Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
11. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 1. oktobra 2009 ob 17:00 uri
v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Gabrijel Gros, Zdravko Križaj, Matija Stegnar, Miha Gmajnar, Tomislav Omejec,
dr. Janez Pustovrh, Robert Aleš, Aleš Špan, Franc Rojko, Jure Gmajnar, Ivan Gruden, Sandi Murovec, Aleksej
Kuzmin, Jure Vreček
OPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Osojnik, dr. Rado Pišot, Miha Verdnik, Dejan Rodošek, Sandi Murovec
Dnevni red:
1.
2.

Pregled zapisnika 10. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Blaž
Lešnik);
3. Predstavitev vsebin in relacij glede članstva v okviru projekta MODRA KARTICA; (Blaž Lešnik)
4. Potrditev predloga cenika ZUTS Slovenije za sezono 20009/10 (Blaž Lešnik, Matija Stegnar);
5. Predlog vsebine organizacije licenčnega seminarja za predavatelje teoretičnih vsebin, vodje tečajev
usposabljanja, članov DIK, demonstratorskih vrst, vodij šol smučanja in mentorjev v sezoni 2009/10
(10. oktober 2009, Kranjska gora); (Blaž Lešnik)
6. Dopolnjen predlog sestave članov državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono
2009/10 (vodja DIK v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
7. Predlog sprememb vsebin programov usposabljanja (Miha Verdnik, Ivan Gruden);
8. Članstvo v ZUTS Slovenije – ŠD NIČ LAŽJEGA, SD ŠTRK; (Franci Rojko)
9. Neizpolnjevanje pogojev za članstvo po poslovniku o delu - izključitev iz ZUTS Slovenije (Franci
Rojko);
10. Razno.
Add. 1.
---------g. Gruden poda članom sekretariata ZUTS Slovenije – v člani so dobili ob vabilu na sejo tudi zapisnik 10. seje sekretariata.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, - ker ni bilo vsebinskih pripomb na zapisnik, je članom predlagal da se
lahko zapisnik prejšnje seje sprejme in potrdi.
Sklep:
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 10. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2.
---------V predstavitvi realizacije programa in aktivnosti ZUTS Slovenije v obdobju od meseca junija do novembra 2009 je
predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik izpostavil naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oblikovanje možnosti sodelovanja s sponzorji v sezoni 2009/10 in sestavljanje aneksov k pogodbam z
opremljevalci demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije za sezono 2009/10.
podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci ZUTS Slovenije.
mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na novo sezono.
redni letni ZBOR DELEGATOV ZUTS Slovenije; 21. maj 2009.
potrjevanje demonstratorskih vrst na podlagi realiziranih izborov (vse komisije ZUTS).
organizacija 18. tradicionalnega teniškega turnirja dvojic ZUTS Slovenije v sodelovanju z OO-ZUTS Krka Rog in
glavnim pokroviteljem Elanom. Turnirja se je udeležilo cca 70 članov; 12. september 2009.
sestanek s predstavniki Coleggio regionale Veneto (ITA) v zvezi s priznavanjem strokovnih nazivov U2 in U3 in
licenc IVSI in ISIA; 10. oktober 2009.
Črpanje sredstev za subvencioniranje deficitarnih programov usposabljanja kot člani konzorcija ESS pri MŠŠ:
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a.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizacija tečajev usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti A-PRO za smučarske skoke;
13 udeležencev, julij-avgust 2009.
b. Organizacija tečajev usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti NHT 1. in 2. stopnje s
sredstvi ESS; 48 udeležencev, julij in oktober 2009.
Sestanek Strokovnega sveta ZUTS; na SS za šport pri Vladi RS je vložena vloga za spremembo programov
usposabljanja; na 2. stopnji Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev športu se bo na podlagi sklepov IO
SZS in sekretariata ZUTS dodalo program Trener.
izvedba licenčnega seminarja za vodje tečajev usposabljanja in predavatelje teoretičnih vsebin na tečajih
usposabljanja 1. in 2. stopnje. Seminar smo izvedli s sredstvi ESS, udeležilo pa se ga je skupaj 130 slušateljev;
Kranjska gora, 10. oktober 2009.
tradicionalno srečanje veteranov ZUTS – Borovcev v Kranjski gori. Udeležilo se ga je 40 veteranov, ki so spomine
obujali na pohodu, naslednji dan pa so se med seboj pomerili v balinanju in tenisu; 3. in 4. oktober 2009.
priprave članov demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje - Kaprun; 7. do 9. november.
izvedba licenčnega seminarja za strokovne kadre v smučarskih skokih; 50 udeležencev, 6. november 2009
kandidatura za subvencijo stroškov za Gradivo za trenerje alpskega smučanja preko Fundacije za šport; november
2009.
zaključna faza priprave knjige Naše smučine v angleškem jeziku.
priprava materialov za izdelavo Informatorja ZUTS 09/10.

