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12. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek, 6. junija 2013 ob 17. 00 uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Matija Stegnar, Zdravko Križaj, dr. Janez Pustovrh, Aleksej
Kuzmin, Miha Gmajnar, Miha Grilj, Šegula Tomaž, Ivan Gruden, Uroš Martinšek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandi Murovec, Zvone Petek, Franc Rojko, Boštjan Božič, Miha Verdnik,
Brane Miklavčič, Marko Bleiweis, dr. Rado Pišot, Aleš Špan, Tomislav Omejec, Jure Gmajnar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregled zapisnika 11. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2012/13 (Blaž LEŠNIK);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2012/13 (vodja komisije za mednarodno
sodelovanje, vodja združenja šol smučanja);
Programi dela komisij za sezono 2013/14 (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);
Potrditev članov demonstratorskih vrst vseh komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono
2013/14 (vodje komisij – alpsko smučanje in podkomisija za smučanje izven urejenih smučišč,
deskanje na snegu, teka na smučeh in NHT, smučanje prostega sloga, telemark smučanje);
Potrditev članov državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2013/14 (vodja
DIK v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
Potrditev članov strokovnega sveta ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2012/13 (vodja
strokovnega sveta ZUTS Slovenije v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
Imenovanje komisije za podeljevanje nagrad ZUTS Slovenije;
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (Franci
ROJKO);
Priprave na zbor delegatov – 20. junij 2013 (Blaž LEŠNIK);
Razno.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 11. 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 11. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 11. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 10. sejo in 11.
sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno. V
nadaljevanju je članom sekretariata predstavil poročilo o delu v pretekli smučarski sezoni 2012/13.
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Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je najštevilčnejše športno strokovno
združenje v slovenskem prostoru, saj v svojih vrstah združuje preko 3300 aktivnih učiteljev in trenerjev
različnih smučarskih panog. Ustanovljeno je bilo že leta 1936, že vrsto let pa deluje v okviru Smučarske
zveze Slovenije. Skozi čas se je naše delovanje razširilo na sedem komisij, ki predstavljajo različne
pojavne oblike smučanja - alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh in NHT, telemark
smučanje, smučanje prostega sloga, smučarske skoke in biatlon. K širši in učinkovitejši promociji
smučarskega športa si prizadevamo na različne načine. Velik poudarek dajemo različnim promocijskim
projektom in drugim akcijam, s katerimi skušamo smučarski šport ljudem približati s pomočjo zabavnih
smučarskih dogodkov, koristnih nasvetov slovenskih demonstratorjev, predstavitvami skupinskega
smučanja in tudi drugače. Z uvajanjem posodobljenih programov usposabljanja želimo k organiziranemu
učenju smučanja vzpodbuditi prav vse - najmlajše v obliki povezovanja z vrtci, nekoliko večje pa s šolami
in drugimi vzgojno izobraževalnimi inštitucijami. Veliko več informacij v zvezi z našim delovanjem si
lahko v sliki in besedi ogledate preko naslednje spletne povezave:
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/DEMO_TEAM_PREDSTAVITVENA_MAPA_2013_stisnjen
a.pdf
Kot je razvidno iz naše predstavitve, se v korist smučarskega športa trudimo v vseh pogledih. Zato smo v
pretekli smučarski sezoni 2012/13 bili deležni naslednjih pomembnejših mejnikov.
Glavni mejniki delovanja ZUTS Slovenije v sezoni 2012/13:
1.
