Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
7. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 27. maja 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, Uroš Martinšek, Gregor Osojnik, Miha
Verdnik, Aleš Robert, Maks Vrečko, Primož Grabnar, Zdenko Vozlič, Matija Stegnar, Sandi Murovec, Dejan
Rodošek, Miha Gmajnar
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Rado Pišot, Luka Sekula, Aleksej Kuzmin,
Dnevni red:
1.
2.

Pregled zapisnika 06. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji in dinamika akcij
ZUTS Slovenije do konca smučarske sezone (Uroš MARTINŠEK);
3. Odstop direktorja ZUTS Slovenije in predlog nadaljnjega delovanja ZUTS Slovenije (Uroš
Martinšek, Blaž Lešnik);
4. Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2007/08 (vodje komisij);
5. Poročilo komisije - Mednarodno sodelovanje ZUTS Slovenije (Sandi MUROVEC);
6. Program dela komisij za sezono 2008/09 (vodje komisij);
7. Spremembe statuta SZS in pravilnikov ZUTS Slovenije (Gregor Osojnik, Franci Rojko);
8. Primeri kršitev aktov ZUTS Slovenije in predlogi sankcij (Blaž Lešnik, Matija Stegnar);
9. Problemi delovanja komisije za smučanje prostega sloga (Blaž Lešnik)
10. 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).
Pred potrditvijo je g. Matija Stegnar predlagal, da se na podlagi prejete prošnje uredi status članstva OO SK GORNJA
RADGONA in PZ UTS GORNJA RADGONA, ker vodijo tako eno kot drugo isti odgovorni.
Omenjena točka se bo obravnavala pod točko razno.
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 6. sejo in 7. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da je:
med eno in drugo sejo je imela pravna komisija 2. sestanka, ki je pregledala pravne akte SZS, ZUTS in o tem tudi pisno
obvestila člane sekretariat o spremembah, ki se nanašajo na poslovnik o delu ZUTS in pravilnikov o delovanju in urejanju
posameznih področij delovanja ZUTS Slovenije. Končno verzijo bo potrebno še uskladiti ter nato podati v javno razpravo na
OO ZUTS Slovenije.
Prav tako je obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da so bili opravljeni izbori demonstratorske vrste za nordijsko hojo
in tek.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :44
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 6. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2.
---------g. Martinšek Uroš – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 6. sejo in 7. sejo sekretariata
ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
Člane sekretariata ZUTS Slovenije obvesti, da je bil meseca junija v Umagu (zaradi zasedenosti standardnih kapacitet je bil
seminar organiziran na Hrvaškem) organiziran seminar za trenerje alpskega smučanja z veliko udeležbo.
Prav tako je podal obvestilo, da so bil (po izborih) organizirane že prve priprave članov demonstratorske vrste na ledeniku
Kaprun, da sestanki o opremljanju demosntartorskih vrsr s strani članov ZUTS DEMIO SKI POOL- a za novo sezono že
potekajo in da se ne pričakuje velikih sprememb.
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Ob svojem poročilu je tudi poudaril, da je finančno poslovanje ZUTS Slovenije (na podlagi poročil finančne službe SZS) v
pretekli sezoni zelo uspešno (finančno stanje naj bi bilo za 30.000,00 eur boljše kot lansko leto).
Prav tako je apeliral na vodje komisij, da pri pregledu osnutkov sprememb poslovnika in predvsem pravilnikov prilagodijo
vsebino le teh svoji komisiji in da naj te le kar se da hitro sporočijo v pisarno ZUTS Slovenije.
Prav tako je obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da se v prihodnje pričakuje povečanje število vozil v voznem parku
ZUTS Slovenije za osebno vozilo znamke VW. Gre namreč za sponzorski najem vozila, ki nam ga je omogočil poslovni
partner za pol koledarskega leta.
Prav tako je obvestil člane sekretariata da so na naslov pisarne ZUTS Slovenije za organizacijo 17. tenis turnirja dvojic
»ELAN - ZUTS 2008« prispele 3 vloge za kandidaturo in sicer:
1. Smučarsko društvo Krka Rog Novo mesto,
2. Smučarsko društvo Unior Celje,
3. Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Krško.
Na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb za organizacijo in izvedbo teniškega turnirja bo vodstvo ZUTS Slovenije izbralo
organizatorja turnirja.
Add. 3.
---------Predsednik ZUTS Slovenije je v nadaljevanju podal besedo g. Martinšek Urošu – direktor ZUTS Slovenije, ki je člane
sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da podaja ODSTOP od funkcije DIREKTORJA Združenja učiteljev in trenerjev
smučanja pri smučarski zvezi Slovenije.
V nadaljevanju je poudaril, da odstop podaja zaradi osebnih razlogov in zaradi preobremenjenosti z delom v Šoli snežnih
športov INTERSPORT Unitur, v najintenzivnejšem času delovanja ZUTS.
Prav tako je poudaril, da odstop od funkcije Direktorja ZUTS ne pomeni nobenih nesoglasji z smernicami delovanja ZUTS
ali z vodstvom in pisarno ZUTS.
Odstop podaja z 01. 05.2008. Za prenehanje delovanja in prenos funkcij sem pripravljen delovanje podaljšati sporazumno z
vodstvom ZUTS.
Ob koncu te točke se je predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik v imenu celotnega vodstva ZUTS Slovenije zahvali g.
Urošu Martinšku za dosedanje sodelovanje in mu na njegovi nadaljnji poti zaželel obilo osebnih in poslovnih uspehov.
Add. 4.
---------Pred pričetkom obravnave poročil vodji komisi je podpredsednik ZUTS Slovenije g. Jelko Gros izpostavil problem in način
usposabljanja na področju teka na smučeh in člane sekretariata obvestil, da se bo omenjeni problematiki v prihodnje moralo
posvetiti veliko več pozornosti.