Add. 3.
---------Na pričetku 3. točke dnevnega reda je predsednik ZUTS Slovenije izpostavil problematiko, ki se poraja na pri deležu
sredstev, ki jih namenja projekt MODRA KARTICA – za člane ZUTS Slovenije in kakšne predloge so že postregli vodstvu
SZS in odgovornim na MK. Prav tako je izpostavil, da bi morala postavka nakazila na posamezno vplačilo MK ZUTS
Slovenije višja ker se je članarina na podlagi sklepa skupščine SZS dvignila.
V konstruktivni debati, ki se je vodila na ta račun in v kateri so sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije se
izoblikoval in soglasno potrdil naslednji
Sklep:
»Vodstvo ZUTS, ki ga zastopa predsednik ZUTS-a dr. Blaž Lešnik izvede vse postopke za pridobitev razvida vseh stroškov
projekta Modra kartica pri SZS, ki so zajeti v različnih ponudbenih oblikah. Na podlagi razvida stroškov vodstvo ZUTS
oblikuje predlog za dodelitev preostalega sorazmernega deleža povišanja vseh oblik v ponudbi projekta Modra kartica v
dobro ZUTS.«
Add. 4 .
---------Po predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2009/2010 s strani direktorja ZUTS Slovenije g.
Blaža Lešnika in sekretarja ZUTS Slovenije g. Matije Stegnarja – člani sekretariata so predlog cenika dobili kot prilogo v
gradivu za sejo sekretariata, je so člani sekretariata soglasno potrdili naslednji sekratariat .
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje cenik storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2009/2010 «.
Add. 5 .
---------Pri 5. točki dnevnega reda je dr. Blaž Lešnik – zaradi odsotnosti Mihe Verdnika predstavil vsebine licenčnega seminarja za
vodje tečajev usposabljanja, mentorje, člane državne izpitne komisije, predavatelje teoretičnih vsebin, vodje šol smučanja in
člane demonstratorskih vrst ZUTS SLOVENIJE, ki se bo odvijal v Kranjski gori v soboto 10. oktobra 2009.
Program seminarja:
OD 08.00 DO 08.45:
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA (HOTEL LARIX)
08.45
dr. Blaž Lešnik
POZDRAVNI NAGOVOR IN SMERNICE DELOVANJA ZUTS SLOVENIJE V PRIHODNOSTI
09.30
Miha Verdnik
PREDSTAVITEV NOVOSTI V PROGRAMIH USPOSABLJANJA V SMUČARSKI SEZONI 2009/10 (izvedba
teoretičnega in praktičnega dela)
10.30
Miha Verdnik
SMERNICE DELOVANJA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE V SMUČARSKI SEZONI 2009/10 (poudarek na preverjanju
znanja teoretičnih vsebin in obvladovanja tehnike smučanja)
11.45
ODMOR
12.30
Matic Jeraša
POMEN MENTORSKE PRAKSE V PROCESU USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNIH NAZIVOV
13.15
Sandi Murovec
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POSTOPKI LICENCIRANJA V OKVIRU ZUTS SLOVENIJE IN MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA LICENC V
MEDNARODNEM PROSTORU
14.00
Boštjan Božič
TEORETIČNE VSEBINE PROGRAMOV USPOSABLJANJA
15.00
ODMOR
15.30
Uroš Martinšek
ODGOVORNOSTI UČITELJA SMUČANJA V SKLADU Z NOVIMI DOPOLNITVAMI ZAKONA O VARNOSTI NA
SMUČIŠČIH
16.15
Matija Stegnar, Ivan Gruden
IZHODIŠČA IN DOBRA PRAKSA KOMUNICIRANJA S TEČAJI USPOSABLJANJA PRI ZUTS SLOVENIJE.
17.30
ZAKLJUČEK SEMINARJA
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje program oz. vsebine licenčnega seminarja za vodje tečajev usposabljanja,
mentorje, člane državne izpitne komisije, predavatelje teoretičnih vsebin, vodje šol smučanja in člane demonstratorskih vrst
ZUTS SLOVENIJE, ki se bo odvijal v Kranjski gori v soboto 10. oktobra 2009 cenik«.
Add. 6.
---------Na predlog vodje DIK g. Mihe Gmajnarja je sekretariat ZUTS Slovenije sprejel naslednji sklep
Sklep:
»Za potrebe izvajanja izpitov na Fakulteti za šport v Ljubljani in Pedagoških fakultetah (Maribor in Koper) kot člani DIK
imenujejo:
1.
2.
3.
4.

dr. Matej Majerič – za potrebe FŠ
Oskar Žohar – za potrebe FŠ
Bojan Šturm – za potrebe Pedagoške fakultete v Kopru
Stojan Puhalj - za potrebe Pedagoške fakultete v Mariboru«.

