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

7. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo, 9. novembra 2011 ob 17. 00 uri v sejni
sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana

PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, dr. Janez Pustovrh, Franc Rojko, Bauman Robert,
Tomislav Omejec, Uroš Martinšek, Matija Stegnar, Aleš Špan, Mazi Roman, Miha Grilj, Zvone Petek,
Zdravko Križaj
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Verdnik, Marko Bleiweis, Jure Gmajnar, dr. Rado Pišot, Sandi
Murovec, Miha Gmajnar, Aleksej Kuzmin
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pregled zapisnika 6. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Poročilo realizacije vsebin priprav demonstratorskih vrst za sezono 2011/12 (Vodje vseh komisij
pri ZUTS);
Predstavitev in potrditev novih programov usposabljanja vseh komisij (Blaž Lešnik, Ivan
Gruden);
Urejanje statusa učitelja smučanja znotraj prostora držav Evropske unije (Sandi Murovec);
Razno
Aleš Guček – predlog SZS – ZUTS za Bloudkovo nagrado
FŠO 2012 razpis
Potrditev članov strokovnega sveta ZUTS – po komisijah (Ivan Gruden)
Potrditev cenika ZUTS Slovenije za sezono 2011/12 (Matija Stegnar)
Članstvo v demonstratorski vrsti teka na smučeh za sezono 2011/12 – Čebašek, Globočnik,
Omerzu (Blaž Lešnik)
Sklep o plačilu zapadlih obveznosti - pogoj za dvig licenčnih nalepk za koledarsko leto 2012
(Matija Stegnar)
Priznavanje strokovne usposobljenosti TRENER PRO v republiki Italiji (Rado Pišot, Sandi
Murovec , Ivan Gruden)
Pogoj za pristop na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj alpskega smučanja 3 –
izobrazba državljani republike Italije (Ivan Gruden, Rado Pišot)
Sklep o pogojih za vodenje licenčnih seminarjev pred organizacijo ISIA predsezonskega
seminarja (Ivan Gruden)
Potrditev člana DIK - deskanje na snegu Miha Andoljšek (Ivan Gruden)
ESS (Matija Stegnar)
Članstvo v Šoli smučanja Slovenije – Unior d.d. in Urška Hrovat (Uroš Martinšek)

Pred pričetkom seje je predsednik pozdravil navzoče ter se jim zahvalil za udeležbo na seji. Prav poseben
pozdrav pa je veljal g. Romanu Maziju – predsedniku NO SZS, ki se je v tej vlogi prvič udeležil seje
sekretariata ZUTS Slovenije.
Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 6. 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
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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.
Na podlagi izmenjave mnenj v katerem so sodelovali člani sekretariata je podal predlog, da se za
predsednika komisije imenuje Jelka Grosa, kot člana pa tudi Uroša Martinška, ter da se s strani pisarne
ZUTS Slovenije določi rok za oddajo določi rok za oddajo vsebinsko spremenjen oz. dopolnjen program.
Na podlagi predlaganega predsednik poda v potrditev zapisnika 6. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 6. seje sekretariata ZUTS Slovenije, razen točke,
ki je še aktivna«.
Predsednik je člane sekretariata obvestil tudi, da je bila v soboto 15. oktobra 2011 ob 15. uri v sejni sobi
hotela Arena – Maribor sklicana izredna seja sekretariata ZUTS Slovenije. Zaradi nemotenega
delovanja ZUTS Slovenije je sekretariata ZUTS Slovenije na svoji izredni seji potrdila sklep, ki ga je
predlagala delavna skupina, ki je pregledala osnutke programov usposabljanja:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje osnutke programov usposabljanja ZUTS Slovenije, ki so bili
sprejeti na sestanku delovne skupine 14. 10. 2011 v Mariboru in nalaga strokovni službi ZUTS Slovenije,
da jih preko informacijskega sistem ŠPAK vloži v nadaljnji postopek.«
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 6. sejo in 7.
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,
oprema, s katero bomo opremljali člane demonstratorske vrste je pričela prihajati na naš naslov,
na sedežu EK v Bruslju smo se udeležili dveh sestankov namenjenemu definiranju statusa
učiteljev v ES ter sestanka tehnične komisije v Budimpešti,
v Kopru je bil organiziran tradicionalni 20 teniški turniz ZUTS Slovenije v sodelovanju z SK
Capris in ŠD VITAS,
prav tako je v pripravi informator ZUTS Slovenije, in letos tudi na nivoju SZS MODRI BILTEN

Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3
Poročila o realizaciji priprav komisij ZUTS Slovenije
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE (zaradi odsotnosti vodje komisije je poročilo podal dr. Lešnik)
POROČILO PRIPRAVE – komisija za alpsko smučanje (KAPRUN 21.-23.10. 2011)
Poročilo pripravili, dne 24.10.2011:
•
Miha Verdnik, vodja SS-ZUTS
•
Miha Gmajnar, vodja DIK
•
Boštjan Božič, vodja Komisije AS
Vsi udeleženci so bili razdeljeni v 3 skupine. Vsaka skupina je imela svojega koordinatorja (Boštjan Božič,
Miha Gmajnar, Miha Verdnik) in svojega vodjo (Aleš Valenti, Tomaž Hribar, Tomaž Šegula).
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Koordinator je skrbel, da delo na snegu poteka po programu in v želeni smeri, vodja skupine pa je skrbel
za skupino (da so prihajali pravočasno, da so bili pripravljeni za delo, da so v prostem času izvajali
naloge,….). Delo na snegu je potekalo po krožnem sistemu, kar pomeni, da je vsaka skupina obiskala vsak
dan drugo delavnico. Vsebine delavnic so bile naslednje:
1.
Delavnica: ZAČETNE OBLIKE SMUČANJA
Poudarek na metodiki, izbiri korekcijskih vaj, nastop pred vrsto (predvsem odnos do udeleženca –
stranke ter ustrezen nivo sporazumevanja), izbira terena,…
2.
Delavnica: NADALJEVALNE OBLIKE SMUČANJA
Poudarek na metodiki, izbiri korekcijskih vaj, nastop pred vrsto (predvsem odnos do udeleženca –
stranke ter ustrezen nivo sporazumevanja), izbira terena,…
3.
Delavnica: DOPOLNILNE OBLIKE SMUČANJA
Poudarek na smučanju (ne korekturi ampak kako izkoristit dan in ga čim bolj izpolnit s smučanjem),
samostojnem vodenju skupine, izbiri terena (izkoriščanje terena),…
V popoldanskem delu so sledile video analize, analize dneva po skupinah in na koncu še skupinska analiza
dneva. Delo je potekalo od 8 ure do 22 ure zelo aktivno. Vsak dan se je videl postopen napredek pri
vsakem udeležencu, na koncu pa smo skupaj ugotovili:
Pripravljenost: vsak udeleženec bi se moral pripraviti na priprave. Nekaterim se je to poznalo bolj,
drugim manj. Zato so bili prvi dan priprav veliki problemi, saj so bili slabi nastopi pred vrsto, slabo
vodenje skupin in ravno tako slabe demonstracije vseh udeležencev. Prav tako je bil na splošno prikazan
nizek nivo pri različnosti uporabe metodičnih nalog in zavedanja njihovega pomena. Vse se je do konca
priprav zelo izboljšalo, udeleženci pa so sami spoznali, da je potrebna priprava pred vsako aktivnostjo ali
usposabljanjem.
Odnos: veliko smo delali na odnosu do udeleženca (stranke) in pa tudi na medsebojnih odnosih. Zelo hitro
so spoznali, da jih sama kritika prizadene, vendar zakaj? Problem je bil v podajanju kritike, v samem
načinu podajanja. V trenutku, ko so to spoznali, se je njihovo sodelovanje močno povečalo. Pojavljal se je
