenčev rut). Na podlagi tega bo mogoče kupiti dnevno karto po znatno nižji ceni (udeleženci
seminarja - ISIA 50% popust na polno dnevno ceno karte).
NAMESTITEV
DATUM: 03.12. – 05.12.2021
STORITEV: nočitev z zajtrkom
CENA: Enoposteljna soba: 75,00 EUR , Dvoposteljna soba (2 osebi): 110,00 EUR
Cene sob navedene v ponudbi veljajo na sobo, na noč;
• vse cene so navedene v EUR in vključujejo DDV;
• turistična taksa znaša 3,00 EUR na noč na osebo in ni vključena v ceno nočitve;
• bogat samopostrežni zajtrk;
• brezplačen vstop v vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas
• 30% popusta na vstop v savne
• brezplačna uporaba brezžične hotelske internetne povezave (WI-FI);
• brezplačno parkiranje pri hotelu.
• čas prijave v hotel na dan prihoda je po 14.00 uri
• čas odjave iz hotela na dan odhoda je do 11.00 ure
• gostje imajo možnost včlanitve v program Wyndham Rewards
REZERVACIJE NAMESTITEV V ČASU SEMINARJA:
info@hit-alpinea.si
Na seminarju je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

SZS- ZUTS Slovenije
Vodja strokovnega sveta
Stojan Puhalj, prof.

VODJA SEMINARJA
Vodja komisije za alp. smučanje
Tomaž Šegula, prof.

