Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
6. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 23. maja 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, Bauman Robert,
Aleksej Kuzmin, Tomislav Omejec Uroš Martinšek Matija Stegnar Miha Gmajnar Aleš Špan
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Verdnik, Marko Bleiweis, Jure Gmajnar, Zdravko Križaj, dr. Rado
Pišot, dr. Milan Žvan, Zvone Petek, Miha Grilj
Dnevni red:
1.
2.
3.

Pregled zapisnika 5. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Poročilo komisije – Državna izpitna komisija ZUTS Slovenije v sezoni 2010/11 (Miha
GMAJNAR);
4. Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2010/11 (Uroš MARTINŠEK);
5. Potrditev članov demonstratorske vrste komisije za smučarsko sezono 2011/12 (vodja komisije za
smučanje prostega sloga Aleš Špan);
6. Potrditev članov državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12 (vodja
DIK v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
7. Predlog spremembe sestave sekretariata ZUTS Slovenije – odstop Vodje mednarodnega
sodelovanja (Blaž Lešnik, Franc Rojko);
8. Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
9. Priprave na redni letni zbor delegatov 15. maj 2011 (Blaž Lešnik);
10. Razno.
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 5. 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 po imenovanju še ni sestala.
Ker je sklep še aktiven bo sestanek realizirala v prihodnje.
Na podlagi predlaganega predsednik poda v potrditev zapisnika 5. 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 2. točki dnevnega reda.
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Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 5. sejo in 6.
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:
•

podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci ZUTS
Slovenije,
• mednarodno sodelovanje; ISIA, IVSI sestanki in priprava na novo sezono,
• redni letni ZBOR DELEGATOV ZUTS Slovenije; 15. junij 2011,
• organizacija 20. tradicionalnega teniškega turnirja dvojic ZUTS Slovenije – na OO ZUTS bo
posredovana informacija o možnosti organizacije turnirja
• Tečaji NHT (maj, junij, avgust, september),
• Kot pomembno dogajanje, ki se zelo dotika našega delovanja v zimski sezoni je omenil uvedbo
sistema licenciranja na smučiščih, ki se ga bo s pomočjo MŠŠ, Prometni inšpektorat, Inšpektorat
za šport…
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3
Miha Gmajnar – vodja DIK ZUTS Slovenije poda poročilo o delu DIK v smučarski sezoni 2010/
Število tečajev v upadu zaradi zmanjšanja/omejevanja sredstev ESS, ki so bila letos namenjena le
trenerskim tečajem, kar posledično pomeni, da kandidati izobraževanja prelagajo na prihodnje sezone z
upanjem na ESS subvencijo. Neuradno je ZUTS v 2,5 letih porabil cca. 300.000€ sredstev, kar je daleč
največ med vsemi NPŠZ. ZUTS čaka na nov 3-letni razpis ESS s strani Ministrstva, ki naj bi bil kmalu
pripravljen in na katerem ZUTS pričakuje enako kandidaturo, kot v prejšnjih letih, z manjšimi
modifikacijami, da se izognemo težavam, s katerimi se ZUTS trenutno sooča.
Izpostavil je nekaj težav, ki so nastajale, žal vedno pri istih OO (Vitas, Capris, ZUTS Nova Gorica, DUTS
Postojna, v nekaj pomanjkljivostih tudi Tacen in Branik. Težave nastajajo predvsem zaradi njihovega
slabega usklajevanja s tuje govorečimi kandidati, med drugim pa tudi zaradi neodgovornost s strani
vodje tečajev), katere je pisarna ZUTS že omenjala v preteklosti. Glavni problemi so nastajali zaradi
neupoštevanja sklepov sekretariata s strani vodje tečajev:
-

