Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
12. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo 17. marca 2010 ob 17:00 uri
v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Matija Stegnar, Tomislav Omejec, Franc Rojko, Ivan Gruden,, Aleksej Kuzmin,
Jure Vreček, Dejan Rodošek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Osojnik, dr. Rado Pišot, Miha Verdnik, Sandi Murovec, Zdravko Križaj
Miha Gmajnar, Gabrijel Gros
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 11. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o delu ZUTS Slovenije v mandatnem obdobju 2007
– 2010 (Blaž LEŠNIK);
Priprave na volilno skupščino 23. marec 2010;
Razno.

Add. 1.
---------g. Gruden poda članom sekretariata ZUTS Slovenije – v člani so dobili ob vabilu na sejo tudi zapisnik 11. 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 11. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2.
---------1. Uvod
Temeljna izhodišča delovanja ZUTS Slovenije so vezana na čim večji prispevek k razvoju smučanja tako rekreativni kot tudi
tekmovalni bazi v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Usmerjenost v kvaliteto delovanja vseh strokovno
usposobljenih kadrov poskušamo nadgraditi tudi z večplastno promocijo našega dela in rezultate tega potrjuje tudi število
naših aktivnih članov, ki je v zadnjih treh letih nihalo okrog številke 3500. V sezoni 2007/08 je bilo uvedenih veliko
vsebinskih in organizacijskih sprememb, seveda s ciljem boljšega povezovanja članov z OO-ZUTS, kot tudi teh z vodstvom
in pisarno ZUTS. Delovanje v okviru 4 regij se je potrdilo kot dober korak naprej, prav tako pa je opazen napredek v razvoju
smučarske stroke in posledično tudi v kvaliteti delovanja demonstratorskih vrst vseh komisij, ki delujejo pod okriljem
Strokovnega sveta ZUTS Slovenije. Veliko je bilo narejenega tudi v smeri kvalitetnejše izvedbe tečajev usposabljanja.
Pričakovan je delni upad števila realiziranih tečajev usposabljanja zaradi zaostritve kriterijev za pristop na tečaje, kot tudi
ocenjevalnih kriterijev znanja na praktičnih in teoretičnih izpitih. Korak naprej smo naredili tudi pri izvajanju licenciranja.
Tako smo poleg licenc ISIA uvedli tudi obvezno pridobivanje mednarodnih licenc IVSI za U2 oziroma U3 ter licenc ZUTS
za U1, ki so veljavne le v slovenskem prostoru. Osrednji dogodek v triletnem mandatu je bila soorganizacija in sodelovanje
na Svetovnem prvenstvu učiteljev smučanja v Mariboru, kjer smo tako iz vseh vidikov izpolnili pričakovanja.
2. Realizacija programov
K dobremu delovanju ZUTS Slovenije je v preteklih treh letih prispevalo skupaj 54 demonstratorjev in članov vodstva petih
komisij. V celoti so bili uspešno realizirani programi komisije za alpsko smučanje, komisije za deskanje na snegu, komisije
za smučarski tek, komisije za telemark in komisije za prosti slog. Skupno je bilo v okviru ZUTS Slovenije realiziranih preko
200 tečajev usposabljanja. Poleg uveljavljenih programov usposabljanja velja izpostaviti pridobitev vseh potrebnih soglasij
za izvajanje usposabljanj na področju Nordijske hoje in teka, ter rolanja in rolkanja. Omenjeni programi že potekajo v okviru
komisije za tek na smučeh. K uspešni realizaciji programov usposabljanja je v veliki meri prispevala možnost črpanja
sredstev evropskih strukturnih skladov (ESS). Za organizacijo tečajev usposabljanja, vezanih predvsem na t.im. deficitarne
smučarske panoge (deskanje na snegu, telemark, prosti slog, tek na smučeh in NHT, smučarski skoki…) smo uspeli za
obdobje od 2009 do 2012 uspeli zagotoviti preko 300.000 € sredstev ESS. Omenjena sredstva uspešno črpamo tudi za
izvedbo licenčnih seminarjev ter literaturo.
