Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
1. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 20. april 2010 ob 17. 30 uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, Uroš Martinšek, dr. Janez Pustovrh, Matija
Stegnar, Boštjan Čač, dr. Rado Pišot, Zdravko Križaj, Miha Gmajnar, Miha Verdnik, Aleksej Kuzmin,
Aleš Špan, dr. Milan Žvan, Franc Rojko, Jure Gmajnar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituiranje sekretariata ZUTS Slovenije za novo mandatno obdobje 2010 – 2014;
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Potrditev vodij komisij ZUTS Slovenije;
Razpisi odprtih izborov za člane demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije (Miha Verdnik);
Priprave na INTERSKI 2011 (Milan Žvan, Miha Verdnik);
Potrditev načina delovanja Državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za mandatno obdobje
2010/2014;
Predlog sprememb Poslovnika o delu ZUTS Slovenije (Franc Rojko);
Priprave na redni letni zbor delegatov maj 2010 (Blaž Lešnik);
Razno.

Add. 1.
---------Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata v mandatnem obdobju 2010/14, ki so bili
potrjeni na zboru delegatov.
Na predlog predsednika g. Gruden poda poročilo - o delu ZUTS v času med 12. in 13. redno sejo
sekretariata ZUTS Slovenije prejšnjega mandata in 1. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije v novem
mandatu, ter doda , da so vsi sklepi sekretariata ZUTS realizirani.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 13. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Po potrditvi zapisnika je g. predsednik predlagal, da se pristopi kar k 2. točki dnevnega reda.
Add. 2
---------Ob tej točki je predsednik poudaril, da so na 1. sejo bili poleg članov povabljeni tudi vsi vodje panožnih
komisij ZUTS Slovenije in da bo praksa vabljenja vodij komisi potekala tudi v naprej.
Po predstavitvi v kateri je uvodoma pozdravil vse prisotne nato pa predstavil finančno shemo delovanja
ZUTS Slovenije, ter delitev finančnih sredstev po komisijah – toliko kolikor bo članov določene komisije
vloženega toliko ga bodo ga bodo lahko tudi porabile.
Prav tako je naprosil prisotne – predvsem vodje komisij, če se katera komisija že dogovarja z
potencialnimi poslovnimi partnerji sponzorji opremljevalci, naj ga o tem obvestijo, da se o sinhronem
nastopu dogovorijo in uskladijo.
ZUTS DEMO SKI POOL naj bi deloval v prihodnje tako, da bi ZUTS Slovenije imel glavnega sponzorja,
ter sponzorje komisij.
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Prav tako je v dogovarjanju z smučarskimi centri, ki so izrazili interes poslovnega sodelovanja v
prihodnje in, da je fazi priprave cenik DEMO SKI POOL - a, ki bo v veljavi v prihajajoči smučarski
sezoni – predvidoma naj bi bil predstavljen na prihodnji seji sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 3.
--------------------------Dr Blaž Lešnik – predsednik ZUTS Slovenije je članom sekretariata ZUTS Slovenije za vodje komisij
ZUTS Slovenije za mandatno obdobje 2010 – 2014 predlagal za:
Vodja komisije za alpsko smučanje – Boštjan Božič
Vodja komisije za deskanje na snegu – Jure Gmajnar
Vodja komisije za tek na smučeh in NHT – dr. Janez Pustovrh
Vodja komisije za smučanje prostega sloga – Aleš Špan
Vodja komisije za telemark smučanje – Boštjan Čač
Vodja podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč – Marko Bleiweis
Člani sekretariata ZUTS Slovenije so soglasno – brez diskusije sprejeli sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije za vodje komisij ZUTS Slovenije v mandatnem obdobju 2010 – 2014
potrjuje za:
vodjo komisije za alpsko smučanje – Boštjana Božiča,
vodjo komisije za deskanje na snegu – Jureta Gmajnarja,
vodjo komisije za tek na smučeh in NHT – dr. Janeza Pustovrha,
vodjo komisije za smučanje prostega sloga – Aleša Špana,
vodjo komisije za telemark smučanje – Boštjana Čača,
vodjo podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč – Marka Bleiweisa.«
Add. 4.
---------KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