Add. 7.
---------Na podlagi sklepa 10. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije, ki je imenoval g. Miha Verdnika, vodjo strokovnega sveta
ZUTS Slovenije in g. Ivana Grudna, vodijo referata ZUTS Slovenije naj pripravita predlog spremembe programov
usposabljanja, kateri bo imel za osnovo shemo pozicioniranja trenerjev v ZUTS Slovenije je g. Gruden (M. Verdnik je bil
opravičeno odsoten) članom sekretariata predstavil predlog sprememb, ki so bile potrjene tudi nas strokovnem svetu ZUTS
Slovenije – predstavljeni program se nanaša na spremembo pr programu alpskega smučanja in naj bi bil osnova za vse ostale
programe usposabljanja.
TRENER (NIVO 2)
Tečaj za pridobitev strokovnega naziva Trener alpskega smučanja se odvija v sklopu 2. dela tečaja za pridobitev strokovne
usposobljenosti Učitelj alpskega smučanja 3. stopnje. Praktični del programa usposabljanja za naziv Trener traja:
•
delo na snegu 39 ur,
•
videoanaliza in predavanje teoretičnih vsebin 11 ur,
•
skupaj 50 ur.
Pogoji za pridobitev strokovnega naziva Trener alpskega smučanja:
•
opravljen teoretični izpit,
•
opravljen praktični izpit z nastopom pred vrsto ter tekmo v veleslalomu,
•
opravljena mentorska praksa in izpolnjen dnevnik o poročilu o opravljanju mentorske prakse
V primeru, če si želi kandidat pridobiti naziv trener/PRO mora opraviti 1. del tečaja za pridobitev naziva učitelj alpskega
smučanja 3. stopnje (praktični izpit, nastop pred vrsto, in teoretični izpit)

NAZIV
U1
U2
U3
TRENER
TRENER/PRO

TEORETOČNI
DEL

PRAKTIČNI
DEL

PRAKSA

SKUPAJ

ZAHTEVA
PRAVIL O
USPOSABLJANJU

10 + 12
10 + 12
18 + 23
18 + 11
22 + 15

36
36
81
39
25

20
25
30
30

78
83
152
98
62

40 – 120 (1. nivo)
40 – 120 (1. nivo)
min. 130 (2. nivo)
min. 130 (2. nivo)
min. 300 (3. nivo)

