Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
13. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek, 22. oktobra 2013 ob 17. 00 uri v sejni
sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Zdravko Križaj, Aleksej Kuzmin, Miha Gmajnar, Miha Grilj,
Ivan Gruden, Franc Rojko, Tomislav Omejec, dr. Rado Pišot, Brane Miklavčič, Mirko Verovšek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandi Murovec, Zvone Petek, Marko Bleiweis, Aleš Špan, Jure Gmajnar,
Uroš Martinšek, Matija Stegnar, Šegula Tomaž
Dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled zapisnika 12. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju (Blaž LEŠNIK);
Terminski, količinski in vsebinski načrt priprav demonstratorskih vrst za smučarsko sezono
2013/14 (vodje komisij);
Načrt delovanja ZUTS Slovenije po regijah (vodje regij);
Potrditev cenika ZUTS Slovenije za sezono 2013/14 (Matija STEGNAR);
Razno.

4.
5.
6.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko.
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 12. 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 12. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 12. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 12. sejo in 13.
sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
V nadaljevanju je izpostavil naslednje dogodke ali aktivnosti, ki so zaznamovali čas poletni oziroma
jesenski čas dela ZUTS Slovenije:
1. Dne 20. junija 2013 se je v prostorih SZS izpeljal redni Zbor delegatov - predlagane vsebine
poročila in program delovanja ZUTS Slovenije so delegati potrdili oziroma so se strinjali z
predlaganimi vsebinami;
2. V poletnem časi se je vodila intenzivna komunikacija in usklajevanje sponzorji opremljevalci
ZUTS Slovenije tako, da so vsi člani demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije (53) opremljeni in
imajo optimalne pogoje za realizacijo programov;
3. Z veseljem je poudaril, da so vsi sponzorji podaljšali poslovno razmerje z ZUTS Slovenije ter, da
se obeta podpis tudi novih pogodb (NKBM, ENCICO);
4. V Velenju se je v organizaciji SK Velenje organiziral tradicionalni teniški turnir ZUTS Slovenije,
ki je bil zelo dobro obiskan. Ob tej priliki se je zahvalil organizatorjem ter si zaželel, da bi v
prihodnje bilo takih dogodkov še več;
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5. Priprave na smučarsko sezono so v zaključni fazi, prav tako modificiranje oziroma prilagajanje
programov usposabljanja (vodje komisij)). V si programi bodo tudi objavljeni na naši spletni
strani;
6. V prvi polovici meseca oktobra je bil v Ljubljani (FŠ) organiziran seminar za pridobitev licenc
vodij kadrovskih tečajev, mentorjev na programih usposabljanja….. katerega se je na naše veliko
veselje udeležilo cca 150 udeležencev. Seminar je v celoti bil financiran s strani ESS.
7. Prav tako smo aktivno vpeti v mednarodno sodelovanje:
V prihajajočem mesecu bo na našo pobudo organiziran sestanek z predsednikom italijanske smučarske
zveze gospodom Flaviom Rodo katerega namen je urediti status učitelj in trenerjev smučanja v Italiji.
Prav tako je člane sekretariata obvestil, da se je v prvi polovici meseca septembra delegacija ZUTS
Slovenije udeležila generalne skupščine INTERSKIJA, ISIA, IVSI IN IVSS, ki je potekal v Ushuai –
Argentina
8. Člen sekretariata je tudi obvestil (kar je bilo razvidno tudi iz medijev) o odstopu predsednika SZS
Primoža Ulage, kar pa naj na delovanje ZUTS Slovenije nima posebnega vpliva.
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.
Add. 3.
V nadaljevanju so vodje komisij članom sekretariata predstavili terminski, količinski in vsebinski načrt
priprav demonstratorskih vrst za smučarsko sezono 2013/14:
Komisija za alpsko smučanje:
8.11. - 10.11.2013 smučišče Moeltal. Rezervni termin 14.11. - 16.11. 2013 smučišče Moeltal.
Rezervni termin je postavljen v primeru slabega vremena v prvem terminu ter v primeru, da do tega
termina ne prispe uradna oprema za sezono 2013/14.
Količinski plan:
Predvidoma 3 smučarski dnevi na omenjenem smučišču.
Vsebinski načrt priprav:
En dan bo namenjen slikanju za potrebe direktorja ZUTS ter snemanju elementov šole smučanja. Dva
dneva bosta namenjena usklajevanju znotraj ekipe s poudarkom na demonstraciji ter metodiki učenja
smučanja.
Vabljeni na priprave:
Blaž Lešnik, Miha Gmajnar, Tomaž Šegula, izobraževalna vrsta v sezoni 2013/14 (11 članov) + Katja
Jazbec, Jure Lekič, Žan Pušnik, Klemen Konrad (zunanji povabljenci po predlogu vodje komisije za
alpsko smučanje)
Komisija za smučanje prostega sloga:
1.
3-4 dni november (datum bo postavljen odvisno od pogojev) na enem od avstrijskih ledenikov ) –
planiran tretji ali četrti teden v novembra
2.
3-4-dni december (datum bo postavljen glede na odprtost smučišč v SLO in poligonov) – planiran
treji ali četrti teden v decembra
Komisija za deskanje na snegu
NOVEMBER
•
Priprave komisije za deskanje - demonstratorska vrsta in DIK (predvideni termin 14.12.2012) – 1
dan.
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•
•

