Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
15. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek, 6. maja 2014 ob 17. 00 uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Zdravko Križaj, Aleksej Kuzmin, Ivan Gruden, Franc Rojko,
Brane Miklavčič, Mirko Verovšek, Matija Stegnar, Miha Grilj, Jure Gmajnar, Aleš Špan, Tomislav
Omejec Sandi Murovec
OPRAVIČENO ODSOTNI: Zvone Petek, Marko Bleiweis, Šegula Tomaž, Miha Gmajnar, dr. Rado Pišot,
Friderik Likavec, Uroš Martinšek
Dnevni red:
1.
2.

Pregled zapisnika 14. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o realizaciji programa v smučarski sezoni
2013/2014 (Blaž LEŠNIK);
Poročilo vodij komisij o delu komisije v smučarski sezoni 2013/2014 (vodje komisij);
Pogoji za pridobitev licence »MoU« (Blaž Lešnik, Sandi Murovec);
Pravila o »nagrajevanju« OO ZUTS Slovenije (Franc Rojko, Ivan Gruden);
Priprave na volilno in redno skupščino 15. maj 2014;
Razno.

3.
4.
5.
6.
8.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko.
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 14. 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 14. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 14. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 14. sejo in 15.
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 med obema sejama
sekretariata čas dela ZUTS Slovenije:
-

Organiziral in uspešno se je na Mariborskem Pohorju izpeljal ISIA licenčni posezonski seminar
za učitelje 3. stopnje, ki se na podlagi mnenj udeležencev izpeljal na visokem kvalitetnem nivoju,
v času med sejama sekretariata ZUTS Slovenije sta se organizirala in izpeljala sestanka skupine
za pristop Slovenje k »MoU«, in sicer v Ljubljani, v torek, 18. marca 2014 v sejni sobi Smučarske
zveze Slovenije in v Trstu, katerega tema je bila o način pridobivanja licence »Mou« za
državljane republike Italije, ki so si najvišji naziv – Učitelj alpskega smučanja pridobili v
Republiki Sloveniji, ki je bil v (četrtek, 17. aprila 2014);

1

-

-

V vmesnem času se je na nivoju vodstva SZS izvedlo zamenjavo na mestih poslovnega
direktorjaSZS ker je Andraža Kopača nadomestil Peter Škerelj. Prav tako smo dobili novega
direktorja marketinga Gorazda Maurija;
V prihajajočem času se na nivoju SZS obeta nova sistemizacija delavnih mest in ureditev statusa
zaposlenih in pogodbenih sodelavcev SZS;
Priprave na volilni in redni zbor delegatov, ki bo 15. maja 2014 potekajo nemoteno;
V teku so usklajevanja z zavarovalnico družbo GENERALI o vključitvi odgovornosti strokovno
usposobljenih kadrov (učitelji in trenerji) v zavarovalni paket MK ZUTS.

