Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
Delavnega srečanja predsednikov osnovnih organizacij ZUTS in članov sekretariata ZUTS Slovenije, ki se
je odvijal v petek, 26. oktobra 2007 v sejni sobi Hotela TRIGLAV, Stara fužina, 4265 Bohinjsko jezero s
pričetkom ob 17. uri
PRISOTNI: vodstvo ZUTS Slovenije in predsedniki osnovnih organizacij Združenja učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije oz. njihovi predstavniki.
Predsednik g. Blaž LEŠNIK prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Ker predlogov oziroma dopolnil dnevnega reda, se sprejme sledeči
Dnevni red:
1. Uvod, analiza ter smernice delovanja ZUTS Slovenije (Blaž LEŠNIK);
2. Pregled zapisnika 03. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
3. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Uroš
MARTINŠEK);
4. Kriteriji in pravila - pridobitev licence ISIA pri ZUTS Slovenije (Sandi MUROVEC);
5. Dinamika akcij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2007/08 (Uroš MARTINŠEK);
6. Aktualna dogajanja v osnovnih organizacijah ZUTS Slovenije.
Add. 1.
---------Na pričetku svojega poročila je predsednik seznanil prisotne ZUTS Slovenije, da je imelo v vmesnem času
sestanke z predstavniki osnovnih organizacij ZUTS Slovenije po regija in sicer:
- 19. junij; sestanek vzhodne regije v Celju,
- 26. junij; sestanek notranjsko-primorske regije v Kopru,
- 27. junij; sestanek centralne regije v Ljubljani.
Poudaril je, da so sestanki naleteli na odobravanje vseh sodelujočih, ter da se v prihodnje pričakuje z njihove
strani tudi marsikatero sugestijo ali predlog. Vsem tistim pa, ki se sestankov niso udeležili, pa jim je bilo gradivo
poslano po pošti.
Prav tako je bilo potrjeno in sprejeto – naletelo je na pozitiven odziv, da se bodo morali vsi tisti učitelji, ki bodo
v prihajajoči sezoni poučevali v okviru društva, kluba… udeležiti licenčnega seminarja, katerega bo - na podlagi
predhodnega dogovora z vodijo regije organizirala osnovna organizacija ZUTS Slovenije. V primeru pa, da
interesa za organizacijo ne bo, bo seminar organiziral vodja regije. Nato je še enkrat predstavil smernice
delovanja ZUTS Slovenije za prihajajoče obdobje (organizacijska shema – dodana kot priloga zapisnika).
Add. 2.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 3. sejo in 4. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter
doda , da so:
Sklep št.: 03 – realiziran
Sklep št.: 09 – realiziran – sistem licenciranja
Sklep št.: 11 – v fazi realizacije – predlog za sprejem SK DVORNIK v ZUTS Slovenije
Sklep št.: 13 – realiziran – potrebno obvestiti IO SZS
Sklep št.: 17 – v fazi realizacije – »STATUT ZUTS Slovenije preimenovati v POSLOVNIK O DELU ZUTS
SLOVENIJE«.

Sklep št.: 26 – v fazi realizacije – »obrazložitev predloga za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 3, 2.NIVO
UČITELJ SMUČANJA prostega sloga III.«

Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :27
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 3. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
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Add. 3.
---------Po podanem poročilu je predal besedo direktorju ZUTS Slovenije g. Urošu Martinšku.
Vse prisotne je tudi obvestil, da so – z izjemo nekaterih pogodbe z sponzorji in sponzorji opremljevalci že
podpisane za prihajajočo sezono.
Podal je informacijo, da se je v vmesnem času v sodelovanju z ZUTS KRŠKO organiziralo tradicionalni teniški
turnir za kadre ZUTS Slovenije.
Prav tako je obvestil prisotne, da se je na SZS izdalo MODRI BILTEN, ker so navedeni vsi pomembni podatki o
SZS in ZUTS Slovenije..
