Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
6. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 17. marca 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, Gregor Osojnik
OPRAVIČENO ODSOTNI: Matija Stegnar, Sandi Murovec, Miha Verdnik, Dejan Rodošek dr. Rado Pišot,
Miha Gmajnar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 06. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
2. Priprave na ISIA posezonski seminar (Miha VERDNIK);
3. Poročilo komisije - Mednarodno sodelovanje ZUTS Slovenije (Sandi MUROVEC);
4. Spremembe statuta in pravilnikov ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve… (Gregor Osojnik);
5. Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije (Gregor OSOJNIK);
6. Priprave na zbor delegatov – 15. maj 2008 (Blaž LEŠNIK);
7. Priprava vsebin za trenerski tečaj vseh komisij ZUTS Slovenije;
8. Razno;
• IVSI vsakoletno potrjevanje licenc (Uroš MARTINŠEK);
• Odpis odprtih postavk (Uroš MARTINŠEK, Matija STEGNAR);
• Nostrifikacija diplom strokovne usposobljenosti (Miha VERDNIK);
• Primeri kršitev aktov ZUTS Slovenije;
• »A« reprezentant carving – pristop na kadrovski tečaj;
• Priprava pravilnika o podelitvi nagrad ZUTS Slovenije (Blaž LEŠNIK);
• Določitev demonstratorjev za vodenje programov nordijske hoje in teka, ter način razpisa tečajev
usposabljanja.
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).
Pred pričetkom pregleda zapisnika je člane sekretariata ZUTS Slovenija obvestil, da je s strani člana nadzornega sveta SZS,
ki je zadolžen za pregled in nadzor delovanja ZUTS Slovenije g. Vozliča – opravičil je izostanek prispelo nekaj sugestij in
pripomb, katere bi bilo potrebno upoštevati pri nadaljnjem delovanju (člani sekretariata so v gradivu dobili fotokopijo
elektronskega sporočila)
1./ Uč.1.se naj črta,ali pa se naj stavek glasi : …usposobljeni kot učitelji ali trenerji smučanja in…
Pri priznanju za življenjsko delo,se stavek naj dopolni : pri razvoju smučarskega športa doma in / ali v tujini.
Dosedanji stavek pogojuje za življenjsko delo aktivnost doma in v tujini.S tem so izločeni aktivni samo doma.
In nekaj gledanj vsebinske narave ob prebiranju zapisnika :
1./ Preimenovanje STATUT-a v POSLOVNIK O DELU Zuts je logični popravek z ozirom na celotno organiziranost SZS.Ob
tem bi samo dodal,da je prav tako umesten razmislek o celoviti prenovi aktov SZS,tudi Statut-a,kajti samo čiščenje
izrazoslovja prejšnje družbene ureditve brez vsebinskih preskokov na tržno kapitalističen sistem,ne omogoča dobrega in
transparentnega funkcioniranja celotne organizacije v tem času.
2./ Oprema za Zuts.V pogodbah se naj zagotovi,da v tekoči sezoni cena opreme za člane Zuts mora biti ugodnejša kot v
prodaji na drobno.
3./ Izraz » finančno stanje stabilno«,opredelite z nekaj številkami,prihodki,odhodki,finančni tok…
4./ Regijski licenčni seminarji.Nesporno je upravičena zahteva po pokrivanju stroškov,če se temu doda še zahteva, kaj za to
morajo kot »supervisorji« narediti. Deloma to zadeva razmišljanje prve točke.
Regijskim demonstratorjem mora biti jasno kaj vsebinsko morajo posredovati (opis storitve ali
vaje,demonstriranje,popravljanje,uporaba pomagal…Ni pa to parlamentarna razprava na snegu in niso to izpiti), njihovo
opremo in izgled pa mora opredeliti vodstvo Zuts-a.
5./ Slovenščina je naš uradni jezik in javna sporočilnost naj bo v njej (demo day),kakor tudi sugestija klubom po
poimenovanju v slovenščini.
6./ DIK – Sitar.Če so pristojnosti in odgovornosti vodje pisno opredeljene spora ne more biti,če temu ni tako je za to pristojna
disciplinska komisija.
Ker dodatnih predlogov na dnevni red seje ni bilo je predlagal, da se pristopi kar k 1. točki dnevnega reda.
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Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 5. sejo in 6. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da so:
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 je bila v vmesnem času sklicana koorespondenčna seja na kateri so zaradi nujnosti in nemotenega delovanja ZUTS
Slovenije člani sekretariata soglasno potrdili predlagane člane demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje za
smučarsko sezono 2008/09.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :34
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 5. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2.
---------g. Martinšek Uroš – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 5. sejo in 6. sejo sekretariata
ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
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.
Vsi zastavljeni seminarji komisij ZUTS Slovenije so bil realizirani – kljub pomanjkanju snega.
Ob koncu svojega sicer kratkega poročila je obvestil člane sekretariata, da bo imel v sled navedenega kar nekaj točk v času
seje, ki se nanašajo vsebinsko na delo direktorja.
Add. 3.
---------na pričetku je dr. Blaž Lešnik (v imenu g. Miha Verdnika – vodja strokovnega sveta pri ZUTS Slovenije) predstavil osnutek
vsebine posezonskega ISIA seminarja za učitelje 3. stopnje alpskega smučanja
SNEŽNI ŠPORTI – različne oblike Bohinj (Vogel), 28. marec do 30. marec 2008
Vsebine dela na delavnicah:
A. ALPSKO SMUČANJE – vodja Miha VERDNIK
•
Smučanje v celcu
•
Smučanje po grbinah
•
Zavoj s stranskim razbremenjevanjem
•
Extrem in carving.
B. DESKANJE NA SNEGU – vodja Maks VREČKO
•
Predstavitev discipline
•
Osnove tehnike.
C. TELEMARK SMUČANJE – vodja Boštjan ČAČ
•
Predstavitev discipline
•
Osnove tehnike.
D. SMUČANJE PROSTEGA SLOGA – vodja Primož GRABNAR
•
Predstavitev discipline
•
Osnove tehnike.
Petek, 28. marec 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------Do 16. 30 prihod in registracija udeležencev
– recepcija hotela Bellevue
17.00 - 17.15
17.15 - 17.45
17.50 – 18.20
18.25 – 18.55
19.00 – 19.30
19.30

