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 torek, 7. maja 2012 ob 17. 00 uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Matija Stegnar, Zdravko Križaj, Brane Miklavčič, Marko
Bleiweis, dr. Janez Pustovrh, Aleksej Kuzmin, dr. Rado Pišot, Aleš Špan, Tomislav Omejec, Jure
Gmajnar, Miha Gmajnar
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandi Murovec, Zvone Petek, Ivan Gruden, Franc Rojko, Miha Grilj,
Boštjan Božič, Miha Verdnik, Uroš Martinšek
Dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled zapisnika 10. redne seje Sekretariata ZUTS (Matija STEGANAR);
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Blaž LEŠNIK);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2012/13 (vodje komisij – alpsko smučanje
in podkomisija za smučanje izven urejenih smučišč, deskanje na snegu, teka na smučeh in NHT,
smučanje prostega sloga, telemark smučanje, za mednarodno sodelovanje);
Poročilo komisije – Državna izpitna komisija ZUTS Slovenije v sezoni 2012/13 (Miha
GMAJNAR);
Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2012/13 (Uroš MARTINŠEK);
Analiza delovanja regij v smučarski sezoni 2012/13 (vodje regij);
Potrditev nostrifikacijske komisije ZUTS Slovenije (Blaž LEŠNIK);
Predlog sprememb v članstvu sekretariata ZUTS Slovenije;
Priprave na zbor delegatov – 15. junij 2013 (Blaž LEŠNIK);
Razno.

4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko
Add. 1
Matija Stegnar poda poročilo - pregled zapisnika 10. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije. ter doda, da
so sklepi predhodne seje realizirani ali pa so v fazi realizacije.
Na podlagi predlaganega predsednik poda v potrditev zapisnika 10. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 10. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v smučarski sezoni
2012/13 času med 9. sejo in 10. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu
poteka nemoteno.
Kot vsebinsko pomembno pa je izpostavil:
•
•

Po dolgih letih je bil v sodelovanju z alpskimi disciplinami izveden tudi tečaj za pridobitev U3 za
aktualne in bivše člane A reprezentanc.
V mesecu oktobru smo uspešno realizirali licenčni seminar za Vodje tečajev usposabljanja, člane
Državne izpitne komisije, člane demonstratorskih vrst in mentorje na praksi, ki hkrati
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•

•

•

•

•

predstavlja uvod in pripravo na smučarsko sezono iz organizacijskega vidika. Na Mariborskem
Pohorju je bilo prisotnih preko 130 udeležencev. Na predsezonskem ISIA seminarju Komisije za
alpsko smučanje je bilo na Krvavcu (4. 12. 2012) preko 230 udeležencev, na posezonskem ISIA
seminarju na Arehu pa preko 160 udeležencev. Posezonski ISIA seminar komisije za Deskanje na
snegu je bil organiziran 23. in 24. marca 2013 na ledeniku Dachstein, seminar komisije za Prosti
slog pa na Kaprunu. Seminarjev za pridobitev licenc IVSI in ZUTS, ki potekajo v okviru štirih
regij (CEN; ZAH; VZH in NPR) ter v domeni OO-ZUTS Slovenije je bilo v pretekli sezoni preko
50, zaradi zbiranja podatkov iz posameznih OO-ZUTS pa bo točnejše število znano kasneje.
ZUTS Slovenije je nosilec 34 programov usposabljanja na področju smučarskega športa, ki so
potrjeni s strani Strokovnega sveta za šport pri vladi RS. Zadnja dva potrjena programa
usposabljanja sta Vodnik smučanja po neorganizranem prostoru in Učitelj alpskega smučanja za
učenje mlajših otrok, v proceduri pa je še program Nordijsko krpljanje.
V zadnjih letih je bil narejen velik premik v komunikaciji med Osnovnimi organizacijami (OOZUTS) v štirih regijah (CEN, VZH, ZAH in NPR) in pisarno ZUTS. V prihodnje želimo v tem
pogledu narediti še več sodelovanja in povezanosti. V ta namen smo v pretekli sezoni imeli več
regijskih sestankov (Rakek, Koper; Celje,…), kjer je prišlo do neposredne izmenjave mnenj in
pomembnih predlogov za boljše delovanje regij kot tudi ZUTS-a kot celote. V sezoni 2012/13 je
imel ZUTS Slovenije preko 3300 članov – imetnikov Modre kartice – ZUTS 12/13. Slednje
pomeni, da po številu članov celotne SZS krepko presegamo polovico in ostajamo največje
športno strokovno združenje v slovenskem prostoru.
Naša prizadevanja so usmerjena v pridobivanje sponzorskih sredstev za lažje in kvalitetnejše
delovanje vseh komisij ZUTS-a. Iz omenjenih sredstev so bile finančno podprte priprave vseh
komisij, ki delujejo v okviru ZUTS Slovenije, pa tudi izdaja strokovne smučarske literature in
drugi stroški, povezani s strokovnim delom. V jesenskih mesecih so potekala še zadnja
usklajevanja s sponzorji in opremljevalci. V sezoni 2012/13 je sodelovanje z ZUTS Slovenije
potrdilo 27 poslovnih partnerjev, ki so preko 6 demonstratorskih vrst prisotni z 46 blagovnimi
znamkami. S strani ZUTS Slovenije je bilo v pretekli sezoni opremljenih 68 demonstratorjev in
članov vodstva ZUTS Slovenije.
Izmed uradnih promocijskih akcij ZUTS Slovenije lahko izpostavimo organizacijo 21.
Tradicionalnega teniškega turnirja dvojic, ki je v mesecu septembru potekal v Ljubljani (Kleče;
prisotnih 70 udeležencev turnirja in piknika) in organizacijo Državnega prvenstva kadrov ZUTS
Slovenije v alpskem smučanju, deskanju na snegu in telemarku (Maribor, 7. 2. 2013; 320
udeležencev). Naši demonstratorji so bili pred in ob začetku smučarske sezone veliko prisotni kot
svetovalci v prodajalnah Intersport (Ljubljana, Maribor, Kranj…), kar zadeva ostale
promocijske akcije pa lahko izpostavimo zelo uspešno izveden Intersportov demo dan (16. 2.
2013) na smučišču Areh in Svetovni dan snega na Krvavcu (20. 1. 2013), ki ga je žal pokvarilo
slabo vreme.
Že nekaj let imamo tudi članstvo v tehnični komisiji svetovnega združenja ISIA. V času od 17. do
22. marca 2013 smo v sodelovanju s Fakulteto za šport na Rogli uspešno organizirali tudi 1.
mednarodno akademijo učiteljev smučanja.

Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3.
POROČILA O DELU KOMISIJ V SMUČARSKI SEZONI 2012/13:
1. KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
2. KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
3. KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
4. KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
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5. KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN NHT
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
6. KOMISIJA ZA SMUČARSKE SKOKE IN NK
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
7. PODKOMISIJA ZA SMUČANJE IZVEN ORGANIZIRANEGA SMUČARSKEGA PROSTORA
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
Po poročanju je o delu komisij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni je 2012/13 je predsednik odprl
razpravo na poročilo o delu.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko poročilo o delu sprejme in potrdi s čimer so se
soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročila komisij ZUTS Slovenije za sezono 2012/13«.
Add. 4.
Miha Gmajnar – vodja DIK ZUTS Slovenije poda poročilo o delu DIK v smučarski sezoni 2012/2013.
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
Po poročanju je o delu DIK v smučarski sezoni je 2012/13 je predsednik odprl razpravo na poročilo o
delu.
Ker vprašan ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko poročilo o delu sprejme in potrdi s čimer so se
soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročilo vodje DIK ZUTS Slovenije za sezono 2011/12«.
Add. 5.
Ker gospoda Uroša Martinška na seji sekretariata ni bilo prisotnega (svoj izostanek je opravičil) se bo
Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2012/13 obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS
Slovenije.
Add. 6.
Pod 6. točko dnevnega reda - Analiza delovanja regij v smučarski sezoni 2012/13 je predsednik pozval
vodje regij, da v strnjeni obliki podajo svoj pogleda na minilo sezono;
Aleksej Kuzmin – vodja vzhodne regije
Vodja vzhodne regije je izpostavil predvsem težave pri razporejanju demonstratorjev na kadrovske
tečaje ob vrhuncu sezone (predvsem božično novoletni termin). Sezono ocenjuje kot uspešno, pohvalno pa
se je izrazil na račun organizacije kadrovskih tečajev tistih OO ZUTS Slovenije, ki združujejo tečaje.
Zdravko Križaj – vodja zahodne regije
Sestanka regije pred pričetkom smučarske sezone 2012/13 ni bilo – zaradi majhnosti oziroma malega
števila OO ZUTS Slovenije, ki so vključene v to regijo. Licenčni seminarji so potekali kot je to določeno z
normativi ter, da je bil seznanjen z vsemi poteki izpeljave seminarjev. V prihodne želi imeti tudi več
informacij z strani dejavnosti ostalih komisij ZUTS Slovenije. Ob koncu pa se je pohvalno izrazil z
sodelovanjem šol smučanja ter pohvalil komunikacijo z pisarno ZUTS Slovenije.
dr. Rado Pišot – vodja NPR
Sestanek pred pričetkom sezone na nivoju OO ZUTS NPR je bil organiziran, prav tako pa je v pripravi
organizacija sestanka regije po koncu sezone. Kot je poudaril število tečaje iz leta v leto narašča –
predvsem tečaji z udeležbo tuje govorečih udeležencev (predvsem Italijanov), kakovost izpeljave
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predvsem praktičnega dela pa bi bila lahko za odtenek na višjem nivoju (predvsem je to vidno pri
uspešnosti na praktičnem izpitu). Uspešnosti sezone pa se imamo zahvaliti tudi snežnim razmeram
Tomi Omejec – vodja centralne regije
Tako kot je specifika te regije raznolika – veliko OO ZUTS in veliko območje je raznolika tudi težnja po
organizacije sestankov oziroma druženju. V sled naštetega je tudi komunikacija potekala predvsem po
telefonu oziroma e- mailih. Licenčni seminarji in kadrovski tečaji v organizaciji klubov, društev centralne