Licenčni seminarji (predsezonski seminarji)
Tečaji usposabljanja

DECEMBER
•
Licenčni seminarji (predsezonski seminarji)
•
Tečaji usposabljanja
JANUAR
•
Tečaji usposabljanja
•
DP – tekma kadrov ZUTS (predvideni termin 8.2.2013).
FEBRUAR
•
Razpis kadrovskega tečaja za naziv Učitelj 3. stopnje in TRENER PRO (ESS) deskanja
•
Posezonski ISIA seminar
Komisija za tek na smučeh, nordijsko hojo in nordijsko rolkanje in rolkanje:
Nordijski del, je razdeljen na tri podkomisije, za katere smo si v letošnji sezoni zadali naslednje naloge:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

TEK NA SMUČEH
december, predelava programa in fotografiranje za demo vrsto
december, uvod v sezono z demo vrsto (predvideno 14.12.2013 – Pokljuka/Ljubljana)
izpeljava licenčnih seminarjev v decembru in januarju (glede na vremenske pogoje)
izpeljava najmanj enega seminarja U1 (december/januar)
izpeljava seminarja U2 (ES - februar )
izpeljava seminarja za trenerje (ES – marec)
marec, zaključek sezone z demo vrsto (predvideno na Rogli)
ostale akcije v sodelovanju z ZUTS

2.
•
•
•
•
•
•

NORDIJSKA HOJA IN TEK
marec 2014, predelava programa in fotografiranje za demo vrsto
sodelovanje z Dnevnikom in dan z demo vrsto NHT
izpeljava najmanj dveh seminarja U1
izpeljava seminarja U2
priprava gradiva in izpeljava seminarja za U3
ostale akcije v sodelovanju z ZUTS

3.
•

NORDIJSKO ROLKANJE IN ROLANJE
Izpeljava seminarja U1 in U2 ter formiranje demo vrste (marec/april 2014)

4.