SNEŽNI ŠPORTI -predstavitev in otvoritev seminarja (M. Žvan);
ALPSKO SMUČANJE – predstavitev delavnice (M. Verdnik);
SMUČANJE PROSTI SLOG – predstavitev delavnice (P. Grabnar);
DESKANJE NA SNEGU – predstavitev delavnice (M. Vrečko);
TELEMARK SMUČANJE – predstavitev delavnice (B. Čač).
Večerja

Sobota, 29. marec 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------DOPOLDANSKI DEL
08.30
Odhod na smučišče;
09.30 – 14.00
Delo na snegu – po delavnicah.
---------------------------------------------------------------------------------------------------POPOLDANSKI DEL
16.00 - 16.15
Uvod (M. Žvan);
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16.15 – 17.00
17.15 – 18.45
19.00
20.00

Kratka analiza dela na snegu (vodje delavnic);
Smučanje zunaj urejenih smučišč ( A. Terčelj);
Večerja;
Predstavitev opreme članov ZUTS DEMO SKI POOL – a za sezono 2008/09.

Nedelja, 30. marec 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------DOPOLDANSKI DEL
08.30
Odhod na smučišče;
09.30 – 13.30
Delo na snegu – po delavnicah;
13.30
Zaključek seminarja.
Sklep št. :35
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje vsebine posezonskega ISIA seminarja za učitelje 3. stopnje alpskega
smučanja.
Add. 4.
---------Ker je bil g. Sandi MUROVEC – predsednik ISIA komisije in predstavnik za mednarodno sodelovanje ZUTS Slovenije
odsoten, je predsednik ZUTS Slovenije g. Blaž Lešnik obvestil prisotne, da bo g. Murovec podal poročilo na prihodnji seji
sekretariata.
Add. 5.
---------V splošni debati med člani sekretariata je bilo tudi izpostavljeno to, da bo potrebno 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.
Add. 6.
---------V zvezi z določitvijo datuma izvedbe redne letne skupščine je predsednik predlagal prisotnim članom sekretariata, da naj bi
se skupščina ZUTS Slovenije izpeljala po izpeljavi redne letne skupščine SZS (predvidoma meseca junija 2008), ker se
sprejetje pravilnikov ZUTS Slovenije navezuje na spremembo statuta SZS.
Add. 7.
---------na pričetku je dr. Blaž Lešnik predstavil osnutek vsebine tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener alpskega
smučanja
TRENERSKI TEČAJ, ROGLA, 31. marec do 4. april 2008
Organizator: SZS-ZUTS Slovenije in Fakulteta za šport
Udeleženci:
- prijavljeni kandidati preko SZS
- študenti izbirnih vsebin na FŠ
PROGRAM DELA:
Ponedeljek, 31. marec 2008:
09.00: Zbor kandidatov v Hotelu Planja
10.00: Delo na snegu:
dr. Blaž Lešnik; TRENING TEHNIKE
Demonstratorja:Zupan Uroš in Šegula Tomaž
15.00: Videoanaliza:
Zupan Uroš in Šegula Tomaž
17.00: Predavanja:
dr. Milan Žvan
Vidiki uspešnosti delovanja trenerja v alpskem smučanju
dr. Blaž Lešnik
Metode raziskovanja in spremljanja razvoja tekmovalcev v alpskem smučanju
Miha Verdnik
Pomen treninga tehnike različnih kategorij tekmovalcev brez in v postavitvah
Torek, 1. april 2008:
08.30: Delo na snegu:
Slavko Zupanc; VELESLALOM
Demonstratorja: Zupan Uroš in Šegula Tomaž, Aleš Valenti, Meta Lavrič
15.00: Videoanaliza:
Zupan Uroš in Šegula Tomaž
17.00: Predavanja:
Slavko Zupanc
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Organizacija treninga veleslaloma za različne starostne kategorije v pripravljalen, tekmovalnem in prehodnem obdobju
Tugo Marinček
Predstavitev pravil tekmovalnih disciplin alpskega smučanja (VSL, SL, SG, DH, kombinacija, superkombinacija…)