V imenu komisije za alpsko smučanje vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije g. Miha Verdnik predstavi
članom sekretariata ZUTS Slovenije osnutek razpisa odprtih izborov za člane demonstratorske vrste
komisije za alpsko smučanje.
Poudari, da so Odprti izbori demonstratorskih vrst razpisani v skladu s Pravilnikom o izborih
demonstratorskih vrst in so organizirani vsaka štiri leta in potekajo pred izbrano komisijo članov
Državne izpitne komisije. Sestavljeni so iz naslednjih treh vsebinskih sklopov:
1. SKLOP (Kaprun; sobota, 8. maj 2010):
ELEMENTI SLOVENSKE NACIONALNE ŠOLE SMUČANJA:
 ZAČETNE OBLIKE SMUČANJA;
 NADALJEVALNE IN TEKMOVALNE OBLIKE SMUČANJA;
 DOPOLNILNE OBLIKE SMUČANJA;
Za uvrstitev v ožji izbor morajo kandidati v okviru tega sklopa doseči vsaj 60% možnih točk.
2. SKLOP (Kaprun; nedelja, 9. maj 2010):
 TEKMOVANJE V VELESLALOMU
Za uvrstitev v ožji izbor morajo kandidati v okviru tega sklopa doseči vsaj 60% možnih točk.
3. SKLOP (Kaprun; sobota in nedelja, 8. in 9. maj 2010)
Tretji sklop izborov predstavljajo individualne predstavitve teoretičnih prispevkov kandidatov.
Predstavitve morajo potekati v ustrezni obliki (power point prezentacije), dolge pa so največ 10 minut.
Kandidati si sami izberejo temo predstavitve, na izbiro pa je naslednjih pet področij:
 NOVOSTI V NACIONALNI ŠOLI SMUČANJA
 PREDLOG VSEBINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB PROGRAMOV
USPOSABLJANJA
 NOVOSTI PRI ORGANIZACIJI TRENINGA TEHNIKE TEKMOVALCEV
 PREDLOG SPREMEMB PRI OCENJEVANJU KANDIDATOV NA TEČAJIH
USPOSABLJANJA
 PROSTA IZBIRA TEME
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Za uvrstitev v ožji izbor morajo kandidati v okviru tega sklopa doseči vsaj 60% možnih točk.
OMEJITVE GLEDE UPORABE OPREME:
Smuči, ki jih kandidati lahko uporabljajo na izborih, morajo biti pri moških daljše od 170 cm, pri dekletih
pa daljše od 165 cm.
KONČNI IZBOR ČLANOV DEMONSTRATORSKE VRSTE
Končni vrsti red uvrščenih kandidatov bo narejen na osnovi seštevka ocen vseh treh sklopov ocenjevanja.
Vsak sklop ocenjevanja bo ovrednoten enakovredno. Rezultati bodo znani najkasneje 7 dni po zaključku
izborov oziroma do 30. maja 2010, kriteriji za končno število demonstratorjev v izobraževalni skupini pa
so:
- uvrstitev kandidata glede na seštevek ocen vseh sklopov ocenjevanja,
- potrebe regijskega vodje za izvedbo aktivnosti v regiji,
- potrebe za izvedbo aktivnosti ZUTS.
Končno število članov demonstratorske vrste bo glede na kvaliteto celotne skupine kandidatov med 9 in
16, parcialni delež teh po regijah pa bo predvidoma sledeč:
- Centralna regija:
2 do 4 demonstratorji,
- Gorenjska regija:
2 do 4 demonstratorji,
- Štajerska regija:
4 do 6 demonstratorjev,
- Primorska regija:
1 do 2 demonstratorja.
Kandidati, ki na izborih ne bodo uvrščeni v demonstratorsko vrsto, bodo glede na rezultate izborov imeli
možnost sodelovati v novo oblikovani promocijski vrsti ZUTS Slovenije. Predvideno število promocijske
vrste bo odvisno od števila demonstratorjev, težnje pa se gibljejo okrog potrebe po 10 do 15 članih.
KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
V imenu komisije za deskanje na snegu vodja komisije g. Jure Gmajnar predstavi članom sekretariata
ZUTS Slovenije osnutek razpisa odprtih izborov za člane demonstratorske vrste komisije za deskanje na
snegu.
Odprti izbori demonstratorskih vrst bodo razpisani v skladu s Pravilnikom o izborih demonstratorskih
vrst organizirani vsaka štiri leta in potekajo pred izbrano komisijo članov Državne izpitne komisije.
Sestavljeni so iz naslednjih dveh vsebinskih sklopov:
1. SKLOP (Krvavec; nedelja, 2. maj 2010):
ELEMENTI SLOVENSKE ŠOLE DESKANJA NA SNEGU
Za uvrstitev v ožji izbor morajo kandidati v okviru tega sklopa doseči vsaj 70% možnih točk.
2. SKLOP (Ljubljana; ponedeljek, 17. maj 2010)
Tretji sklop izborov predstavljajo individualne predstavitve teoretičnih prispevkov kandidatov.
Predstavitve morajo potekati v ustrezni obliki (power point prezentacije), dolge pa so najmanj 10 minut in
ne več kot 20 minut. Kandidati v svoji predstavitvi objasnijo svoj pogled na naslednji tematiki:
•