tudi problem, da nekateri demonstratorji ne dopuščajo, da njihovi kolegi posredujejo svoje misli. S tem se
je pri nekaterih pojavljal manjvrednosti kompleks in celo stanje pasivnosti, kar pa se je na koncu priprav
izboljšalo. Lahko zaključimo z zadovoljstvom, saj se pokazala ustvarjalnost pri slehernem članu demo
team-a.
KONČNA OCENA PRIPRAV: priprave lahko ocenimo, da so uspele v celoti. Odziv vseh udeležencev je
bil pozitiven, napredek pa je bil viden pri vsakemu udeležencu.
KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA (poročilo je predstavil Aleš Špan)
Demonstratorska vrsta je letos prvič izvedla skupne poletne priprave v kombinaciji skokov na veliki
prožni ponjavi in skokov na vodnih skakalnicah.
PRIPRAVE SLOVENIJA
Priprave v Sloveniji so potekale na trampolinih v Škofji loki in vodnih skakalnicah na Starem vrhu in
sicer 3.9., 18.09. in 1.10.2011
Poudarek je bil na učnem procesu uvajanja novih likov na trampolinu in direktnem prenosu naučenih
elementov v skoke na vodnih skakalnicah.
PRIPRAVE TUJINA
Priprave smo izvedli 25.9.2011 v Foederlachu, Avstrija in sicer prav tako v kombinaciji trampolina in
vodnih skakalnic.
Trening je bil zaradi neposredne bližine trampolina in skakalnic še kvalitetnejši.
Priprav pod vodstvom Aleša Špana in Primoža Grabnarja se je udeležila večina članov demonstratorske
vrste v sestavi Nina Bednarik, Urh Bulc, Bor Vošnjak, Rok Dokl, Jaka Miklavčič, Mitja Rozman in Bine
Žalohar. Izostanki so bili upravičeni.
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Ugotavljamo, da je napredek v smučanju prostega sloga, v smislu učenja novih trikov in varnosti učnih
procesov, nujno potrebna predpriprava na trampolinih in vodnih skakalnicah, tako za tekmovalce, kot
tudi za smučarje, ki se s smučanjem prostega sloga ukvarjajo rekreativno oz. občasno.
Ob koncu poročila vodje komisije za SPS je predsednik ZUTS Slovenije izpostavil in pohvalil zgledno
organizacijo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj SPS 1, ki ga je organizirala komisija.
Vsi udeleženci so bili državljani Španije.
Vsi ostali vodje, ki so bili prisotni pa so poudarili, da za realizacijo priprav čakajo na ugodne snežne
razmere (tek na smučeh in telemark smučanje)
Ob koncu je predsednik tudi izpostavil, da je bil na področju opremljanja komisij ZUTS Slovenije
postorjen velik napredek s tem, da je bil z opremljevalci s smučarskimi čeladami, smučarskimi
rokavicami te s smučarskimi in sončnimi očali sklenjen dogovor, da komisije opremlja samo en (1)
opremljevalec, ter da so finančna sredstva katera namenja ZUTS Slovenije za priprave komisij ZUTS
Slovenije glede na preteklo leto ostala nespremenjena.
Ob koncu pa je Ivan Grden naproša, da vodje komisij pred pripravami pravočasno sporočijo termine v
pisarno, da se za potrebe priprav rezervira kombi in dvigne akontacija.