Poročilo predsednika in direktorja
1. Uvod
ZUTS Slovenije je strokovna organizacija v katero se steka znanje vseh, ki so tako ali drugače povezani z učenjem alpskega
smučanja, deskanja na snegu, smučarskega teka, smučanja prostega sloga, telemarka, smučarskih skokov in biatlona. V
omenjenih zvrsteh smučanja se generirajo pomembne informacije tako v učiteljskih kot tudi v trenerskih vrstah, ki delujejo
pri nas in tudi izven naših meja. Temeljna izhodišča delovanja ZUTS Slovenije so vezana na dobro tradicijo in kvaliteto dela
v preteklosti, kot tudi na zastavljene cilje v prihodnosti. Glede na to je bilo v sezoni 2007/08 uvedenih kar nekaj vsebinskih in
organizacijskih sprememb. K boljšemu povezovanju več kot 3300 aktivnih članov ZUTS-a je prispevalo delovanje 4 regij,
razvoj stroke posameznih panožnih komisij pa smo prenesli v okvire delovanja Strokovnega sveta ZUTS Slovenije. Veliko je
bilo narejenega tudi v smeri kvalitetnejše izvedbe tečajev usposabljanja. Poleg licenc ISIA, smo uvedli tudi obvezno
licenciranje (IVSI) tudi za vse usposobljene učitelje smučanja.
2. Realizacija programov
K dobremu delovanju ZUTS Slovenije je v pretekli sezoni 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 in komisije za telemark. Zaradi objektivnih okoliščin smo imeli nekaj težav le z realizacijo programa
Komisije za prosti slog. Skupno je bil v okviru ZUTS Slovenije realiziranih preko 300 aktivnih dni.
3.Realizacija zastavljenih ciljev
ODPRTI IZBORI DEMONSTRATORSKIH VRST: Komisija za alpsko smučanje; Komisija za deskanje; Komisija tek
na smučeh; Komisija telemark.
IZBOR ČLANOV DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE: Komisija za alpsko smučanje; Komisija za deskanje; Komisija tek
na smučeh; Komisija telemark, Komisija za prosti slog.
ORGANIZIRANI LICENČNI SEMINARJI:
- predsezonski in posezonski seminar za trenerje (alp. smučanje, skoki, teki,…),
- predsezonski seminar za predavatelje splošnih teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja,
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- seminar za vodje tečajev usposabljanja (vse komisije ZUTS),
- predsezonski in posezonski ISIA seminarji (alp. smučanje, deskanje, smučarski tek…),
- predsezonski seminar za vodje licenčnih IVSI seminarjev (alpsko smučanje),
- IVSI seminarji v okviru regij oz. osnovnih organizacij (alpsko smučanje),
- predavanje na temo biomehanike v smučanju (vse komisije ZUTS),…
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI:
organizacija teniškega turnirja ZUTS v Krškem,
predstavitve demonstratorskih vrst na otvoritvah sezone (vse komisije ZUTS),,
akcije »demo day« na Slovenskih smučiščih (vse komisije ZUTS),,
sodelovanje na testiranjih smuči (alpsko smučanje),
mediji (revije, časopisi, radio, TV),
izdaja informatorja ZUTS Slovenije,
predstavitev izida učnega načrta in univ. učbenika NAŠE SMUČINE,
drugi promocijski material,…
IZDANA LITERATURA:
izid učnega načrta in univ. učbenika NAŠE SMUČINE,
izid žepnega priročnika SKLOPI STORITEV SLOVENSKE NACIONALNE ŠOLE ALSPKEGA SMUČANJA,
objava več strokovnih in znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah (Kinesiology, Gymnica,…).
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ:
organizacija državnega prvenstva kadrov ZUTS v veleslalomu (Maribor),
REALIZACIJA TEČAJEV USPOSABLJANJA IN IZPITOV (brez kadrovskih tečajev FŠ):
DISCIPLINA
UČ. 1. ST. UČ. 2. ST. UČ. 3. ST. TRENER SKUPAJ
ALPSKO SMUČANJE
30
27
1
1
59
DESKANJE NA SNEGU
14
7
1
0
22
SMUČARSKI TEK
0
0
1
0
1
SMUČARSKI SKOKI
0
0
1
0
1
PROSTI SLOG
0
0
0
0
0
TELEMARK
1
1
1
0
3
BIATLON
0
0
1
0
1
SKUPAJ ZUTS
45
35
6
1
87
ŠTEVILO KANDIDATOV
ALPSKO SMUČANJE
DESKANJE NA SNEGU
SMUČARSKI TEK
SMUČARSKI SKOKI
PROSTI SLOG
TELEMARK
BIATLON
SKUPAJ ZUTS

UČ. 1. ST. UČ. 2. ST. UČ. 3. ST. TRENER
277
117
25
10
58
17
10
0
0
0
2
0
0
0
15
0
0
0
0
0
7
6
6
0
0
0
5
0
342
140
63
10

SKUPAJ
429
85
2
15
0
19
5
555

MEDNARODNO SODELOVANJE:
aktivno sodelovanje na znanstvenem smučarskem kongresu ICSS v St. Christophu,
organizacija in izvedba licenčnega ISIA seminarja za smučarsko zvezo Črne gore,
sestanek organizacijskega odbora SP učiteljev smučanja Maribor 2009,
povezovanje in sodelovanje z Associazione Maestri Sci Italiani,
sestanki in stalna komunikacija z mednarodnimi združenji ISIA, IVSI, IVSS,
sodelovanje naših demonstratorjev s klubi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 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
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
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alpsko smučanje ostaja najpomembnejši segment delovanja ZTUS-a, bomo tudi v prihodnje poskušali slediti in razvijati čim
širši spekter razvoja smučarskega znanja.
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
POROČILO O SEZONI 2007/08
1. IZBORI DEMONSTRATORSKE VRSTE KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE
Sezono 2007/08 smo začeli z izbori demonstratorske vrste v Hintertuxu 31.8. – 2.9.2007. v ekipo se je uvrstilo 16
demonstratorjev od tega štirje novi demonstratorji. Ekipa se je kar precej spremenila, kar je pomenilo, da nas čaka veliko dela
na pripravah demonstratoske vrste.
2. PRIPRAVE DEMONSTRATORSKE VRSTE KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE
Priprave na novo sezono smo izvedli v treh delih. 1. priprave so potekale v Kaprunu 20. – 22.10.2007. in so trajale tri dni na
snegu. Z demonstratorji smo se dogovorili o enotni šoli smučanja ter metodiki poučevanja elementov, ki spadajo v šolo
smučanja. Na snegu smo trenirali izvedbe elementov šole smučanja in skušali čim bolj uskladiti ter poenotiti naše izvedbe
elementov. Priprave lahko ocenimo kot uspešne.
