Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
8. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 09. septembra 2008 ob 17:00 uri
v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Zdravko Križaj, Uroš Martinšek, Miha Verdnik, Maks Vrečko, Matija
Stegnar, Miha Gmajnar, Luka Sekula, dr. Rado Pišot, Doroteja Muhič, dr. Janez Pustovrh
OPRAVIČENO ODSOTNI: Aleksej Kuzmin,, Ivan Gruden, Gregor Osojnik, Zdenko Vozlič, Sandi Murovec,
Dejan Rodošek
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 07. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (dr. Blaž
Lešnik);
Dinamika akcij ZUTS Slovenije v prihajajočem obdobju (dr. Blaž Lešnik);
Priprave na zbor delegatov ZUTS Slovenije 18. september 2008 (dr. Blaž Lešnik);
Razno.

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.
---------Matija Stegnar poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 7. sejo in 8. sejo sekretariata ZUTS Slovenije,
ter doda, da so vsi sklepi prejšnjih sej so realizirani.
Prav tako je dodal, da so vse OO ZUTS Slovenije obveščene o zboru delegatov, ki se bo odvijal 18. septembra
2008, da pa bo dnevni red o vsebinah na zboru poslan na njihove naslove po potrditvi le tega na današnji seji.
Prav tako so v vmesnem času vsi »kršitelji« do določenega roka na naslov pisarne ZUTS Slovenije dostavili,
poslali… odgovore v pisni obliki.
V ta namen je tudi predlagal predsedniku naj se s strani sekretariata predlaga in potrdi komisija, ki bo pregledala
vsebine odgovorov in predlagala članom sekretariata sklepe o sankcijah.
Predsedniki je nato za člane komisije, ki bo pregledala vsebine odgovorov in predlagala članom sekretariata
sklepe o sankcijah predlagal naslednje člane
Luka Sekula, Blaž Lešnik, Matija Stegnar in Ivan Gruden:
Sklep št. :??
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje člane komisije, ki bo pregledala vsebine odgovorov in
predlagala članom sekretariata sklepe o sankcijah. Člani so Luka Sekula, Blaž Lešnik, Matija Stegnar in Ivan
Gruden.«
Prav tako je člane sekretariata obvestil, da sta bili v vmesnem času sklicani dve korespondenčni seji, katere sta se
kot priloge priložile (na predlog g. Jelka Grosa) zapisniku 7. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Prav tako sta predsednik dr. Blaž Lešnik in sekretar Matija Stegnar obvestila člane sekretariata ZUTS, da se za
potrebe izdelave članskih izkaznic - ZUTS MODRA KARTICA, na podlagi dogovora med vodstvom SZS in
vodstvom ZUTS Slovenije vodi baza podatkov o novih članih (tisti, ki so si pridobili višjo strokovno
usposobljenost ali pridobili le to v pretekli sezoni). Ob posredovanju tega podatka se je med člani razvila zelo
živa in dolgotrajna debata, katere rezultat je bil podan v spodnjem sklepu:
Sklep št. :??
Sklep: »Vodstvo ZUTS Slovenije pripravi vsebino – predlaga v potrditev sklepe I.O. SZS o načinu včlanjevanja
v ZUTS – MODRA KARTICA za sezono 2008/09, načinu prenosa dela vplačanih članarin z stroškovnega mesta
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MODRA KARTICA na ZUTS Slovenije ter, naj bo v finančnem poročilu Modre kartice (prihodki-odhodki)
delež ZUTS Slovenije za posamezno smučarsko sezono prikazan posebej.«
Po poročanju g. Stegnarja je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 7. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2.
---------dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 7. sejo in 8. sejo
sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
Na pričetku se je zadržal pri realizaciji Skupščine SZS konec meseca junija 2008, na katerem so bili potrjeni vsi
predlogi s strani ZUTS Slovenije, kar je bil tudi osnova za spremembo aktov ZUTS Slovenije.
Poudaril je tudi, da je bil zaradi tako poznega termina skupščine SZS tudi povod za prenos termina Zbora
delegatov ZUTS Slovenije v jesenski termin.
V nadaljevanju je poudaril naslednje aktivnosti in akcije, ki so se odvijale v vmesnem času:
1. oblikovanje možnosti sodelovanja s sponzorji v sezoni 2008/09 in sestavljanje aneksov k pogodbam z
opremljevalci demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije za sezono 2008/09.
2. podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci.
3. mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na Svetovno prvenstvo v Mariboru.
4. potrjevanje demonstratorskih vrst na podlagi realiziranih izborov (vse komisije ZUTS).
5. priprave članov demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje – teoretične vsebine na tečajih
usposabljanja ZUTS Slovenije (Ljubljana; 4. in 5. september).
6. odprtje novega (nosilec ZUTS Slovenije) T. R. pri NKBM D.D.
Prav tako je obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da se zaradi povečanja obsega dela na ZUTS Slovenije
v prihodnje povečalo število vozil v voznem parku ZUTS Slovenije za osebno vozilo znamke VW PASAT. Gre
namreč za sponzorski najem vozila, ki nam ga je omogočil poslovni partner za pol koledarskega leta.
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije stabilno, kljub
finančni krizi na SZS.
Add. 3.
---------na pričetku je dr. Blaž Lešnik predstavil osnutek delovanja ZUTS SLOVENIJE v prihodnje - do konca koledarskega leta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