Add. 4.
Pod zaporedno točko številka 4 je predsednik predal besedo Ivanu Grudnu, ki je člane sekretariata ZUTS
na kratko obvestil o protokolu potrjevanja programov usposabljanj, ki so najvitalnejši del našega
delovanja. Kot pa je že znano in s sklepom potrjeno so se predlagani programi potrdili.
Nato je na kratko opisal način priprave programov.
Vodje komisij so že preko poletnih mesecev pričeli z modifikacijo programov, katera se je nato zavlekla
tudi v jesenske mesece. Programi so bili nato vneseni v aplikacijo ŠPAK, kjer so se nato ob stalni
korespondenci z vodjami komisij in g. Justin Igorjem z MŠŠ – direktorat za šport. Po vnosu programov v
informacijski sistem ŠPAK pa morata podati soglasje k programom tudi OKS in FŠ.
V prvi polovici meseca novembra nas je tajnik Strokovnega sveta za šport RS g. Samo Košir obvestil, da
bodo programi usposabljanja potrjeni, ko se znotraj strokovnega sveta izoblikovala komisija, ki bo
pregledovala programe vendar je bilo z njegove strani zagotovljeno, da bo to še pred iztekom veljavnosti
»starih« aktualnih programov to je 14. December 2011.
Ob koncu poročila pa je izrekel pohvalo dr. Janezu Pustovrhu in Alešu Španu, ki sta z vložitvijo
programov svojih komisij dala vzorec načina formiranja let teh vsem ostalim komisijam.
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. 5.
Ker je Sandi Murovec – vodja mednarodnega sodelovanja ZUTS Slovenije opravičil izostanek z seje
sekretariata ZUTS Slovenije je predsednik podal predlog, da se točka dnevnega reda pod zaporedno
število 5 »Urejanje statusa učitelja smučanja znotraj prostora držav Evropske unije« prestavi na
naslednjo sejo sekretariata.
Add. 6.
6/1 Aleš Guček – predlog SZS – ZUTS za Bloudkovo nagrado – rok do 15. decembra 2011
Predsednik ZUTS Slovenije dr. Blaž Lešnik je članom sekretariat podal v potrditev naslednji sklep:
»Na podlagi dosedanjega dela, angažmaja, ter mnogokrat tudi osebnega odrekanja ZUTS Slovenije
predlaga gospoda Aleša Gučka s strani ZUTS Slovenije kot kandidata za Bloudkovo nagrado za leto
2011«.
Obrazložitev:
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Kot je vsem poznano je gospod Aleš Guček dolgoletni aktivni član SZS – ZUTS Slovenije, ter ne nazadnje
v preteklosti član vodstva Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (demonstrator, vodja
demonstratorske vrste, član in vodja državne izpitne komisije, sekretar, predsednik), katerega tudi brez
njegovega požrtvovalnega dela v obliki, kot se pojavlja v slovenski športni sferi nebi bilo.
Menimo, da si nagrado glede na svoje delo v naši organizaciji in Slovenskem smučanju nasploh zasluži.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje vložitev kandidature Aleša Gučka kot kandidata za
Bloudkovo nagrado za leto 2011«.
6/2 FŠO 2012 razpis - rok do 21. novembra 2011
Ivan Gruden je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da je Fundacija za šport je na svoji spletni
strani (www.fundacijazasport.org) objavila Javni razpis za sofinanciranje športne dejavnosti,
raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012 in Javni razpis za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe
javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na
področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Rok za
oddajo vlog je 21. 11. 2011.
Prav tako je poudaril, da se rok za oddajo nezadržno bliža ter, da naj vloge oz. kandidature oddajo čim
prej.
6/3 Potrditev članov strokovnega sveta ZUTS – po komisijah
Predsednik je v nadaljevanju člane sekretariata ZUTS Slovenije članom sekretariata predlagal v
potrditev člane strokovnega sveta ZUTS Slovenije (seznam so dobili kot gradivo k seji)
STROKOVNI SVET ZUTS SLOVENIJE
Miha Verdnik
Miha Gmajnar
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE *
Milan Žvan
Sandi Murovec
Tomi Omejec
Zdravko Križaj
Aleksej Kuzmin
Rado Pišot
Blaž Lešnik
Stojan Puhalj
Peter Sitar
Boštjan Božič
Zvone Petek
Gal Jakič
Bojan Kavčič
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU *
Luka Dasovič
Doroteja Muhič
Jure Gmajnar
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH *
Janez Pustovrh
Robert Slabanja
Marko Gracer
Mirko Verovšek
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ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA PROSTI SLOG *
Primož Grabnar
Aleš Špan
Rok Dokl
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA TELEMARK SMUČANJE *
Boštjan Čač
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA SMUČARSKE SKOKE IN NK *
Bojan Jošt
Jelko Gros
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA BIATLON *
Janez Vodičar
*člana strokovnega sveta vseh komisij sta tudi vodja strokovnega sveta in vodja DIK
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje člane strokovnega sveta ZUTS Slovenije za smučarsko
sezono 2011/12«.
6/4 Potrditev cenika ZUTS Slovenije za sezono 2011/12 (Matija Stegnar)
Predsednik je v nadaljevanju člane sekretariata ZUTS Slovenije članom sekretariata predlagal v
potrditev CENIK ZUTS SLOVENIJE ZA SEZONO 2011/2012 (seznam so dobili kot gradivo k seji)
CENIK ZUTS SLOVENIJE ZA SEZONO 2011/2012
ČLANARINA SZS – ZUTS – MODRA KARTICA
Članarina SZS – ZUTS modra kartica
Licenca ZUTS
Članarina – licenca IVSI
Članarina – licenca ISIA
Licenca brez MK ZUTS