Kadrovski tečaji, izpiti in licenčni seminarji
Organizacija in izvedba tečajev usposabljanja ostaja naše osnovno poslanstvo. Pri tečajih usposabljanja
U1 in U2 smo dvignili raven organizacije kot tudi strokovnega dela. Izvedba praktičnega in teoretičnega
dela tečajev usposabljanja je potekala v skladu s sprejetimi normativi v Pravilniku. Še vedno je bilo kar
nekaj težav pri posredovanju teoretičnih znanj in pri opravljanju prakse. Smučanje je v pretežni meri
prostočasovna dejavnost. Zato ima večina ljudi možnost smučati le še med vikendi. Pri organizaciji
tečajev usposabljanja smo zato v drugem delu sezone OO-ZUTS ponudili možnost opcijskega
organiziranja tečajev U1 in U2 med vikendi. V pretekli smučarski sezoni je bilo v okviru ZUTS Slovenije
realiziranih skupno 66 tečajev usposabljanja. Na tečajih za pridobitev strokovnih nazivov U1, U2, U3,
Trener in Trener PRO je bilo 491 udeležencev, kar je precej več v primerjavi z lanskim letom. Glede na
dolgo in s snegom obilno zimo je kar nekaj tečajev potekalo še v mesecu maju, kar pomeni, da število
tečajev in tečajnikov še ni dokončno. Po dolgih letih je bil v sodelovanju z alpskimi disciplinami izveden
tudi tečaj za pridobitev U3 za aktualne in bivše člane A reprezentanc. K dvigu kakovosti dela na tečajih
usposabljanja je zagotovo prispevala tudi uvedba novega načina preverjanja teoretičnega in praktičnega
znanja kandidatov. Izpiti so že drugo sezono potekali v obliki regijskih izpitov (Alpsko smučanje: 8
teoretični izpitov in 13 praktičnih izpitov), ki smo jih v pretekli sezoni izvajali v naših dveh partnerskih
centrih (Pohorje in Krvavec). Uvedba t.im. regijskih izpitov se je pokazala kot velik korak k večji
objektivnosti ocenjevanja, na drugi strani pa je organizacija in izvedba tečajev usposabljanja resnejša,
kar konec koncev potrjuje tudi boljša uspešnost na izpitih v primerjavi sezonama 2010/11 in 2011/12.
Izpiti ostalih komisij so potekali v okviru zaključka izvedbe tečajev usposabljanja, skupno pa je bilo 16
preverjanj teoretičnega in praktičnega znanja kandidatov.
Sistem licenciranja se je v preteklih letih dobro prijel predvsem pri učiteljih smučanja (licenca ZUTS: U13, licenca IVSI: U2-3 in licenca ISIA: U3), ki skladno z zakonodajo (ZVsmuč) na naših smučiščih brez
licence ne smejo delovati. V letošnji sezoni je licenco za delo v tekoči sezoni pridobilo skoraj 2000 učiteljev
in trenerjev. Temeljni cilj vzpostavitve licenciranja je preprečevanje dela tistim, ki za to nimajo ustrezne
usposobljenosti, s tem pa tudi brez licence za tekočo sezono. Naj hkrati poudarimo, da se je z letom 2012
izteklo prehodno obdobje za pridobitev usposobljenosti Trener oz. Trener PRO vsem, ki le tega še niso
naredili.
Organizirali smo več licenčnih seminarjev za trenerje različnih disciplin v okviru SZS. Med temi so bili v
pretekli sezoni najbolje obiskani posezonski seminar za trenerje alpskega smučanja v Mariboru in
seminarji za Trenerje smučarskih skokov. 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 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;
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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.
2.
Uveljavljanje (novo)potrjenih programov usposabljanja pri Strokovnemu svetu Vlade RS v
prakso
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. Z uveljavljanjem novih programov v prakso želimo hkrati ponuditi
tudi nove možnosti za delo strokovnih kadrov iz naših OO v praksi. Elemente šole smučanja (alpsko
smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh,…) želimo v še večji meri približati različnim kategorijam
učencev. Pri tem moramo upoštevati predvsem njihove temeljne interese in možnosti za ukvarjanje s
katerim od načinov smučanja. Že nekaj let so prizadevamo, da z različnimi skupinami na terenu delajo
izključno strokovno usposobljeni in licencirani učitelji smučanja.
3.
Komunikacija z OO-ZUTS v okviru 4 regij in članstvo ZUTS Slovenije
V zadnjih letih je bil narejen velik premik v komunikaciji med Osnovnimi organizacijami (OO-ZUTS) 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.
4.