2. priprave so potekale v Kaprunu 23. – 25.11.2007 in so poteakle tri dni na snegu. Predelali smo tri segmente različnih
vsebin:
Kadrovski tečaji (izvedba kadrovskih tečajev);
Delo s tekmovalci;
Učenje otrok skozi igro;
Kljub temu, da nam je slabo vreme močno oteževalo naše delo na snegu, lahko ocenimo priprave kot uspešne.
3. priprave so potekale na Krvavcu 4.12.2007 in so potekale en dan na snegu. Priprave so bile namenjene treningu formacij.
3. LICENČNI IN ISIA SEMINARJI
V letošnji sezoni so prvič potekali IVSI licenčni seminarji ponadzorom regijskih vodij, seminarje pa so vodili licencirani
učitelji tri, ki so na predhodnem seminarju v novembru potrdili licenco za vodje vrste. Licenčni seminarji organizirani v taki
obliki so se pokazali kot pozitivna novost v novi sezoni predvsem z vidika osnovnih organizacij, ki so članice ZUTS in z
vidika nadzora nad licenciranimi učitelji alpskega smučanja.
Predsezonski ISIA seminar je potekal na Rogli 8. – 9.12.2007 in je trajal dva dni na snegu. Tema je bila predelava aktualne
šole smučanja ter priprava udeležencev na novo sezono.
Posezonski ISIA seminar je potekal na Voglu 28. – 30.3.2008 in je trajal dva dni na snegu. Tema je bila Snežni športi. Prvič
so bili na posezonskem seminarju v delo vključene vse komisije in odziv udeležencev seminarja je bil izredno pozitiven.
4. STROKOVNA USPOSABLJANJA
V času sezone je bilo realiziranih 59 tečajev usposabljanja. Za Učitelj 1.st. 30 tečajev, Učitelj 2.st. 27 tečajev, Učitelj 3.st. 1
tečaj in 1 Trenerski tečaj. Število prijavljenih kandidatov je bilo 429. Za Učitelj 1.st. 277 kandidatov, za Učitelj 2.st. 117
kandidatov, za Učitelj 3.st. 25 kandidatov in za Trenerski tečaj 10 kandidatov.
V letošnjem letu so bili izvedeni tečaji bolj vsebinsko usmerjeni, novost pa je bil tudi obratni proces, kjer kandidat podaja
vsebine demonstratorju. Novosti lahko ocenimo kot pozitivne, kar se je poznalo pri kandidatih, ki so opravili nastop pred
vrsto, saj so bili nastopi na opravljeni na višjem nivoju kot v preteklih sezonah. Predavnja za kadrovske tečaje so bila ločena,
s čimer so demonstratorji dobili več časa, da se na tečaju ukvarjajo s tehniko in metodiko, kar pa se na končnih ocenah
kandidatov ni poznalo, saj večina demonstratorjev svoje delo ni opravljalo v tej smeri kot je bilo dogovorjeno pred sezono.
5. DRUGA USPOSABLJANJA IN AKTIVNOSTI
V letošnji sezoni so potekali kot novost demo day-i. Ocena demo day-ev je pozitivna, saj v tem času demonstratorji
promovirajo naš sistem izobraževanja, ZUTS kot krovno organizacijo izobraževanj v alpskem smučanju in pridobivajo boljši
kontakt do sponzorjev, ki opremaljajo demonstratorsko vrsto.
6. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI, KI NISO BILE REALIZIRANE
Načrtovali smo še en sklop priprav z komisijo za prosti slog, ki pa niso bile realizirane. Ta sklop nameravamo realizirati v
sezoni 2008/09.
7. ZAKLJUČEK
Sezono lahko ocenimo kot pozitivno. Vsi smo se od nje nekaj naučili in bomo to izkoristili v naslednji sezoni. Potrebno je še
spremeniti predvsem mišljenje demonstratorjev, da bodo svoje delo ocenjevali bolj kritično. Sezono smo zaključili z izbori za
demonstratorsko vrsto 2008/09. V novo demonstratorsko vrsto se je uvrstilo 12 članov, od tega dva nova člana.
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POROČILO KOMISIJE ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA V SEZONI 2007 / 08
Postavitev demonstratorske ekipe sestavljene iz demonstratorjev in strokovnih sodelavcev,
ki pokrivajo vse oblike prostega smučanja.
Ekipa se po potrebi dopolnjuje in spreminja.
Predsezonske in sprotne priprave ekipe.
Sodelovanje s komisijo za deskanje.
Sodelovanje s smučarskimi klubi in društvi.
Sodelovanje pri ISIA seminarju za učitelje alpskega smučanja.
POROČILO KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU V SEZONI 2007 / 08
Konkretno smo delo v sezoni začeli s sestankom v začetku septembra, kjer smo naredili načrte za delo v sezoni. Veliko
večino načrtovanega dela smo tudi uspešno realizirali, kar bom opisal v nadaljevanju.
Priprave demonstratorske vrste
Od 19.10. do 22.10.07 smo odšli na prve priprave demo ekipe na Hintertux, ki so bili obenem tudi izbori za pripravnike v
demonstratorski vrsti. Delo je oviralo slabo vreme, ki nam je v celoti preprečilo tudi fotografiranje različni elementov šole.
Druge priprave od 24.11. do 27.11.07 na Kaprunu so bile posebne zaradi treh dejavnikov: delali smo s članom DIK
Andrejem Černetom (zaradi slabega vremena zgolj teoretično, vendar je bila njegova udeležba zelo koristna), naredili smo
dve delavnici z Natašo Kogoj (licenčni NLP trener), ki sta bili zelo uspešni in kot tretje smo bili na pripravaj skupaj z
smučarskimi demonstratorji, kar ravno tako ocenjujemo kot zelo pozitivno.
Licenčni in ISIA seminarji
V začetku decembra smo imeli dvodnevni ISIA seminar na temo smučanja in telemarka.
V decembru in januarju smo izvedli 12 predsezonskih seminarjev, katerih se je udeležilo 170 udeležencev. Na seminarju smo
dali poudarek na temi »Z igro do znanja deskanja pri otrocih« ter predstavitev najbolj zanimivih informacij iz ISIA kongresa.
Obe vsebini sta bili ocenjeni zelo pozitivno.
