Razpis programa usposabljanja ter način opravljanja preizkusa o primernem
teoretičnem in praktičnem znanju smučanja kandidatov za nadzornike na
smučišču
Vsebina programa primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja na podlagi 8. člena
Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču bo predvidoma realizirana v naslednji obliki in
obsegu:
Termin in kraj izvedbe usposabljanja: 30. 11. in 1. 12. 2020, Krvavec, Ljubljana.
Ponedeljek, 30. november 2020:
Zbor kandidatov je na platoju ob zgornji postaji krožne žičnice Krvavec od 8.45 uri.
Delo je potekalo po naslednji dinamiki:
9.00 do 13.00 ure; praktični del (4 ure) na snegu:
– Dopoldanski del je bil vsebinsko vezan na sprotno odpravljanje pomanjkljivosti po
kriterijih terenskega vijuganja po veljavnem programu SZS-ZUTS Slovenije. Delo je
potekalo v dveh skupinah, pod vodstvom članov demonstratorske vrste Komisije za
alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije
14.00 do 18.00 ure; teoretični del (4 ure) v predavalnici na SZS, Podutiška cesta 146, Ljubljana:
– smučarska oprema,
– oblike in tehnike smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, telemark …),
– priprava smučarskih prog,
– analiza gibanja smučarjev na smučišču.
Predavatelj teoretičnega dela bo predvidoma: Filip Božnar Todorovič.
Torek, 1. december 2020:
Zbor kandidatov je na platoju ob zgornji postaji krožne žičnice Krvavec ob 9.30 uri. Do te ure so
imeli kandidati možnost ogrevanja.
Delo je potekalo po naslednji dinamiki:
9.30 do 12.00 ure; praktični del preverjanja praktičnega znanja smučanja:
Preverjanje praktičnega in teoretičnega znanja kandidatov je potekalo pod vodstvom članov
Državne izpitne komisije pri SZS-ZUTS Slovenije in sicer v naslednji sestavi (predvidoma):
- Aleš Močnik (predsednik)
- dr. Milan Žvan (član)

Preverjanje praktičnega obvladanja tehnike smučanja je bilo vezano na tri temeljne storitve po
programu Slovenske nacionalne šole smučanja in sicer:
1. Vijuganje v ožjem hodniku
2. Vijuganje v širšem hodniku
3. Terenska vožnja po zahtevnejšem terenu.
13.00 do 15.00 ure; teoretični del izpita v predavalnici na SZS, Podutiška cesta 146, Ljubljana:
Pred začetkom teoretičnega dela izpita so člani DIK prisotne seznanili z rezultati praktičnega
dela izpita. V nadaljevanju pa je teoretični del izpita potekal v pisni obliki pod nadzorom člana
DIK Aleša Močnika.
SPLOŠNO:
Izpolnjene prijavnice (priloga razpisa) pošljite na Smučarsko zvezo Slovenije – Združenje
učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana ali na
zuts@sloski.si najkasneje do 23. 11. 2020 do 12. ure.
Prijavnica mora obvezno vsebovati vse zahtevane podatke. V primeru, da je plačnik kotizacije
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.
Vsi prijavljeni udeleženci bodo morali najkasneje do najkasneje 25. 11. 2020 poravnati
kotizacijo tudi v višini, ki bo izračunana glede na število udeležencev (potrebno bo počakati do
konca prijav na program usposabljanja). O dokončni ceni programa bodo obveščeni naknadno gibala se bo okvirno okoli 100,00 eur (DDV bo vštet v ceno).
Cena dnevne smučarske vozovnice je 30 eur. Stroške smučarskih vozovnic nosijo kandidati sami
in jih poravnavajo izvajalcem storitve. Seznam kandidatov bo poslan upravljalcu smučišča.
Vse udeležence obveščamo, da tečaju prisostvujejo na lastno odgovornost. V primeru nezgode
organizator tečaja ne prevzema nobene odgovornosti, udeležencem tečaja svetujemo, da se
predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi na tečaju. Priporočljiva je primerna
smučarska oprema (smuči za alpsko smučanje) in uporaba smučarske čelade.
V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridružuje pravico do spremembe
urnika in poteka usposabljanja.
Prav tako se bo realizacija usposabljanja prilagodila trenutnim epidemiološkim razmeram.
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 .
Ljubljana, 27. 10. 2020
dr. Blaž Lešnik
direktor ZUTS Slovenije
Priloga: - prijavnica na program

