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LICENČNI SEMINAR 
   Zaradi spremembe seminarja ISIA (potekala bo 10.12. in 11.12.) moramo žal prestaviti 

naš enodnevni seminar (predelavo) na naslednji vikend. Vendar bosta na razpolago 2 
termina: 

-V nedeljo, 18.12.2016, bomo organizirali seminar za pridobitev licence ZUTS ali IVSI za 
učitelje smučanja I in II stopnje za leto 2017 na smučišču Krvavec  

 
Kje: smučišče Krvavec 
Program:  - 9.00 zbor udeležencev v hotelu na plaži   
                   - 15.00 zaključek 
 
***v primeru da bodo ugodne snežne razmere, bi v tednu od 12.12. do 16.12. organizirali 

seminar na nočni smuki (Ski Bor ali Šentjoš ali Stari vrh), prednost pa je nizka cena 
vozovnice ter skrajšani program. O tem terminu boste obveščeni naknadno.*** 

    
Prijave za Krvavec zbiramo do petka, 16. 12. 2016 do 18h na mail blagoje3@gmail.com , 

ali na telefon 041-497-514 ali v sredo 14.12.2015 ob 20. uri v sejni sobi SD Vrhnika.  
Kotizacija za seminar:  - brezplačno za člane SD Vrhnika 
                         -15€ ostali 
 
Cena nalepke:    - IVSI 16€ 
                          -  ZUTS 10€ 
 
Ob prijavi se plača (članom društva ni potrebno) stroške na račun (SI56 0202 7001 6169 

324, SD Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika, namen: seminar, ime in priimek) ali pred 
pričetkom seminarja.    

Člani SD Vrhnika boste lahko licenčne nalepke dobili po končanem seminarju. Člani drugih 
društev pa dobite potrdilo o opravljenem seminarju.  

Seminarja se lahko udeležijo samo tisti, ki imajo urejeno Modro kartico za sezono 
2016/2017. Udeležba seminarja je na lastno odgovornost.  

Smučarsko vozovnico si udeleženci priskrbijo sami oz. po dogovoru z izvajalcem seminarja. 
 

 Smučišče RTC Krvavec nudi vozovnice po enakih pogojih kot lansko leto, torej za 
nosilce IVSI nalepke (U2, U3) 30% popust (19€), ter za nosilce ZUTS nalepke 20% 
popust (22€). 

 
*V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si pridržujemo pravico do spremembe 

smučišča izvajanja ali do odpovedi oz. prestavitve na drug termin (13.12.2015) 
 
 
 
Lep pozdrav,  
SD Vrhnika          
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