DINAMIKA AKTIVNOSTI ZUTS Slovenije v oktobru 2007
28. 9. 2007
Zaključna redakcija in oddaja materiala za izdelavo Modrega biltena SZS
OKTOBER 2007
1. 10.2007
Končni dizajn - oblikovanje smučarskih kompletov in Apre ski materiala za člane Demo teama ( pozicioniranje napisov sponzorjev)
2.10. 2007
Izdelava scenarija za foto- material Nove knjige Šole smučanja
3. 10.2207
Končni pogovori z GIZ Žičničarji o sodelovanju v sezoni:
- preverjanje licenc učiteljev smučanja
- popusti za strokovne karte
- konkretizacija Demo day akcij na smučiščih ( termini in smučišča)
6. 10. 2007
Oddaja pisnega materiala nove Šole smučanja v recenzijo
Sestanek strokovnega sveta.
12-13.10 07
Licenčni seminar za predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih v tečajih. Seminar poteka v
prostorih SZS Podutiška 146 in ga vodijo habilitirani predavatelji FŠ iz specialnih področij.
Seminar je obvezen še za vse člane Državne izpitne komisije in člane demonstratorske vrste
14.-16.10. 07
Fotografiranje materiala ( ledenik Moelltal) za novo Šolo smučanja – knjiga in žepni priročnik
( prestavljeno na 5-9.11 2007)
20.-22.10. 07
Priprave demonstratorske vrste Alpsko smučanja – ledenik Kaprun
16 demonstratorjev
4 vodstvo
Priprave demonstratorske vrste Deskanja na snegu – ledenih Hintertux
8 demonstratorjev
2 kandidata
24.25.10. 07
ISIA seminar za profesionalne učitelje smučanja , ki delajo v tujini.
( prestavljeno na 12-14.11. 2007)
26.10. 07
Sestanek ZUTS SKI DEMO POOL
Bohinj 40 oseb
26. - 27. 10 07 Seminar za licenciranje vodje kadrovskih tečajev ( Bohinj 2 dni)
Udeležba obvezna še za člane državne izpitne komisije in člane
demonstratorske vrste.
Add. 4.
---------V nadaljevanju je predsednik Blaž Lešnik predal besedo g. Sandiju Murovcu, ki je prisotnim predstavil
KRITERIJI IN PRAVILA - PRIDOBITEV LICENCE ISIA PRI ZUTS SLOVENIJE
1. UVOD
Mednarodna zveza učiteljev smučanja, bolj znana pod kratico ISIA oz. svetovno združenje profesionalnih
učiteljev smučanja, je bila ustanovljena leta 1959 in ima sedež v Bernu v Švici.
ISIA je ena od treh komisij, ki združujejo učitelje smučanja znotraj krovne organizacije INTERSKI
International in sicer:
pod svojim okriljem združuje:
- ISIA / Mednarodna asociacija profesionalnih učiteljev smučanja
- IVSI / Mednarodna asociacija amaterskih učiteljev smučanja
- IVSS / Mednarodna asociacija učiteljev smučanja na šolah in univerzah
2. ISIA / mednarodna organizacija
2.1. Glavne naloge ISIA:
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Te so poleg promocije alpskega smučanja, deskanja na snegu, teka na smučeh in telemark smučanja ter zaščite
interesov profesionalnih učiteljev smučanja, predvsem sledenje novostim v tehniki, metodiki in didaktiki
poučevanja. V zadnjem času še posebej velik poudarek namenja varnosti na smučiščih ter ustreznim poenotenim
standardom pri usposabljanju strokovnih kadrov članic ISIA.
2.2. Članstvo v ISIA:
Samo eno nacionalno združenje učiteljev smučanja iz vsake države lahko kandidira za članstvo v ISIA. Vsako
državo članico predstavlja nacionalno združenje, ki uradno zastopa interese svojih članov in deluje v skladu z
uradnimi pooblastili oz. uradno zakonodajo države članice.