-

-

pravočasna oddaja dokumentacije v pisarno ZUTS (nekatere OO, še vedno zbirajo podatke
zaradi neustrezne organiziranosti);
kdo lahko predava PP in nevarnosti v gorah: predavali so demonstratorji in licencirani
predavatelji teoretičnih vsebin, kar ni v skladu s pravili;
dostava dokumentacije in podatkov za vnos v aplikacije v originalih je bila prepozna;
na izpite so tečajniki prihajalo z nepopolnimi ali praznimi osebnimi listi ali pa celo brez
(predlagam, da se to v bodoče striktno zavrača), razen v izjemnih okoliščinah. V nekaterih
primerih je vodja tečajev v pisarno ZUTS sporočil, da določeni tečajniki ne bodo imeli osebnih
listov ali pa pomanjkljivo izpolnjene in da bodo to rešili takoj po izpitih, žal pa tega niso storili in
nekateri osebni listi so v pisarni še vedno prazni…
z delegiranjem članov DIK (alpsko smučanje) ni bilo nikakršnih problemov in moram pohvaliti
odzivnost in angažiranost vseh članov DIK. Za naslednjo sezono bo potrebno detajlno definirati
višino honorarja za tiste, ki ocenjujejo tuje govoreče na teoretičnih izpitih (nekateri pričakujejo
zelo visoko plačilo, za kar pa ZUTS nima sredstev),
tisti člani DIK, ki sproti niso zaračunavali izpitov naj pošljejo poročila o stroških in opravljenih
dnevih na e-naslov pisarne ZUTS. Izplačila se bodo urejala po 3.5.
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-

-

Problematika z organizacijo seminarjev za športne pedagoge: stvari niso bile organizirane tako,
kot je to potrebno (poudarjamo finančno, razpis, poročilo, usklajevanja). S terena pa so prihajali
le pozitivni odzivi o izvedbi teh seminarjev. Pisarna ZUTS je imela ogromno dela s temi 3
seminarji.
Nekatere OO potrebujejo nekaj več časa za prilagoditev na nov sistem praktičnih izpitov (alpsko
smučanje).

Splošna ugotovitev je, da je nov sistem izpitov za alpsko smučanje zelo dobro deloval: razpis, prijave,
plačila, izvedbe, poročila. Izvedbo je bilo potrebno dodatno organizacijsko usklajevati (v izjemnih
primerih je bilo potrebno na kakšen izpit uvrstiti tečajnike U1 in U2 skupaj, saj se je na izpite prijavilo
tudi do 110 kandidatov).
Po mojem mnenju je bil viden še posebej pozitiven rezultat ocenjevanja na U3 alpskega smučanja, kjer so
kandidate ocenjevale 3 različne komisije po krožnem sistemu, s čimer je DIK minimizirala subjektivno
komponento ocenjevanja.
Dobro je tekel tudi sistem licenciranja.
Po poročanju je o delu DIK 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 poročilo vodje DIK ZUTS Slovenije za sezono 2010/11«.
Add. 4.
Uroš Martinšek – vodja šol smučanja ZUTS Slovenije poda poročilo o delu DIK v smučarski sezoni
2010/11
Sezone, ki je za nami , se bomo sigurno najbolj spominjali po enotnih počitnicah za celotno Slovenijo in
uvedbi dovoljenj za opravljanje Šole smučanja na smučiščih.
Ne glede na vse strokovne ocene ministrstva in njihovih strokovnih služb, lahko za naše združenje trdimo
z zagotovostjo, da je bila storjena velika napaka, kajti iz tega ukrepa izhaja več trajnih težav.
Več o tem v nadaljevanju.
Sezono 201/ 11 smo začeli z uvodnim sestankom 9.10. v Mariboru v sklopu teoretičnih priprav strokovnih
delavcev ZUTS, ki je za vse vodje šol obvezen.
V nadaljevanju so se vodje šol udeležili predsezonskih in posezonskih ISIA seminarjev , ki so za nas
obvezni, za pridobitev licence šole smučanja.
Šole smučanja so se skozi sezono prebijale vsaka po svojih najboljših močeh.
Celotno sezono lahko ocenjujemo kot slabo, saj so na obisk in poslovanje šol najbolj vplivali trije
dejavniki:
- slabe vremenske razmere ( visoke temperature in pomanjkanje snega )
-uvedba enotnih počitnic za vso Slovenijo
- splošna kriza ( padec kupne moči )
V sezoni pa se je pokazal ukrep ZUTS Slovenije in Ministrstva za promet z uvedbo dovoljenj za
opravljanje dejavnosti poučevanja smučanja na smučiščih, kot zelo uspešen, saj je začel vzpostavljati nek
red, ki bo v prihodnosti lahko samo še večji in daje stroki na terenu prednost .
Ukrep enotnih počitnic, pa je imel naslednje posledice:
1. Zmanjšanje najbolj obiskanih tednov iz 5 na 4 tedne
2. Skupaj z mediji jim je uspelo prestrašiti ljudi( gneča) tako, da so bila prve tri dni počitnic
smučišča skoraj prazna
3. Trajna škoda-obiskovalci naših smučišč, ki so zaradi rega ukrepa odšli v tujino, se nazaj na
naša smučišča v veliki meri ne bodo vrnili.
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To je kratko poročilo o delovanju Šol smučanja Slovenije za sezono 2010/11. Številke o število
obiskovalcev v šolah, število učiteljev in skupno število opravljenih ur, pa boste lahko dobili v pisarni
ZUTS.
Po poročanju je o delu šol smučanja v smučarski sezoni je 2010/11 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 poročilo vodje šol smučanja ZUTS Slovenije za sezono
2010/11«.
Add. 5.
Predlog sestave demonstratorske vrste komisije za smučanje prostega sloga ZUTS Slovenije za smučarsko
sezono 2011/12.
Po opravljenih odprtih izborih za demonstratorsko vrsto (7.-8. 5. 2011 Kaprun, komisija: Aleš Špan,
Primož Grabnar), vodja komisije SPS Aleš Špan predlaga sledečo sestavo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nina Bednarik
Urh Bulc
Bor Vošnjak
Rok Dokl
Jaka Miklavčič
Mitja Rozman
Bine Žalohar

