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PREMOSTITVENI MODUL IZ U1 NA U2                 ORGANIZATOR TEČAJA: ŠD DR7 

 

POGOJI ZA UDELEŽBO: 

 Modra kartica za tekočo sezono 

 Diploma U1 alpsko smučanje 

 Potrdilo o opravljeni 10 dnevni praksi v klubu, društvu ali šoli smučanja 

 Opravljene vse obveznosti vendar brez diplome zaradi starosti oz. nedokončane srednje šole 

 

PROGRAM TEČAJA: 

 teoretični del 1 ura + 3 video analize 

 praktični del 4 dni  

 praktični izpit – centralno (Rogla, Krvavec)  dodaten strošek 30 eur 

 seminarska naloga 

 

KRAJ IN ČAS TEČAJA: 

 praktični del: 4 dni Kotlje, Kope ali Peca 

 specialni teoretično predavanje tehnike in metodike 1 ura pred delom na snegu 

 praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije) 

 

PRIJAVE: 

 rok za prijave je: 5 dni pred pričetkom PREMOSTITVENEGA MODULA 

 minimalno 7 kandidatov 

 prijave na 041 711 106 Dejan Rodošek ali e-mail: dr7@siol.net  

 rezervacija mesta na tečaju je plačilo avansa v vrednosti 100 eur 
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CENA MODULA: 120 eur člani ŠD DR7/ostali 200 eur 

 100 eur ob prijavi, razlika prvi dan tečaja.  

 v ceni so:  

 stroški prijavnine ZUTS 

 teoretično predavanje 

 najem prostorov 

 demonstrator – delo na snegu 

 video analize 

 stroški organizacije tečaja 

 stroške smučarske vozovnice, prevoza in prehrane krije udeleženec sam  

 

Za pridobitev naziva UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA II. STOPNJE mora tečajnik po opravljenem izpitu 

napisati seminarsko nalogo! 

Tečajnik je upravičen do diplome, ko dopolni starost 18 let ter konča vsaj srednjo poklicno šolo ter ima 

izpolnjene vse zahtevane obveznosti, ki so navedene na obrazcu POROČILO O OPRAVLJENIH 

OBVEZNOSTIH. 

V primeru premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do odpovedi tečaja. 

 

Vodja kadrovskih tečajev: Dejan Rodošek, prof. 

 