Sodelovanje ZUTS Slovenije z ostalimi disciplinami na SZS
Program dela ZUTS Slovenije je vezan na uresničevanje 10-ih temeljnih ciljev za mandatno obdobje 20102014. Najpomembnejši cilj našega dela je usmerjen v strokovno delo tako na ravni tekmovalnega
smučanja, kot tudi na najširši rekreativni ravni (šole smučanja v turističnih središčih) in tudi v šolskemu
športu (povezanost z vrtci, šolami…). Ob vzpodbujanju razvoja uveljavljenih in novodobnih načinov
smučanja si želimo še več tesnejšega sodelovanja z ostalimi disciplinami na SZS. Na področju
tekmovalnega smučanja smo v začetku sezone 12/13 v sodelovanju z Alpskimi disciplinami z našimi
demonstratorji bili prisotni na skupnemu treningu na ledeniku Mölltal. V ospredju so bile vsebine
treninga tehnike smučanja, načini postavljanja glede na novosti in omejitve nove opreme in druga
tematika, ki je pomembna pred začetkom tekmovalnega obdobja. Z izvedbo ocenjevanja elementov
tehnike je bil na eni strani narejen prvi korak k uradnemu ovrednotenju tehničnega znanja vseh prisotnih
tekmovalcev, na drugi strani pa smo s pomočjo znanstvenega pristopa ovrednotili tudi veljavnost ocen
vseh prisotnih ocenjevalcev (člani DIK in trenerji). Zaradi pomembnosti obvladanja tehnike smučanja si
bomo še naprej prizadevali k izboljšanju stika članov vseh demonstratorskih vrst z različnimi
tekmovalnimi selekcijami. Uporabnost znanj med različnimi disciplinami (npr. alpsko smučanje in tek na
smučeh) se je pokazala tudi pri treningu reprezentanc v smučarskem teku, ki so del treninga drsenja in
različnih sprememb smeri na snegu obdelali s pomočjo demonstratorja alpskega smučanja.
5.
Sponzorji in opremljevalci demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije v sezoni 2012/13
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.
6.
Priprave demonstratorskih vrst in članov DIK pri ZUTS Slovenije
V preteklem obdobju je opazen premik navzgor v kvaliteti dela članov demonstratorskih vrst vseh
komisij. Prepoznavnost in cenjenost slovenske šole želimo izkoristiti tudi v mednarodnem prostoru.
Usmerjenost v strokovno delo demonstratorjev smo poskušali nadgraditi z implementacijo novih metod,
načinov in sredstev dela z različnimi kategorijami učencev. Posebni del priprav je temeljil tudi na
vsebinah dela s tekmovalci različnih kategorij. Priprave demonstratorskih vrst so potekale v jesenskem
obdobju (Alpsko smučanje – Kaprun in Krvavec, Deskanje na snegu – Dachstein in Karpun, Prosti slog –
Kaprun, Tek na smučeh – Pokljuka…) in so bile v okviru vseh komisij v celoti finančno podprte. Vsebine
priprav vseh demonstratorskih vrst so bile usmerjene v novosti in delo v novi smučarski sezoni, potekale
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pa so tudi v navezi s člani Državne izpitne komisije. Temeljni cilj delovanja DIK je objektiven in poenoten
način izvedbe ocenjevanj na kadrovskih izpitih. V tem pogledu želimo tudi nadaljevati, ocenjevalni
komisiji pa dopuščati avtonomnost znotraj ZUTS Slovenije.
7.
Promocijske in druge uradne akcije ZUTS Slovenije
Z racionalizacijo prej deljenih vrst na SLO DEMO TEAM in SLO PROMO TEAM komisije za alpsko
smučanje smo z vstopom v smučarsko sezono 2012/13 delovanje obeh ekip strnili v enotno
IZOBRAŽEVALNO PROMOCIJSKO VRSTO. Ob pomoči legende Bojana Križaja, Petre Majdič in
drugih znanih osebnosti smo v pretekli sezoni bili veliko prisotni v različnih medijih (TV SLO; Gremo na
smuči, Migaj raje z nami, Dobro jutro Slovenije,…/POP TV; Vizita, 24 ur,…/ revije in časopisi…drugo).
