RAZPISUJE TEČAJ ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA
ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije razpisuje tečaj UČITELJ/TRENER
ALPSKEGA SMUČANJA »Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko«. Program usposabljanja bo
potekal v dveh delih:

PRAKTIČNI DEL NA SNEGU, NASTOP PRED VRSTO, PRAKTIČNI IZPIT:
1. del : 10. 1. do 16. 1. 2021 (Krvavec);
2. del : 28. 2. do 7. 3. 2021 (Rogla).
TEORETIČNI DEL TEČAJA, TEORETIČNI IZPIT:
•

določeno naknadno (predvidoma v mesecu maju ali juniju 2021)

O morebitnih spremembah in o točnem razporedu bodo prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni.

PROGRAM USPOSABLJANJA ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA
CILJI
Cilj programa športno treniranje – smučanje – alpsko - 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki
jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja
in spremlja proces športne vadbe v športni panogi smučanje - alpsko.
KOMPETENCE
Program usposabljanja športno treniranje – smučanje – alpsko - 2. stopnja, omogoča
posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje,
organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne
panoge smučanje – alpsko s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja
in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
POGOJI VPISA
• Naziv Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – smučanje - alpsko; - preveri ZUTS
• Pridobljena izobrazba V. stopnje; - poslati kopijo oz. sken dokazila na zuts@sloski.si
• Imajo ustrezno licenco za poučevanje v aktualni sezoni; preveri ZUTS
• Ima vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj na področju poučevanja v športni panogi
smučanje – alpsko in je minilo najmanj 1. koledarsko leto od opravljenega praktičnega
izpita za naziv Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – Alpsko smučanje. poslati kopijo
oz. sken dokazila na zuts@sloski.si
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
»Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko«, 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 »Strokovni delavec 2 –
športno treniranje – smučanje – alpsko« pod zgoraj navedenimi pogoji morajo predhodno
opraviti SPLOŠNI DEL – OBVEZNI v trajanju 22 ur, ki je naveden kot pogoj za pridobitev naziva
»Strokovni delavec 1 – športno treniranje – smučanje – alpsko«.
POGOJI NAPREDOVANJA
Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv.
Kandidati, ki pridobijo naziv »Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko«,
lahko pristopijo k programu za naziv Trener PRO alpskega smučanja.
POGOJI DOKONČANJA
1. Kandidat mora biti prisoten na predavanjih in praktičnih vsebinah programa v obsegu 100 %.
2. Kandidat mora opraviti izpit iz obveznih teoretičnih vsebin (2 uri):
3. Kandidat mora opraviti izpit iz posebnih teoretičnih vsebin (2 uri):
4. Kandidat mora opraviti praktični izpit iz demonstracije osnovnih, nadaljevalnih in tekmovalnih
elementov šole alpskega smučanja (4 ure).
5. Kandidat mora uspešno opraviti tekmo v veleslalomu (4 ure).
6. Kandidat mora za uspešno dokončanje programa usposabljanja opraviti strokovno mentorsko
prakso (35 ur).
7. Kandidat mora za uspešno dokončanje programa usposabljanja napisati seminarsko nalogo (6
ur).
8. Način preverjanja:
• Praktični izpit (prikaz demonstracij);
• Seminarska naloga (ocena naloge);
• Strokovna mentorska praksa (ocena dela na praksi);
• Tekma v veleslalomu (opraviti tekmo v časovnem limitu);
• Teoretični izpit (obvezne vsebine);
• Teoretični izpit (posebne vsebine).
9. Teoretične izpite (obvezne in posebne), strokovno mentorsko prakso, tekmo v veleslalomu in
seminarsko nalogo se ocenjuje z oceno »opravil« ali »ni opravil«. Za uspešno opravljen praktični
prikaz elementov tehnike smučanja (praktični izpit) mora kandidat zbrati vsaj 70% vseh možnih
točk.
10.V kolikor kandidat ne opravi izpitnih obveznosti v prvem roku, ima možnost še dvakratnega
preverjanja znanja na razpisanih izpitnih terminih.
11.Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja,
posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane
obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
12.Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja v veleslalomu (Tehnični test) v trajanju 6
ur in opravljenega modula Smučarski vodnik (Varnostni test) v trajanju 90 ur, ki imata osnovo
v delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/907 z dne 14.3.2019 o uvedbi skupnega preizkusa
usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij imajo strokovni delavci s končanim
programom Športno treniranje – smučanje – alpsko - 2. stopnja možnost mednarodnega
priznanja poklicnih kvalifikacij za poučevanje alpskega smučanja v državah članicah Evropske
skupnosti.