Sreda, 2. april 2008:
08.30: Delo na snegu:
Janez Šmitek; SLALOM
Demonstratorja: Zupan Uroš in Šegula Tomaž, Aleš Valenti, Meta Lavrič
15.00: Videoanaliza:
Zupan Uroš in Šegula Tomaž
17.00: Predavanja:
Janez Šmitek
Organizacija treninga slaloma za različne starostne kategorije v pripravljalen, tekmovalnem in prehodnem obdobju
Četrtek, 3. april 2008:
08.30: Delo na snegu:
Stojan Puhalj; HITRE DISCIPLINE
Demonstratorji: Zupan Uroš, Šegula Tomaž, Gregor Šparovec
15.00: Videoanaliza:
Zupan Uroš in Šegula Tomaž
17.00: Predavanja:
Filip Gartner
Ciklizacija procesa treninga za različne kategorije tekmovalcev v alpskem smučanju
Petek, 4. april 2008:
08.30: Delo na snegu:
Stojan Puhalj; HITRE DISCIPLINE
Demonstratorji: Zupan Uroš, Šegula Tomaž, Gregor Šparovec
14.00:

Zaključek tečaja: dr. Blaž lešnik

Sklep št. :36
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje vsebine tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener alpskega
smučanja.
Add. 8.
---------Add. 8./1.
Na pričetku točke razno je g. Martinšek podal razlago o realizaciji licenčnih IVSI seminarjev v prihodnje.
Ker so v času med obema sejama sekretariata ZUTS Slovenije na pisarno »deževala« vprašanja o načinu pridobivanja licenc
IVSI je naprosil sekretariat, da potrdi (zaradi različnega tolmačenja nekaterih članov) sklep in zavzame stališče o
vsakoletnem potrjevanje licenc IVSI za učitelje smučanja.
Sklep št. :37
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se je za potrjevanje licenc IVSI članom ZUTS Slovenije, ki
izpolnjujejo pogoje udeleževati LICENČNIH SEMINARJEV v vsaki smučarski sezoni.«
Add. 8./2.
Pri točki odpis odprtih postavk je direktor ZUTS Slovenije g. Martinšek obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da je za
odpis odprtih postavk pristojna posebna komisija SZS, ki jo imenuje IO SZS in ne vodstvo TZUTS Slovenije.
Pri točki, ki se je vsebinsko nanašala na nostrifikaciji diplom strokovne usposobljenosti iz tujine je g. Gruden obsvetil člane
sekretariata, da je med sezono na pisarno ZUTS Slovenije prispelo kar nekaj prošenj za nostrifikacijo diplome iz tujine ter,
podal predlog predsedniku naj sekretariat ZUTS Slovenije sprejme sklep, da v prihajajočih mesecih strokovni svet ZUTS
Slovenije pregleda vloge ter zavzame stališče o vlogah;
Sklep št. :38
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da strokovni svet ZUTS Slovenije pregleda prispele vloge ter zavzame
stališče o vlogah za nostrifikacijo diplom.«
Add. 8./3.
Pri točki Primeri kršitev aktov ZUTS Slovenije je predsednik ZUTS Slovenije predal besedo g. Martinšku – direktorju ZUTS
Slovenije.
Člane sekretariata ZUTS Slovenije je obvestil, da je Dejan Rodošek je v smučarski sezoni 2007/08 kršil sprejete smernice
delovanja sekretariata ZUTS Slovenije, ki jih je kot soavtor tudi potrdil na več sejah sekretariata ZUTS Slovenije katerega
član je:
1. Kot vodja kadrovskega tečaja je dovolil, da se tečaj za učitelja alpskega smučanja 1. in 2. stopnje, ki sta bila
organizirana od 26. 12. do 31. 12. 2007 odvija v eni skupini pod vodstvom enega (1) demonstratorja.
Nezdružljivost programov smo pred sezono večkrat obravnavali in jo z sprejetjem programov dela pred sezono tudi izrecno
ločili.
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2.
3.
4.