do 15. 12. 2013 priprava gradiv programov usposabljanja za vse komisije

Add. 4.
Načrt delovanja ZUTS Slovenije po regijah (vodje regij);
Terminski načrt dela v centralni regiji ZUTS za sezono 2013/14
Centralna regija ZUTS »zajema« tako osnovne organizacije (OO) s sedežem v Ljubljani z okolico
(Domžale, Kamnik, Medvode) kot tudi osnovne organizacije s sedeži v Trebnjem, Novem mestu, Krškem
in okolici navedenih mest. Kot pomočnik in neke vrste kontaktna oseba za osnovne organizacije
dolenjskega območja je bil dogovorno pristojen Borut Pevc iz Krškega. Iz Centralne regije praviloma
izhaja večje število OO (7-8), ki imajo prijavljenih več kot en kadrovski tečaj. Iz osnovnih organizacij
centralne regije izhajajo štirje demonstratorji Tomaž Hribar, Iztok Zajc, Meta Lavrič in Lana
Grandovec. V pretekli sezoni je bilo največ usklajevanj potrebnih pri zagotavljanju strokovnega kadra v
najbolj obremenjenih terminih licenčnih seminarjev v mesecu decembru in kadrovskih tečajih med
božičnimi prazniki. Prav tako je bilo potrebnih nekaj intervencij pri usklajevanju pričakovanih
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standardov na kadrovskih tečajih s strani vodij tečajev oz. demonstratorjev. Glede na odzive iz
evalvacijskih vprašalnikov so bile težave ustrezno rešene.
V prihajajoči smučarski sezoni 2013/14 bo na podlagi dogovorov sekretariata ZUTS iz konca prejšnje
sezone in na podlagi spoznanj iz zgoraj omenjenih posredovanj več pozornosti usmerjeno k doslednemu
spoštovanju predvidenih standardov za izpeljavo licenčnih seminarjev in kadrovskih tečajev. V skladu s
pravili ZUTS in poudarki usposabljanja nosilcev usposabljanj z dne 12. 10.2013 bom poskušal izboljšati
doslednost nosilcev usposabljanj za pridobitev licenc in vodij kadrovskih tečajev.
Na predsezonskem seminarju bo izveden sestanek z demonstratorji, ki izhajajo iz centralne regije, ter
predvidoma usklajevalni sestanek z ostalimi vodji regije.
V sredini meseca novembra bo izveden usklajevalni sestanek osnovnih organizacij centralne regije. Na
sestanek bodo poleg predstavnikov OO povabljeni tudi predstavniki vodstva ZUTS in demonstratorji iz
centralne regije.
Odvisno od vremenskih razmer bo predvidoma do 14.1.2014 izveden strokovni seminar centralne regije za
pridobitev licenc IVSI.
Intenzivno sodelovanje in usklajevanje se ponovno pričakuje v obdobjih zgoščenih prijav kadrovskih
tečajev in licenčnih seminarjev.
V skladu z dogovorom se bo skozi sezono ažurno vodila evidenca parametrov, ki bodo omogočali izdelavo
analize ob koncu smučarske sezone.
Kot vodja centralne regije se bom v okviru možnosti udeleževal sej sekretariata, priprav demonstratorke
vrste, ter usposabljanj ZUTS. Z osnovnimi organizacijami, ki bodo organizirale kadrovske tečaje oz.
izvajal mentorske prakse bomo dogovorili način obveščanja, pomoči in preglednosti realizacije
pričakovanih in predpisanih standardov.

Terminski načrt dela v vzhodni regiji ZUTS za sezono 2013/14
V sezoni 2013/2014 bomo vodja regije in regijski demonstratorji vseh komisij v ZUTS Slovenija - VZH
regija izvedli in se udeležili naslednjih aktivnosti:
November:
Predsezonski seminar za SD Snežak (Moelltal; 23.11.2013).
December:
ISIA pred sezonski seminar.
Razporeditev tečajev izobraževanja U1 in U2 po OO ZUTS.
Regijski sestanek (Velenje; 5.12.2013).
Razporeditev demonstratorjev na tečaje izobraževanja U1 in U2 po OO ZUTS.
Usklajevanje terminov tečajev izobraževanja U1 in U2 z ostalimi regijami.
Organiziranje in vodenje tečajev izobraževanja za alpsko smučanje, deskanje na snegu, hojo in
teke na smučeh,…
Sprotno spremljanje in dogovarjanje z vodji OO ZUTS v vezi licenčnih seminarjev.
Organiziranje in vodenje regijskega licenčnega seminarja.
Organiziranje in vodenje OO CŠOD licenčnega seminarja.
Januar:
Organiziranje in vodenje tečajev izobraževanja za alpsko smučanje, deskanje na snegu, hojo in
teke na smučeh,…
Sprotno spremljanje in dogovarjanje z vodji OO ZUTS v vezi licenčnih seminarjev.
Organiziranje in vodenje regijskega licenčnega seminarja.
Pregled poteka mentorskih praks.
Februar:
Organiziranje in vodenje tečajev izobraževanja za alpsko smučanje, deskanje na snegu, hojo in
teke na smučeh,…
Sprotno spremljanje in dogovarjanje z vodji OO ZUTS v vezi licenčnih seminarjev.
Organiziranje in vodenje regijskega licenčnega seminarja.
Pregled poteka mentorskih praks.
Tekma kadrov.
Marec:
Organiziranje in vodenje tečajev izobraževanja za alpsko smučanje, deskanje na snegu, hojo in
teke na smučeh,…
Pregled poteka mentorskih praks.
Regijski »demo dan«.
April:
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Junij:
-

Pregled poteka mentorskih praks.
ISIA posezonski seminar.
Priprava poročila o poteku sezone.
Zbor delegatov.