Prav tako imajo po končanem usposabljanju za pridobitev strokovnega naziva ŠPORTNO
TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA kandidati možnost pridobitve licence ISIA
skladno s kriteriji in pravili za pridobitev licence ISIA pri ZUTS Slovenije (več preko spletne
povezave http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/Kriteriji%20in%20pravila%20ISIA.pdf),
LITERATURA IN OPOMBE
•

Božič B. in sodelavci (2012). PRIROČNIK ZA PREDAVATELJE TEORETIČNIH VSEBIN NA
KADROVSKIH TEČAJIH ZUTS SLOVENIJE. Ljubljana: SZS-ZUTS Slovenije
• Lešnik B., Žvan, M. (2010). Naše smučine. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: SZS –
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja.
• Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: SZS – Združenje učiteljev in
trenerjev smučanja.
• Lešnik B., Žvan, M. (2010). A turn to move on. Ljubljana: Fakulteta za šport
• Pišot, R., Supej, M. Kipp, R. (2010). Skiing is a game. Pedagogical and biomechanical
foundations of learning to ski.
• Videmšek, D., Guček, A., Ažman, D., Giacomelli, O., Grabnar, P., Kordež, M. idr. (2002).
Smučanje danes. Ljubljana: SZS – Združenje učiteljev in trenerjev smučanja.
• 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.
Drugi viri, ki so dostopni preko svetovnega spleta.
Kandidati imajo možnost v okviru usposabljanja pridobiti tudi strokovni naziv Trener alpskega
smučanja.
PREDMETNIK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacija in upravljanje (teoretično)
Število ur 3
Osnove športnega treniranja (teoretično)
Število ur 12
Preventiva športnih poškodb in pretreniranost (teoretično)
Število ur 5
Alpsko smučanje in športna prehrana (teoretično)
Število ur 2
Biomehanika (tekmovalnega) alpskega smučanja (teoretično)
Število ur 2
Kondicijska priprava v alpskem smučanju (teoretično)
Število ur 3
Metodika učenja (tekmovalnega) alpskega smučanja (teoretično)
Število ur 2
Nevarnosti pri smučanju v goratem svetu (teoretično)
Število ur 2
Organiziranost in vpetost SZS v domači in mednarodni športni prostor (teoretično)
Število ur 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osnovna pravila tekmovanj v alpskem smučanju (teoretično)
Število ur 2
Pomen šole smučanja za zimski turizem (teoretično)
Število ur 2
Praktični primeri vadbe z video analizami (teoretično)
Število ur 26
Psihologija učenja / treniranja alpskega smučanja (teoretično)
Število ur 2
Ravnanje ob nesreči na smučišču ali izven urejenega dela smučišča (teoretično)
Število ur 2
Skupinska dinamika in socialni odnosi v skupini (teoretično)
Število ur 2
Smučarska oprema in osnovna priprava smuči za treninge in tekmovanja (teoretično)
Število ur 1
Smučarska oprema in osnovna priprava smuči za treninge in tekmovanja
Število ur 1 (praktično)
Tehnika in metodika učenja (tekmovalnega) alpskega smučanja (praktično)
Število ur 72
Tehnika (tekmovalnega) alpskega smučanja (teoretično)
Število ur 2
Tehnika (tekmovalnega) alpskega smučanja (praktično)
Število ur 6
Trening tehnike tekmovalcev v starosti 7 do 10 let (teoretično)
Število ur 3
Trening tehnike tekmovalcev v starosti 7 do 10 let (praktično)
Število ur 6
Zgodovina razvoja tekmovalnega smučanja (teoretično)
Število ur 2

