
 

PZ ZUTS SK Radovljica 

4.11.2021 

 

Razpis: Kadrovski tečaj Strokovni delavec 1 – alpsko smučanje (bivši učitelj 2) 

Razpisujemo kadrovski tečaj za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – alpsko smučanje. 

Praktični del tečaja se bo izvajal v terminih 23-29.12.2021(prvi del) in 4-7.1.2022(drugi del). 

Predvidena lokacija izvedbe tečaja je Kranjska Gora.  

Vodja tečaja je Matjaž Šarabon, ki bo izvedel tudi vmesno ocenjevanje.  

Demonstrator je Timi Gašperin, ki bo zagotovil najboljši možen napredek vsek kandidatov v 10 

aktivnih dneh tečaja in video analiz. 

Teoretični del tečaja se izvaja centralno za celo državo. Prijavi se vsak kandidat sam, termini na 

WWW.ZUTS.SI. 

Prijave na tečaj so možne izključno preko www.radski.si ali preko elektronske pošte 

prijave@radski.si  Prijave pričakujemo do vključno 15.12.2021. 

Pogoji za pristop na tečaj: 

- Izpolnjena prijavnica – osebni list (obrazec na WWW.ZUTS.SI, vodja tečaja prinese natisnjene 

obrazce prvi dan praktičnega dela tečaja s seboj) 

- Kopija osebnega dokumenta – starost najmanj 17 let 

Cena tečaja na udeleženca: 

- V primeru 10 udeležencev: 700€ 

- V primeru 8-9 udeležencev: 750€ 

- V primeru 6-7 udeležencev: 800€ 

V ceno tečaja je vključeno:  

- Prijavnina  

- Literatura 

- Demonstrator – praktični del 

- Vodenje tečaja 

- Diplome (potrdilo o strokovni usposobljenosti) za uspešne kandidate 

V ceno tečaja ni vključeno: 

- Teoretični del tečaja 

- Smučarske vozovnice 

- Prevozi 

- Izpitne pristojbine za praktični del 

http://www.zuts.si/
http://www.radski.si/
mailto:prijave@radski.si
http://www.zuts.si/


Način plačila: za potrditev prijave vplačajte akontacijo v višini 200,00€ do 15.12.2021. Dokončno 

plačilo razlike do polne cene tečaja vplačajte do pričetka tečaja  23.12.2021.  

Za vse posebne dogovore o plačilu tečaja (kompenzacija z opravljenimi urami v korist SK 

Radovljica...) se obrnite na matjaz.sarabon@gmail.com. 

Smučarski klub Radovljica ponuja posebne pogoje za tečajnike, ki želijo delovati v SK Radovljica- 

Alpska šola. Sklene se pogodbe med klubom in tečajnikom…. 

Podatki za plačilo: 

SMUČARSKI KLUB RADOVLJICA 
Gorenjska 26 
Radovljica  
GORESI2X 
 
TRR : SI56 0700 0000 0480 919    sklic:  99   
 
Koda namena: »OTHR« 
Namen plačila : priimek in ime tečajnika,  SD 1 
Pomembno : 
Potrdilo o plačilu obvezno pošljite na skradovljica2@gmail.com 
 
Prijave na tečaj so možne izključno preko www.radski.si ali preko elektronske pošte 

prijave@radski.si  do vključno 15.12.2021. 

Vsi prijavljeni kandidati bodo po plačilu akontacije prejeli vse podrobne podatke o poteku tečaja 

ter natančna navodila za čim bolj uspešno delo na tečaju. 

 
Hvala za zaupanje, lep smučarski pozdrav, 

 

Predsednik PZ ZUTS Radovljica  

Jure Vreček, zanj Matjaž Šarabon 

PS: vodja tečaja si pridržuje pravico, da po oceni demonstratorja prijavljenemu kandidatu odsvetuje 

udeležbo. 
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