Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
4. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek 29. novembra 2010 ob 17. 00 uri v
sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, dr. Janez Pustovrh, Matija Stegnar, Franc Rojko,
Jure Gmajnar, Tomislav Omejec, Boštjan Božič, Zdravko Križaj, Aleš Špan, Boštjan Čač, dr. Rado Pišot
Božidar Gjurin, Bauman Robert, Marko Bleiweis, Miha Gmajnar, dr. Milan Žvan
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Verdnik, Uroš Martinšek
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 3. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Priprave na INTERSKI kongres 2011 (Milan Žvan);
Predstavitev načina licenciranja v smučarski sezoni 2010/11;
Predstavitev in potrditev novih programov usposabljanja (Smučanje po neorganiziranem
smučarskem prostoru in Program za pridobitev naziva Učitelj smučanja predšolskih otrok);
Urejanje statusa učitelja smučanja znotraj prostora držav Evropske unije;
Problematika izvedbe tečajev usposabljanja za tuje govoreče kandidate;
Razno.

Add. 1.
Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata in poprosil g. Grudna poda poročilo - pregled
zapisnika 3. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije. ter doda , da so vsi sklepi sekretariata ZUTS
realizirani.
g. Gruden člane sekretariata ZUTS Slovenije ob kratkem pregledu zapisnika pretekle seje obvesti, da so
vsi sklepi 3. seje sekretariata ZUTS realizirani, ter podal predlog predsedniku, da člani sekretariata
potrdijo zapisnik.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik dal članom sekretariata, da podajo pripombe na zapisnik. Ker le
teh ni bilo, je ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 3. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
Po potrditvi zapisnika je g. predsednik predlagal, da se pristopi kar k 2. točki dnevnega reda.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 3. sejo in 4.
sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda, da delo v pisarni in na terenu poteka nemoteno.
V nadaljevanje je izpostavil kar nekaj aktivnosti oz. akcij, ki so bile oziroma bodo realizirane v prihodnje:
Na pričetku se je zadržal pri Skupščini SZS, 3. novembra 2010, na katerem so bili potrjeni vsi predlogi oz.
sklepi zbora delegatov ZUTS Slovenije.
V nadaljevanju je poudaril naslednje aktivnosti in akcije, ki so se odvijale v vmesnem času:
1. realizacija predvidenih podpisovanj usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z
opremljevalci.
2. mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na INTERSKI kongres.
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3.
4.
5.
6.

Razširjana seja sekretariata
Maribor, 8.10.2010
42 udeležencev
seminar za vodje tečajev usp.
Maribor, 9.10.2010
158 udeležencev
mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na novo sezono,
trgovine Intersport (svetovanje) od 30. 11. 2010 do srede decembra 2010,

Prav tako je obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da se zaradi povečanja obsega dela na ZUTS
Slovenije v prihodnje povečalo število vozil v voznem parku ZUTS Slovenije za osebno vozilo znamke
AUDI A4. Gre namreč za sponzorski najem vozila, ki nam ga je omogočil poslovni partner za pol
koledarskega leta.
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3.
Dr. Milan Žvan – vodje 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 22.
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 dneh.
Kot organizacija smo ORGANIZATORJEM kongresa prijavili 2 predavanj in 5 delavnic, za katere smo
bili obveščeni, da so umeščene v program kongresa.
Kot aktivno udeležbo je potrdilo 41 demonstratorjev in vodstva ZUTS Slovenije, ob tem pa je poudaril, da
so se imeli možnost udeležbe na kongresu vsi, ki so imeli za to interes (pismo OO-ZUTS).
Po poročanju dr. Žvana se predsednik zahvali vodji mednarodnega sodelovanja in ker ni bilo vprašan j
strani prisotnih je predlagal, da se pristopi k naslednji točki dnevnega reda seje.
Add. 4.
V nadaljevanju dr. Blaž Lešnik predstavi način licenciranja učiteljev smučanja v smučarski sezoni
2010/11.