Strokovna usposabljanja
V času sezone bili udeleženi na 11 strokovnih usposabljanjih. Za naziv Učitelja I. stopnje se je prijavilo 77 udeležencev (10% glede na preteklo sezono), za naziv Učitelja II. stopnje 17 udeležencev (enako kot v pretekli sezoni), za naziv Učitelja
III. stopnje pa kar 10 udeležencev (lansko leto ga ni bilo). Delo na tečajih je potekalo zelo dobro, kar je tudi posledica tega,
da so vsi demonstratorji zelo izkušeni. Pokazalo pa se je, da je izvedba seminarja za I. in II. stopnjo v petih dneh zelo naporna
tako za udeležence kot za demonstratorje. Ker se obravnavane vsebine na obeh stopnjah vsako leto malo razširijo, obenem pa
težimo k kvaliteti dela, bosta obe stopnji v prihodnji sezoni trajali 1 dan dlje, se pravi šest dni.
Druga usposabljanja in aktivnosti
V okviru sodelovanja s Fakulteto za šport smo za študente izvedli običajno število informativnega usposabljanja za deskanje
v dolžini 12 dni. Ugotovili smo, da je oprema, ki smo jo uporabljali do sedaj ni več uporabna, zato bomo za naslednjo sezono
zagotovili novo. Za Fakulteto za šport smo izvedli tudi permanentno izobraževanje, katerega se je udeležilo 11 udeležencev.
Dvakrat smo se udeležili seminarja MASI v Črni Gori (11 udeležencev). Dvakrat smo se tudi udeležili akcije demo day, ki jo
organizira ZUTS. Na začetku sezone smo bili prisotni na predstavitvi ZUTS, ki je potekala na Gospodarskem razstavišču.
Sezono smo zaključili z ISIA tekmo, ki je bila zaradi zniževanja stroškov tako kot preteklo sezono organizirana v okviru
slovenskega Snowboard toura in s posezonskim ISIA seminarjem, ki je bil posvečen prostemu slogu smučanja. Zaradi zelo
dobrih odzivov bomo ta seminar ponovili v prihodnji sezoni.
Načrtovane aktivnosti, ki niso bile realizirane
Pred zaključkom moramo omeniti tudi tisto, kar smo načrtovali, vendar ni bilo opravljeno. Trenerski tečaj je bil načrtovan na
koncu sezone, vendar bo izveden na začetku naslednje sezone. Fotografiranje za interno gradivo ni bilo izpeljano zaradi
slabega vremena in ga načrtujemo na pripravah nove sezone. Kombinirano usposabljanje na Moltallu v novembru ni bilo
izvedeno zaradi premajhnega števila prijavljenih.
Zaključek
Vsega skupaj smo v okviru komisije opravili 238 delovnih dni. Delo znotraj komisije poteka profesionalno in
demonstratorska ekipa je izkušena in homogena. Načrtov za naprej je veliko in so predstavljeni v gradivu z načrti za sezono
2008/09.
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TEKE PRI ZUTS ZA SEZONO 2007/08
Predsezonski licenčni seminar (teorija) za trenerje in ostale strokovne kadre v smučarskih tekih (1. 6. 2007, SZS Podutik)
Seminar za strokovne kadre v smučarskih tekih na temo Nordijska hoja in tek:
- Pokljuka, 16. 6. 2008
Priprave izobraževalno demonstratorske vrste:
- Pokljuka, 8. 12. 2007
- Rogla, 15. in 16. 12. 2007
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Predsezonski licenčni seminarji (praktični del) za kadre v smučarskih tekih:
Preko ZUTS-a, Komisije za teke sta bila razpisana dva termina: 5.1. in 12. 1. 2008. Zaradi nezadostnega števila prijav
seminarja nista bila realizirana.
Predsezonski licenčni seminarji (praktični del) za kadre v slovenski vojski:
- Pokljuka, 4. in 5. 02. 2008
- Pokljuka, 12. 03. 2008
Usposabljanje za nazive Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 in Trener:
Učitelj 1: Realizirano 15 tečajev preko Fakultete za šport
Učitelj 2: Realizirano 15 tečajev preko Fakultete za šport
Učitelj 3: 1 tečaj je v poteku realizacije – skupaj z U3 biatlon
Trener: usposabljanje bo razpisano v naslednji sezoni 2008/09
Promocijski tečaji teka za začetnike in izpopolnjevalni tečaji:
- Pokljuka, 19. 1. 2008: enodnevni začetni in izpopolnjevalni tečaj (preko revije Polet)
- Planica: 26 in 27. 1. 2008: dvodnevni začetni in izpopolnjevalni tečaj (preko revije Polet)
- Pokljuka, 1.3. 2008: enodnevni začetni in izpopolnjevalni tečaj (preko revije Polet)
- Rogla, 8. 3. 2008: izpopolnjevalni tečaj za delavce Uniorja (Zreče)
Posezonski licenčni seminar (praktični del) za kadre v smučarskih tekih:
- Pokljuka, 5. 4. 2008
Sodelovanje demonstartorjev ZUTS pri izvedbi programov v osnovnih in srednjih šolah (šole v naravi in športni dnevi)
Sodelovanje pri izvedbi Šolskega pokljuškega maratona (demonstratorji in študentje FŠ so na prireditvi sodelovali kot pred
tekači)
Izvedba projekta pohodništva na tekaških smučeh:
Zaradi nezadostnega števila prijav je odpadel razpisani pohod po Pokljuki v sodelovanj z revijo Polet
Promocija športne panoge v medijih:
- objave poljudno strokovnih člankov na temo smučarskega teka in nordijske hoje in teka v reviji Polet in glasilu članov
kluba Polet
Ostale realizirane aktivnosti članov izobraževalno demonstratorske vrste:
- delo demonstratorjev v matičnih OO (promocijski in začetni tečaji smučarskega teka in nordijske hoje in teka)
- sodelovanje demonstratorjev ZUTS pri izvedbi največjega tekmovanja v smučarskih tekih v Sloveniji (tekmovanje za
kontinentalni pokal, Pokljuka 2008)
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA TELEMARK SMUČANJE V SEZONI 2007/08
Komisija za telemark smučanje je v sezoni 2007/8 izpolnila cilje, ki so bili zastavljeni pred sezono.