3.Realizacija zastavljenih ciljev
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IZBOR IN POTRDITEV ČLANOV DEMONSTRATORSKIH VRST: Komisija za alpsko smučanje; Komisija za deskanje
na snegu; Komisija tek na smučeh, nordijsko hojo in tek ter rolanje in rolkanje; Komisija za telemark, Komisija za prosti
slog.
IZBOR IN POTRDITEV ČLANOV DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE: Komisija za alpsko smučanje; Komisija za deskanje
na snegu; Komisija tek na smučeh; Komisija telemark, Komisija za prosti slog.
REALIZIRANI LICENČNI SEMINARJI:
- predsezonski in posezonski seminar za trenerje (alp. smučanje, deskanje na snegu, skoki, teki,…),
- predsezonski seminar za predavatelje splošnih teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja (Komisija za alpsko smučanje),
- seminar za vodje tečajev usposabljanja, člane DIK in mentorje na praksi (vse komisije ZUTS),
- predsezonski seminarji za pridobitev licence ZUTS (alp. smučanje, deskanje, telemark…),
- predsezonski in posezonski ISIA seminarji (alp. smučanje, deskanje, telemark…),
- predsezonski seminarji za vodje licenčnih IVSI seminarjev (alpsko smučanje),
- predsezonski IVSI seminarji v okviru regij oz. osnovnih organizacij (alpsko smučanje),
- predsezonski IVSI seminarji za članice Nacionalne šole smučanja (alpsko smučanje),
- licenčni seminarji za trenerje smučarskih skokov,
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI:
organizacija teniških turnirjev ELAN-ZUTS dvakrat v Krškem in enkrat na Otočcu,
predstavitve demonstratorskih vrst na otvoritvah sezone (vse komisije ZUTS),,
akcije »INTERSPORT DEMO DAN Z RADIEM HIT« na Slovenskih smučiščih (vse komisije ZUTS),,
akcije »DEMO DAN« za sponzorje ZUTS na Slovenskih smučiščih (vse komisije ZUTS),,
sodelovanje na testiranjih smuči (Karving magazin, Slovenske novice),
različni prispevki v medijih (revije, časopisi, radio, TV),
izdaja Informatorja ZUTS Slovenije 2008, 2009 in 2010,
povezovanje z vrtci, šolami, srednjimi šolami in fakultetami,
izdelava promocijskega materiala »demo team« (viseči transparenti, samostoječi transparenti, majice, pisala,
nalepke, značke, slikovni material,…)
IZDANA LITERATURA:
Učni načrt: Naše smučine (december 2007)
Žepni priročnik: Sklopi storitev slovenske nacionalne šole smučanja (januar 2008)
izid gradiva za tečaje usposabljanja deskanja na snegu »Deskanje na snegu« (november 2009),
Učni načrt: Naše smučine – dopolnjena izdaja (marec 2010),
Angleška knjiga: A turn to move on (marec 2010),
DVD: Gremo na smuči s slovenskimi demonstratorji (marec 2010)
objava več strokovnih in znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah (Kinesiology, Gymnica, IQSS,
Šport…).
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ:
organizacija državnega prvenstva kadrov ZUTS v veleslalomu (Maribor; DP 2008, Rogla; DP 2009, Kr. Gora; DP
2010)
REALIZACIJA TEČAJEV USPOSABLJANJA IN IZPITOV (brez kadrovskih tečajev FŠ):
Poročilo sezone 2007/08; Kljub uvedbi starostnih omejitev za pristop k tečajem (iz 16 na 17 let) je bilo realiziranih
87 tečajev. V okviru vseh komisij ZUTS je bilo usposobljenih 554 novih učiteljev smučanja (brez tečajev Fakultete
za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru).
