Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K

5. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 19. aprila 2011 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, Franc Rojko, Jure Gmajnar,
Zdravko Križaj, dr. Rado Pišot, Bauman Robert, dr. Milan Žvan, Aleksej Kuzmin, Zvone Petek, Miha
Grilj, Primož Grabnar
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Verdnik, Uroš Martinšek, Matija Stegnar, Tomislav Omejec, Aleš
Špan, Marko Bleiweis, Miha Gmajnar, Božidar Gjurin,
Dnevni red:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Analiza in smernice delovanja ZUTS Slovenije in poročilo direktorja ZUTS Slovenije o
aktualnem dogajanju v naši organizaciji in dinamika akcij ZUTS Slovenije do konca smučarske
sezone (Blaž LEŠNIK);
Pregled zapisnika 4. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2010/11 (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
2011/12 (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);
Priprave na spremembe programov usposabljanj vseh komisij (Miha VERDNIK, Ivan
GRUDEN);
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (Franci
ROJKO);
Priprave na zbor delegatov – 15. junij 2011 (Blaž LEŠNIK);
Priprava terminskega plana organizacije in okvirnih vsebin licenčnih trenerskih seminarjev vseh
komisij ZUTS Slovenije (vodje komisij);
Razno.

Add. 1.
Na pričetku seje dr. Lešnik Blaž pozdravi vse navzoče ter pri dnevnem redu 5. redne seje sekretariata
predlaga nekaj vsebinskih sprememb.
Zaradi pomembnosti vsebin točk dnevnega reda predlaga, da se zaradi opravičenosti vsote Mihe
Gmajnarja in Uroša Martinška prestavi vsebine točk:
5.
Poročilo komisije – Državna izpitna komisija ZUTS Slovenije v sezoni 2010/11 (Miha
GMAJNAR);
6.
Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2010/11 (Uroš MARTINŠEK);
7.
Potrditev članov državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12 (vodja
DIK v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
na naslednjo redno sejo sekretariata. Vsi prisotni so se soglasno strinjali z predlaganim.
V nadaljevanju je izpostavil kar nekaj aktivnosti oz. akcij, ki so bile oziroma bodo realizirane v prihodnje
vendar jih ni izpostavljal, ker je kot je navedel vse zabeleženo in bo posredovano članom sekretariata v
nadaljevanju seje pri 3. Točki dnevnega reda seje Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni
2010/11
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
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Add. 2
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 4. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije. ter doda, da je
večina sklepov sekretariata ZUTS realizirani razen:
»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.«
Komisija se v času med 4. in 5. sejo ni sestala.
Ker je sklep še aktiven bo sestanek realizirala v prihodnje.
Na podlagi predlaganega predsednik poda v potrditev zapisnika 4. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 4. seje sekretariata ZUTS Slovenije, razen točke,
ki je še aktivna«.
Po potrditvi zapisnika je g. predsednik predlagal, da se pristopi kar k 3. točki dnevnega reda.
Add. 3.
POROČILA O DELU KOMISIJ V SMUČARSKI SEZONI 2010/11:


KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE

OKTOBER
•
Izveden je bil licenčni seminar za predavatelje teoretičnih vsebin, vodje kadrovskih tečajev, DIK,
DEMO ekip in mentorje.
Ocena alpske komisije je, da je bilo pozitivno dejstvo, da je bila pripravljena enotna skripta z vsebinami,
ki pa jih je potrebno dopolniti in predelati. Moje osebno mnenje je, da je navkljub pozitivnemu pristopu
in medsebojnemu sodelovanju vseh komisij potrebno to sodelovanje nadgraditi.
DECEMBER
•
Priprave komisije za alpsko smučanje (DEMO + DIK) – Rogla 3. – 5. 12. 2010.
Priprave so bile izvedene po načrtu. Dobro bi izpostavil skupno sodelovanje tako članov DEMO kot DIK
skupine. Naslednje leto bi priporočal, da se skupini sestaneta za dva dni in predelata tudi teoretično
gradivo ter bistvene zahteve.
Slabo je bilo, da so bile priprave in zaradi tega posledično tudi predsezonski ISIA seminar izvedene
prepozno, saj so imele OO ZUTS kar nekaj pritožb glede prostih vikendov za organizacijo IVSI
seminarjev.
•

predsezonski ISIA seminar 11. – 12. 12. 2010.

Seminar je bil izveden po planu. Delavnica za smučanje slepih oseb kot tudi telemark smučanje sta
naleteli na izredno pozitiven odziv in v sled temu sem mnenja, da si vedno večja skupina ljudi želi širiti
znanja tudi na širših področjih smučanja.
DECEMBER – APRIL
•
Izobraževanja novih kadrov (izvedba kadrovskih tečajev).
V sezoni je bilo izvedenih:
- 33 kadrovskih tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja 1. stopnje;
- 19 kadrovskih tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja 2. stopnje.
Tako praktični kot teoretični izpiti so bili razdeljeni in izvedeni po regijah. Pri praktičnih izpitih so stvari
potekale usklajeno. Bojazen, da nastopi pred vrsto ne bodo preverjani dovolj kvalitetno se je po mojem
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osebnem mnenju izkazala za odvečno. Na teoretičnih izpitih sem mnenja, da en ocenjevalec težko
kvalitetno le-tega izvede z 2× po 24 tečajniki. Prav tako menim, da je teoretični izpit brez možnostjo
zagovora prispeval k dvigu kvalitete znanja.
•

IVSI seminarji, seminarji za šole smučanja.

•

Demo day-i.