Izvedli smo več akcij telemark kampov in promocij telemark smučanja v režiji Telemark kluba Kranj. Izposoja opreme ter
osnove telemarka so bile za udeležence brezplačna. Na drugih smučiščih je bilo teh dejavnosti bistveno manj, kar je tudi
posledica pomanjkanja opreme v izposojevalnicah.
Na področju izobraževanja novih kadrov smo uspešno izpeljali en kadrovski tečaj za pridobitev naziva Učitelj telemark
smučanja I. stopnje, en kadrovski tečaj za pridobitev naziva Učitelj telemark smučanja II. Stopnje in pričeli z kadrovskim
tečajem za pridobitev naziva Učitelj telemark smučanja III. Stopnje, ki je organiziran izključno za reprezentante v telemark
smučanju. Nadaljevali bomo jeseni, izpit načrtujemo še v tem koledarskem letu.
V mesecu aprilu smo se kot že vrsto let zapored udeležili tradicionalnega telemark festivala v Livignu, kjer se vsako leto
seznanjamo z trendi in novostmi v telemark smučanju.
V okviru priprav na sezono pa smo se udeležili telemark festivala na avstrijskem ledeniku Stubai, kar se je izkazalo za zelo
koristno in nameravamo to v prihodnje tudi ponoviti.

Sklep št. :45
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročila komisij ZUTS Slovenije za sezono
2007/08«.
Add. 5.
---------Na pričetku svojega poročila je g. Sandi MUROVEC – predsednik ISIA komisije in predstavnik za mednarodno sodelovanje
ZUTS Slovenije poudaril, da je bila minula sezona najbolj aktivna do sedaj, ter da je na področju delovanja komisije bilo
vloženega obilo osebnega angažiranja teko njega kot tudi ostalih sodelujočih.
Članom sekretariata ZUTS Slovenije se je na pričetku opravičil, ker zaradi obsežnosti delovanja ni pripravil poročila v pisni
obliki, ter da ga lahko pričakujejo kot takega v jesenskem času (ko bo tudi preveden in angleškega in nemškega jezika).
Člane je obvestil , da se je v mesecu juniju v Benetkah organizirala skupščina ISIA, na kateri je bila ena glavnih tem EURO
TEST (priznavanje licenc EURO TEST po Evropi).
Na sami skupščini sta Francija in Avstrija - s pomočjo kolegija učiteljev smučanja in Italije (ki ni krovna organizacije
učiteljev smučanja v Italiji), poskušale izglasovati sklep, kateri bi zavezoval članice in njihove člane, da bi bil pogoj za
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poučevanje na smučišču potreben EURO TEST, ki bi ga predlagale predlagateljice. Predlog ni bil izglasovan (25 glasov za 56 proti).
Na podlagi zahtev po standardizaciji se je nato v postopek spreminjanja oz. prilagajanja podal članicam nov PRAVILNIK –
MINIMALNI standard za dosego ISIA (omenjen dokument bo v slovenščino preveden do jeseni in takrat se bo lahko tudi
vsebinsko razpravljalo o Statutu ISIA).
Prav tako je izpostavil problem na katerega naletijo učitelji, ki so si strokovno usposobljenost pridobili pri nas (predvsem
državljani republik Italije in Hrvaške) in nameravajo poučevati na smučiščih v Italiji. Poudaril je da pogovori na nivoju
predstavnikov omenjenih zvez že potekajo.
Prav tako je izpostavil, da so pogoji za pridobitev ISIA in IVSI izkaznice pri nas zelo zahtevna, ter da v prihodnje ne bo
potrebo korenitih sprememb na področju prilagajanja našega sistema z mednarodnimi kriteriji (predlaga je samo v razmislek
sistem pridobivanja IVSI - enostopenjski sistem pridobivanja usposobljenosti)
Add. 6.
---------Programi dela komisij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2009/10
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
MAJ 2008
•
priprave Kaprun 10. – 12.5.2008, Tema: delo s tekmovalci;
•
Trenerski seminar Umag 23. – 24.5.2008, predavanje demonstratorji, udeležba kompletne demonstratorske vrste;
•
Postavitev novega koncepta izvedbe kadrovskih tečajev;
•
Postavite predavanj na kadrovskih tečajih za Učitelj 1. in 2.st.
•
Postavitev tem, kot smernice za predavatelje na kadrovskih tečajih Učitelj 1. in 2.st. ter za DIK;
SEPTEMBER 2008
•
Priprave v Ljubljani na SZS. Tema: izvedba predavanj na kadrovskih tečajih.
OKTOBER 2008
Licenčni seminarji:
Za predavatelje teoretičnih vsebin;
Za vodje kadrovskih tečajev;
Za mentorje na praksi za Učitelje 1. in 2.st.;
•
2. priprave v Kaprunu (2 dneva na snegu), tema: predelava šole smučanja, priprava na kadrovske tečaje;
NOVEMBER 2008
•
3. priprave v Kaprunu (2 dneva na snegu), enaka tema kot na 2. pripravah;
•
licenčni seminar na Krvavcu (1 dan na snegu) za potrditev licence vodje vrst, ki bodo vodili IVSI seminarje;
DECEMBER 2008
•
4. priprave na Krvavcu (2 dneva na snegu), trening formacij;
•
predsezonski ISIA seminar (2 deva na snegu): tema: šola smučanja, priprava kadrov na novo sezono;
DECEMBER 2008 – APRIL 2009
•
Izobraževanja novih kadrov (izvedba kadrovskih tečajev);
•
Demo day-i;
FEBRUAR 2009
•
Kadrovski tečaj za Učitelj 3.st. 1. del;
MAREC 2009
•
Kadrovski tečaj za Učitelj 3.st. 2. del;
•
Posezonski ISIA seminar (2 dneva na snegu), tema: Snežni športi;
•
Svetovno prvenstvo učiteljev v VSL in v »sinhro« smučanju;
APRIL 2009
Izbori demonstratorske vrste za sezono 2009/10;
KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH
1. Pred sezonski licenčni seminarji za trenerje:
- za trenerje v smučarskih tekih (predvideno 31. 05. 2008, Podutik – SZS)
2. Priprave izobraževalno demonstartorske vrste:
- poletne: Nordijska hoja in tek,
- zimske: december - predelava šole smučarskega teka
3. Pred sezonski licenčni seminarji za ostale kadre v smučarskih tekih ter nordijsko hojo in tek:
- za kadre z nazivi Učitelj nordijske hoje in teka 1 (predvidoma junij 2008, Pokljuka),
- za kadre v nazivih Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 (teorija in praktično) – december 2008,
- posebej za kadre v CŠOD,
- posebej za kadre v slovenski vojski,
- posebej za kadre v policiji
4. Usposabljanje za nazive Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 in Trener:
- razpisi: v mesecu december 2007 – marec 2008
- posebej usposabljanje za sedanje in bivše reprezentante A v smučarskih tekih za Učitelja 3
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5. Sodelovanje pri realizaciji programa Fakultete za šport (vaje pri predmetu Nordijsko smučanje - osnovni program): januar
– februar 2009 (6 tednov)
6. Promocijski tečaji smučarskega teka ter nordijske hoje in teka začetnike in izpopolnjevalni tečaji:
Enodnevni in dvodnevni v sodelovanju z revijo Polet
popoldanski v bližini mest in turističnih centrih (ob vikendih)
7. Sodelovanje pri izvedbi programov v osnovnih in srednjih šolah (CŠOD, šole v naravi in športni dnevi)
8. Realizacija projekta »Vrtec na tekaških smučeh« (v povezavi z Mojmir Fliskom)
9. Sodelovanje pri izvedbi »Šolskega pokljuškega maratona« in »Državnem prvenstvu osnovnih šol«
10. Sodelovanje s projektom »SLOvenSKI maraton«
11. Izdaja strokovne literature (DVD šola teka – tehnika in metodika ter DVD šola nordijske hoje in teka)
12. Izvedba projekta pohodništva na tekaških smučeh (Vogel – Komna in več pohodov po primernem planotastem svetu v
Sloveniji) – projekt: »SLOvenSKI pohodnik«
13. Promocija v medijih:
- revija Polet,
- RTV Slovenija in lokalne postaje,
- revije in dnevno časopisje.