5.

Kot vodja kadrovskega tečaja je dovolil, da se teoretični del tečaja za učitelja alpskega smučanja 1. in 2. stopnje, ki
sta bila organizirana od 26. 12. do 31. 12. 2007 izvaja med praktičnem delu tečaja, kar je bilo pred sezono izrecno
potrjeno in argumentirano s strani strokovnega sveta ZUTS Slovenije.
Kot vodja šol smučanja v okviru ZUTS Slovenije in vodja šole smučanja DR7 je dopustil, da en (1) demonstrator
vodi skupino 22 slušateljev na predsezonskem seminarju za šolo smučanja.
Samovoljno in brez vednosti vodstva ŠRD Tacen, kot organizatorja kadrovskega tečaja je v dokumentaciji tečaja –
dnevniku dela določil za vodijo kadrovskega tečaja osebo, ki ni izpolnjevala pogojev za vodenje kadrovskega
tečaja (brez ustrezne usposobljenosti in licence) tako, da si je sam kot član državne komisije omogočil ocenjevanje
na teoretičnem delu kadrovskega tečaja.
Samovoljno in brez vednosti direktorja ZUTS DEMO SKI POOL-a se je dogovarjal za menjavo opreme med
opremljevalci in s tem rušil pogodbena razmerja med opremljevalci člani ZUTS DEMO SKI POOL-a