JANUAR
•
Udeležba demonstratorske vrste na INTERSKI kongresu St. Anton (15. – 22.1.2011).
Z gotovostjo lahko rečem, da je bil prispevek komisije za alpsko smučanje na Interski kongresu v St.
Antonu zelo produktiven. Udeležili smo se vseh delavnic tujih nacij. Prav tako smo zadovoljni s
predstavitvijo naših predstavitev in z odzivom na te.
FEBRUAR
•
Kadrovski tečaj za Učitelj alpskega smučanja 3 .st. 1. del (25 udeležencev).
MAREC
•
Kadrovski tečaj za Učitelj alpskega smučanja 3.st. 2. del (25 udeležencev).
•

Posezonski ISIA seminar – Maribor, Sella Nevea (26. – 27. 03. 2011).

Na posezonskem ISIA seminarju so bile predstavljene vsebine tujih nacij na Interski kongresu 2011. Prav
tako je bila izvedena delavnica za smučanje z nadkolensko amputacijo. Del seminarja je potekal ločeno na
smučišču Sella Nevea, kjer so bile predstavljene vsebine podkomisije za smučanje po neorganiziranem
prostoru.
APRIL
•
Tečaj za naziv Trener PRO (7 udeležencev + 3 Trener).


KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU

Delo v sezoni 10/11 je komisija za deskanje na snegu začela s sestankom v začetku septembra, kjer so bili
narejeni načrti za delo v prihajajoči sezoni.
Priprave demonstratorske vrste
Priprave so potekale na Kaprunu od 19.-21.11.2010 (3 dni). Priprav so se udeležili vsi člani Demo vrste in
trije demonstratorji pripravniki z izjemo Luke Dasoviča, ji je v poletni sezoni poučeval deskanje na snegu
v Avstraliji. Priprave so bile posvečene usklajevanju, postavitvi predsezonskega seminarja z naslovom:
»No Fear«, ki je bila kasneje tudi tema delavnice na kongresu Interski 2011. Del priprav je bil posvečen
tudi osebnemu napredku demonstratorjev v deskanju prostega sloga.
Licenčni in ISIA seminarji
Predsezonski ISIA seminar z naslovom: »Organizacija deskarskega športnega dne in šole v naravi « s
predavateljem Tadejem Žvikartom je bil izveden 20.12.2010. Zabeležili smo večjo udeležbo licenčnega
ISIA seminarja kot kdajkoli. Državno prvenstvo kadrov, ki je štelo tudi za potrjevanje licence ISIA je bilo
izvedeno 3.4.2011 v disciplini Veleslalom. Posezonski ISIA seminar s tematiko predstavitve delavnic
kongresa Interski je bil izveden 27.3.2011 na Rogli. Beležimo trend povečevanja števila udeležencev ISIA
seminarjev.
V decembru in januarju je bilo izvedenih 7 predsezonskih seminarjev z naslovom »No Fear«. Tematika
predsezonskega seminarja je bila dobro sprejeta.
Strokovna usposabljanja
Izvedenih je bilo šest strokovnih usposabljanj od tega štiri za naziv Učitelj deskanja na snegu I. stopnje in
dve za Učitelja deskanja na snegu II. stopnje. Usposabljanji za naziv Učitelja deskanja na snegu III in
Trener nista bili izvedeni zaradi premajhnega števila prijav. Skupno število kandidatov v tej sezoni je bilo
38. Od tega jih je 27 pristopilo k usposabljanjem za naziv U1 in 11 za U2.

3

Opažamo kar 53% manj prijav na usposabljanja U1 kot v sezoni 2009/10. Skupi upad prijav na vsa
usposabljanja pa je manjši kar za 73%.
Vzroke za upad prijav na usposabljanja U2, U3 in U4 gre iskati predvsem v tem, da je bilo mogoče v
pretekli sezoni te nazive pridobiti brezplačno preko subvencioniranja ESS.
Trend upadanja prijav na U1 je zaskrbljujoč, saj se je v zadnjih treh sezonah število kandidatov znižalo
kar za 65%
Druga usposabljanja in aktivnosti
Informativni tečaj deskanja na snegu za študente Fakultete za šport v okviru predmeta T.M. alpskega
smučanja ni bil izveden. V okviru permanentnega izobraževanja na Fakulteti za šport je komisija za
deskanje sodelovala pri izvedbi seminarja »Deskanje na snegu – privlačna in zanimiva dejavnost otrok in
mladine« od 27.-29.1.2011 na Rogli.
Posnet in izdan je bil nov DVD Slovenske šole deskanja na snegu.
Med 15.1. in 21.1. 2011 je kar devet članov komisije za deskanje v okviru slovenske delegacije sodelovalo
na kongresu Interski. Predstavljena je bila delavnica »No Fear«, ki je bila s strani kolegov iz tujine zelo
dobro sprejeta. Člani komisije za deskanje so sodelovali tudi na nekaterih drugih akcijah ZUTS, med
katerimi velja izpostaviti posezonski ISIA seminar komisije za alpsko smučanje, akcijo Veselo in varno na
smuči in snemanje TV oddaje Migaj raje z nami.
Zaključek
Delo komisije za deskanje na snegu pri ZUTS v sezoni 10/11, kljub upadu števila prijav na usposabljanja
ocenjujem kot uspešno. Dobro utečeni načini dela, kombinacija izkušenih demonstratorjev in
perspektivnih mladih demonstratorjev pripravnikov tvori homogeno skupino, ki je ciljno naravnana k
napredku bordanja v Sloveniji in širše.


KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE

V sezoni 2010/11 smo izvedli sledeče aktivnosti:
Enodnevni predsezonski ISIA seminar oziroma tečaj telemark smučanja za alpske smučarje.
Udeležilo se ga je šestnajst smučarjev. Predsezonski seminar je potekal pod vodstvom vseh štirih
demonstratorjev,
Udeležba na mednarodnem Interski kongresu, med 15.1.-22.1.2011. Interski kongresa sva se
udeležila Miha Grilj in Aleš Robert, z novimi znanji in izkušnjami pridobljenimi med izmenjavo z
drugimi telemark smučarji oziroma narodi, sva doprinesla k še nadaljnjemu razvoju šole telemark
smučanja pri nas in kar je naj pomembneje, pozitivno predstavila našo šolo telemark smučanja tujim
narodom. Kljub temu, da nismo uspeli izvesti lastne delavnice je bil odziv na najino kratko predstavitev,
pozitiven, kar nam daje zagon in motivacijo, da smo na pravi poti in, da delamo dobro,
Predsezonski seminar za Telemark Klub Kranj. Seminar sva organizirala in vodila Miha Grilj in
Aleš Robert, potekal je dne 23.01.2011 na Krvavcu. Predstavila sva novosti v telemark smučanju, ki sva
jih pridobila na Interski-ju,
V sezoni smo izpeljali kadrovski tečaj za telemark učitelja druge stopnje, U2. Pod vodstvom Aleša
Roberta na Krvavcu med 14.2.-19.2.2011. Udeležilo se ga je sedem tečajnikov od tega večina iz Hrvaške.
Pri tem je bilo uspešnih pet kandidatov dva pa sta imela popravni izpit,
Posezonski ISIA seminar, ki je potekal na Pohorju med 26.3.-27.3.2011. Prvi dan je bil namenjen
alpskim smučarjem, da se spoznajo s telemark tehniko smučanja. Udeležilo se ga je sedem smučarjev.
Drugi dan smo izvedli popravni izpit za U2, v komisiji sta bila Aleš Robert in Boštjan Čač, kandidata sta
uspešno opravila izpit. Izvedli smo tudi ISIA seminar za telemark smučarje,
V teku je še trenerski tečaj za trenerja telemark smučanja, prvi del je potekal med 4.3.-6.3.2011
na Rogli, ter 7.3.-8.3.2011 na Krvavcu, pred tečajniki je še teoretični del, ki bo predvidoma potekal v
mesecu maju, skupno število udeležencev tečaja je sedem,
Za naslednjo sezoni smo začeli pripravljati vsebino za novo knjigo, ki bo izšla pred začetkom nove
sezone.


KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA

Priprave demonstratorske vrste
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Prve priprave v sezoni smo konec meseca novembra opravili na švicarskem ledeniku Zermatt, druge pa
na avstrijskem smučišču Kaprun, katerih so se udeležili vsi demonstratorji, razen Andraža Jančarja, ki je
bil poškodovan.
Na Zermattu vremenske razmere niso bile ugodne, medtem ko so nam odlične razmere na Kaprunu
vseeno omogočile dobre priprave na sezono.
Licenčni in ISIA seminarji
27. in 28.11.2010 je potekal predsezonski dvodnevni ISIA seminar in enodnevni licenčni seminar za
učitelje prostega sloga na smučišču Kaprun, kjer so bili prisotni vsi demonstratorji, razen Andraža
Jančarja, ki je bil še vedno poškodovan.
Predsezonskega tečaja se je udeležilo 20. učiteljev. Vreme nam je bilo tokrat naklonjeno, saj je po celem
tednu sneženja le posijalo sonce.
Prispevek: http://www.sdgrbina.si/?p=996
Za tekmo ISIA, so je v letošnji sezoni štele udeležba na eni od naslednjih tekem: državno prvenstvo v
grbinah, »big» airu in »slopestyl-u« ali pa udeležba na veleslalomu ZUTS.
Prav tako smo sodelovali na posezonskem ISIA seminarju za alpsko smučarje na Mariborskem Pohorju v
mesecu marcu. Prisotna sta bila demonstratorja Nina Bednarik in Bor Vošnjak.
Posezonski ISIA seminar bomo organizirali 7. maja na smučišču Kaprun.
Strokovna usposabljanja
V času sezone smo izpeljali pod okriljem ŠD Grbina en tečaj za Učitelj 1. smučanja prostega sloga (15.
tečajnikov) in en tečaj za Učitelj 2. smučanja prostega sloga (9. tečajnikov) na smučišču Osovje v mesecu
januarju in februarju, kjer smo pridobili 22 novih Učiteljev smučanja prostega sloga. Tečaja nista
opravila dva tečajnika. Tečaje sta vodila demonstratorja Nina Bednarik in Bor Vošnjak.
Prispevek: http://www.sdgrbina.si/?p=1241
Sodelovali smo en dan na tečaju Učitelj 3. alpskega smučanja, kjer so bili pristni demonstratorji Nina
Bednarik, Urh Bulc in Andraž Jančar.
Prav tako je bil pod okriljem ZUTS (ESS) organiziran prvi trenerski tečaj za smučanje prostega sloga,
kar je bil zelo pomemben korak v razvoju smučanja prostega sloga, saj smo s tem izvedli in zaključili
celotne programe smučanja prostega sloga in tako pridobili tudi prve trenerje.
Interski St. Anton
Sodelovanje na samem Interski kongresu je bilo prav tako uspešno, saj smo na njemu nastopili prvič.
Nina Bednarik je s delavnico prikazala način učenja smučanja prostega sloga v začetnih oblikah. Prav
tako pa je uspešno nastopila skupaj z Rokom Doklom na tako imenovanem »freeski šovu».
Prispevek: http://www.sdgrbina.si/?p=1098
Mediji
Že v začetku sezone v mesecu decembru smo bili prisotni s prispevkom in predstavitvijo demo vrste
smučanja prostega sloga v oddaji Planet Šport na SLO 2, ter nato v mesecu februarju v dveh oddajah
Gremo na sneg na SLO 1.
Video prispevki: http://www.sdgrbina.si/?p=1347
http://www.planet-sport.si/16.-oddaja.html
Demo izbori
Odprti demo izbori bodo potekali 8. maja na smučišču Kaprun (AUT),kjer bomo postavili demo vrsto
smučanja prostega sloga za sezono 2011/2012.
Druge aktivnosti
Sodelovanje pri organizaciji in vodenju vseh državnih prvenstev, ki so bila organizirana v sezoni
2010/2011 v Sloveniji na področju smučanja prostega sloga.
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Sodelovanje pri razvoju snežnih parkov v Sloveniji.
V celotni sezoni smo se tudi posvetili predvsem zapisovanju metodike in tehnike smučanja prostega sloga.
Zaključek
V okviru komisije za smučanje prostega sloga smo v letošnjem letu naredili kar nekaj korakov naprej, saj
nam je uspelo s povezovanjem in sodelovanjem z alpsko komisijo, državno reprezentanco v smučanju
prostega sloga ter klubov smučanja prostega sloga in aktivnim delom na snegu, le to smučanje približati
še večji množici in tako povečati njegovo prepoznavnost.


KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN NHT

Poročilo o realizaciji program dela Komisije za smučarske teke
in NHT za sezono 2010/11
Smučarski teki
Usposabljanja:
Usposabljanje za nazive Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 preko OO ZUTS in ZUTS:
Kljub številnim razpisom OO ZUTS ni bilo realiziranih tečajev zaradi premajhnega števila prijav.
Usposabljanje za naziv Trener teka na smučeh preko ZUTS:
V toku je usposabljanje, na katerega je prijavljenih 12 kandidatov.
Usposabljanje za nazive Učitelj 1, Učitelj 2 preko Fakultete za šport :
U1: realizirano 6 tečajev (skupin)
U2: realizirano 17 tečajev (skupin)
Priprave izobraževalno demonstratorske vrste ZUTS:
11. 12. 2011, predsezonski seminar izobraževalne vrste ZUTS – 1. del, Pokljuka (Pokljuka - ZUTS),
15. 1. 2011, predsezonski seminar izobraževalne vrste ZUTS - 2. del, Pokljuka (ZUTS),
9. - 10. 4. 2011 posezonski seminar za izobraževalno vrsto ZUTS, Pokljuka, (ZUTS)
Predsezonski in posezonski licenčni seminarji za strokovne kadre:
22. 12. 2010, predsezonski licenčni seminar za učitelje in trenerje, Pokljuka (DUTS Škofja Loka),
29. 12. 2010, predsezonski licenčni seminar za člane CŠOD, Planica (ZUTS),
27. 12. 2010, predsezonski licenčni seminar za učitelje in trenerje, Preska (ŠD ŠRC Preska),
6. 1. - 7.1. 2011, predsezonski licenčni seminar za pripadnike slovenske vojske, Pokljuka (ZUTS),
8. 1. 2011, predsezonski licenčni seminar za učitelje in trenerje, Pokljuka,
19. in 20. marec 2011, posezonski licenčni seminar za črnogorske kadre v smučarskih tekih, Žabjak - Črna
gora,
1.– 2. 4. 2011, predsezonski licenčni seminar (praktični del) za trenerje v smučarskih tekih, Pokljuka
2. in 9. 4. 2011, predsezonski licenčni seminar (teoretični del) za trenerje v smučarskih tekih, Pokljuka.
Promocijski seminarji teka za začetnike in izpopolnjevalni seminarji:
5. 12. 2010, Planica, testiranje opreme in slikanje za revijo Polet,
18. in 19. 12. 2010, seminar teka na smučeh, Preska (ŠRC Preska),
19. 12. 2010, seminar teka na smučeh preko Kluba Polet, Rateče – Planica,
25. – 26. 12. 2010, seminar teka na smučeh, Preska (ŠD ŠRC Preska),
28. in 29. 12. 2010, seminar iz teka na smučeh, Preska (ŠD ŠRC Preska),
8. – 9. 1. 2011, seminar teka na smučeh, Preska, (ŠD ŠRC Preska),
22. 1. 2011, seminar teka na smučeh preko kluba Polet, Rateče - Planica,
28. – 30. 1. 2011, seminar teka na smučeh, Pokljuka (ZAŽ),
7. 2. in 8. 2. 2011, šola v naravi – tek na smučeh z OŠ Ribnica (Planet otrok d.o.o.),
12. 2. 2011, seminar teka na smučeh, Preska (ŠD ŠRC PRESKA),
13. 2. 2011, seminar iz teka na smučeh (organizator Grad),
16. 2. 2011, enodnevni seminar iz teka na smučeh, Pokljuka (Grad),
19. – 20. 2. 2011, seminar teka na smučeh, Preska, (ŠD ŠRC Preska),
28. 02. - 03. 03. 2011, poučevanje teka na smučeh gimnazijcev 2. letnika Gimnazije Šentvid pri Ljubljani,
Rogla,
12. 3. 2011, Dnevnikov dan teka na smučeh, Pokljuka.
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Promocija športne panoge v medijih:
Objavljeni so bili poljudno strokovnih članki na temo teka na smučeh v reviji Šport (Fakulteta za šport),
Polet in strokovni reviji Tek plus. Člani so sodelovali v oddaji RTV Slovenije Migaj raje z nami (Priprava
na smučarsko sezono) in oddaji Radia Ognjišče na temo teka na smučeh.
Ostale realizirane aktivnosti članov izobraževalno demonstratorske vrste:
Sodelovanje pri izvedbi Šolskega pokljuškega maratona in največjega tekmovanja v smučarskih tekih v
Sloveniji (tekmovanje za Kontinentalni pokal Rogla, marec 2011).
Nordijska hoja in tek (NHT)
Usposabljanja:
Usposabljanje za nazive Učitelj 1 in Učitelj 2 preko ZUTS:
Učitelj 1: realizirano 11 tečajev (28. 5. 2010 – 2 skupini, 11. 6. 2010 – 1 skupina, 27. 08. 2010 – 2 skupini, 3.
9. 2010 – 2 skupini, 10. 09. 2010 – 2 skupini, 24. 09. 2010 – 2 skupini)
Usposabljanje za nazive Učitelj 1 preko Fakultete za šport :
Učitelj 1: realizirana 2 tečaja
Predsezonski in posezonski seminarji:
Preska, april 2010, enodnevne priprave izobraževalno demonstratorske vrste ZUTS – 1. del (ZUTS),
