Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
5. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek, 03. januarja 2008 ob 17:00 uri
v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, Zdravko Križaj, Luka Sekula, Uroš Martinšek,
Aleksej Kuzmin, Miha Gmajnar, dr. Rado Pišot, Dejan Rodošek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Matija Stegnar, Zdenko Vozlič, Sandi Murovec, Miha Verdnik, Gregor
Osojnik
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 05. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
2. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Uroš
MARTINŠEK);
3. Prijave kadrovskih tečajev, izvajanje – realizacija (Miha VERDNIK);
4. Poročilo komisije - pridobitev licence ISIA 2008 in mednarodno sodelovanje ZUTS Slovenije
(Sandi MUROVEC);
5. Poročilo vodij regij o realizaciji licenčnih seminarjev IVSI;
6. Spremembe statuta in pravilnikov ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve… (Gregor Osojnik);
7. Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije (Gregor OSOJNIK);
8. Sprejem novih članic v Šolo smučanja Slovenije (Gregor OSOJNIK);
9. Določitev datuma zbora delegatov – maj 2008 (Blaž LEŠNIK);
10. Dinamika akcij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2007/08 (Uroš MARTINŠEK);
11. Kandidatura za organizacijo DP ZUTS v veleslalomu;
12. Razno;
• LOGATEC
• SITAR
• ROJKO
• VODIČAR
• TSK IDRIJA
Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata ZUTS Slovenije, ter predlagal v potrditev predhodno
predstavljen dnevni red (vsi člani so predhodno prejeli gradivo za sejo po pošti).
Ker dodatnih predlogov na dnevni red seje ni bilo je predlagal, da se pristopi kar k 1. točki dnevnega reda.
Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 4. sejo in 5. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter
doda, da so:
Sklep št.: 11 – v fazi realizacije – predlog za sprejem SK DVORNIK v ZUTS Slovenije
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.«
Prav tako doda, da je Pisarna ZUTS Slovenije v sodelovanju s strokovnim svetom ZUTS Slovenije in
strokovnimi sveti komisij ZUTS Slovenije strokovnemu svetu za šport Republike Slovenije med obema sejama
sekretariata poslala v potrditev programe usposabljanja, ki so bili dopolnjeni z aktualnimi spremembami.
Programi so bili potrjeni s strani SS za šport RS na njihovi redni seji konec meseca decembra 2007.
Edini program, ki ni bil še potrjen – zaradi manjkajočega soglasja Fakultete za šport je bil Program za nordijsko
hojo in tek, vendar se je to takoj na podlagi urgentnega zahtevka podanega s strani pisarne to realiziralo.
Prav tako je bila v vmesnem času sklicana natančneje 21.11. 2007 koorespondenčna seja na kateri so zaradi
nujnosti in nemotenega delovanja ZUTS Slovenije člani sekretariata soglasno potrdili predlagane člane
demonstratorskih vrst vseh komisij ZUTS Slovenije in predlagane člane DIK za smučarsko sezono 2007/08..
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
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Sklep št. :28
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 4. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 1.
---------g. Martinšek Uroš – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 4. sejo in 5. sejo
sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
Prev tako je bil v vmesnem času na zadovoljstvo nas in vseh prisotnih organiziran seminar za pridobitev licence
vodij kadrovskih tečajev v Bohinju.
Poudaril je tudi, da nekateri poslovni partnerji zamujajo z dostavo opreme, ter da dostavljeno opremo deli na
podlagi ključa, kdor jo za nemoteno delovanje potrebuje jo prej dobi – demonstratorji, regijski vodje, člani
vodstva.
Prav tako je bil izdan INFORMATOR ZUTS Slovenije, v katerem so vse tiste informacije katere član, poslovni
partner potrebuje v smučarski sezoni 2007/08, ter, da je bilo v prvih številkah MODRIH NOVIC objavljeno kar
nekaj člankov, ki opisujejo naše poslanstvo in delovanje.
Vsi zastavljeni seminarji komisij ZUTS Slovenije so bil realizirani – kljub pomanjkanju snega.
Prav tako je bilo v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije organizirano predavanje iz biomehanike, katerega je za
demonstratorje vodil dr. Supej Matej.
29. novembra 2007 se je na Krvavcu izpeljal seminar za pridobitev licence za vodenje IVSI seminarjev v
smučarski sezoni 2007/08, ki ga je organizirala komisija za alpsko smučanje v okviru ZUTS Slovenije.
V času smučarskega sejma se na Gospodarskem razstavišču predstavil ZUTS Slovenije z nekaterimi člani
demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije, ki so prisotnim predstavili delovanje dela.
Prav tako se je od 11. do 12. decembra 2007 izpeljal predsezonski seminar ISIA katerega se je udeležilo 136
učiteljev alpskega smučanja 3..