Porast pojavnosti v medijih je opazen tudi v okviru Komisije za prosti slog, deskanje na snegu, tek na
smučeh, nordijske hoje in telemarka. V pretekli sezoni smo posodobili tudi uradno spletno stran ZUTS
Slovenije (www.zuts.si), pri promociji pa se poslužujemo tudi uporabe socialnih omrežij. Tako imamo od
začetka sezone odprto tudi uradno facebook stran, ki nosi ime DEMO TEAM SLOVENIA. Zanimanje za
naše spletne strani, število ogledov in objav narašča.
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.
8.
Sodelovanje s partnerskimi centri ZUTS Slovenije
Dogajanja v zvezi s popusti pri nakupu smučarskih vozovnic za učitelje smučanja so bila v povezavi z
Združenjem slovenskih žičničarjev (ZSŽ) in Združenjem gorskih centrov (ZGC) zelo burna. Več o tem je
zapisano v odprtem pismu Slovenskim žičničarjem (iz leta 2011) preko spletne povezave:
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/Odprto_pismo_ZUTS_Slovenije_-_ZGCS_in_ZSZ.pdf
Zato smo v pretekli smučarski sezoni sodelovali le z dvema partnerskima centroma, ki licenciranim
učiteljem smučanja zagotavljata visoke popuste pri nakupu dnevnih smučarskih vozovnic (ŠC Pohorje:
ISIA -50%, IVSI – 30%, ZUTS-20% in RTC Krvavec: ISIA -40%, IVSI – 30%, ZUTS 20%).
9.
Sodelovanje z drugimi institucijami
Sodelovanje z različnimi institucijami ostaja pomemben del našega delovanja. V tem pogledu sodita med
najpomembnejše Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za šport, ter Pedagoške fakultete v Mariboru,
Ljubljani in Kopru, Inštitut Jožef Štefan, Center za rehabilitacijo Soča, Zveza slepih in slabovidnih
Slovenije, Prometni inšpektorat pri Ministrstvu za promet in smučarski centri, Inšpektorat za šport v
sodelovanju s Tržnim inšpektoratom, Gospodarsko interesno združenje (GIZ) in Center za poslovno
usposabljanje (CPU), Ministrstvo za gospodarstvo in mnoge druge institucije, ki so tako ali drugače
povezane z našim delom.
10.
Črpanje sredstev ESS in Fundacije za šport
Pri kandidaturi za subvencije naših programov usposabljanj in seminarjev smo si tudi v pretekli sezoni
pomagali s sistematičnim črpanjem sredstev iz skladov ESS. Zaradi omejitev možnosti črpanja omenjenih
sredstev le za deficitarne športne panoge smo s pomočjo sredstev ESS lahko v pretekli sezoni izvedli le
tečaje za naziv Trener PRO deskanja na snegu, Smučarski vodnik, U2 telemark smučanja, U3 teka na
smučeh, U1 prostega sloga in Trener C smučarskih skokov. S pomočjo skladov ESS je bil izveden tudi
licenčni seminar za strokovne kadre smučarskih skokov. V pretekli sezoni smo kandidirali tudi za
sredstva Fundacije za šport, s pomočjo katerih bo olajšana izdaja strokovne literature s področja
smučanja prostega sloga in telemarka.
11.
Smučarska literatura
Kot vsako leto je ob začetku smučarske sezone 2012/13 izšel Informator 12/13 v katerem so zbrani vsi
podatki, ki jih vsi, ki smo kakorkoli povezani z delovanjem ZUTS Slovenije potrebujemo za lažjo in boljšo
medsebojno komunikacijo. Ponovno, že tretjič se je zgodil ponatis univerzitetnega učbenika Naše smučine
in knjižice z naslovom Sklopi storitev Slovenske nacionalne šole alpskega smučanja v nakladi 2000
izvodov. V zaključni fazi je tudi priprava video materiala in strokovne knjige Komisije za smučanje
prostega sloga. V pripravi je tudi scenarij za snemanje novega promocijsko-edukativnega video materiala
SLO DEMO TEAM-a Komisije za alpsko smučanje.