organizacija 17. tradicionalnega teniškega turnirja dvojic ZUTS Slovenije v sodelovanju z OO-ZUTS
Krško in glavnim pokroviteljem Elanom. .
redni letni ZBOR DELEGATOV ZUTS Slovenije; 18. september 2008.
izvedba licenčnega seminarja za predavatelje teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja 1. in 2. stopnje;
4. oktober 2008.
tradicionalno srečanje veteranov ZUTS – Borovcev v Kranjski gori, ki so spomine obujali na pohodu,
naslednji dan pa so se med seboj pomerili v balinanju in tenisu; 4. in 5. oktober 2008.
izvedba licenčnega seminarja za vodje tečajev usposabljanja pri ZUTS Slovenije v Kranjski Gori; 11.
oktober 2008.
priprave demonstratorske vrste komisije za deskanje na snegu; Kaprun, 17. do 19. oktober, 2008,
priprava literature (knjiga za deskanje na snegu, zgodovina,…).
priprava materialov za izdelavo Informatorja ZUTS 08/09.
priprava promiocijskega materjala (kemični svinčniki, majica…).

V nadaljevanju te točke je izpostavil tudi, da je pisarna ZUTS Slovenije oz. on vodil pestro in dinamično
korespondaenco z vodstvom PZ UTS Logatec (člani sekretariata so gradivo o tem dobili ob vabilu.)
Na to temo se je nato razvila polemična debata vseh članov, kar je imelo za posledico sprejeti sklep:
Sklep št. :
»Sekretariat ZUTS Slovenije v zvezi z regijskimi vodij licenčnih IVSI seminarjev sprejema naslednje:
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a.

b.

Pogoji za pridobitev licence za vodenje licenčnih IVSI seminarjev na ravni regije so:
• povabilo vodje regije,
• potrjena licenca ISIA za tekočo sezono,
• prisotnost na predsezonskem IVSI seminarju v okviru regije,
• uvrstitev na seznam vodij licenčnih IVSI seminarjev na ravni regije.
Pogoji za pridobitev licence za vodenje licenčnih IVSI seminarjev izključno znotraj
posamezne OO-ZUTS so:
• predlog kandidatov iz posamezne OO-ZUTS vodji regije,
• naziv Učitelj alpskega smučanja 3. stopnje,
• prisotnost na predsezonskem IVSI seminarju v okviru regije,
• uvrstitev na končni seznam vodij licenčnih IVSI seminarjev v
posamezni OO-ZUTS.«