Aleš Špan
Primož Grabnar

demonstrator
demonstrator
demonstrator
demonstrator pripravnik
demonstrator pripravnik
demonstrator pripravnik
demonstrator pripravnik
vodja Komisije za smučanje prostega sloga
vodja demonstratorske vrste

Po podanem predlogu je predsednik odprl razpravo na predlog sestave demonstratorske vrste komisije za
smučanje prostega sloga.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog sestave demonstratorske vrste sprejme
in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagano sestavo demonstratorske vrste komisije za
smučanje prostega sloga ZUTS Slovenije za sezono 2011/12«.
Add. 6.
Predlog sestave državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12.
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
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Miha Verdnik
Jure Vreček
dr. Milan Žvan
Aleš Močnik
Uroš Martinšek
Matej Majerič (FŠ)
Oskar Žohar (FŠ)
Stojan Puhalj (PEF MB)
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. Robert Slabanja
6. Nanika Vogrinc
7. Mirko Verovšek
8. Vladimir Korolkevič
9. Ivan Hudač
NORDIJSKA HOJA IN TEK
1. dr. Janez Pustovrh
2. Nanika Vogrinc
3. Mirko Verovšek
4. dr. Maja Pori
5. Friderik Likavec
6. Nevenka Beba Omerzu
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 2011/12«.
Add. 7.
Pod to točko dnevnega reda je predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik obvestil člane sekretariata
ZUTS Slovenije o predlogu spremembe sestave sekretariata ZUTS Slovenije – odstop Vodje
mednarodnega sodelovanja.
Dr. Milan Žvan je v vmesnem času med 5. in 6. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije obvestil
predsednika, da zaradi preobremenjenosti in obilice dela, ki ga ima kot dekan fakultete za šport ne more
več tako aktivno delovati na področju dela, ki ga kot vodja mednarodnega sodelovanja opravlja predvsem se to nanaša predvsem na vedno bolj frekvenčna potovanja v tujino, usklajevanje mnenj z
EK…
V nadaljevanju Blaž Lešnik – predsednik ZUTS Slovenije na mesto vodje mednarodnega sodelovanja
predlaga g. Sandija Murovca.
Po podanem predlogu je predsednik odprl razpravo na predlog zamenjave vodje mednarodnega
sodelovanja.
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Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog potrdi in podla v potrditev
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagano zamenjavo na mestu vodje mednarodnega
sodelovanja – namesto dr. Milana Žvana se na rednem zboru delegatov, ki bo 15. Junija 2011 za novega
vodjo mednarodnega sodelovanja predlaga g. Sandija Murovca«.
Add. 8.
V nadaljevanju g. Franc Rojko člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da so v času med obema
zboroma delegatov ZUTS Slovenije na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispele tri (3) prošnje s strani
društev, klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Sekretariat ZUTS Slovenije (pravna služba), je obravnavala prošnje in ugotovila, da pogoje za včlanitev
izpolnjujejo prošnje in to so:
1.
Športnega društva SKINAUT, Celje, VZH
2.
Smučarskega društva Strahovica, Strahovica, CEN
3.
TIMING Ljubljana, CEN
Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog za včlanitev:
1.
Športnega društva SKINAUT, Celje, VZH
2.
Smučarskega društva Strahovica, Strahovica, CEN
3.
TIMING Ljubljana, CEN