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12.
Mednarodno sodelovanje
Na področju mednarodnega sodelovanja še ostajamo pomemben sogovornik na sestankih Evropske
komisije za regulacijo poklica Učitelj smučanja. V tujini se trudimo za boljši položaj in možnosti dela
naših učiteljev smučanja. Zato bomo na podlagi analize sezone preučili možnost priključitve ZUTS
Slovenije k združenju FEMPS in s tem omogočili lažjo pridobitev dovoljenj za učenje smučanja v
nekaterih državah EU (Francija, Italija, Avstrija…). Doseči želimo tudi večjo odprtost in interes tujih šol
smučanja za sodelovanje z našimi učitelji smučanja, ki so nosilci naših licenc (ISIA in IVSI). Že nekaj let
ohranjamo tudi določene popuste pri nakupih kart na tujih smučiščih. Aktivno se udeležujemo tudi
različnih mednarodnih sestankov in kongresov. 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. Glede na dejstvo, da je leto
2015, se postopoma intenzivirajo tudi priprave na INTERSKI kongres v Argentini.
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
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 poročilo predsednika ZUTS Slovenije za sezono 2012/13«.
Add. 3.
POROČILA O DELU KOMISIJ V SMUČARSKI SEZONI 2012/13:
1. KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE:
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
2. ŠOLE SMUČANJA SLOVENIJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
Na predlog Matije Stegnarja sekretarja ZUTS Slovenije sekretariata ZUTS Slovenije sprejme naslednji
sklep:
»Šoli smučanja Kanin se na podlagi izrednega dogodka – ne obratovanje krožne kabinske žičnice prizna
dobropis v višine 170,00 EUR, kot plačilo članarine za smučarsko sezono 2012/13.«
3. POROČILO O DELU VZHODNE REGIJE ZUTS SLOVENIJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
4. POROČILO O DELU ZAHODNE REGIJE ZUTS SLOVENIJE
(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.
Matija Stegnar je kot dopolnitev na poročilo Alekseja Kuzmina – vodja VZH regije ZUTS Slovenije pri
problematiki urejanja dokumentacije in posledično zaključka tečaja (prejemanja diplom tečajnikov
organizatorja tečaja SK BRANIK) izpostavil težak položaj te OO ZUTS Slovenije ter poudaril, da je bilo s
strani ZUT Slovenije vloženo obilo truda in da obilo, če ne skoraj vse »krivde« pri vsem tem leži zaradi
neodzivnosti kontaktnih in odgovornih pri SK Branik.
Ker dodatnih 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.
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PROGRAMI O DELU KOMISIJ ZA SMUČARSKO SEZONO 2013/14:
1.
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
(program o delu je priloga zapisnika)
2.
KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
(program o delu je priloga zapisnika)
3.
KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
(program o delu je priloga zapisnika)
4.
KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
(program o delu je priloga zapisnika)
Na podlagi posredovanja programa komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono je 2013/14 je
predsednik odprl razpravo na poročilo o delu. Pri tem je izpostavil, da se programe dela komisij ZUTS
Slovenije katera niso bila obravnavana na 12. Seji sekretariata obravnava na naslednji seji sekretariata
ZUTS Slovenije.
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 predstavljene programe komisij ZUTS Slovenije za sezono
2013/14«.
Ob koncu točke dnevnega reda se je predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik v imenu celotnega ZUTS
Slovenije zahvalil dr. Janezu Pustovrhu dolgoletnemu vodji komisije za tek na smučeh, NHT in NRR za
vse trud, ki ga je vlagal v delo na področju nordijskega smučanja.
Nato se je na člane sekretariata ZUTS Slovenije obrnil s predlogom in prošnjo, da se dr. Janezu
Pustovrhu podeli naziv Učitelj NHT 2.