Prisotne je obvestil, da je OKS je na osnovi 31. člena Zakona o športu dne 03.11.2010 sprejel Pravilnik o
licenciranju strokovnih delavcev v športu (v nadaljevanju pravilnik) z začetkom veljave s 01. novembrom
2010.
V skladu s določili pravilnika je potrebno v prehodnem obdobju dveh mesecev uskladiti delovanje
nosilcev usposabljanja in izvajalcev licenciranja.
Ker je že v preteklem obdobju – preko poletnih in jesenskih mesecev potekalo kar nekaj sestankov na
temo licenciranje (sestanek z inšpektorico za šport, vodstvom inšpektorata za promet, vodstvom OKS –
ZŠZ), je ZUTS Slovenije pripravil sistem licenciranja, ki bo urejal sledeče (člani sekretariata so pred
pričetkom seje prejeli gradivo, ki predeljuje sistem licenciranja – gradivo je priloženo kot priloga
zapisnika) :
1.
2.
3.
4.

kako do učitelja oziroma trenerja smučanja z ustrezno licenco za delo na snegu?
nadzor nad organiziranim poučevanjem smučanja;
zakonske podlage za nadzor nad organiziranim poučevanjem smučanja;
postopek pridobitve soglasja upravljavca smučišča za opravljanje organiziranega poučevanja
smučanja;
5. shema postopka pridobitve soglasja upravljavca smučišča.
6. shema postopka kontrole soglasja upravljavca smučišča.
Na podlagi predstavljenega je sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejel sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagani predlog načina licenciranja učiteljev smučanja
v smučarski sezoni 2010/11.«
Add. 5.
Ob tej točki dnevnega reda je predsednik na pričetku predal besedo Marku Bleiweisu, ki je članom
sekretariata predstavil osnutek programa - Smučanje po neorganiziranem smučarskem prostoru (člani
sekretariata so pred pričetkom prejeli osnutek programa v pisni obliki).
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Po predstavitvi je predsednik podal besedo članom sekretariata, ki so imeli nekaj vsebinskih pripomb na
program:
g. Špan je izpostavil, kdo bo vodil vsebine tečaja, ki so navedene pri praktičnem in teoretičnem deli in s
nanašajo na podajanje vsebine Smučanje prostega slog, ter omeni, da je za poučevanje teh vsebin na
podlagi predhodnih sprejetih programov za to pristojna komisija, ki jo vodi?
Na podlagi izmenjave mnenj je bi sprejet naslednji sklep:
» Vodja komisije za smučanje prostega sloga in vodja podkomisije za smučanje izven urejenih smučišč v
najkrajšem možnem času oblikujeta vsebino, ki je navedena v programu in se nanaša na poučevanje
smučanja prostega sloga.«
V nadaljevanju je bil na podlagi izmenjav mnenj v katerem so sodelovali vsi člani sekretariata naslednji
sklep:
»Strokovni naziv Učitelj smučanja po neorganiziranem smučarskem prostoru se preimenuje v Vodnik
smučanja.«
V nadaljevanju je Boštjan Božič predstavil osnutek programa Učitelj smučanja predšolskih otrok ter
predstavil razloge, ki so vodili k pobudi za sprejem oz. potrditev programa.
V splošni razpravi, ki je sledila predstavitvi in v kateri so sodelovali vsi prisotni je bil izglasovan sklep:
»Imenuje se komisija v sestavi Jelko Gros, dr. Milan Žvan, dr. Rado Pišot in Boštjan Božič, ki bo v
najkrajšem možnem času preverila upravičenost sprejetja programa Učitelj smučanja predšolskih otrok
in če obstaja interes za sprejetje podala vsebinsko spremenjen oz. dopolnjen program v potrditev
sekretariatu ZUTS Slovenije.«
Add. 6.
Pod to točko dnevnega reda je predsednik seznanil prisotne, da je bil 22. Septembra 2010 v prostorih MG
sklica n sestanek, katerega so se udeležili predstavniki MŠŠ, MG, MDDSZ, OKS in SZS – ZUTS.