Sekretariat Združenja učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije je na podlagi konstruktivne debate v
kateri so sodelovali vsi člani sekretariata sprejel naslednji sklep številka 39:
»Na predlog direktorja ZUTS Slovenije g. Uroša Martinška je zaradi hudih in ponavljajočih se kršitev aktov ZUTS jlovenije
soglasno potrdil predlog, da se zoper gospoda Dejana RODOŠEK-a, profesor športne vzgoje, diplomiranega trenerja
alpskega smučanja, člana sekretariata ZUTS Slovenije, vodje šol smučanja v okviru ZUTS Slovenije, člana državne izpitne
komisije poda prijava disciplinski komisiji Smučarske zveze Slovenije. Sekretariat ZUTS Slovenije predlaga disciplinski
komisiji, da se na podlagi kršitev kot sankcija – kazen s sklepom disciplinske komisije Smučarske zveze Slovenije izreče
dvoletno (2) prepoved delovanja na področju kadrovskih tečajev - kot vodja kadrovskih tečajev in člana državne izpitne
komisije, ki jih organizira ZUTS Slovenije in opremljanje s strani ZUTS SKI DEMO POOL-a v smučarskih sezonah 2008/09
in 2009/10.«
Add. 8./4.
Prav tako je na Sekretariat ZUTS Slovenije na pisni predlog vodje strokovnega sveta ZUTS Slovenije g. Mihe Verdnika, ki
ga je v njegovi odsotnosti članom sekretariata ZUTS Slovenije predstavil predsednik ZUTS Slovenije Blaž Lešnik o predlogu
organizacije tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj alpskega smučanja za člane »A« reprezentance in
strokovne delavce »pomočnike trenerjev« sprejel soglasno potrdil naslednji sklep številka 40:
»Da se - na podlagi dogovora vodje strokovnega sneta ZUTS Slovenije z vodstvom alpskih disciplin določi termin in nato
organizira tečaj na katerega bodo imeli možnost pristopiti vsi aktivni ali bivši člani »A« reprezentance v skrajšanem obsegu
trajanja tečaja – 8. dni (brez postavitev).
Cena pristopa (šolnina) za člane »A« reprezentance je 600,00 € (brez nastanitvenih kapacitet in sm. vozovnice).
Vsi »pomočniki trenerjev«, ki imajo predhodno pridobljeno strokovno usposobljenost učitelj alpskega smučanja 2., pa lahko
pristopijo na omenjeni tečaj z reprezentanti in z njimi realizirajo 1. del vsebin ter kasneje tudi 2. del – postavitve in tekmo.
Cena pristopa (šolnina) za »pomočnike trenerjev« je 1.150,00 € - (glej aktualni cenik ZUTS Slovenije sezona 2007/08) brez
nastanitvenih kapacitet in sm. vozovnice.«
Add. 8./5.
Prav tako je na Sekretariat ZUTS Slovenije na pisno vprašanje g. Truglas Karla – predsednika pododbora in vodje ekipe za
smučanje z zarezno tehniko, ki je povpraševal o možnosti in načinu pristopa članov reprezentance za smučanje z zarezno
tehniko.
Sekretariat Združenja učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije je na podlagi konstruktivne debate v
kateri so sodelovali vsi člani sekretariata sprejel naslednji sklep številka 41:
»Na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti za pridobitev strokovnega naziva učitelj alpskega smučanja 3 lahko
pristopijo samo tisti člani »A« reprezentance smučanja z zarezno tehniko, ki poleg splošnih pogojev, ki so navedeni v
programu za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja 3, pridobijo na podlagi predhodno oddanega programa dela
reprezentanc s strani pododbora za smučanje z zarezno tehniko SZS pozitivno mnenje strokovnega sveta za alpsko smučanje
ZUTS Slovenije. Potrjeni kandidati lahko pristopijo na redni ali izredni rok (opredeljen v sklepu št. 40).«
Add. 8./6.
Sekretariat Združenja učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije je na podlagi prejetega osnutka pravilnika
podelitev priznanj ZUTS Slovenije in konstruktivne debate v kateri so sodelovali vsi člani sekretariata sprejel naslednji sklep
številka 42:
Na vse osnovne organizacije ZUTS Slovenije se pošlje osnutek pravilnika podelitev priznanj ZUTS Slovenije, na katerega
morajo odgovorni OO ZUTS Slovenije podati mnenja, pripombe najkasneje do najkasneje do 20. junija 2008 na naslov
Smučarska zveza Slovenije, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana ali
vložiti neposredno v pisarni ZUTS Slovenije«.
Add. 8./7.
Določitev demonstratorjev za vodenje programov nordijske hoje in teka, ter način razpisa tečajev usposabljanja.
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Za potrebe dela organiziranja in vodenja programov usposabljanja Nordijska hoja in tek je na predlog vodje komisije za tek
na smučeh ZUTS Slovenije dr. Janeza Pustovrha sprejel naslednji sklep:
Sklep št. :43
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog vodje komisije za tek na smučeh ZUTS Slovenije dr. Janeza
Pustovrha - vodje komisije za tek na smučeh ZUTS Slovenije se za potrebe dela organiziranja in vodenja programov
usposabljanja Nordijska hoja in tek
1. ZUTS Slovenije razpiše interni razpis za usposabljanje U1 NHT le za člane aktualne tekaške demonstratorske vrste
ZUTS. Tečaj je za prijavljene demonstratorje brezplačen.
2. Tisti, ki zaključijo U1 postanejo uradni demonstratorji za to dejavnost v okviru ZUTS.
3. Ko sekretariat potrdi člane vrste za viodenje programov nordijske hoje in teka, ZUTS razpiše usposabljanja za U1
za ostale kandidate.«

Add. 8./8.
Pod točko dnevnega reda je za besedo zaprosil tudi g. Maks Vrečko – vodja komisije za deskanje na snegu ter članom
sekretariata podal pobudo oz. prošnjo, da se v prihajajoči sezoni 2008/09 udeležencem tečajev za pridobitev učitelj deskanja
na snegu kot obvezno ne zahteva nakup značke in emblema strokovne usposobljenosti.
V argumentirani debati in izmenjavi mnenj je prevladalo večinsko stališče, da se morajo zaloge značk in našitkov, ki se
nahajajo na ZUTS Slovenije porabiti, šele potem pa bi bilo smotrno razmisliti tudi o dodeljevanju značk in našitkov vsem na
novo usposobljenim strokovnim kadrom, in eventualni prenovi celostne podobe.
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.
6. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri
V Ljubljani, 07. maja 2008
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN
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