Pokljuka, julij 2010, enodnevne priprave izobraževalne demonstratorske vrste ZUTS – 2. del (ZUTS),
Ljubljana, 15. marec 2011, predsezonski seminar za demo vrsto ZUTS (vodja Grad),
Preska, 19. marec 2011, predsezonski licenčni seminar za U1 in U2 (vodji: Verovšek, Likavec).
Promocijski seminarji za začetnike:
Enkratne akcije:
Tivoli - Tabor, april in maj 2010, redna vadba za upokojence (Društvo upokojencev Lj. Center) (Zadnikar),
Zgornje Gorje, 19. 4. – 23. 4. 2010 Športni tabor, OŠ Vižmarje – Brod (Zadnikar),
Ljubljana, 9. in 10. 5. 2010, sejem NARAVA IN ZDRAVJE (stojnica na sejemskem sklopu
Wellness in gibanje ter dvodnevna predstavitev NHT pod okriljem Športne zveze Ljubljana (ZAŽ Verovšek, Likavec),
Zgornje Gorje, Gibi - Gib, 10. 5. – 14. 5. 2010, Vrtec pod gradom (Zadnikar),
Šmarješke toplice, 22. 5. 2010, Dan nordijske hoje z Niko (vodja Strasser),
Rogla, 12. 6. 2010, pohod s Petro Majdič in Alpino na Rogli (Strasser),
Zgornje Gorje, 14. 06. - 18. 06. 2010, letna šola v naravi, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ
Ceznjavci (Zadnikar in Likavec),
Kančevci (Goričko), 25. 07. - 31. 07. 2010, zamejski Slovenci, tabor družin (Zadnikar),
Savudrija, 09. 09. - 10. 09. 2010, igra moščanskih vrtcev, strokovni kadri (Zadnikar),
Savudrija, 13. 09. - 17. 09. 2010, športni tabor, OŠ Vižmarje - Brod (Zadnikar in Likavec),
Gozd Martuljek, 25. 9. 2010, Dan nordijske hoje z Niko – Dnevnik (vodja Grad),
Zgornje Gorje, 04. 10. - 08. 10. 2010, športni tabor, OŠ Kobarid (Zadnikar in Likavec),
Bohinj, 10. 10. 2010, tečaj za 8 oseb (Vogrinc),
Šmartno pri Litiji, 8. 11. 2010, tečaj nordijske hoje za vrtec Ciciban, organizator GG TEAM,
Rožnik, 25. 1. 2011, zimski nočni pohod (Likavec),
Rožnik, 8. 2. 2011, zimski nočni pohod z branjem poezije na Cankarjevem vrhu (Likavec),
Dol pri Ljubljani, 26. 03. 2011, kupuj.si - program s Špelo Strasser (Strasser in Zadnikar),
Tivoli, 5. 4. 2011, vadba poteka (Likavec).
Organizirana vadba:
Ljubljana Mostec, 4. 6. 2010, 8. 6. 2010, 13. 6. 2010, 15. 6. 2010, 22. 6. 2010, 21.10.2010,
individualno učenje (Vogrinc),
Tivoli - Ljubljana, seminar in vodene vadbe sta skupaj z državnimi demonstratorji organizirala
Verovšek in Liakvec (ŠZL in ZAŽ): 1. skupina od 14. 4. – 26. 5. 2010, 2. skupina od 6. 5. – 16. 6. 2010, 3.
skupina od 15. 9. – 3. 11. 2010,
Mostec – Ljubljana, seminar in vodene vadbe sta skupaj z državnimi demonstratorji organizirala
Verovšek in Liakvec (ŠZL in ZAŽ): 1. skupina: od 14. 4. – 26. 5. 2010,
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Fužine – Urh (Ljubljana), seminar in vodene vadbe sta skupaj z državnimi demonstratorji
organizirala Verovšek in Liakvec (ŠZL in ZAŽ): 1. skupina od 7. 5. – 4. 6. 2010,
Tivoli, Ljubljana, od 1. 9. 2009 dalje je potekala organizirana redna vadba 2 x tedensko pod
vodstvom demonstratorjev ZUTS in podjetja GG TEAM v sodelovanju z Niko – Dnevnik,
Tivoli, Ljubljana, od 1. 5. do 31. 10. 2010 je potekala organizirana vadba pod vodstvom Špele
Strasser skupaj z demonstratorji ZUTS,
Tivoli; Ljubljana, organizirana redna tedenska vadba nordijske hoje v sodelovanju s Klubom
Polet (vodja Strasser, pomočnik Omerzu),
Tivoli – Ljubljana, vsako sredo v avgustu, septembru, oktobru 2010 je potekala redna vadba
NHT v sodelovanju z Klubom Polet,
Tivoli – Ljubljana, vsak četrtek v avgustu, septembru, oktobru 2010 je potekala redna vadba
NHT v sodelovanju z Dnk Nika,
Dol pri Ljubljani, organizirana redna tedenska vadba nordijske hoje (vodja Strasser),
Promocija športne panoge v medijih:
Objave poljudno strokovnih člankov na temo nordijske hoje in teka v reviji Polet, prilogi Dnevnika
Denar in, prilogi Nika ter strokovni reviji Tek Plus.
 KOMISIJA ZA SMUČARSKE SKOKE IN NK
Poročilo o delu komisije za smučarske skoke in NK v smučarski sezoni 2010/11
•
izvedba tečaja usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti »Trener za smučarske
skoke C« (18.05.-26.06.2010), 21 udeležencev
•
Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK v Ljubljani, 19.10.2010,
48 udeležencev
•
Izvedba seminarja v organizaciji OKS, Zreče
•
Priprava knjige »Skoči z nami«, dr. V. Štemberger, G. Pogorelčnik
•
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (predvidoma v maju 2011)
•
izvedba tečaja usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti »Trener za smučarske
skoke B« (pričetek 05.04.2011), trenutno 11 prijavljenih kandidatov
MEDNARODNO SODELOVANJE
1. INTERSKI KONGRES je bil centralni dogodek tega mandata: Odvijal se je januarja 2011 v
avstrijskem St. Antonu. Glede na dejstvo, da je kongres to pot organiziran »nekoliko« bližje, smo
bili tam prisotni z močno slovensko delegacijo – 42. udeležencev. K sodelovanju so bile povabljene
vse OO in veseli smo bili vsake dobre ideje tako v smislu predstavitve avtohtonih in domiselnih
praktičnih in teoretičnih prispevkov s področja smučarskega športa iz slovenskega prostora.
Poleg predstavitve slovenske šole smučanja smo bili na kongresu prisotni oz. smo sodelovali z
aktualnimi teoretičnimi prispevki s področja metodike in tehnike smučanja.
2. PREDSEZONSKI SEMINAR ISIA
3. PREDSEZONSKI SEMINARJI IVSI
4. SEMINAR ISIA ZA KADRE ZA DELO V TUJINI
5. SODELOVANJE Z ITALIJO
6. Z vodstvom AMSI in CRMS v avtonomni pokrajini Furlanija Julijska krajina (dr. Mario
Fabretto) smo dosegli sporazum o priznavanju licenc IVSI (U2 in U3) in ISIA (U3), kar odpira
dodatne možnosti dela naših učiteljev smučanja v Italiji. Načelni dogovor o možnosti sodelovanja
smo dosegli tudi s predstavniki pokrajine Veneto (G. Robert Pierobon). S postopki uveljavljanja
kvalitete naših učiteljev smučanja želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
7. POSEZONSKI SEMINAR ISIA
8. MESTO V TEHNIČNI KOMISIJI ISIA:
9. Po pridobitvi mesta v tehnični komisiji mednarodnega združenja ISIA (Sandi Murovec) želimo
povečati vpliv pri odločitvah glede uveljavitve pogojev za pridobivanje mednarodnih licenc in
možnosti delovanja naših učiteljev smučanja v mednarodnem prostoru (znamkica ISIA, kartica
ISIA)
10. Naš interes je dodatno povečati status licenc IVSI in ISIA, ki morajo predstavljati najvišjo možno
usposobljenost naših učiteljev smučanja v primerjavi s tujimi. Doseči želimo večjo odprtost in
interes tujih šol smučanja za sodelovanje z našimi učitelji smučanja.
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11. OSTALE MEDNARODNE AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOV
- povezovanje in sodelovanje z drugimi asociacijami ( Italija, Hrvaška, Srbija, Črna gora,
...)
- sodelovanje na sestankih mednarodnih združenj INTERSKI, ISIA, IVSI, IVSS,
- sodelovanje naših demonstratorjev s klubi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,
Makedonije
- sodelovanje z našimi in s tujimi reprezentancami in klubi na mednarodnem nivoju
- sestanek 12. decembra 2010 na sedežu EU – Bruselj. Usklajevanje oz. pozicioniranje
poklica učitelj smučanja v državah EU.
Po poročanju je o delu komisij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni je 2010/11 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 poročila komisij ZUTS Slovenije za sezono 2010/11«.
Add. 4.
Predlog sestave demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12.
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
Vodja komisije:
Boštjan Božič
Vodja demonstratorske vrste:
Tomaž Šegula
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za alpsko smučanje
Centralna regija
1. Tomaž Hribar
2. Iztok Zajc
Notranjsko Primorska regija
3. Vid Baruca
4. Uroš Šemrov
Vzhodna regija
5. Nejc Jeraša
6. Aleš Valenti
7. Matic Macuh
Zahodna regija
8. Jaš Korsič
9. Meta Lavrič
Vodja Promocijske vrste - komisija za alpsko smučanje
Vesna Ban
ČLANI PROMOCIJSKE VRSTE - komisija za alpsko smučanje
1. Bojan Napotnik
2. Anja Višček
3. Martin Žorž
4. Aleš Močnik
5. Mojca Krajnčič
6. Ana Svoljšak
7. Anja Višček – status poškodovanke
KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
Jure Gmajnar
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za deskanje na snegu