14. Sodelovanje pri izvedbi programov s področja smučarskih tekov CUŠ (Centra za univerzitetni šport na Univerzi v
Ljubljani).
15. Organizacija državnega prvenstva kadrov v smučarskih tekih
16. Izvedba projekta: Slovenska šola teka v okviru Šol smučanja v Sloveniji.
KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
JULIJ 2008
pripravljen program za izvedbo usposabljanja za naziv Trener deskanje na snegu
izboljšano interno gradivo (upoštevane pripombe pretekle sezone)
AVGUST 2008:
opravljene letne priprave demonstratorske ekipe
SEPTEMBER 2008:
začetni sestanek demonstratorske ekipe
ZUTS razpiše Trenerski program
OKTOBER 2008:
priprave demo ekipe v trajanju 7 dni, interni izbori demo ekipe, fotografiranje za interno gradivo
NOVEMBER 2008:
izveden Trenerski program
natisnjeno posodobljeno interno gradivo
DECEMBER 2008:
ISIA predsezonski seminar (1 dan)
DECEMBER 2008 – APRIL 2009:
Licenčni seminarji 6x
Usposabljanje za Učitelja I. stopnje 10x
Usposabljanje za Učitelja II. stopnje 3x
Usposabljanje za Učitelja III. stopnje 1x
Sodelovanje pri aktivnostih ZUTS (demo day…)
Izvedba aktivnosti za Fakulteto za šport
MAREC 2009:
tekma za potrditev ISIA licence
APRIL 2009:
posezonski ISIA seminar (dva dni, smučanje prostega sloga)
Trajanje in programi izobraževanj
V okviru sezone 2008/09 bodo izobraževanja za Učitelja deskanja I. in II. stopnje potekala 6 dni, za učitelja III. stopnje 14
dni, za Učitelja Trenerja 5 dni. V programski shemi usposabljanja sta trenutno U1 in U2 precej skupaj, od U2 do U3 pa je
velik razkorak. Program bomo prilagodili na takšen način, da bo prehod med stopnjami enakomernejši.
Sestava demonstratorske ekipe
Demonstratorsko ekipo bodo sestavljali enaki člani (8 demonstratorjev) kot v pretekli sezoni, po opravljenih internih izborih
se ji bo pridružil še en demonstrator pripravnik.
Izobraževanje demo ekipe
Da bomo v okviru demonstratorske vrste lahko kvalitetno izobraževali druge, se bomo poleg poglobitve znanj s področja
tehnike deskanja še z dodatno izobraževali na področjih:
- alpin tehnika deskanja
- tekmovalna tehnika deskanja
- izvedba kvalitetne videoanalize
- coaching z Natašo Kogoj
- učenje tujih jezikov
Povezovanje komisije in demo ekipe
V prihodnji sezoni se želimo povezati s tekmovalnim delom deskanja in nekaj dni na snegu delati s tekmovalci. Znotraj
ZUTS se želimo tesneje povezati z drugimi panogami oziroma komisijami, v načrtu je tudi več mednarodnega povezovanja.
Svetovno prvenstvo učiteljev v Mariboru
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Marca 2009 bo v Mariboru svetovno prvenstvo učiteljev, kjer bomo na najboljši možen način zastopali Slovenijo.
KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
SEPTEMBER 2008:
začetni sestanek demonstratorske ekipe
OKTOBER 2008:
priprave demo ekipe v trajanju 6 dni, fotografiranje za interno gradivo
NOVEMBER 2008:
Nadaljevanje kadrovskega tečaja za Učitelja III. stopnje
DECEMBER 2008:
ISIA predsezonski seminar (1 dan)
DECEMBER 2008 – APRIL 2009:
Usposabljanje za Učitelja I. stopnje
Usposabljanje za Učitelja II. stopnje 1x
Usposabljanje za Učitelja III. stopnje 1x
Sodelovanje pri aktivnostih ZUTS (demo day…)
Izvedba aktivnosti za Fakulteto za šport
MAREC 2009:
tekma za potrditev ISIA licence
APRIL 2009:
posezonski ISIA seminar
Trajanje in programi izobraževanj
V okviru sezone 2008/09 bodo izobraževanja za Učitelja telemark smučanja I. in II. stopnje potekala 6 dni, za učitelja III.
stopnje 14 dni.