2.3. Sprejemanje novih članic:
V polnopravno članstvo ISIA sprejme nove kandidatke Generalna skupščina ISIA po prejetju pisne vloge za
članstvo in po preverjanju izpolnjevanja pristopnih kriterijev za članstvo.
2.4. Prenehanje članstva:
- neizpolnjevanje finančnih obveznosti (dvoletno neplačilo članarine, kotizacije,…),
- neizpolnjevanje obveznosti predpisanih s pravilnikom ISIA,
- rušenje ugleda asociacije, ravnanje neskladno z usmeritvami asociacije, neupoštevanje navodil vodstva
asociacije.
Izključitev in prenehanje članstva sprejme Generalna skupščina ISIA z glasovanjem na podlagi dvotretjinske
večine.
2.5. Organi ISIA:
2.5.1. Generalna skupščina ISIA (Zbor delegatov): sestavljajo jo delegati vseh nacionalnih združenj držav
članic. V njeni pristojnosti je izbor in razrešitev predsedstva in Izvršnega odbora (z izjemo generalnega
sekretarja), odločitve o sprejemanju in izključevanju članic, sprejemanje poročil komisij ISIA in ostale
dejavnosti kot jih določa pravilnik ISIA. Generalna skupščina se sestaja na rednih sejah vsaj enkrat
letno.
2.5.2. Izvršni odbor: sestavljajo predsednik ISIA, trije podpredsedniki (za Evropo, Ameriko in daljni vzhod),
blagajnik, generalni sekretar in štirje nadzorniki. Člane izvršnega odbora ISIA izbere Generalna
skupščina za mandat štirih let, generalnega sekretarja pa na predlog predsednika ISIA potrdi Izvršni
odbor.
2.5.3. Predsedstvo sestavljata predsednik in prvi podpredsednik ISIA. Oba imata pravico in dolžnost
zastopanja interesov asociacije (podpredsednik samo ob odsotnosti predsednika). Na sestankih
predsedstva ISIA je vedno prisoten tudi generalni sekretar ISIA.
2.5.4. Komisije: imenuje jih Generalna skupščina ISIA
2.5.5. Nadzorniki finančnega poslovanja (dva člana): skrbijo za pravilno ravnanje (v skladu s pravilnikom
ISIA) s pridobljenimi finančnimi sredstvi asociacije, ki se zbirajo z članarinami, donacijami,
sponzorskimi sredstvi …
3. ISIA/ pri ZUTS Slovenije
3.1. Komisija ISIA
- deluje v sklopu Komisije za mednarodno sodelovanje pri ZUTS Slovenije/ Smučarski zvezi Slovenije in v
skladu s statutom ZUTS Slovenije. Njena sestava je potrjena s strani Sekretariata ZUTS Slovenije in v mandatu
2007 – 2010 zastopa interese ZUTS Slovenije v naslednji sestavi:
- Sandi MUROVEC, predsednik komisije za mednarodno sodelovanje in ISIA
- dr. Milan ŽVAN, član komisije
- Miha VERDNIK, član komisije
- dr. Blaž LEŠNIK, član komisije za sporna vprašanja
3.2. Imetniki ISIA Licenc, uradno pridobljenih in potrjenih s strani ZUTS Slovenije, so podvrženi kriterijem in
pravilom, ki veljajo za vsako določeno obdobje in so potrjeni s strani Sekretariata ZUTS Slovenije.
3.3. ZUTS Slovenije na osnovi vlog s strani Osnovnih organizacij ZUTS vsako leto izda izkaznice ISIA,
opremljene z numerirano ISIA nalepko, fotografijo in osnovnimi podatki o nosilcu licence.
Licenca ISIA ima veljavnost enega koledarskega leta, je neprenosljiva in nosilcu prinaša določene ugodnosti pri
pridobivanju zaposlitve v Šolah smučanja, pri nakupu opreme in smučarskih vozovnic na smučiščih tako v
Sloveniji kot v tujini.