Add. 4.
---------Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega reda zbora
delegatov dne 18. september 2008.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
2. Pregled in potrditev zapisnika redne in volilne skupščine, 10. maja 2007;
3. Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
4. Finančno poročilo v. d. direktorja ZUTS Slovenije;
5. Razprava na poročila;
6. Potrditev spremembe sistemizacije delavnih nalog na ZUTS Slovenije do konca mandatnega obdobja;
7. Program dela ZUTS Slovenije za sezono 2008/2009;
8. Spremembe aktov ZUTS Slovenije:
¾ statuta ZUTS Slovenije v Poslovnik o delu ZUTS Slovenije;
¾ Pravilnika o državni izpitni komisiji ZUTS Slovenije;
¾ Pravilnika ŠOLE SMUČANJA SLOVENIJE;
¾ Pravilnika demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije;
¾ Pravilnika o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije;
¾ Pravilnika o organizaciji in poteku programov usposabljanja;
9. Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
10. Predstavitev projektov ZUTS Slovenije:
¾ Knjižne edicije;
o INFORMATOR ZUTS 2009
o Po sledeh spoznaš krmarja, A. Guček (december 2008);
o Gradivo za pridobitev strokovne usposobljenosti Trener alpskega smučanja (april 2009);
o CD – gradivo za predavatelje teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja;
o DVD – Naše smučine (maj 2009).
¾ Svetovno prvenstvo učiteljev smučanja Maribor (marec 2009)
11. Razno
¾ Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v Sloveniji
na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«,
V zvezi z prvo točko ve predsednik članom sekretariata dal na glasovanje predlog sestave delovnega predsedstva
Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 18. septembra 2008:
Predsedujoči:
• Franc ROJKO
Član:
• Rado PIŠOT
Član:
• Uroš MARTINŠEK
Verifikacijska komisija:
• Iztok ZAJC
• Tomaž BERTOK
• Zdenko HLAVATY
Overovitelja zapisnika:
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• Boštjan JERAŠA
• Tomaž ŽUGEL
Zapisnikar:
• Ivan GRUDEN
Sklep št.
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog dnevnega reda in sestave delovnega predsedstva Zbora
delegatov ZUTS Slovenije dne 18. septembra 2008.«
V nadaljevanju se člane sekretariata ZUTS Slovenije obvesti, da je v času med obema zboroma delegatov ZUTS
Slovenije je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo pet (5) prošenj s strani društev, klubov… za včlanitev v
ZUTS Slovenije.
Sekretariat ZUTS Slovenije, je obravnaval prošnje in ugotovil, da pogoje za včlanitev izpolnjujejo:
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani SK DVORNIK TRANSPORT, Slovenj Gradec,
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani SK KOMENDA, Komenda,
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani SD FREAK CHICK, Maribor
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani ŠD GRBINA, Kamnik.
Prošnja Športnega društva VUČKO, Vrhnika je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjena.
Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep št.
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog za včlanitev kot OO v ZUTS Slovenije «
V zvezi z to točko dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije je direktor ZUTS Slovenije obvestil člane
sekretariata, da potekajo priprave na zbor delegatov ZUTS Slovenije nemotoma ter, da zopet pričakujejo
številčno visoko udeležbo predstavnikov tistih osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ki imajo pravico delegirati
predstavnika oz. delegata na zbor. Po koncu uradnega dela zbora delegatov pa bodo vsi sodelujoči povabljeni na
zakusko v organizaciji ZUTS Slovenije.
Add. 5.
---------Na pričetku točke razno je zaprosil za besedo g. Miha Verdnik, ter poudaril, da bo potrebno razmisliti o načinu
zahvale tistim članom vseh demonstratorskih vrst, ki so končali oz. zaključili poslanstvo demonstratorja.
Vsi sodelujoči so nato v debati izpostavili pereč problem, ter poudarili, da bo k nastali situaciji potrebno v
prihodnje pristopiti bolj sistematično ter, da se bo morala na nivoju ZUTS Slovenije formirati komisija za
pripravo akta, ki bi minulo delo demonstratorja ovrednotil, ter ga nato tudi nagradil.
Po zaključku prve točke je za besedo zaprosil g. Maks Vrečko v imenu komisije za deskanje na snegu ter nato
predal besedo ga. Doroteji Muhič, katera je v komisiji za deskanje na snegu zadolžena organizacijo dela članov
DIK.
Doroteja Muhič je članom sekretariata ZUTS Slovenije predstavila predlog sistema za opravljanje popravnih
izpitov:
Predlog Komisije za deskanje na snegu:
- popravni izpiti iz elementov deskanja na snegu se opravljajo na isti dan, kot poteka
izpit U1/2 v organizaciji DUDS (ohranitev sistema iz preteklih sezon)
Argumenti:
- utečen sistem, ki deluje
- sistem ustreza velikosti (majhnosti) Komisije za deskanje in predvsem številu
(aktivnih) članov DIK( 2 člana DIK sta aktivna demonstratorja, 1 tudi vodja
komisije). Lahko se dogodi, da ne bo možno zagotoviti prisotnosti dveh članov
DIK na dodatnem terminu za popravne izpite. Enako velja tudi za demonstratorje,
ki so zasedeni z izvajanjem tečajev.
- racionalno delo članov DIK (izpit, popravni izpiti in administracija)
- primernost lokacije in pripomočkov, zagotovljena potrebna dovoljenja (ker
istočasno poteka izpit, so tudi za popravni izpit zagotovljeni vsi pripomočki in
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-

