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Tečaj usposabljanja za strokovni naziv 

Učitelj alpskega smučanja II. Stopnje – U2 

Organizator: ŠD DR7 

Vodja tečaja:  Dejan Rodošek 

Demonstratorji: Aleš Valenti in po predlogu ZUTS 

Predavatelji teoretičnih vsebin: FAKULTETA ZA ŠPORT oz. po predlogu ZUTS 

Čas: 21. 12. do 31. 12. 2017, praktično delo na snegu z demonstratorji 

Kraj: Kotlje, Rimski vrelec ali Slovenj Gradec, Kope 
 

Pristopni pogoji:  

- izpolnjena prijavnica – osebni list tečajnika (obrazec na www.zuts.si) 

- kandidati rojeni leta 2001 in starejši 

- končana najmanj 3 letna poklicna šola 

- kopija osebnega dokumenta 

 

Obseg programa (v dnevih): 

- delo na snegu in video analize z demonstratorjem (10 dni; izvajalke OO-ZUTS) 

- vsebine splošnega teoretičnega dela (4 dni; izvajalec ZUTS Slovenije) 

- vsebine specialnega teoretičnega dela in seminarska naloga (6 dni; izvajalke OO-ZUTS) 

- 10 dnevna obvezna praksa pod nadzorom licenciranega mentorja 

- praktični del izpita ( 1 dan; izvajalec ZUTS Slovenije) 

- teoretični del izpita ( 1 dan; izvajalec ZUTS Slovenije) 
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Cena: (odvisno od števila prijavljenih kandidatov, minimalno število je 4) 
 

minimalno 4 tečajniki 710€/osebo; od 5 do 6 tečajnikov 610€/osebo; od 7 do 8 tečajnikov 

490€/osebo; od 9 do 10 tečajnikov 430€/osebo; 

Plačilo 200 EUR ob prijavi (najkasneje 7 dni pred pričetkom tečaja), razlika do končnega 

zneska se plača ob koncu tečaja. 

Število mest je omejeno na 10 udeležencev, zato prosim za pravočasno prijavo na spodaj 

navedene kontakte. 
 

V ceni ni zajeto:  

Splošna teoretična predavanja (centralno), kotizacija za teoretični in praktični izpit, diploma 

in emblem niso vštete v ceno tečaja (strošek 144,00 €, katerega plača vsak posameznik 

direktno pri ZUTS). Prav tako v ceno tečaja ni všteta smučarska vozovnica, hrana in 

morebitne nočitve. 

Možnost ureditve obvezne prakse ob zaključku tečaja! 

PRIDOBLJENI NAZIV : UČITELJ ALPSKEGA SMUČANA 2. STOPNJE omogoča: poučevanje 

alpskega smučanja manj zahtevnih in bolj zahtevnih smučarjev in skupin smučarjev v 

Sloveniji in v tujini.  

Prijave: dr7@siol.net 

Informacije na:  

- dr7@siol.net 

- +386 (0) 41 711 106, Dejan Rodošek 

Pridržujemo si pravico do spremembe kraja in datuma izvedbe praktičnega dela, saj je delo 

odvisno od snežnih in vremenskih razmer, ter števila udeležencev na samem tečaju  

V ponudbi imamo tudi cenejše smučarske vozovnice in prenočišča v terminu tečaja. Za več 

informacij pošljite povpraševanje.  

 

Vodja kadrovskega tečaja, 

Dejan Rodošek, dr7@siol.net, +386 (0) 41 711 106            

 

                                                                                                                              Predsednik ŠD DR7 

          Dejan Rodošek 