3.4. KRITERIJI in PRAVILA za pridobitev ISIA Licence
Kandidati za licenco ISIA oz. imetniki Licence ISIA, ki to potrjujejo, so razdeljeni v tri skupine. Temu primerni
so kriteriji in pravila za njeno pridobitev:
3.4.1. Kandidat, ki prvič pristopa k pridobitvi Licence ISIA;
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- je vsak, ki ni bil predtem nikoli imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS Slovenije. Kandidat je upravičen
do pridobitve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve naslednjih pogojev;
3.4.1.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.1.2. - potrjena udeležba na vsaj (4) štirih od šestih uradnih akcij ISIA, ki so s strani
ZUTS Slovenije organizirani v (2) dveh zaporednih sezonah.
Vsaka sezona ima tri uradne akcije ISIA, ki lahko štejejo za potrditev Licence;
1. Predsezonski seminar
2. Posezonski seminar
3. Državno prvenstvo ZUTS Slovenije
3.4.2. Kandidat, ki pristopa k potrditvi Licence ISIA;
- je vsak aktualni imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS Slovenije za tekočo sezono. Kandidat je upravičen
do potrditve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve naslednjih pogojev;
3.4.2.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.2.2. - potrjena udeležba na vsaj (2) dveh od treh uradnih akcij ISIA, ki so s strani
ZUTS Slovenije organizirani v tekoči sezoni.
Vsaka sezona ima tri uradne akcije ISIA, ki lahko štejejo za potrditev Licence;
1. Predsezonski seminar
2. Posezonski seminar
3. Državno prvenstvo ZUTS Slovenije
3.4.2. Kandidat, ki pristopa k pridobitvi ali potrditvi Licence ISIA za delo v tujini;
- je vsak, ki ne glede na dejstvo ali je bil predtem imetnik Licence ISIA, izdane s strani ZUTS Slovenije ali ne,
upravičen do pridobitve Licence ISIA (za sezono, ki sledi) v primeru izpolnitve naslednjih pogojev;
3.4.2.1. - strokovna usposobljenost učitelj 3. stopnje pri ZUTS Slovenije
3.4.2.2. - potrjena udeležba na vsaj (1) enem od dveh ISIA licenčnih seminarjev ZUTS
Slovenije, ki so organizirani v tekoči sezoni ali so organizirani izredno in izključno
samo za kandidate, ki delajo ali nameravajo delati v tujini.
3.4.1.3. - uradno žigosano in podpisano potrdilo oz. poročilo Smučarske šole, ki je
delodajalec, o opravljenem delu in št. opravljenih ur kandidata v pretekli sezoni.
3.4.1.4. - uradno žigosana in s strani Smučarske šole podpisana Pogodba o delu v tujini za
sezono, ki sledi.
Seminarji, ki bodo razpisani izredno in bodo namenjeni izključno kandidatom za pridobitev Licence ISIA za
delo v tujini, bodo potekali v posebnih terminih in stroškovno v okvirih, ki jih potrdi Sekretariat ZUTS Slovenije
za vsako sezono posebej. Seminar se izvede v primeru vsaj (3) treh prijavljenih kandidatov.
Kotizacija za sezono 2008 je 150 EUR na kandidata.
3.5. Častno članstvo
Častnega članstva ni in je bilo ukinjeno s sezono 2006/2007.
3.6. Reševanje problematike pri izdaji in potrjevanju Licenc ISIA
Vsa vprašanja, nesoglasja, posebne primere, prošnje in opravičila bo reševala Komisija za reševanje spornih
vprašanj ISIA znoraj Komisije za mednarodno sodelovanje pri ZUTS Slovenije. Potrditev končnih odločitev
Komisije ISIA je v pristojnosti Sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 5.
---------V nadeljevanju je direktor ZUTS Slovenije predstavil
DINAMIKA AKTIVNOSTI ZUTS Slovenije v sezoni 2007/08
NOVEMBER 2007
7. 11 2007
Zaključna redakcija in oddaja materialov za izdelavo- tisk nove knjige Šola smučanja
9-11. 11. 07
Zaključne priprave ( ledenik Moltall) demonstratorske vrste, komisije za alpsko smučanje.