Predlog in prošnja temelji na tem, da je dr. Pustovrh strokovno podkovan in obvladajo
vsebine, zahtevane za pridobitev naziva Učitelj NHT 2 ter je hkrati k programu usposabljanja
dodal veliko znanja in vsebin, ki so posledično vodile v pridobitvi pooblastila s strani Strokovnega
sveta RS za šport za izvajanje navedenega programa, ter program kasneje tudi praktično izvedel.
Na podlagi prošnje je predsednik odprl razpravo na predstavljen predlog.
Ker so se vsi člani soglasno strinjali z predlogom je predsednik podal v sprejem naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog dodelitve naziva Učitelj NHT 2 dr. Janezu
Pustovrhu.«

Add. 5.
Predlog sestave demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12.
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
Vodja komisije:
Tomaž Šegula
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za alpsko smučanje
1. Metka Lavrič
2. Mojca Krajnčič
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3. Lana Grandovec
4. Tomaž Hribar
5. Iztok Zajc
6. Matic Macuh
7. Uroš Šemrov
8. Aleš Valenti
9. Nejc Jeraša
10. Jaš Korsič
11. Vid Baruca

KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
Jure Gmajnar
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za deskanje na snegu
1.
Miha Andoljšek
2.
Teo Ivančič
3.
Doroteja Muhič
4.
Luka Dasovič
5.
Marina Pribošič
6.
Miha Loboda
7.
Klemen Gorenc
KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH
•
Vodja komisije:
Mirko VEROVŠEK
•
Strokovna sodelavca:
Dr. Janez PUSTOVRH
Jure Gantar
•
Tek na smučeh:
Vodja podkomisije: Maja BENEDIČIČ
Gregor GRAD
Jure ČEBAŠEK
Petra MAJDIČ
Robert KERŠTAJN
•
Nordijsko hojo:
Vodja podkomisije: Friderik LIKAVEC
Tomaž ZADNIKAR
Gregor GRAD
Petra MAJDIČ
Maja BENEDIČIČ
Tadeja BRANKOVIČ LIKOZAR
•
Nordijsko rolkanje in rolanje:
Vodja podkomisije: Aleš GROS
KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
Miha Grilj
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za telemark smučanje
1.
Robert Aleš
2.
Urban Simčič
3.
Miha Grilj
4.
David Primožič
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog sestave demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije za
smučarsko sezono 2013/14.«
Add. 7.
Predlog sestave državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2013/14.
ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZUTS SLOVENIJE
ALPSKO SMUČANJE
1.
Miha Gmajnar – vodja DIK
2.
Boštjan Božič
3.
Boštjan Jeraša
4.
Zdravko Križaj
5.
Aleksej Kuzmin
6.
dr. Blaž Lešnik
7.
Tomislav Omejec
8.
dr. Rado Pišot
9.
Luka Sekula
10.
Miha Verdnik
11.
Jure Vreček
12.
dr. Milan Žvan
13.
Aleš Močnik
14.
Uroš Martinšek
15.
Tomaž Šegula
16.
Oskar Žohar (FŠ)
17.
Stojan Puhalj (PEF MB)
18.
Bojan Šturm (PEF KP)
DESKANJE NA SNEGU
1.
Andrej Černe
2.
Doroteja Muhič
3.
dr. Boris Sila
4.
Jure Gmajnar
TEK NA SMUČEH
1. Marko Gracer
2. dr. Bojan Jošt
3. Nevenka Beba Omerzu
4. dr. Janez Pustovrh
5. Mirko Verovšek
6. Gregor Grad
7. Robert Kerštajn

NORDIJSKA HOJA IN TEK
1. dr. Janez Pustovrh
2. Mirko Verovšek
3. Friderik Likavec
4. Nevenka Beba Omerzu
5. Gregor Grad
6. Robert Kerštajn
7. Dr. Bojan Jošt
8. Marko Gracer
NORDIJSKO ROLKANJE IN ROLANJE
1.
dr. Janez Pustovrh
2.