Terminski načrt dela v Notranjsko Primorski regije ZUTS za sezono 2013/14
Program dela NPR v prihajajoči sezoni bo temeljil na osnovnih dejavnostih spodbujanja kakovostnega
dela učiteljev alpskega smučanja vseh stopenj s poudarkom na organizaciji kadrovskih tečajev, licenčnih
seminarjev, medsebojnih srečanj in izmenjav izkušenj. Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos
organizirali predsezonsko in posezonsko srečanje predsednikov Osnovnih Organizaciji NPR ZUTS, kjer
se bomo pogovorili o izvedljivosti predvidenih programskih aktivnosti ter po zaključeni sezoni kritično
premislili izvedeno.
Poseben poudarek bi želeli v letošnjem letu usmeriti v izobraževanje – izvedbo kadrovskih tečajev v tistih
sredinah NPR jer obstaja pomanjkanje kadrov in je interes za poučevanje smučanja velik. Organizirali
bomo tudi regijski licenčni seminar, ki bo na voljo vsem OO ki se samostojno ne bodo odločale za izvedbo
tovrstnega strokovnega spopolnjevanja. Posebej bi želeli po vzoru preteklih let organizirati tudi licenčni
seminar za tiste učitelje alpskega smučanja in profesorje športne vzgoje, ki poučujejo smučanje v
osnovnih in srednjih šolah, na športnih dnevih in v šolah v naravi.
Iz vrst učiteljev alpskega smučanja NPR izhajata dva člana demonstratorske vrste – Vid Baruca in Uroš
Šemrov, ki sta tesno vključena v delo Demo vrste Slovenije. Predvidevamo, da bo njihovo vključevanje
potekalo nemoteno tudi v letošnjem letu ter, da se bo v obdobju do novih izborov v ta namen evidentiral še
kateri kandidat.
V okviru NPR smo deležni organizacije kadrovskih tečajev tudi za tuje državljane pretežno oz. skorajda
izključno za italijanske državljane. V ta namen bomo v letošnjem letu poskusili opredeliti kriterije za
kakovostno, organizacijsko in strokovno skladno ter nemoteno izvedbo kadrovskih tečajev za tujce, ki
posredno pomembno prispevajo k uveljavljanju slovenske alpske šole smučanja v EU.
V mesecu novembru bo v okviru OO NPR ZUTS organiziranih več smučarskih sejmov s ponudbo
rabljene in nove smučarske opreme. V okviru teh bomo tudi poskušali promovirati vlogo in pomen učenja
alpskega smučanja najmlajših in spodbudili zanimanje za alpsko smučanje v širšem okolju.
Kot predsednik NPR in član sekretariata ZUTS se bom še naprej zavzemal za kakovostno delo učiteljev s
prioriteto kompetenc poučevanja in prenosa znanja na najmlajše ter osveščanje odraslih za ta šport.
Posebej nišno področje, ki se odpira in ga moramo strokovno še podkrepiti pa postaja smučanje
posameznikov s posebnimi potrebami ter smučanje starejših.
Terminski načrt dela v Zahodni regiji ZUTS za sezono 2013/14
11 OSNOVNIH ORGANIZACIJ - ZAH. REGIJA
8 ČLANIC ZDRUŽENJA SMUČARSKIH ŠOL SLOVENIJE
- Sestanek – obisk pred smučarsko sezono OO ZUTS nov. 2013
- pregled prijav tečajev usposabljanja za U1 in U2 in delegiranje demonstratorjev dec. 2013
- koordinacija demonstratorjev in vodij vrst (U3) na licenčnih seminarjih posameznih OO ali regije dec.
2013 in jan. 2014
- koordinacija in nadzor licenčnih seminarjev smučarskih šol članic združenja dec. 2013 in jan. 2014
- nadzor nad izvajanjem prakse kandidatov kadrovskih tečajev U1 , U2
sezona 2013/2014
- reševanje problematike poučevanja v smučarskih šolah , tečajih (licence) sezona 2013/2014
- sodelovanje z ostalimi regijami pri združevanju razpisanih tečajev U1 , U2 sezona 2013/2014
- ohranjanje in izboljševanje sodelovanja z ostalimi komisijami preko sezone
Vstopamo v zadnjo sezono za katero ima mandat sedanje vodstvo. Program dela sledi kontinuiteti in