Projekt izdelave in pošiljanja ISIA izkaznic je potekal nemoteno – vse izdelane in poslane na podlagi vlog in
izpolnjevanja pogojev pred pričetkom božično novoletnih praznikov na naslove osnovnih organizacij ZUTS
Slovenije.
Prav tako je bila pred prazniki izdana knjiga NAŠE SMUČINE, katero se bo predstavilo na novinarski
konferenci sredi januarja 2008.
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije stabilno, kljub
finančni krizi na SZS.
Add. 3.
---------Ker je bil g. Miha VERDNIK – predsednik strokovnega sveta ZUTS Slovenije odsoten, je na predlog
predsednika kratko poročilo podal g. Ivan GRUDEN.
Na pričetku svojega poročila prisotne obvestil, da so prijave in izvedba KT potekale nemoteno, kar gre zahvala
vodjem KT in dobro pripravljenem seminarjem.
Med božično novoletnimi prazniki je bilo organiziranih 16. tečajev, tako, da je bilo angažiranih vseh 16.
demonstratrojev komisije za alpsko smučanje.
Vodje KT so bili malo nejevoljni, ker jim je ob vnosu podatkov udeležencev v informacijski sistem ŠPAK
povzročal težave program, vendar smo jim obrazložili, da je le to posledica pozne potrditve naših programov na
strokovnem svetu za šport RS in , da bo omenjena težava odpravljena takoj po praznikih.
Ob koncu svojega poročila je prisotne obvestil, da bo tudi letos velik problem z realizacijo kadrovskih tečajev
teka na smučeh – predvsem zaradi pomanjkanja snega.
V imenu komisija za deskanje na snegu je poročilo podal g. Maks Vrečko, ter obvestil prisotne, da tečaji
deskanja na snegu potekajo nemoteno.
Ob koncu poročil je podal vprašanje g. Rodešek Dejan – vodja šol smučanja, ter povprašal, na kakšen način
realizirajo in si pridobijo strokovni naziv tisti, ki so odsotni s tečaja samo na izpitni dan?
G. Gmajnar Miha – vodja DIK mu je odgovoril, da se opravičeno odsotni lahko udeležijo popravnih izpitov, ter
da jim ni potrebno vplačati pristopnine in, da se jim udeležba na popravnih izpitih šteje kot izpitni dan.
Add. 4.
---------Ker je bil g. Sandi MUROVEC – predsednik ISIA komisije in predstavnik za mednarodno sodelovanje ZUTS
Slovenije odsoten, je na predlog predsednika kratko poročilo podal g. Ivan GRUDEN.
Poudaril je, da je komisija ISIA 13. decembra 2007 pregledala vse vloge za dodelitev oz. izdelavo ISIA 2008, ter
jih odobrila 198, 6 pa zavrnila, ter o tem tudi obvestila tiste, ki niso dostavili popolne dokumentacije. Prav tako
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smo tudi pregledali, če imajo vlagatelji izdelano MK, ter tiste, ki jo za aktualno sezono nimajo pozvali naj le to
uredijo. Do ureditve statusa smo ISIA izkaznico zadržali.
Prav tako je dr. Rado PIŠOT obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da se je v vmesnem času srečal z g.
Fabreto Marijem, ki je podpredsednik FSI, ter se dogovoril z njim za srečanje, na katerem bi se pogovorili o vseh
aktualnosti na področju dela učitelja smučanja v FJK – predvsem delovanje učiteljev ZSSDI na smučiščih v
Italiji. Predlagal je tudi, da se omenjenega sestanka udeležijo tudi Blaž Lešnik- predsednik ZUTS Slovenije,
Sandi MUROVEC predstavnik za mednarodno sodelovanje ZUTS Slovenije in Uroš Martinšek – direktor ZUTS
Slovenije.
Datum sestanka bo določen naknadno.
Add. 5.
---------Poročilo vodij regij o realizaciji licenčnih seminarjev IVSI;
- zahodna regija – Zdravko KRIŽAJ
Poudaril je, da se licenčni seminarji potekajo tako, kot so si zastavili – po razpisih in, da veliko osnovnih
organizacij svoje člane predlaga za licenco na podlagi sklepa sekretariata, ki omogoča pridobitev IVSI licence za
sezono 2007/08 na podlagi pridobitve IVSI v pretekli sezoni (2006/07).
Ob koncu svojega poročila je izpostavil problem povračila stroškov, ki nastanejo iz naslova nadzora in
prisotnosti vodij regij na seminarjih. Z omenjeno problematiko so se strinjali vsi prisotni.