-

-

-

KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
tečaj za usposabljanje učiteljev smučanja prostega sloga 3. stopnje
formiranje izobraževalne vrste
sodelovanje komisije za smučanje prostega sloga s strokovnimi sodelavci
dopolnitev in priprava programov za izobraževanje
priprava programov za ocenjevanje
formiranje promocijske skupine
priprave izobraževalne vrste in promocijske skupine
poletne priprave (trampolin, plastične skakalnice, ledenik: snežni park?...)
jesenske priprave (ledenik: snežni park, pipe, grbine, ski cross, odvisno od pogojev)
predsezonske priprave (domače smučišče: spremembe, novosti, usklajevanje)
treningi promocijske skupine
permanentne aktivnosti
predsezonski seminar
tekmovanje učiteljev smučanja prostega sloga (možno sodelovanje z drugimi disciplinami)
posezonski seminar
usposabljanje novih kadrov ZUTS (učitelj 1. 2. in 3. stopnje, trener smučanja prostega sloga)
delavnice na snegu (sodelovanje s komisijo za alpsko smučanje, Fakulteto za šport, OO, šolami smučanja,
upravljavci smučišč, komisijo za deskanje na snegu?,…)
sodelovanje s tekmovalci in trenerji
promocijske aktivnosti (v okviru delavnic, testov smučarske opreme, sponzorskih in drugih prireditev ter na vseh
tekmovanjih prostega sloga na vseh nivojih v Sloveniji)

3. Promocijske aktivnosti:
organizacija teniškega turnirja ZUTS v Krškem,
predstavitve demonstratorskih vrst na otvoritvah sezone (vse komisije ZUTS),,
akcije »demo day« na Slovenskih smučiščih (vse komisije ZUTS),,
sodelovanje na testiranjih smuči (alpsko smučanje),
mediji (revije, časopisi, radio, TV),
izdaja informatorja ZUTS Slovenije,
predstavitev izida učnega načrta in univ. učbenika NAŠE SMUČINE,
drugi promocijski material,…
4. Literatura:
ponatis učnega načrta in univ. učbenika NAŠE SMUČINE,
ponatis žepnega priročnika SKLOPI STORITEV SLOVENSKE NACIONALNE ŠOLE ALSPKEGA
SMUČANJA,
priprava gradiva za izid knjige – priročnika za trenerje alpskega smučanja
priprava gradiva za izid in priprave DVD NAŠE SMUČINE.
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5. Organizacija tekmovanj:
organizacija svetovnega prvenstva učiteljev smučanja (Maribor marec 2009),
organizacija državnega prvenstva kadrov ZUTS v veleslalomu (Maribor),
6. Mednarodno sodelovanje:
organizacija in izvedba licenčnega ISIA seminarja za smučarsko zvezo Črne gore, BiH in Kosova,
povezovanje in sodelovanje z Associazione Maestri Sci Italiani,
sestanki in stalna komunikacija z mednarodnimi združenji ISIA, IVSI, IVSS,
sodelovanje naših demonstratorjev s klubi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije.
PROGRAM KOMISIJE ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA V SEZONI 2008 / 09
Zaradi tekoče problematike je natančnejši program odvisen od nadaljnjih dogodkov.
Okvirni program:
Letne priprave
Predsezonske priprave
Interni izbori članov ekipe.
Predsezonski seminar
Usposabljanje Učiteljev prostega smučanja
Delavnice prostega smučanja
Sodelovanje s smučarskimi klubi in društvi
Sodelovanje z upravljavci smučišč
Sodelovanje z ostalimi komisijami ZUTS
Posezonski seminar in tekma kadrov

Sklep št. : 46
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predloge programov komisij ZUTS Slovenije za
sezono 2008/09«.
Add. 7.
---------V splošni debati med člani sekretariata je bilo tudi izpostavljeno to, da bo potrebno predloge oz. spremembe poslovnika
ZUTS Slovenije in pravilnikov, pravočasno poslati OO ZUTS Slovenije v pregled oz. javno razpravo ter pripraviti za sprejem
na skupščini ZUTS Slovenije, ki bo predvidoma 18. septembra 2008 v Ljubljani.

Sklep št. :47
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno datum zbora delegatov ZUTS Slovenije, ki bo predvidoma 18.
septembra 2008 v Ljubljani«.
Add. 8.
---------Pri tej točki dnevnega reda je g. Matija Stegnar obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da je bilo v letošnji smučarski
sezoni na podlagi oddane dokumentacije o organizaciji kadrovskih tečajev (dnevniki dela) v pisarno ZUTS ugotovljeno
veliko nepravilnosti in jih zato tudi izpostavljamo z obrazložitvijo (kršitve g. Dejana Rodoška so bile predstavljene že na 6.
redni seji sekretariata ZUTS Slovenije):
Primeri:
Kandidat pristopil na tečaj U1 datum rojstva;
Kandidat pristopil na tečaj U2 datum rojstva;
kandidat je zaradi dveh neuspelih praktičnih izpitov ponovno pristopil na tečaj in mu po izjavi vodje tečaja ni bilo
potrebno ponovno opravljati teoretični del in nastop, ker je le-to pozitivno opravil že na lanskem tečaju.
demonstrator v pisarno ZUTS ni obvestil direktorja, da so tečaj prestavili za nekaj dni in ga ZUTS ni mogel
angažirati za že prej predvidene sponzorske aktivnosti
dva tečajnika sta pristopila direktno na U2 kot bivša tekmovalca v FIS programu Hrvaške smučarske zveze, tudi
brez urejene modre kartice ZUTS za tekočo sezono (pravilnik, 12. točka)
Vodja tečaja nima licence
vodja tečaja obenem tudi demonstrator
vodja tečaja obenem tudi demonstrator in ocenjevalec ter edini član DIK!!!!
OSTALE NEPRAVILNOSTI (OBRAZLOŽENE SPLOŠNO)
Nekateri vodje tečajev ne izpolnjujejo pogoja, da so nosilci ISIA najmanj 3 leta in da imajo več kot 5 let izkušenj kot U3
(velja samo za alpsko komisijo)!!!
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Opažamo, da vodje tečajev na nekaterih tečajih dejansko ne opravljajo dela vodje tečaja, ampak so zgolj osebe na papirju
(dnevniku dela). Na terenu zadeve vodijo in koordinirajo drugi (demonstratorji, koordinatorji, predsedniki društev,…itd)
Na tečaje za U2 pristopajo kandidati brez urejenih modrih kartic za tekočo sezono z U1 usposobljenostjo, poleg tega pa
pristopajo direktno tudi kandidati drugih držav na podlagi predložitve potrdila o udeležbi na FIS tekmovanju druge države.