Mirko Verovšek
4.
Nevenka Beba Omerzu
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5.
6.
7.
8.
9.

Gregor Grad
Robert Kerštajn
Dr. Bojan Jošt
Marko Gracer
Aleš Gros

PROSTI SLOG
1.
dr. Blaž Lešnik
2.
Aleš Špan
3.
Primož Grabnar
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog sestave DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZUTS Slovenije
za smučarsko sezono 2013/14«.
Add. 8.
Predsednik strokovnega sveta ZUTS Slovenije je v nadaljevanju članom sekretariata ZUTS Slovenije
predlagal v potrditev člane strokovnega sveta ZUTS Slovenije (seznam so dobili kot gradivo k seji)
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE *
1.
Miha Gmajnar
vodja SS-ZUTS in DIK
2.
Tomaž Šegula
vodja Komisije za alpsko smučanje
3.
Sandi Murovec
vodja mednarodnega sodelovanja
4.
Tomislav Omejec
vodja centralne regije
5.
Zdravko Križaj
vodja gorenjske regije
6.
Ali Kuzmin
vodja štajerske regije
7.
Rado Pišot
vodja primorske regije
8.
Blaž Lešnik
predstavnik Fakultete za šport
10.
Uroš Martinšek
vodja šol smučanja članic ZUTS
***11. Luka Sekula
član razvojne skupine
***12. Uroš Zupan
član razvojne skupine
***13. Tomaž Šegula
član razvojne skupine
***14. Marko Bleiweis
vodja podkomisije za smučanje po neorganiziranem smučarskem
prostoru
***15. Milan Žvan
glavni svetovalec vodje SS-ZUTS
***OPOMBA: so pridruženi člani Strokovnega sveta in so na sestanke vabljeni glede na obravnavano
tematiko in potrebe delovanja SS-ZUTS!
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje člane strokovnega sveta komisije za alpsko smučanje
ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2013/14. Članstvo v strokovnem svetu ZUTS Slovenije s strani
ostalih komisij pa se bo obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 9.
V nadaljevanju g. Franc Rojko člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da je v času med obema
zboroma delegatov so na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo deset (7) prošenj, s strani društev,
klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Športno društvo DR7, Slovenj Gradec;
Športno društvo MAREDO ŠPORT, Ljubljana;
Športno društvo SMUČKO, Slovenske Konjice;
Športno društvo JECOM ŠPORT, Cerklje na Gorenjskem;
Smučarski klub TRIGLAV Kranj, Kranj;
Nordijsko društvo RATEČE – PLANICA, Rateče;
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7.

Športno društvo VUČKO, Vrhnika.

Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog za včlanitev:
1.
Športno društvo DR7, Slovenj Gradec;
2.
Športno društvo MAREDO ŠPORT, Ljubljana;
3.
Športno društvo SMUČKO, Slovenske Konjice;
4.
Športno društvo JECOM ŠPORT, Cerklje na Gorenjskem;
5.
Smučarski klub TRIGLAV Kranj, Kranj;
6.
Nordijsko društvo RATEČE – PLANICA, Rateče;
7.
Športno društvo VUČKO, Vrhnika.
kot OO v ZUTS Slovenije«

Add. 10.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov v četrtek, 20. junija 2013, ob 17. uri.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1.
Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
2.
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
3.
Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
4.
Razprava na poročila;
5.
Program dela ZUTS Slovenije za sezono 2013/2014;
6.
Članstvo v sekretariatu ZUTS Slovenije:
•
združitev članstva vodje SS ZUTS Slovenije in vodje DIK,
•
»črtanje funkcije« člana sekretariata predstavnik sponzorjev,
7.
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije;
8.
Razno:
•
Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v
Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela.
Sklep št.
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog dnevnega reda in sestave delovnega predsedstva
Zbora delegatov ZUTS Slovenije v četrtek, 20. junija 2013, s pričetkom ob 17. uri.«
Add. 11.
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.
12. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.25 uri
V Ljubljani, 28. junij 2013
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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