objekti – box in skakalnica, ter potrebna dovoljenja s strani upravljavca za njihovo
uporabo)
obvestila o terminih in lokacijah so dnevno ažurirana na domači strani DUDS, prav
tako je zagotovljen stalen telefonski kontakt (več kot 90% kandidatov prihaja na
tečaje za U1/2 deskanja v organizaciji DUDS).

Komunikacija s pisarno ZUTS:
- celotno organizacijo skupaj z administrativnim delom prevzame DUDS (kot do
sedaj)
- kontaktna oseba DUDS bo pisarno ZUTS predhodno obveščala o terminih
popravnih izpitov oz. morebitnih spremembah (termina ali lokacije)
- rezultati popravnih izpitov bodo skupaj z drugo dokumentacijo posredovani pisarni
ZUTS (kot do sedaj)
Na podlagi predstavitve poteka ocenjevanj na kadrovskih tečajih komisije za deskanje na snegu se je na podlagi
konstruktivne izmenjave mnenj in različni pogledov izoblikoval naslednji sklep:
Sklep št.
»Način opravljanja izpitnih obveznosti slušateljev na kadrovskih tečajih komisije za deskanje na snegu se bo
predstavil na licenčnem seminarju za vodje tečajev usposabljanja pri ZUTS Slovenije v Kranjski Gori; 11.
oktober 2008.«
Nato je besedo prevzel g. Maks Vrečko, ki je člane sekretariata povprašal, kdaj po zaključku programa
usposabljanja in pridobitvi diplome strokovno usposobljen kader lahko prične z učenjem?
Odgovor, ki je sledil je, da ko zaključi usposabljanje oz. ko pridobi diplomo o strokovni usposobljenosti.
Ob koncu je g. Vrečko izpostavil tudi (glede na poslanstvo, ki ga opravlja), če obstaja kakšna možnost pokritja
stroškov, ki nastajajo neposredno z delom, ki ga opravlja za komisijo?
Na vprašanje mu je odgovoril g. predsednik, ter poudaril, da razume argumente, ki so bili predstavljeni in
naraščajoče stroške, vendar za kritje stroškov ni namenjenih sredstev, ter, da se del nastalih stroškov
posameznika povrne v obliki opreme.
Za besedo je zaprosil tudi g. Sekula, ter seznanil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da ga je Luka Dermastija –
član demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje obvestil, da bo prenehal z članstvom v demonstratorski
vrst. Kot razlog za odstop je navedel osebne zadržke.
g. Sekula je tudi navedel, da je o omenjeni situaciji že obvestil g. Miha Verdnika, ter, da z ostalimi vodjami regij
že iščejo rešitev nastale situacije.
Ob vsemu navedenemu je g. predsednik podal v vednost vsem, da se je število članov demonstratorske vrste
glede na sezono, ki je minila številčno manjša, vendar, da pa so potrebe sponzorjev po koriščenju
demonstratorjev po njihovih uslugah iz leto v leto višja.
Ob koncu je g. predsednik predal besedo dr. Pustovrh Janezu, ki je člane obvestil, da je imel v poletnem času
aktivno komunikacijo z g. Gantarjem – OO ZUTS TSK IDRIJA, o pomanjkljivostih izvedbe kadrovskih tečajev
za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj teka na smučeh v minuli sezoni.
Kot že mnogokrat je izpostavi, da je temu vzrok slaba sezona (pomanjkanje snega) in neaktivnost OO ZUTS
Slovenije.
Za rešitev nastale situacije je podal predlog, da v prihajajoči smučarski sezoni 2008/09 namesto osnovnih
organizacij ZUTS Slovenije kadrovske tečaju razpiše na podano zahtevo pisarna ZUTS Slovenije.počitnic
Ob koncu je prisotnim podal tudi predlog, da se obseg ur za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj teka na
smučeh 1. in 2. stopnje poda predlog za spremembo urnih postavk (teoretičnega in praktičnega dela tečaja) na
strokovni svet za šport.
O omenjenem predlogu bo podal mnenje Strokovni svet ZUTS Slovenije na eni izmed naslednjih sej.
7. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri
V Ljubljani, 06. november 2008
Zapisal:
Ivan GRUDEN
¾