SPLOŠNO
Praktični del tečaja poteka pod vodstvom članov izobraževalne vrste komisije za alpsko smučanje
pri ZUTS Slovenije, predavanja teoretičnih vsebin programa pa izvajajo predavatelji in
strokovnjaki za posamezna področja, ki sodijo v program strokovnega izpopolnjevanja na
programu ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA.
Kandidati iz predavanih teoretičnih vsebin opravljajo pisni test, praktični del izpita pa sestavlja
ocena nastopa pred vrsto, ocena izvedbe posameznih izpitnih elementov ter ocena dnevnika
pedagoške prakse. Diplomo ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA lahko
izdaja le ZUTS Slovenije.
Tečaj bo organiziran v primeru, da se bo prijavilo najmanj 10 kandidatov.
Število tečajnikov, ki se bodo prijavili na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti bo
omejeno glede na število bivalnih kapacitet. V primeru večjega števila prijav, bo organiziran v
mesecu marcu 2021 (2. ponovitev).

Izpolnjene prijavnice in dokazila pošljite na Smučarsko zvezo Slovenije – Združenje učiteljev in
trenerjev smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana ali na zuts@sloski.si
najkasneje do ponedeljka 14. 12. 2020 do 12. ure.
Vsi prijavljeni udeleženci morajo do srede 16. 12. 2020 poravnati tudi 1. del šolnine v višini
420,00€ na IBAN: SI56 30000-0608786877 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana,
SWIFT/BIC koda: SABRSI2X (za tečaj alpsko – 2. stopnja).
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.
Šolnina za celoten tečaj bo določena na podlagi števila prijav. Razlika v ceni šolnine je odvisna od
števila prijav* in vključuje stroške predavateljev in demonstratorjev teoretičnega in praktičnega
dela tečaja, dodatne študijske literature za potrebe izvedbe tečaja ŠPORTNO TRENIRANJE –
SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA, razen literature, ki so jih tečajniki že prejeli na prejšnjih
stopnjah usposabljanja (Naše smučine, Smučanje je igra,…), uporabe in koriščenja video naprav,
stroške izvedbe prvega poskusa posamezne izpitne obveznosti, diplomo o strokovni
usposobljenosti, našitek o strokovni usposobljenosti, stroške vodenje tečaja in režijske stroške.
*Glej cenik ZUTS Slovenije sezona 2020/21 (spletna stran http://www.sloski.si/ZUTS/Cenik )
Zbor vseh prijavljenih udeležencev in pričetek dela na snegu (1. del) bo v nedeljo 10. januarja
2021 ob 9.30 uri pred Hotelom Krvavec, kjer bodo udeleženci razdeljeni po skupinah za delo na
snegu.
Člani ZUTS Slovenije, ki imajo urejen status - Modro kartico ZUTS imajo licenco IVSI 2021 lahko
pri nakupu dnevne smučarske vozovnice uveljavljajo 30% popust.
REZERVACIJE IN NAMESTITEV
- vsak udeleženec posamezno na mail booking@rtc-krvavec.si s pripisom za tečaj ŠPORTNO
TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA ali na +386 51 350 830,
- udeležence bomo sami razporedili po sobah in pri tem v največji možni meri upoštevali njihove
želje.
- cena namestitev v hotelu Krvavec v dvoposteljni sobi s polpenzionom: 59,00 EUR / osebo / dan
- obvezna doplačila: turistična taksa 2,00 EUR / osebo / dan
- morebitna doplačila: enojna uporaba sobe 25,00 EUR / osebo / dan ( v primeru, da gost v sobi
želi bivati sam)
- Rezervacija je potrjena po vplačilu 50% vrednosti ponudbe
- Pogoji odpovedi rezervacije: Odpoved rezervacije je možna 21 dni pred prihodom, po tem roku
predplačil ne vračamo. V primeru višje sile (bolezen, smrt v družini...) se z dokazilom predplačilo
lahko prenese na naslednjo rezervacijo. Predplačilo mora biti koriščeno v roku enega leta po
odpovedi rezervacije.
- Dodatne informacije: www.rtc-krvavec.si

Program tečaja se bo prilagajal trenutnim epidemiološkim razmeram. O vsem tem bodo
prijavljeni pravočasno obveščeni.
Urnik dela na 1. delu tečaja 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, 18. november 2020

dr. Blaž LEŠNIK
direktor ZUTS Slovenije

PRILOGA:
• Prijavnica »ŠPORTNO TRENIRANJE – SMUČANJE - ALPSKO – 2. STOPNJA«