Posamezniki, ki se niso uspeli udeležiti praktičnega izpita iz kakršnih koli objektivnih razlogov, so pristopili na izpit k
drugemu organizatorju tečaja in ne na popravni izpit. Potrebno bi bilo definirati, da posameznik lahko pristopi zgolj na termin
popravnega izpita, kljub temu, da prvega izpita ni mogel opravljati iz opravičljivih razlogov. Če mora ob tem poravnati tudi
kotizacijo pa se je potrebno odločiti.
Vodje tečajev niso striktno izdajale literature tečajnikom oz. so si jih udeleženci med seboj posojali in zato je veliko literature
prišlo nazaj v pisarno ZUTS z obrazložitvijo, da so jih pač že imeli. Vodjem tečajev ni več za zaupati glede literature in tudi
ostalih stvari, zato predlagam spodnje.
Nošenje opreme s strani demonstratorjev in članov vodstva na uradnih akcijah ZUTS.
DODATNI PREDLOGI ZA ORGANIZACIJO OZ. POTEK TEČAJEV
vodja tečaja mora izpolnjevati vse pogoje
vodja tečaja mora biti član društva organizatorja s plačano modro kartico ZUTS za tekočo sezono
demonstrator ne more biti obenem tudi vodja tečaja
vse finančne obveznosti oz. terjatve nastale z organizacijo tečaja gredo preko Smučarske zveze Slovenije in preko
prijavitelja kadrovskega tečaja (društva oz. OO ZUTS)
tečajniki, ki pristopajo na višjo stopnjo od U1 morajo imeti poravnano modro kartico ZUTS za tekočo sezono
kot priloga prijavnici priložiti potrdilo o uveljavljanju možnosti pristopa na višjo stopnja po pravilniku in seznamu
SZS
na redni izpit lahko pristopijo zgolj udeleženci tečaja v okrilju iste OO ZUTS v istem terminu
popravni izpit se opravlja zgolj za popravnih izpitih in ne na rednih izpitih drugih OO ZUTS
obvezno literaturo, ki jo določi strokovni svet ZUTS za posamezno smučarsko sezono prejme vsak udeleženec
tečaja ne glede na to, da ima katerokoli knjigo,literaturo že od prej (nakup v lastni režiji), seveda je izključujoče
dejstvo, da če določeno literaturo prejme na nižji stopnji usposabljanj ali na usposabljanju drugih komisij, ki to
literaturo zahtevajo, ni zahtevana obvezna literatura. Tečajnik mora na tečaju obvezno imeti pri sebi vso literaturo.
Da pa se izognemo nasprotovanju jim ponudimo, da jim lahko za literaturo, ki so jo kupili v lastni režiji v pisarni
ZUTS (za skoraj vso literaturo je založnik SZS-ZUTS) ob predložitvi računa povrnemo denar. S tem bomo tudi
pripeljali vodje tečajev do zaključka, da vso literaturo tudi že vračunajo v kotizacijo, kajti po pregledu objave
njihovih razpisov sem ugotovil, da knjige zaračunavajo naknadno in potem se tudi udeleženci med seboj posojajo
knjige oz. poslužujejo drugih možnosti, ki jim jih sistem omogoča.
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 48 :
»V letošnji smučarski sezoni je bilo na podlagi oddane dokumentacije o organizaciji kadrovskih tečajev (dnevniki
dela) v pisarno ZUTS Slovenije s strani strokovne službe ugotovljeno veliko nepravilnosti zato na podlagi poročila
sekretariat ZUTS Slovenije zahteva pred nadaljnjim postopkom pisno obrazložitev odgovorne osebe kadrovskega
tečaja v organizaciji osnovne organizacije ZUTS Slovenije. Pisni odgovor je potrebno oddati v pisni obliki na naslov
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZUTS Slovenije, sekretariat ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000
LJUBLJANA do 23. junija 2008. Sprejmejo se tudi zgoraj navedeni dodatni predlogi za organizacijo oz. potek
kadrovskih tečajev«.
Add. 9.
----------

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik ZUTS Slovenije obvestil člane ZUTS Slovenije, da bo zaradi
nerealiziranega programa dela komisije za smučanje prostega sloga v smučarski sezoni 2007/08 uvedel postopek
za zamenjavo vodje komisije g. Primoža Grabnarja.
Po kratki in vsebinsko bogati predstavitvi problema je predsednik predal besedo g. Primožu Grabnarju, kateri je
orisal probleme, ki se vrstijo že nekaj časa (neurejenost snežnih parkov in njihov status pri nas, slabi vremenski
in snežni pogoji, prosti čas demonstratorjev za vodenje programov usposabljanja, pomanjkanje informacij…).
Ob vsem navedenem se je strinjal z načinom zamenjave s strani predsednika ter poudaril, da bi v prihodnje še
rad sodeloval pri delu komisije za smučanje prostega sloga v prihodnje.
V diskusiji, ki je sledila in v kateri so bili udeleženi vsi člani sekretariata se je sprejel naslednji sklep:
Sklep št. :48
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog predsednika ZUTS Slovenije g. Lešnik
Blaža, da se g. Primož Grabnar razreši s funkcije vodje komisije za smučanje prostega sloga pri ZUTS
Slovenije, ter, da se v skladu z protokolom ki velja izbere novega«.
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Add. 10.
---------Predsednik je pod to točko dal besedo g. Matiji Segnarju, ki je članom sekretariata ZUTS Slovenije obrazložil, da se na
podlagi prejete prošnje uredi status članstva OO SK GORNJA RADGONA in PZ UTS GORNJA RADGONA, ker vodijo
tako eno kot drugo isti odgovorni. Predlagal je, da se pod omenjeno OO ZUTS Slovenije vodi samo Smučarski klub Gornja
Radgona.
Sklep: 49
»PZ UTS GORNJA RADGONA ni več član ZUTS Slovenije. Vse pristojnosti, obveznosti in pravice, ki jih ureja
Statut ZUTS Slovenija se prenesejo na SK Gornja Radgona, Čremošnikova 6, 9250 GORNJA RADGONA.«
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.
7. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri
V Ljubljani, 27. maja 2008
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN
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