
 

 

 
RAZPIS PREDSEZONSKEGA ISIA LICENČNEGA SEMINARJA ZA 

STROKOVNE DELAVCE 2 - UČITELJ/TRENER ALPSKEGA SMUČANJA 
 

Naslov seminarja: 
 

KONCEPT POUČEVANJA SMUČANJA V PRIMERIH EPIDEMIOLOŠKIH 
POJAVOV 

 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS Slovenije pri Smučarski zvezi 
Slovenije razpisuje predsezonski ISIA licenčni seminar za učitelje alpskega smučanja, ki bo 
zaradi razsežnosti epidemiološke krize v številčno omejenih skupinah potekal na Rogli v 
naslednjih terminih: 

- sobota, 5. december 2020 (10 skupin po 5 udeležencev + 1 demonstrator), 
- nedelja, 6. december 2020 (10 skupin po 5 udeležencev + 1 demonstrator), 
- sobota, 12. december 2020 (10 skupin po 5 udeležencev + 1 demonstrator), 
- nedelja, 13. december 2020 (10 skupin po 5 udeležencev + 1 demonstrator). 

 
Zaradi učinkovitejše izvedbe bodo skupine udeležencev formirane na podlagi predhodnih prijav 
na seminar. Seminar bo praktičnega in teoretičnega tipa. Praktični del seminarja bo potekal v 
zgoraj navedenih terminih na snegu, termin teoretičnega dela ISIA seminarja pa bo izveden na 
daljavo v četrtek, dne 10. decembra, 2020 (povabilo z urnikom predavanj bo udeležencem 
poslano preko elektronske pošte). Prijave udeležencev na seminar s strani OO ZUTS Slovenije 
bomo prejemali na zuts@sloski.si  do zapolnitve mest v določenem dnevu (po sistemu – kdor se 
prej prijavi). 
Pogoj za pridobitev ISIA licence je udeležba na praktičnem in teoretičnem delu seminarja. 
 
Urnik dela na snegu: 
→ 8.00: nakup smučarskih vozovnic - blagajna na zgornji postaji sedežnice Planja 

(udeleženci seminarja - ISIA 50% popust). 
→ 9.00: Zbor udeležencev na zgornji postaji štirisedežnice Planja  

Razporeditev po skupinah po 5 udeležencev ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov na 
podlagi predhodnih prijav.  
Zaradi preprečevanja možnosti širjenja virusov bo delo skupin potekalo na način s 
stalnim zagotavljanjem ustrezne socialne distance in skladno z vsemi navodili 
upravljalca smučišča.  
Formirana bo tudi skupina manj intenzivne vadbe. Prosimo vse zainteresirane, da ob 
prijavi navedejo željo o sodelovanju v manj intenzivni skupini. 

→ 15.00 ZAKLJUČEK DELA NA SNEGU. 

 



 

 

Sponzorji in opremljevalci ZUTS Slovenije bodo na seminarju sodelovali s promocijskim 
materialom, ki ga bodo udeleženci prejeli po zaključenem delu na snegu ob koncu vsakega dne 
seminarja. 
 
Prijave sprejemamo na podlagi izpolnjene priložene prijavnice v pisarni ZUTS Slovenije na  e-
mail: zuts@sloski.si najkasneje do srede, 2. 12. 2020.  
 
Prijavljeni udeleženci bodo na podlagi predhodnih prijav razporejeni po delavnicah (skupinah). 
Zaradi morebitnih logističnih težav naknadne menjave delavnic/skupin žal NE BODO MOGOČE. 
 
V dneh poteka ISIA seminarja so na Rogli skupaj z udeleženci in udeleženkami seminarja 
dobrodošli tudi drugi navdušeni smučarji (npr. družinski člani, partnerji/ke…).  
 
Vplačana kotizacija v ceni vključuje stroške, demonstratorjev, seminarskega gradiva (mapa, 
blok, svinčnik, SLO DEMO TEAM zaščitna obrazna smučarska rutica…), režijo organizacije 
seminarja…. Plačilo kotizacije za posameznega udeleženca v višini 58,00 € (DDV je vštet v ceno) 
se nakazuje na IBAN: SI56 30000-0608786877 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 3. decembra 2020. 
 
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.   
 
Realizacija ISIA predsezonskega seminarja bo realizirana na zgoraj naveden način, če bodo to 
omogočale epidemiološke razmere. V premeru pa, če zaradi epidemioloških razmer seminar ne 
bo realiziran se bo le ta prenesel na kasnejši termin. Prijavljene bomo o tem pravočasno 
obvestili.  
 
SMUČARSKE VOZOVNICE 
 
Spisek prijavljenih udeležencev seminarja bo na blagajni na zgornji postaji štirisedežnice Planja. 
Na podlagi tega bo mogoče kupiti dnevno karto po znatno nižji ceni (udeleženci seminarja -  ISIA 
50% popust na polno dnevno ceno karte). 
 
 
 
     SZS- ZUTS Slovenije           VODJA SEMINARJA 
Vodja strokovnega sveta         Vodja komisije za alp. smučanje 
     dr. Stojan Puhalj                       Tomaž Šegula, prof.  
 
 
 