regije so bili na zavidljivem nivoju (mnoge OO ZUTS Slovenije imajo v svojih vrstah tudi zaposlene)
razen tečaj v organizaciji ŠRD TACEN, ki je bil organiziran pod vodstvom g. Rodoška. V bodoče tečaj ne
bo več organiziran na način kot je bil, ampak ga je potrebno umestiti tja kamor pripada (geografsko – vzh
regija).
Izpostavil je tudi problem centralne regije – predvsem v božično novoletnem času (problem predstavlja
malo število razpoložljivih demonstratorjev in veliko število prijavljenih kadrovskih tečajev).
Ob koncu poročil je predsednik ZUTS Slovenije izpostavil dejstvo, da je potrebno sistematično obdelat
podatke o tem kar se je dogajalo na področju licenčnih seminarjih in kadrovskih tečajih v posameznih
regijah in vsi so se strinjali, da bodo vodje regij do 1. junija 2013 vodje regij podali vsebinsko poročilo o
realizaciji kadrovskih tečajev in licenčnih seminarjev.
Add. 7.
Zardi vse večjega števila vlog za nostrifikacijo oz. priznanje strokovne usposobljenosti, ki so si jo učitelji
smučanja pridobili v drugih državah je predsednik ZUTS Slovenije predlagal, da se na nivoju ZUTS
Slovenije ustanovi komisija, ki bo pregledala vloge in jih nato predlagala v potrditev na strokovni svet in
nato sekretariatu ZUTS Slovenije:
V sestavo komisije so bili predlagani:
g. Murovec Sandi, g. Miha Gmajnar, dr. Janez Pustovrh. Glede na pojavnost smučanja oz. panoge tudi
vodja komisije.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sestave komisije sprejme in potrdi s
čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog sestave nostrifikacijske komisije v sestavi Sandi
Murovec, g. Miha Gmajnar, dr. Janez Pustovrh. Glede na pojavnost smučanja oz. panoge tudi vodja
komisije«.
Add. 8.
Zaradi odhoda na druge delavne naloge Mihe Verdnik vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije in člana
sekretariata ZUTS Slovenije – postal je vodja moških ekip alpskih disciplin je predsednik ZUTS Slovenije
na njegovo mesto predlagal Miho Gmajnarja – vodja DIK pri ZUTS Slovenije.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sprejme in potrdi s čimer so se soglasno
strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog, da zaradi drugih neodložljivih obvez postane
vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije namesto Mihe Verdnika vodja DIK Miha Gmajnar«.
Prav tako je zaradi drugih delavnih obveznosti vodje komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije
Boštjana Božiča na to mesto predlagal Tomaža Šegulo.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sprejme in potrdi s čimer so se soglasno
strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog, da zaradi drugih neodložljivih obvez postane
vodja komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije namesto Boštjana Božiča Tomaž Šegula«.
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Add. 9.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da se bo zbor
delegatov ZUT Slovenije sklical 15. junija 2013.
Z namenom prevetritve načina podeljevanja nagrad ZUTS Slovenije je bila pozvana komisija (s sklepom
je bila že imenovana v letu 2008) v sestavi Uroš Martinšek, Franc Rojko, dr. Rado Pišot, da pripravi
predlog kriterijev (poleg naj 100) za osnovne organizacije ZUTS Slovenije, ki tudi drugače (na ostalih
področjih dela in poslanstva ZUTS Slovenije – organizacije seminarjev, tečajev… odstopajo od
povprečja).
Add. 10.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 11. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
11. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.05 uri
V Ljubljani, 29. maj 2013
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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