PREDLOG VSEBINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB PROGRAMOV
USPOSABLJANJA

•

PREDLOG SPREMEMB PRI OCENJEVANJU KANDIDATOV NA TEČAJIH
USPOSABLJANJA

Za uvrstitev v ožji izbor morajo kandidati v okviru tega sklopa doseči vsaj 70% možnih točk.
KONČNI IZBOR ČLANOV DEMONSTRATORSKE VRSTEKončni vrsti red uvrščenih kandidatov bo
narejen na osnovi seštevka ocen obeh sklopov ocenjevanja. Vsak sklop ocenjevanja bo ovrednoten
enakovredno. Rezultati bodo znani najkasneje 7 dni po zaključku izborov oziroma do 30. maja 2010,
kriteriji za končno število demonstratorjev v izobraževalni skupini pa so:
•

uvrstitev kandidata glede na seštevek ocen obeh sklopov ocenjevanja
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•

potrebe za izvedbo aktivnosti ZUTS.

Končno število članov demonstratorske vrste ne bo večje od 8. Kandidati, ki niso bili člani
demonstratorske vrste v sezoni 2009/10 pridobijo status demonstratorja pripravnika.
KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
V imenu komisije za telemark smučanje vodja komisije g. Boštjan Čač predstavi članom sekretariata
ZUTS Slovenije osnutek razpisa odprtih izborov za člane demonstratorske vrste komisije za telemark
smučanje.
Izbor članov demonstratorske vrste Komisije za telemark smučanje bo potekal v nedeljo, 1. maja 2010 na
Krvavcu. Zbor kandidatov je ob 9.00 na plaži.
Vsebine izborov :
a) obvladanje tehnike šole smučanja;
b) ocena nastopa pred vrsto (nenapovedan element)
c) ocena sposobnosti prilagajanja smučanja skupini (»enostavnejše formacije«)
d) Pogovor s kandidatom o viziji delovanja v Demo teamu
KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
Aleš Špan – vodja komisije za smučanje prostega sloga je člane sekretariata obvestil, da so se zaradi
ugodnih snežnih razmer – in strinjanjem predsednika ZUTS Slovenije in članov strokovnega sveta ZUTS
Slovenije odprti izbori za člane demonstratorske vrte komisije za smučanje prostega sloga že izpeljali.
Demo izbori so potekali v Kranjski gori konec meseca marca, kjer smo postavili na podlagi izborov
demonstratorsko vrsto za sezono 2010/2011. Za člane demonstratorske vrste komisije za smučanje
prostega skloga v smučarski sezoni predlaga:
Primoža Grabnara, Andraža Jančarja, Urha Bulca, Bora Vošnjaka in Nino Bednarik.
KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN NHT
O načinu izpeljave izborov demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh in NHT za prihajajoče
obdobje bo dr. Janez Pustovrh člane strokovnega sveta ZUTS Slovenije in sekretariata ZUTS Slovenije
obvestil na prihodnji seji sekretariata ZUTS.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagane osnutke razpisov odprtih izborov
demonstratorskih vrst komisije za alpsko smučanje, deskanje na snegu in telemark smučanje in način
izpeljave izborov demonstratorske vrste za tek na smučeh in NHT. Prav tako potrjuje člane
demonstratorske vrste komisije za smučanje prostega sloga za smučarsko sezono 2010/11 Primoža
Grabnara, Andraža Jančarja, Urha Bulca, Bora Vošnjaka in Nino Bednarik«
Add. 5.