Direktor ZUTS Slovenije Uroš Martinšek, je v sled navedenega poudaril, da se bo omenjeni problematiki in
reševanju le te posvetil v prihajajočih dneh.
notranjsko-primorska regija – dr. Rado PIŠOT
Člane sekretariata je obvestil, da se izvajajo in potekajo seminarji po predvidenem razporedu.
Člane nekaterih osnovnih organizacij se je obvestilo, da se lahko seminarja udeležijo tudi v drugih sredinah oz.
regijah, ter poudaril, da komunikacija med vodjami regij na tem nivoju poteka vzorno.
- centralna regija – Luka SEKULA
Pri podajanju poročila je izpostavil le to, da seminarji potekajo brez posebnosti.
- vzhodne regije – Aleksej KUZMIN
Pri podajanju poročila je izpostavil le to, da seminarji potekajo brez posebnosti, čeprav je bil na pričetku
izpeljave seminarjev – sezone, skeptičen, ker je vzhodna regija le največja tako po številu in obsegu.
Ob koncu svojega poročila je vzpostavil pereč problem delovanja ZUTS na Koroškem – odzivnost in delovanje
osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na tem področju.
Na podlagi argumentirane predstavitve dejstev tako Alekseja Kuzmina, ki je bil v kontaktih z g. Zagernik Mileno
– ŠZ Raven na Koroškem in g. Mencingerjem – SD SMUK Mislinja in predstavitvi argumentov delovanja in
nedelovanja poslanstva učiteljev smučanja na Koroškem s strani g. Rodošek Dejana, smo se vsi strinjali, da bi
bilo v prihodnje potrebno problematiki upadanja števila članov, organizacije seminarjev in tečajev za pridobitev
strokovne usposobljenosti sklicati sestanek z odgovornimi na področju Koroške in jim dati nov zagon za
delovanje v prihodnje.
Add. 6.
---------V splošni debati med člani sekretariata je bilo tudi izpostavljeno to, da bo potrebno v prihodnje STATUT ZUTS
Slovenije preimenovati v PRAVILNIK O DELU ZUTS SLOVENIJE, ter zadolžiti pravno službo ZUTS
Slovenije, da pravočasno pripravi spremembe – tudi pravilnikov, ki so aktualni in pomembni za naše nemoteno
delovanje, katere se bodo potrjevale na prihodnjem zboru delegatov ZUTS Slovenije.
Pri tem je bilo poudarjeno, da bo potrebno v prvi fazi sprememb sestaviti – pripraviti osnutek na ZUTS Slovenije
in ga nato predstaviti – podati v javno obravnavo osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije.
Sklep št. :29
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog o načinu spremembe STATUT-a ZUTS Slovenije
in ga preimenovati v »PRAVILNIK O DELU ZUTS SLOVENIJE«.
Add. 7.
---------V času med obema sejama sekretariata ZUTS Slovenije sta na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispeli prošenji
(poleg že aktualne - SK DVORNIK TRANSPORT) za včlanitev v ZUTS Slovenije s strani SK KOMENDA in
smučarskega društva FREAK POINT iz Maribora.
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Prošnji bo do sledeče seje sekretariata pregledala pravna komisija ZUTS Slovenije ter na naslednji seji podala
stališče do prispelih vlog.
Add. 8.
---------V času med obema sejama sekretariata ZUTS Slovenije sta na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispela prošenja
za včlanitev v šolo smučanja Slovenije v okviru ZUTS Slovenije smučarska šola PODKOREN.
Prošnjo bo do sledeče seje sekretariata pregledala pravna komisija ZUTS Slovenije ter na naslednji seji podala
stališče do prispelih vlog.
Add. 9.
---------V zvezi z določitvijo datuma izvedbe redne letne skupščine je predsednik predlagal prisotnim članom
sekretariata, da naj bi se skupščina ZUTS Slovenije izpeljala 15. maja 2008 v prostorih SZS.
Sklep št.: 30
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog predsednika, da naj bi se skupščina ZUTS Slovenije izpeljala 15.
maja 2008 v prostorih SZS.«
Add. 10.
---------V nadaljevanju je direktor ZUTS Slovenije predstavil
DINAMIKA AKTIVNOSTI ZUTS Slovenije
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.
Add. 11.
---------Na podlagi obvestila, ki je bil poslan na OO ZUTS Slovenije, o možnosti organizacije državnega prvenstva
kadrov ZUTS Slovenije – vseh komisij, se je prijavila OO ZUTS - SK Branik Maribor.
Sklep št.: 31
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrdi kot organizatorja državnega prvenstva kadrov ZUTS Slovenije – OO ZUTS
- SK Branik Maribor.«
Add. 12.