kot OO v ZUTS Slovenije«
Add. 9.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov dne 15. junija 2011.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
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 2011/2012;
6.
Imenovanje novega člana sekretariata ZUTS Slovenije za področje mednarodnega sodelovanja;
7.
Spremembe aktov ZUTS Slovenije:
•
Pravilnik od organizaciji in izvedbi tečajev usposabljanja.
8.
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (Franci
ROJKO);
9.
Razno:
•
Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v
Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«.
Sklep
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog dnevnega reda Zbora delegatov ZUTS Slovenije
dne 15. junija 2011.«
Add. 10.
Predsednik je ob pričetku točke razno pozval prisotne, če želi pod točko razno še kdo besedo.
10/1
Pod to točko je g. Rojko seznanil prisotne, da se zaradi bolj transparentnega delovanja oz. pristopanja
kandidatov na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti za na zboru delegatov poda vloga za
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spremembo drugega odstavka 13.
PROGRAMOV USPOSABLJANJA

Člena

PRAVILNIK-a

O

ORGANIZACIJI

IN

POTEKU

»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 imeli status reprezentanta po seznamu SZS v mladinski
ali članski kategoriji, 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. Ker se na podlagi poziva
pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in zaključil 3. redno sejo
sekretariata ZUTS Slovenije.«
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagano spremembo 13. Člena PRAVILNIK-a O
ORGANIZACIJI IN POTEKU PROGRAMOV USPOSABLJANJA, ki se po novem glasi:
Tekmovalcem in tekmovalkam, ki so vsaj dve leti imeli status reprezentanta po seznamu SZS v mladinski
ali članski kategoriji, 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.
Predlagana sprememba člena se poda v potrditev na rednem zboru delegatov, ki bo 15. junija 2011.«
10/2
Sistem licenciranja – smučarski skoki in NK
V nadaljevanju je Matija Stegnar predstavil sistem licenciranja trenerjev za smučarske skoke in NK,
katerega je tudi predhodno potrdil odbor za smučarske skoke in NK pri panogi smučarski skoki in NK
Za pridobitev oz. potrditev licence za trenerje za smučarske skoke in NK zahteva udeležba na več kot
50% razpisanih licenčnih seminarjih v obdobju 2 let, ki jih razpiše ZUTS Slovenije. Inicialno stanje je
licenčni seminarju v maja 2010. Dodatno se upoštevajo seminarji, ki jih razpiše CVUŠ pri FŠ, katerega
seznam oz. ustreznost seminarjev, ki so/bodo veljavni za potrditev licence, določi strokovni svet za
smučarske skoke in NK pri SZS.
Po podanem predlogu je predsednik odprl razpravo na predstavljen sistem.
Ker vprašanj ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko predlog potrdi in podla v potrditev
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlagan sistem za pridobitev oz. potrditev licence za
trenerje za smučarske skoke in NK.«
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 6. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
6. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.50 uri
V Ljubljani, 13. september 2011
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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