Poročilo sezone 2008/09; Realiziranih je bilo 58 tečajev, usposobljenih pa je bilo 532 novih učiteljev smučanja v
okviru vseh komisij ZUTS. Iz števila na novo usposobljenih učiteljev smučanja je razvidno, da so starostne
omejitve imele za posledico racionalnejšo izvedbo tečajev (povprečno 9 tečajnikov na skupino), niso pa imele
večjega vpliva na število usposobljenih učiteljev smučanja. Pri številu tečajev in na novo usposobljenih kadrov niso
upoštevani tečaji Fakultete za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru.
Poročilo sezone 2009/10; Do sredine marca 2010 je bilo v okviru vseh komisij ZUTS realiziranih preko 60 tečajev
usposabljanja. Opazen porast števila tečajev je tudi posledica subvencij ESS. Pri številu tečajev niso upoštevani
tečaji Fakultete za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru.
MEDNARODNO SODELOVANJE:
članstvo v tehnični komisije mednarodnega združenja ISIA,
aktivno sodelovanje in so-organizacija Svetovnega prvenstva učiteljev smučanja v Mariboru,
organizacija in izvedba tečajev usposabljanja za učitelje deskanja na snegu v Črni gori, Makedoniji, Hrvaški
organizacija in izvedba licenčnega ISIA seminarja (alpsko smučanje in deskanje na snegu) za smučarsko zvezo
Črne gore,
povezovanje in sodelovanje z Associazione Maestri Sci Italiani,
sodelovanje na sestankih mednarodnih združenj ISIA, IVSI, IVSS,
sodelovanje naših demonstratorjev s klubi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije.
4.Zaključek
Najpomembnejša naloga ZUTS Slovenije bo tudi v prihodnje vezana na razvoj smučarske stroke. Sočasno s postavljanjem
finančne konstrukcije za novo smučarsko sezono bomo nadaljevali s povezovanjem v obliki štirih regij (vzhodne, zahodne,
centralne in notranjsko-primorske). Tudi v bodoče bomo poskušali ostati maksimalno odprti za interese sleherne Osnovne
organizacije. Še kakšen korak naprej želimo narediti na področju licenciranja in organizaciji IVSI licenčnih seminarjev ter
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organizaciji tečajev usposabljanja v okviru vseh komisij ZUTS Slovenije. Še naprej bomo vzpodbujali delovanje
Strokovnega sveta ZUTS, saj bo potrebno še bolje definirati vsebine programov delovanja posameznih komisij ZUTS
Slovenije. Zelo pomemben segment, ki mu nameravamo dajati posebno težo, je delo s tekmovalci. Razvoja smučarske stroke
si ne moremo predstavljati brez tesne povezave s tekmovalnim športom, Zato bo ključnega pomena povezovanje našega dela
z delom v smučarskih klubih in reprezentancah. Vlogo demonstratorja bomo poskušali torej v najefektivnejšem smislu
umestiti v sistem (snežnih) treningov različnih kategorij tekmovalcev v vseh obdobjih trenažnega procesa. Kljub temu, da
alpsko smučanje ostaja najpomembnejši segment delovanja ZTUS-a, bomo tudi v prihodnje poskušali slediti in razvijati čim
širši spekter razvoja smučarskega znanja.
Add. 3.
---------Gospod predsednik je prisotnim članom sekretariata predlagal, da se na podlagi določil 22. člena Poslovnika o delovanju
združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije članom sekretariata pošlje v potrditev glasovnica za volilno sejo zbora
delegatov, ki bo 23. 3. 2010 ob 17. uri v prostorih Smučarske zveze Slovenije.
Vsi prisotni so se soglasno strinjali o posredovanem predlogu ter zadolžili administrativno službo ZUTS Slovenije, da
omenjen predlog realizira.
Add. 4 .
---------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, 30. marec 2010
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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