Sklep:
»Člani sekretariata so soglasno potrdili predlog predstavljenih sprememb programov usposabljanja.«
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Add. 8.
---------Gospod Franc Rojko je članom sekretariata ZUTS Slovenije o prispelih vlogah za članstvo v ZUTS Slovenije predlagal
rešitev statusa delovanja vlog za članstvo ŠD NIČ LAŽJEGA in ŠD ŠTRK:
1. ŠD NIČ LAŽJEGA
Športnemu društvu NIČ LAŽJEGA se do odločanja o sprejemu v redno članstvo ZUTS Slovenije, omogoči delovanje v
ZUTS Slovenije z enakimi pravicami kot jih imajo redni člani razen pravice do glasovanja (začasno članstvo).
2. ŠD ŠTRK
Smučarskemu društvu ŠTRK se do odločanja o sprejemu v redno članstvo ZUTS Slovenije, omogoči delovanje v ZUTS
Slovenije z enakimi pravicami kot jih imajo redni člani razen pravice do glasovanja (začasno članstvo).
Sklep:
»Člani sekretariata so soglasno potrdili predlaga rešitve in da se Športnemu društvu NIČ LAŽJEGA in ŠD ŠTRK
do odločanja o sprejemu v redno članstvo ZUTS Slovenije, omogoči delovanje v ZUTS Slovenije z enakimi pravicami kot
jih imajo redni člani razen pravice do glasovanja (začasno članstvo). «.
Add. 9.
---------Gospod Franc Rojko je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da nekatere organizacije ZUTS Slovenije, ne izpolnjujejo
zahtev, ki se nanašajo na članstvo v ZUTS Slovenije in imajo osnovo v 9. členu Poslovnika o delovanju združenja učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije (10. članov).
Na podlagi izpisa, ki ga je pripravila strokovna služba ZUTS Slovenije ne izpolnjujejo pogojev naslednje OO ZUTS
Slovenije;
•
Akrobatski smučarski klub Slammer,
•
Carving club Slovenija
•
Društvo učiteljev smučanja Poljanske doline
•
Smučarski klub Adria
•
Smučarski klub Dvornik transport
•
Smučarski klub Kristianija
•
Smučarski klub smuk Mislinja
•
Smučarsko društvo Valentin Vodnik
•
Športno društvo Nika
•
Smučarski klub Tivoli
•
Rolkarsko in deskarsko društvo Freak Chick Maribor.
Na podlagi konstruktivnih izmenjav mnenj članov sekretariata ZUTS Slovenije je bil izglasovan naslednji sklep.
» Pravna služba ZUTS Slovenije izvede potrebne postopke ter posreduje v najkrajšem času v korespodenčno potrditev
članom sekretariata v vsebino, da se pozove navedene OO ZUTS Slovenije, da dostavijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za
redno članstvo v ZUTS Slovenije, ki jih določa 9. člen Poslovnika«.
Add. 10.
---------1. Pod točko razno je Ivan Gruden izpostavil problem pristopa kandidatov na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti
učitelj NHT 2. stopnje , ker je v pravilniku o organizaciji KT definiran samo pristop kandidata na kadrovski tečaj v
posamezni smučarski sezoni – tam je možna udeležba in pridobitev strokovne usposobljenosti samo na enem tečaju
(komisije).
Sklep:
»Na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj NHT se lahko kandidat eno (1) leto po pridobitvi predhodne
usposobljenosti«.
2. Nato je izpostavil tudi primer pridobivanja strokovne usposobljenosti oz. izobrazbe za diplomante Visokih trenerskih šol,
ki se izobražujejo v sklopu Fakultete za šport v Ljubljani in Pedagoške fakultete v Mariboru.
Sklep:
»Pogoj za priznanje strokovne usposobljenosti – npr. diplomiran trener alpskega smučanja v delovanju ZUTS Slovenije za
diplomante Visokih trenerskih šol, ki se izobražujejo v sklopu Fakultete za šport v Ljubljani in Pedagoške fakultete
v Mariboru je predhodna pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 2. stopnje katerih nosilec usposabljanja je ZUTS
Slovenije.
3. Prav tako je izpostavil tudi primer pridobivanja oz. pristopa na kadrovski tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti 2.
stopnje za tiste, ki so v preteklosti tekmovali oz tekmujejo v FIS programu vendar so državljani drugih držav (Italija –
zamejci, Hrvaška….),
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Sklep:»Na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 2. stopnje (osnova za pristop je opredeljena v 10. členu
pravilnika o organizaciji in izpeljavi kadrovskih tečajev) imajo pravico samo člani ZSŠDI, ki so tekmovali v FIS programu.
Pred pristopom na kadrovski tečaj je potrebno predhodno pridobiti soglasje strokovnega sveta ZUTS Slovenije.«
Na podlagi predloga vodje komisije za tek na smučeh in NHT dr. Janeza Pustovrha je sekretariat ZUTS soglasno potrdil
naslednji sklep:
Sklep: »Člani sekretariata ZUTS Slovenije soglasno potrjujejo sestavo članov demonstratorske vrste komisije za tek na
smučeh in NHT za sezono 2009/10 v naslednji sestavi:
Tek na smučeh:
Dr. Janez Pustovrh - vodja
Mirko Verovšek
Gregor Grad
Aleš Gros
Nevenka Beba Omerzu
Jure Čebašek
Nordijska hoja in tek
Dr. Janez Pustovrh – vodja
Gregor Grad
Florijan Ambrožič
Aleš Gros
Nanika Vogrinc
Nevenka Beba Omerzu
Špela Strasser
Mateja Lončar
Mirko Verovšek
Dr. Maja Pori
Sestava državne izpitne komisije za smučarske teke in nordijsko hojo in tek za sezono 2009/10:
Dr. Janez Pustovrh
Mag. Cveto Pavčič
Dr. Bojan Jošt
Nevenka Beba Omerzu
Nanika Vogrinc
Robert Slabanja
Aleš Gros
Marko Gracer
Predlog sestave strokovnega sveta komisije za smučarske teke, nordijsko hojo in tek
1.
2.
3.

dr. Janez Pustovrh
Marko Gracer
Robert Slabanja.«

Ker se nato na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil več nihče se je predsednik zahvalil vsem in zaključil 11.
redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
11. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.30 uri
V Ljubljani, 14. oktobra 2009
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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