----------Dr.Milan Žvan – vodja mednarodnega sodelovanja je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da
priprave na INTERSKI 2011, ki bo v avstrijskem zimsko športnem središču St. Anton od 15. do 23.
januarja 2011 potekajo namotoma, ter da je vodja kot pisarna ZUTS Slovenije v stalnem kontaktu z
organizatorji.
O vsebinskem pristopu naše delegacije in sodelovanju na kongresu pa se bo dogovoril z predsednikom
ZUTS Slovenije in člane strokovnega sveta v prihajajočih pomladnih mesecih.
Add. 6.
----------Na pričetku je g. Miha Gmajnar – vodja državne izpitne komisije ZUTS Slovenije predstavil osnutek
postopka pridobitve statusa člana državne izpitne komisije pri ZUTS Slovenije.
Pred dokončnim izborom članov Državne izpitne komisije, ki bo imela osnovo v Pravilniku o državni
izpitni komisiji pri ZUTS Slovenije opravil razgovore z kandidati – okostje komisije naj bi na podlagi
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potreb sestavljali člani vrste, ki je bila aktualna v preteklem mandatu. Na naslednji seji bo predlagal
dokončno poimensko sestavo komisije.
Prav tako je izpostavil, da bo v sodelovanju z vodjo pravne komisije sestavil predlog sprememb Pravilnika
o državni izpitni komisije, katere naj bi se na podlagi predhodnih usklajevanj spremenilo na zboru
delegatov ZUTS Slovenije.
Add. 7.
----------Pri tej toči dnevnega reda je predsednik ZUTS Slovenije izpostavil, da bo potrebno – na podlagi potrditve
njegovega programa na volilni seji zbora delegatov ZUTS Slovenije, ki je bila 23. marca 2010 pri 20. členu
Poslovnika o delu ZUTS Slovenije kot člane sekretariata ZUTS Slovenije dodati – pripisati še člana z
glasovalno pravico:
Predstavnik sponzorjev – g. Zvone Petek
Predstavnik najštevilčnejše OO ZUTS Slovenije – g. Robert Bauman.
Na podlagi predstavljenega se zadolži pravno službo ZUTS Slovenije, da pravočasno pripravi spremembe,
katere se bodo potrjevale na prihodnjem zboru delegatov ZUTS Slovenije.
Sklep :
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog o načinu spremembe 20. člena poslovnika o
delu ZUTS Slovenije«.
Add. 8.
---------V zvezi z določitvijo datuma izvedbe rednega zbora delegatov ZUTS Slovenije je predsednik predlagal
prisotnim članom sekretariata, da naj bi se zbor organiziral v mesecu juniju 2010.
Vsem prisotnim je tudi predstavil predlagani dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Razprava na poročila;
Program dela ZUTS Slovenije za sezono 2010/2011;
Spremembe aktov ZUTS Slovenije:
¾ Poslovnik o delu ZUTS Slovenije,
¾ Pravilnik od delovanju DIK,
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije;
Razno.
¾ Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj
smučanja v Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«,

Add. 8.
---------Predsednik je ob pričetku točke razno pozval prisotne, če želi pod točko razno še kdo besedo.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 1. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
1.seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.45 uri
V Ljubljani, 4. maj 2010
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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