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miha Andoljšek
Teo Ivančič
Doroteja Muhič
Luka Dasovič
Marina Pribošič
Miha Loboda
Klemen Gorenc

KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
Dr. Janez Pustovrh
Strokovna sodelavka:
Petra Majdič
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za tek na smučeh
1. Tomas Globočnik
2. Nejc Brodar
3. Mirko Verovšek
4. Maja Benedičič
5. Gregor Grad
6. Jure Čebašek
Predstavnik OO v komisiji: Jure Gantar (TSK Idrija)
KOMISIJA ZA NORDIJSKO HOJO IN TEK
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
Dr. Janez Pustovrh
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE – komisija za nordijsko hojo in tek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Špela Strasser
dr. Maja Pori
Nevenka Beba Omerzu
Mirko Verovšek
Nanika Vogrinc
Tomaž Zadnikar
Tina Petrovčič
Gregor Grad
Friderik Likavec

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. Boštjan Čač
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog sestave demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije za
smučarsko sezono 2010/11.«
Ob koncu točke Potrjevanje članov demonstratorske vrste je za besedo poprosil Aleš Špan – vodja
komisije smučanja prostega sloga ter člane sekretariata obvestil, da bo komisija imela izbore 8. maja 2011
na smučišču Kaprun, ter predsednika poprosil, da člani sekretariata zaradi specifike delovanja komisije
SPS podprejo oz. potrdijo predlagan sklep (člani so v gradivu za sejo prejeli vsebinski predlog).
Sklep:
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»Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje vsebinski predlog, ki bo naveden v razpisu odprtih izborov za člane
demonstratorrske vrste komisije SPS podan s strani gospoda Špana:
Glede na trenutni razvoj Smučanja prostega sloga in s tem povezano demonstratosko vrsto, kateri odprti
izbori za člane demonstratorske vrste komisije za smučanje prostega sloga, bodo potekali 8. in 9. maja
2011 na smučišču Kaprun – praktični del in SZS – teoretični del za sezono 2011/2012, si želimo s tem
predlogom le to narediti močnejšo in kvalitetnejšo. Ker v Sloveniji trenutno ni veliko Učiteljev 3.
smučanja prostega sloga je izbor omejen na malo število učiteljev. Ker se s konkurenco povečuje tudi
kvaliteta, je predlog strokovnega sveta smučanja prostega sloga, da bi izbore za prehodno obdobje enega
leta odprli tudi za vse, ki so Učitelji 3. alpskega smučanja ter hkrati Učitelji 2 smučanja prostega sloga. Ti
demonstratorji bi pridobili naziv pripravniki demonstratorske vrste, vendar bi na terenu lahko
pripomogli k kvalitetnejšemu delu (lahko bi opravljali delo demonstratorja na tečaje Učitelj 1. in
2.,medtem ko bi demonstratorji vodili ostali del izobraževanja. Seveda bodo morali, če želijo ostati v
demonstratorski vrsti v bodoče v naslednjem letu opraviti tečaj Učitelj 3. smučanja prostega sloga. Prav
tako se zaradi zgoraj navedenega (širjenje baze učiteljev smučanja prostega sloga) v prihajajoči
smučarski sezoni 2011/12 oz. do nadaljnjega omogoči pristop na tečaj za pridobitev strokovnega naziva
Učitelj smučanja prostega sloga 2 vsem tistim, ki so si v preteklih letih pridobili naziv Učitelj alpskega
smučanja 3«.
Add. 6.
Pod to točko dnevnega reda je predsednik poprosil Ivana Grudna naj člane sekretariata – predvsem pa
vodje komisij o spremembah vsebin programov usposabljanja
V nadaljevanju je Ivan Gruden – vodja referata ZUTS Slovenije prisotne obvestil, da se večini programov
usposabljanja, katerih nosilci smo izteče veljavnost ob koncu koledarskega leta 2011.
Vse programe, katerih veljavnost bomo podaljšali bodo morali biti vsebinsko vneseni v aplikacijo ŠPAK
med poletnimi počitnicami, tako da bo o njih na pričetku jeseni razpravljal strokovni svet za šport RS. V
ta namen bodo vse vodje komisij na e-mail naslov prejeli navodila oz. program VODNIK SMUČANJA po
neorganiziranem smučarskem prostoru, ki je v proceduri sprejema oz. potrditve na SS za šport RS.
Add. 7.
Pod točko dnevnega reda – Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije je Franci ROJKO – svetovalec pravne
stroke obvestil, da sta v vmesnem času (poleg vloge TIMING LJUBLJANA, ki ima že status pridruženega
člana ZUTS Slovenija) prispeli tudi prošnji Športnega društva SKINAUT, Celje in Smučarskega društva
Strahovica, Strahovica.
V nadaljevanju je pripomnil, da omenjeni kandidatki za sprejem izpolnjujeta splošne pogoje za sprejem ,
ki so definirane v Poslovniku o delu ZUTS Slovenije ampak, da pa v svojem temeljnem aktu nimate nikjer
omenjenega oz. navedene komisije ZUTS zato je članom sekretariata predlagal v potrditev naslednji
sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog Franca ROJK-a, da se odgovorne Športnega
društva SKINAUT, Celje in Smučarskega društva Strahovica, Strahovica pozove k dopolnitvi vloge za
članstvo v ZUTS Slovenije:
K vlogama za članstvo v ZUTS Slovenije prispeli s strani Športnega društva SKINAUT, Celje in
Smučarskega društva Strahovica, Strahovica bosta morala upravna odbora društev podati tudi sklep, da
se bo na prihodnjem rednem občnem zboru (Športnega društva SKINAUT, Smučarskega društva
Strahovica, Strahovica) sprejel in potrdil sklep, da se temeljni akt društev (statut) kot samostojna
komisija vnese oziroma vpiše komisija, ki bo skrbela za učitelje, trenerje smučanja – npr. komisija ZUTS.
Sklep UO društev mora biti posredovan na naslov pisarne ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000
Ljubljana pred zborom delegatov ZUTS Slovenije, ki bo predvidoma 15. junija 2011.«
Add. 8.
V zvezi z določitvijo datuma izvedbe rednega zbora delegatov ZUTS Slovenije je predsednik predlagal
prisotnim članom sekretariata, da naj bi se zbor organiziral 15. junija 2011 v prostorih SZS.
Dokončen dnevni red rednega zbora delegatov bo določen na naslednji seji sekretariata.
O datumu Zbora delegatov ZUTS Slovenije so se vsi prisotni strinjali in pozvali predsednika, da do
naslednje redne seje pripravi dnevni red zbora delegatov.
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Add. 9.
Pod to točko je predsednik obvestil prisotne, da se bosta v maju 2011 odvijala naslednja trenerska
seminarja:
•

Licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja v Mariboru od 25. do 26. maja 2011

•

Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh v Ljubljani – FŠ 28. maja 2011.

in

Razpisa o seminarjih bosta objavljena na naši spletni strani ni distribuirana na naslove klubov,
društev…članov SZS.
Add. 10.
Ob koncu je predsednik je pozval prisotne, če želi pod točko razno še kdo besedo.
Članom sekretariata ZUTS Slovenije je bil posredovan predlog spremembe Pravilnika o organizaciji in
poteku programov usposabljanja, ki ima v svojem 13. Členu navedeno:
Tekmovalcem, ki so vsaj dve leti tekmovali v mladinski kategoriji po seznamu SZS, ki izpolnjujejo
starostni pogoj, se dovoli neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva U2. V primeru, da izpita ne
opravi uspešno, ne pridobi nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj.
Nov predlog člena:
Tekmovalcem in tekmovalkam, ki so vsaj dve leti tekmovali v mladinski kategoriji po seznamu SZS in
imajo minimalno 20 startov na tekmah v posamezni sezoni v FIS programu, se dovoli neposreden pristop
na tečaj za pridobitev naziva U2. V primeru, da izpita ne opravi uspešno, ne pridobi nobenega od
strokovnih nazivov nižjih stopenj.
Na podlagi izmenjave mnenje je bil izglasovan naslednji sklep:
»Imenuje se komisija v sestavi Aleksej Kuzmin in Boštjan Božič, ki bo v najkrajšem možnem času podala
vsebinsko spremenjen oz. dopolnjen člen, ki bo pogojeval upravičencem pristop na tečaj.«
V nadaljevanju je predsednik predstavil predlog licenciranja za trenerje alpskega smučanja, ki je bil
predhodno usklajen s strokovnim svetom alpskih disciplin in strokovnim svetom ZUTS Slovenije (vsi
prisotni so prejeli osnutek licenciranja kot gradivo v pisni obliki pred sejo)
KRITERIJI za pridobitev in potrditev licence Trener
Predlog programa licenciranja trenerjev Smučarske zveze Slovenije po nivojih in panogah.
Splošni model uporabljiv za vse discipline in panoge.
1.
Udeležba na licenčnem seminarju za trenerje, ki bo organiziran – predvidoma v mesecu maju na
katerem bo poudarek na teoretičnih vsebinah;
2.
Udeležba na licenčnem seminarju za trenerje, ki bo organiziran – predvidoma v mesecu
novembru na katerem bo poudarek na praktičnih vsebinah.
3.
Udeležba na ISIA licenčnem seminarju za učitelje alpskega smučanja 3. stopnje, ki bo organiziran
– predvidoma v zadnji vikend v mesecu marcu.
4.
Udeležba na trenerskem tečaju (1. dan) za pridobitev strokovne usposobljenosti trener /PRO
alpskega smučanja – prisotnost na praktičnem in teoretičnem delu. Trener si izbere disciplino na
podlagi lastnega interesa.
Kandidat je upravičen do pridobitve trenerske licence za aktualno sezono, če je prisoten na dveh (2)
zgoraj omenjenih akcijah, ob predpostavki, da je udeležba obvezna na vsaj enem licenčnem trenerskem
seminarju (glej zaporedno številko 1. in 2.).
Licenco je potrebno obnavljati oz. potrjevati v vsaki smučarski sezoni.
Sklep:
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»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog programa licenciranja trenerjev Smučarske zveze Slovenije
po nivojih in panogah, ki velja za alpske discipline.«
V nadaljevanju je vodja komisije za tek na smučeh dr. Janez Pustovrh izpostavil problem nadziranja
strokovne usposobljenosti in licenciranja kadrov, ki poučujejo na tekaških progah. Vsi prisotni so se
strinjali, da bo to v prihajajoči smučarski sezoni velik in pereč problem in, da ga bo pred pričetkom
smučarske sezone tudi rešiti.
Ker se v nadaljevanju na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče več se je predsednik
zahvalil vsem in zaključil 5. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
5. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.45 uri
V Ljubljani, 20. maj 2011
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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