načinu na osnovi štiriletnega programa. Naša naloga bo programe in dejavnosti izvesti na najvišji možni
strokovni in organizacijski ravni , kljub splošni situaciji v družbi. S tem se bomo na najboljši možni
način predstavili za nov mandat.
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Add. 5.
Predsednik je v nadaljevanju člane sekretariata ZUTS Slovenije članom sekretariata predlagal v
potrditev CENIK ZUTS SLOVENIJE ZA SEZONO 2013/2014 (seznam so dobili kot gradivo k seji)
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje cenik ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2013/14«.
Add. 6.
Add. 6/1
V nadaljevanju seje je Ivan Gruden – Vodja referata ZUTS Slovenije člane sekretariata ZUTS Slovenije
obvestil o kršitvah organizacije kadrovskega tečaja za tuje govoreče, ki jih je OO ZUTS , Športno društvo
VITAS – Koper organiziralo za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj alpskega smučanja 1 od
14.07 do 20.07. 2013 in Učitelj alpskega smučanje 1 in 2 od 11.10. 2013 (teoretična predavanja) in od
13.10. do 18.10.2013 (praktični del).
Na podlagi predstavitve kršitev je predsednik odprl razpravo na predstavljene kršitve.
Na podlagi konstruktivno izmenjanih mnenj članov sekretariata je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije bo v primeru kakršne koli kršitve Pravilnika o organizaciji in poteku
programov usposabljanja in načina organizacije in izvedbe tečajev usposabljanja za tujce (sprejeti in
potrjeni na 10. redni seji sekretariata ZUTS Slovenije 10. oktobra 2012) na podlagi določil 11. člena
Pravilnika o organizaciji in poteku programov usposabljanja organizatorju Športnemu društvu VITAS –
Koper, zavrnil prijavo organizacije tečaje usposabljanja.«
Add. 6/2
Zaradi opravičene odsotnosti vodje mednarodnega sodelovanja gospoda Sandija Murovca je Ivan Gruden
– vodja referata ZUTS Slovenije je v nadaljevanju člane sekretariata ZUTS Slovenije članom sekretariata
predlagal v potrditev spremembe kriterijev za pridobitev licence ISIA (predlog sprememb so dobili kot
gradivo k seji in je priložen je kot priloga zapisnika).
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog sprememb kriterijev za pridobitev licence ISIA«.
Add. 6/3
V nadaljevanju je predsednik ZUTS Slovenije obvestil o dopisu, ki smo ga posredovali na strokovni svet
za šport republike Slovenije, ki se nanašajo na spremembe Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu (predlog sprememb so dobili kot gradivo k seji).
Člani sekretariata ZUTS Slovenije so na podlagi predstavitve soglasno podprli vsebino dopisa (priložen je
kot priloga zapisnika).
Add. 6/4
V nadaljevanju je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil tudi o POZIV IZVRŠILNEGA ODBORA
SZS IZVRŠNEMU ODBORU OKS (IO OKS) V POVEZAVI Z UVEDBO OLIMPIJSKE LICENČNE
IZKAZNICE (OLK) IN PROMOCIJO KARTICE ACTIVE SLOVENIA V POVEZAVI Z
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OLIMPIJSKIM KOMITEJEM SLOVENIJE (OKS) - (poziv so v pisni obliki so člani sekretariata dobili
kot gradivo k seji).
Člani sekretariata ZUTS Slovenije so na podlagi predstavitve soglasno podprli vsebino dopisa (priložen je
kot priloga zapisnika).
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 13. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
13. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.40 uri
V Ljubljani, 30 oktober 2013
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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