RAZPIS KADROVSKEGA TEČAJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 –
ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA

POGOJI ZA UDELEŽBO
• kandidat mora biti v letu prijave star najmanj 18 let (pristop pod posebnimi pogoji: v licenčnem
obdobju 1.12.-31-12. naslednje leto stari najmanj 18 let)
• kandidat mora imeti osvojeno ustrezno znanje osnov smučarske tehnike
• kandidat ob pristopu na tečaj prejme obrazec – Poročilo o poteku tečaja in opravljenih obveznostih,
ki ga hrani in nosi s seboj na izpitne obveznosti do konca tečaja
• kandidat prejme diplomo po uspešno zaključeni maturi ali strokovni poklicni maturi
KRAJ IN TERMIN TEČAJA
 praktični del – 10 dni: 23.2.2020 – 28.2.2020 in drugi del 5.3.2020 – 8.3.2020, Rogla
 predavanja specialnih teoretičnih vsebin (9 ur) bodo potekala med prvim in drugim delom tečaja,
predvidoma 29.2.2020 na Rogli
 splošna teoretična predavanja bodo centralizirana in se izvajajo v Ljubljani (2 dni)
 teoretični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 Več informacij o terminih izpitov in splošnih teoretičnih predavanjih na
https://www.sloski.si/index.php?t=News&lang=sl&id=63851
POTEK TEČAJA
• 10 dni praktični del usposabljanja - delo na snegu
• 9 ur predavanj Specialnih vsebin
• cena tečaja: € 650,00
V CENI TEČAJA JE VKLJUČENO
• 10 dni dela na snegu pod vodstvom demonstratorja
• literatura Naše smučine in Smučanje je igra
• pomoč pri koordinaciji in postopku zaključka usposabljanja
• specialne teoretične vsebine
• strokovni pristop (videoanalize, tehnika, metodika...)
• tečajnina ZUTS za opravljanje strokovnega naziva
• diploma in našitek o strokovni usposobljenosti
V CENO NI ZAJETO
• praktični del izpita: € 30,00
• splošna vsebine predavanja in teoretični del izpita (odvisno od števila udeležencev)
https://www.sloski.si/ZUTS/Cenik
• smučarska karta, hrana in prenočišče
POGOJI DOKONČANJA
• opravljen teoretični del iz specialnih in splošnih vsebin (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku)
• opravljen praktični del (iz vsebin, ki so navedene v predmetniku)
• opravljen nastop pred vrsto (skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja pri
ZUTS Slovenije)

• opravljena pedagoška praksa (skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja

pri ZUTS Slovenije; 5 dni – 25 ur)
• opravljena 100% prisotnost na praktičnem delu tečaja in specialnih predavanjih na praktičnem delu
• opravljena splošna predavanja, ki potekajo na Smučarski zvezi Slovenije
• opravljena seminarska naloga (navodila se dobijo na praktičnem delu tečaja)
• kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od zadnjega dne tečaja

usposabljanja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat