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.
POROČILA O DELU KOMISIJ V SMUČARSKI SEZONI 2013/14:
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)
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 2013/14 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 2013/14«.
Add. 4.
Pogoji za pridobitev licence »MoU« (Sandi Murovec);
V nadaljevanju seje sekretariata ZUTS Slovenije je Sandi Murovec – vodja mednarodnega sodelovanja
članom sekretariata ZUTS Slovenije podal dodelitve oziroma pogoje za pridobitev licence »MoU«.
Na podlagi dogovorov in uskladitve z predstavniki Evropske komisije je bil podan predlog, da so
upravičeni do pridobitve licence »MoU« vsi, ki imajo licenco ISIA 2014.
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Na podlagi predstavitve vsebine s katero so se strinjali vsi prisotni člani sekretariata ZUTS Slovenije je
predsednik članom sekretariata predlagal v potrditev sklep:
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog, da so do pridobitve licence MoU
upravičeni vsi, ki imajo licenco ISIA 2014.«
Sklep je bil soglasno potrjen.
Add. 5
V nadaljevanju sta Franci Rojko in Ivan Gruden predstavila osnutek pravil o »nagrajevanju« osnovnih
organizacij ZUTS Slovenije za uspešno delo v smučarski sezoni (člani sekretariata so predhodno »pravila«
prejeli kot gradivo na sejo).
PREDLOG MERIL ZA PODELITEV NAGRAD OO ZUTS Slovenije
1. Število članov
•
20% koeficient točke na vsakega člana OO ZUTS Slovenije (osnova je potrjena glasovnica za zbor
delegatov);
2. Za vsak realiziran kadrovski tečaj prejme OO ZUTS Slovenije 5 točk;
3. Število nosilcev licenc
•
20% koeficient točke na vsakega člana nosilca licence OO ZUTS Slovenije (aplikacija MARS na
dan potrjene glasovnice);
4. Udeležba na tekmi kadrov ZUTS Slovenije in teniškem turnirju ZUTS Slovenije (udeležba posamezna
akcija - posameznik 1 točka).
•
Poleg navedenega ekipni rezultat (uvrstitev od 1 do 6 mesta po principu – prvo mesto 6 točk krat
2, drugo mesto 5 točk krat 2….. šesto mesto 1 točka krat 2. Velja za DP ZUTS v veleslalomu)
5. Aktivno vključevanje v delo ZUTS Slovenije
•
Organizacija tekme kadrov 10 točk;
•
Organizacija teniškega turnirja 10 točk.
Nagrade prejme 10 najbolje uvrščenih OO ZUTS Slovenije.
Na podlagi predstavitve vsebine predloga meril za podelitev nagrad OO ZUTS Slovenije s katero so se
strinjali vsi prisotni člani sekretariata ZUTS Slovenije je predsednik članom sekretariata predlagal v
potrditev sklep:
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog meril za podelitev nagrad OO ZUTS
Slovenije. Sprejeta in potrjena merila za podelitev nagrad OO ZUTS Slovenije stopijo v veljavo v
smučarski sezoni 2014/15.«
Sklep je bil soglasno potrjen.
Add. 6.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata v potrditev točke dnevnega reda
rednega in volilnega zbora delegatov v četrtek, 15. maja 2014, ob 17. uri.
Redni del seje
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
2. Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
3. Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
4. Razprava na poročila;
5. Sprejetje Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega in pridobljenega strokovnega naziva
učitelj smučanja;
6. Spremembe Poslovnika o delu ZUTS Slovenije;
7. Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije;
Volilni del seje
1. Predstavitev programa kandidata za predsednika ZUTS Slovenije;
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2. Razrešitev;
3. Volitve;
4. 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, 15. Junija 2014, s pričetkom ob 17. uri.«
Add. 7.
Pri točki razno je zaprosil za besedo Sandi Murovec, ter članom sekretariata ZUTS Slovenije predstavil
vsebino dopisa, ki je bil na naslov ZUTS Slovenije poslan s strani centralne pisarne ISIA (Helga Oles) dne
29. oktobra 2014.
Omenjeni dopis se nanaša na člana ZUTS Slovenije Petra Viranta člana Gornje savinjskega smučarskega
kluba Mozirje (dvojno članstvo SK Gozdnik Žalec). Gospod Virant je konec meseca oktobra 2013 smučal
na avstrijskem smučišču Stubaier-gletscher. Pri kontroli smučarske izkaznice s katero naj bi uveljavljal
popust pri nakupu smučarske vozovnice so pristojni na blagajni ugotovili, da je ISIA nalepka, ki je bila
nalepljena na hrbtni strani izkaznice ponaredek. Izkaznico so mu odvzeli ter jo poslali na sedež ISIA.
Sandi Muravec je izpostavil tudi dejstvo, da se našim članom ISIA licenčna nalepka za koledarsko leto
2014 dodeli komaj konec meseca decembra 2013, ter, da je nemogoče, da bi jo gospod Virant takrat že
posedoval (tudi zaporedna številka nalepke se ne ujema z našim zaporednim številkam prijetih nalepk
ISIA 2014, ki smo jih pridobili). Ob koncu svoje predstavitve je izpostavil, da je omenjeno dejanje zelo
hud prekršek (ponarejanje), ter predlagal, da se ga zaradi kršitve predlaga častnemu razsodišču SZS.
Na podlagi predstavitve vsebine in vsestransko razgibane debate v kateri so sodelovali vsi člani
sekretariata ZUTS Slovenije je predloga meril za podelitev nagrad OO ZUTS Slov je predsednik članom
sekretariata predlagal v potrditev sklep:
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog, da se zaradi namerne hude kršitve
etičnega kodeksa učiteljev in trenerjev smučanja (ponarejanje dokumenta) predlaga častnemu razsodišču
SZS v sankcioniranje.«
Sklep je bil soglasno potrjen.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 15. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
15. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.50 uri
V Ljubljani, 23. maj 2014
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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