Zadnji dan udeležba obvezna še za vse člane državne izpitne komisije za alpsko smučanje.
16 demonstratorjev
4 vodstvo
15 državna izpitna komisija
13.-19.11.07
Kombinirano usposabljanje profesionalnih učiteljev smučanja , za dodatne discipline. Tečaj
poteka na ledeniku Moelltal .
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Predvideno število udeležencev 24 v treh panogah.
Razdelitev opreme , podpis pogodb z demonstratorji in priprave na tiskovno konferenco.
Izid knjige ???
Prestavljeno na začetek Decembra
27.11.07
Tiskovna konferenca
Ljubljana ( ali v času sejma)
- predstavitev ekip
- predstavitev sponzorjev
- predstavitev programov
- predstavitev opreme
- predstavitev nove knjige Šole smučanja
12. – 30. 11.
Izvedba licenčnih seminarjev za : SK Branik , DUTS Snežak, DUTS Radovljica
DECEMBER 2007
1.12. 07 Izid zloženke ZUTS za vse svoje kadre
8.9.12.07
ISIA licenčni seminar za vse strokovne kadre ( mednarodna licenca )
10-13.07
Izvedba permanetnega seminarja za profesorje športne vzgoje –FŠ.
15-16.12.07
Predsezonski seminar za licenciranje strokovnih kadrov v osnovnih organizacijah po celotni
Sloveniji.
22-23 12.
Prvi Demo day na šestih smučiščih. Ekipe po 4 demonstratorji dva dni.
Smučišča : Mariborsko pohorje, Cerkno, Krvavec
24.-30.12. 07
Izvedba kadrovskih tečajev po slovenskih smučiščih. Aktivni vsi demonstratorji.
JANUAR 2008
12.-13.1.08
Drugi DEMO DAY na slovenskih smučiščih:
Smučišča : Rogla , Vogel, Kranjska gora
26.-17.1.08
Tretji DEMO DAY na slovenskih smučiščih
Smučišča: Mariborsko pohorje 2., Cerkno2., Krvavec
FEBRUAR 2008
9.10.2. 08
Četrti DEMO DAY na izbranih smučiščih:
Rogla 2. , Vogel 2. , Kranjska gora 2.
10.-16.02.
Prvi del tečaja kadrovskega tečaja za naziv Učitelj alpskega smučanja 1 del.
MAREC 2008
9.-15.3. 08
Drugi del kadrovskega tečaja za naziv Učitelja alpskega smučanja 2 del
22.-23.3 08
Licenčni seminar za potrditev licence ISIA.
To je okvirna dinamika delovanja komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije v prihajajočem obdobju.
Akcije se bodo še dopolnjevale z aktivnostmi, ki so v fazi konkretizacije.
21.11. 07
22.11. 07

Add. 6.
---------V splošni debati, ki je sledila predstavitvi točk dnevnega reda so prisotni vodstvu ZUTS Slovenije povpraševali
predvsem o načinu licenciranja o prihajajoči sezoni, načinu izvedbe kadrovskih tečajev, predvsem pa so se vsi
strinjali, da je večji poudarek potrebno dati liku učitelja smučanja in kodeksu etike učiteljev smučanja.
Ob koncu se je predsednik zahvalil vsem sodelujočim za konstruktivne pripombe, ter dodal, da si želi, da bodo
taka srečanja in izmenjava mnenj bogatila našo organizacijo ter ji dala vzpodbudo in še kvalitetnejše delo za v
prihodnje
Delavno srečanje predsednikov osnovnih organizacij ZUTS in članov sekretariata je bilo zaključeno ob 19. 30
uri.
V Ljubljani, 20. november 2007
Zapisal: Ivan GRUDEN

ZUTS SLOVENIJE
Predsednik
Dr. Blaž LEŠNIK
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