Povod za sklic sestanka je bila ugotovljena problematika slovenskih smučarskih učiteljev v državah EU.
Namen sestanka je bil seznaniti prisotne z ugotovljeno problematiko in ponovno opozoriti MŠŠ na nujnost
ureditve področja. Poskrbeti je treba, da bo nacionalna zakonodaja pravilno usklajena z evropsko
zakonodajo, da bo funkcionalna, tako za domače kot tudi za tuje (EU) ponudnike storitev.
S strani SZS-ZUTS je bilo prisotnim pojasnjeno, da mora, skladno s 4. in 16. čl. Zakona o varnosti na
smučiščih, imeti vsak učitelj oz. trener smučanja ob pridobljeni strokovni usposobljenosti tudi ustrezno
licenco za delo. Strokovna usposobljenost predstavlja uradni dokument o pridobljeni smučarski
izobrazbi, medtem ko pridobljena licenca (ZUTS-velja izključno v SI, IVSI-amaterska mednarodno
veljavna licenca ali ISIA-profesionalna mednarodno veljavna licenca) pomeni dokazilo, da je učitelj oz.
trener smučanja seznanjen z najnovejšimi informacijami na področju razvoja omenjenega športa.
Prav tako je predsednik obvestil prisotne, da se bo 9. Decembra 2010 v Bruslju – na sedežu EK
organiziral sestanek predstavnikov učiteljev smučanje iz drža EU na temo nemotenega poučevanja
smučanja v državah EU na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja za poučevanje (prost pretok
dela). Sestanka se bo udeležil dr. Milan Žvan.
Add. 7.
Predsednik dr. Blaž Lešnik je na pričetku 7. točke izpostavil na kakšne probleme lahko naletijo člani
demonstratorske vrste, DIK ali vodje kadrovskih tečajev, če je udeleženci tečaja kandidati, ki ne
obvladajo slovenski jezik.
Zato je članom sekretariata predlagal, da se pod to točko pogovorijo, dogovorijo, da se pred pričetkom
formalnega izvajanja sprejme določene zaključke o vsebini pa sprejme sklepe po sezoni.
Na neformalni ravni je bilo sklenjeno naslednje:
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Vsi tečaji usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti katerih nosilec je Smučarska zveza
Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije potekajo v slovenskem ali angleškem
jeziku.
Na tečajih je dovoljena prisotnost prevajalca – prevajalke, vendar dejavnost prevajanja ne sme motiti
pedagoškega procesa (na snegu ali v predavalnici). Zaželena je uporaba avdio sredstev.
Nastopi pred vrsto ter izpiti – teoretični in praktični del potekajo izključno v slovenskem ali angleškem
jeziku.
Člani sekretariata pa so ob koncu tega dela točke dnevnega reda soglasno sprejeli naslednji sklep:
»Vsi tečaji usposabljanja katerih nosilec je SZS – ZUTS se morajo – teoretični in praktični del izvajati v
Sloveniji. Izjema so tisti tečaji, ki so prijavljeni in pričnejo z teoretično in praktično izpeljavo v sredini
decembra 2010. Prav tako pa se lahko na smučiščih v Furlaniji Julijsko krajini (Italija) izvajajo
prijavljeni tečaji, ki jih je prijavil SK CAPRIS, vendar morajo biti skupine formirane samo s slovensko
govorečimi udeleženci.«
Add. 8.
V nadaljevanju seje se je pod točko razno obravnavalo tudi pismo, naslovljeno na sekretariat ZUTS
Slovenije prispelo s strani članov demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje (fotokopijo so prejeli
vsi člani sekretariata) vendar se o vsebini na seji ni razpravljalo. Člani sekretariata so bili soglasnega
mnenja, da ima mandat o dogovarjanju z člani demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje
direktor ZUTS Slovenije – dr. Blaž Lešnik, ki pa bo člane sekretariata podrobneje na enem o prihodnjih
srečanj.
Ob koncu je predsednik je 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 4. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
3. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri
V Ljubljani, 21. december 2010
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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