---------1. G. predsednik je prisotne obvestil, da se je v četrtek 03. januarja 2008 ob 16. uri v sejni sobi Smučarske zveze
Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana odvijal delovni sestanek, na katerega so bili vabljeni in se ga udeležili
g. Lovro ČUDEN – PZUTS LOGATEC, predsednik, g. Janez SMRTNIK – PZUTS LOGATEC, g. Uroš
MARTINŠEK – direktor ZUTS Slovenije, g. Ivan GRUDEN – vodja referata ZUTS Slovenije in on.
Na sestanku z eno točko dnevnega reda - delovanje ZUTS Slovenije na področju PZUTS LOGATEC so si vsi
prisotni konstruktivno izmenjali pogled na delovanje ZUTS Slovenije (IVSI licenciranje, organizacija in pomen
udeležbe članov PZUTS LOGATEC na ISIA seminarjih, organizacija seminarjev po osnovnih organizacija).
Kot je bilo večkrat poudarjeno med samim sestankom je po sprejetju Programa razvoja ZDRUŽENJA
UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE v mandatnem obdobju 2007 – 2010, na podlagi
katerega je bil izvoljen g. Lešnik bilo premalo informacij o prenosu programa v prakso – kljub dvema
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sestankoma na področju regije (Koper, Goče), kamor je bilo vabljeno tudi vodstvo PZUTS LOGATEC, ter, da se
bo v prihodnje posvečalo informiranju več pozornost kot do sedaj.
2. V nadaljevanju je g. Gmajnar Miha – vodja DIK obvestil prisotne, da je 18. 12. 2007 na naslov pisarne ZUTS
Slovenije prispelo pismo g. Petra SITARJA, v katerem se ne strinja z načinom izbora članov Državne izpitne
komisije (DIK) pri ZUTS Slovenije.
Kot je poudaril in kot je bilo razvidno iz sporočila, ki mu je bilo poslano 11.12.2007, je bila odločitev sprejeta
na podlagi razpisanih pogojev in odločitve vodje DIK.
Ker so bili pogoji za DIK razpisani na tak način, da bi jih izpolnjevalo čim več kandidatov, se je vodja DIK,
glede na potrebe, odločil za 16 kandidatov, ki jih osebno štejem za najprimernejše.
Prav tako je poudaril, da je iz preteklega dela v DIK ugotovil, da se g. Sitar ni redno udeleževal priprav DIK-a in
podobnih akcij. Ni se redno udeleževal ISIA seminarjev (ni bil nosilec ISIA licence v sezoni 2006/2007, kot
udeleženec ni bil prisotn niti v letošnji sezoni).
Kot je tudi poudaril je odločitev sledila tudi v izogib bodočim diskusijam na to temo in prav to je tisti del
argumentirane primerjave z drugimi kandidati, ki šteje drugim v prid.
Po splošni debati o vsebini ugovora in odgovora so člani sekretariata ZUTS Slovenije soglasno podali mandat
vodji DIK – g. Mihi GMAJNARJU, da še enkrat obvesti g. Sitarja o načinu izbora članov DIK.
Sklep št.: 32
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno podpira odločitev vodje državne izpitne komisije«.
3. Pod točko razno se je obravnaval tudi predlog, da se kot pomoč na področju dela vodji pravne komisije g.
Gregi Osojniku (g. Osojnik se je predhodno strinjal) dodeli - imenuje g. Francija Rojka.
Kot argument je g. predsednik navedel, da je v prihodnje potrebno spremeniti, uskladiti, dopolniti akte ZUTS
Slovenije ki so potrebni za nemoteno delovanje ZUTS Slovenije z zakonodajo na področju športa in statutom
SZS.
Prav tako je tudi izpostavil, da bo v prihodnje tem delu potrebno posvetiti veliko več pozornosti.
Sklep št.: 33
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno podpira imenovanje g. Franca Rojka za člana pravne komisije ZUTS
Slovenije«.
4. Prav tako se je obravnaval predlog, ki je prispel s strani vodstva biatlonske reprezentance, da se za vodjo
programov usposabljanja s področja biatlona v okviru ZUTS Slovenije in člana strokovnega sveta za področje
biatlona imenuje g. Janeza Vodičarja.
Sklep št.: 33
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno podpira predlog, da se za vodjo programov usposabljanja s področja
biatlona v okviru ZUTS Slovenije in člana strokovnega sveta za področje biatlona imenuje g. Janeza
Vodičarja.«.
5. Prav tako so se člani sekretariata seznanili z korespondenco, ki jo vodi vodja komisije za tek na smučeh dr.
Janez Pustovrh z vodstvom TSK IDRIJA (zaradi obširnosti je gradivo dodano kot priloga zapisnika).
Pri pregledu dokumentov so se člani v popolnosti strinjali z načinom vodenje korespondence s strani dr.
Pustavrha in ga v vsem tudi podprli.
Ker se nato na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil več nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 5. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
5. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.20 uri
V Ljubljani, 29. januarja 2008
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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