Priloge: Korespondenčni seji sekretariata ZUTS Slovenije:
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Korespondenčna seja sekretariata ZUTS Slovenije12. avgusta 2008:
Potrditev načina včlanjevanja strokovno usposobljenih kadrov ZUTS Slovenije v Smučarsko zvezo Slovenije:
1. PREDLOG (Trenutni aktualni način):
Član ZUTS Slovenije lahko postane posameznik s plačano članarino Smučarske zveze Slovenije prek osnovnih
organizacij ZUTS Slovenije. Izjema so le strokovno usposobljeni trenerji v športu na področju smučanja, ki so
uradno evidentirani pri SZS. Ti lahko postanejo člani ZUTS Slovenije preko vseh društev članov SZS, svoje
interese v okviru ZUTS Slovenije, pa lahko uresničujejo le v obliki udeležbe na licenčnih seminarjih za trenerje,
ki jih organizira ZUTS Slovenije.
2. PREDLOG:
Član ZUTS Slovenije lahko postane posameznik s plačano članarino Smučarske zveze Slovenije prek vseh
društev-klubov članov SZS. Pogoj za pridobitev Modre kartice ZUTS s sliko in strokovno usposobljenostjo in
plačano interno članarino eni od osnovnih organizacij ZUTS je potrdilo odgovorne osebe OO ZUTS. Potrjevanje
izpolnjenih obveznosti posameznika do OO ZUTS se bo izvajalo preko spletne aplikacije ali s tiskano prijavnico.
Potrjen je bil 1. predlog (8. članov je glasovalo za , 1, proti)
Korespondenčna seja sekretariata ZUTS Slovenije z dne, 01. 07. 2008
Predlog 1. sklepa:
Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog odbora za smučanje prostega sloga Smučarske zveze Slovenije, da
se za vodjo komisije za smučanje prostega sloga pri ZUTS Slovenije imenuje g. Aleš Špan.
ZA predlog sklepa 11. članov sekretariata ZUTS Slovenije
Predlog 2. sklepa:
Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog ustanovitve podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč v
okviru komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije. Za vodijo podkomisije se imenuje g. Marko Bleiweis.
ZA predlog sklepa 11. članov sekretariata ZUTS Slovenije

Predlog 3. sklepa:
Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predloge sprememb poslovnika o delu ZUTS Slovenije in sprememb
pravilnikov ZUTS Slovenije, ki jih je na predlog članov sekretariata ZUTS Slovenije uskladila pravna služba
ZUTS Slovenije in soglaša, da se osnutki sprememb pošljejo v javno obravnavo na osnovne organizacije ZUTS
Slovenije.
ZA predlog sklepa 11. članov sekretariata ZUTS Slovenije
Predlog 4. sklepa:
Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje datum izvedbe rednega letnega zbora delegatov ZUTS Slovenije, ki se bo
organiziral v četrtek, 18. septembra 2008 ob 17. uri v sejni sobi SZS.
ZA predlog sklepa 11. članov sekretariata ZUTS Slovenije
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