10,00 €
15,00 €
25,00 €
250,00 €

PRISTOPNINA IN ČLANARINA ŠOLA SMUČANJA SLOVENIJE
Članarina ob pristopu v enkratnem znesku
Plačilo letne članarine

CENA
520,00 €
270,00 €

KADROVSKI TEČAJI CENA
Učitelj 3. stopnje alpskega smučanja
do 20 udeležencev
do 30 udeležencev
nad 30 udeležencev
Trener alpskega smučanja
Trener PRO alpskega smučanja

1.200,00 €
850,00 €
650,00 €
590,00 €
630,00 €

TEČAJNINA: CENA
Tečajnina za naziv Učitelja 1. stopnje
Tečajnina za naziv Učitelja 2. stopnje
Tečajnina za naziv Učitelja 3. stopnje (velja samo za študente FŠ)
Tečajnina za naziv Trener PRO (velja samo za študente FŠ)

20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €

VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM ŠPAK:
IZPITI: CENA
Kotizacija za teoretični izpit

CENA EURO

CENA
35,00 €
20.00 €
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Kotizacija za teoretični izpit - tujci
Kotizacija za praktični izpit
Kotizacija za praktični izpit - tujci

40.00 €
30.00 €
60.00 €

CENIK STORITEV DEMONSTRATORJEV, PREDAVATELJEV IN ČLANOV DIK
Demonstrator
100,00 € / dan
Član »Državne izpitne komisije«
100,00 € / dan
Predavatelj teoretičnih vsebin 45 min = 1 ura
15,00 € / uro
Dnevnica
Ur.l. RS
Kilometrina
Ur.l. RS
Smučarska vozovnica Članu DIK jo priskrbi ZUTS

CENA

PRIPOROČLJIVE CENE STORITEV STROKOVNO USPOSOBLJENIH KADROV S STRANI ZUTS
SLOVENIJE:
CENA*
Trener, Učitelj 3. Stopnje, Trener PRO + licenca ISIA, IVSI
12,00 € / uro
Učitelj 2. stopnje + licenca IVSI
9,00 € / uro
Učitelj 1. stopnje + licenca ZUTS
7,00 € / uro
* Urne postavke storitev so v BRUTO vrednostih.
IZBORI DEMONSTRATORSKIH VRST
(interni in odprti):
Kotizacija:
30 udeležencev
50 udeležencev
70 udeležencev
100 udeležencev

115,00 € / udeleženca
70,00 € / udeleženca
60,00 € / udeleženca
50,00 € / udeleženca

RAZNO:
CENA
Diploma o strokovni usposobljenosti
Duplikat diplome o strokovni usposobljenosti
Značka o strokovni usposobljenosti
Emblem o strokovni usposobljenosti
IVSI izkaznica
Majica
Knjiga »Naše smučine«
Knjiga »A turn to move on«
Knjiga »Smučanje je igra«
Knjiga »Slovensko smučarsko pravo«
Žepni priročnik za učitelje alpskega smučanja
Knjiga »Sledi smučanja po starem«
Knjiga »Smučanje danes«
Skripta »Razvoj nordijske hoje in teka«
DVD »Smučanje je igra«
DVD »Smučanje danes«
DVD »Nordijska hoja in tek«

6,00 €
14,00 €
4,00 €
4,00 €
6,00 €
10,00 €
28,00 €
28,00 €
18,00 €
Bo objavljena naknadno
8,00 €
22,00 €
27,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

CENA

DDV je vštet v cene, razen pri članarinah, ki so oproščene plačila DDV po 12. točki, 1. odstavka 42. člena
ZDDV-1.
Pri navedeni literaturi in medijih je vštet 8,5% DDV.
Za pošiljanje po pošti zaračunavamo pripadajoče poštne stroške.
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje cenik ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2011/12«.

7

6/5 Sklep o plačilu zapadlih obveznosti - pogoj za dvig licenčnih nalepk za koledarsko leto 2012 (Matija
Stegnar)
Blaž Lešnik je zaradi plačilne nediscipline nekaterih OO ZUTS Slovenije, ki imajo še neporavnane račun
iz smučarske sezone 2010/11 sekretariatu ZUTS Slovenije predlagal v potrditev sklep.
Sklep
»»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije, ki imajo
odprte račune iz postavk literatura ali licenčne nalepke za smučarsko sezono 2010/11 se ne izda licenčnih
nalepk in literature za smučarsko sezono 2011/12. Ta sklep velja do poravnave računov.«
6/6 Priznavanje strokovne usposobljenosti TRENER PRO v republiki Italiji ( Ivan Gruden)
S strani predstavnikov zamejskih smučarskih društev smo v Italiji bili obveščeni, da lahko naši strokovno
usposobljeni kadri TRENER PROI alpskega smučanja uveljavljajo naš naziv pri pridobivanju naziva
Zvezni trener (Allenatore federale).
Na podlagi prejete dokumentacije se bo obrazce skupaj z našimi programi poštno naslovilo na Italijansko
smučarsko zvezo.
6/7 Pogoj za pristop na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj alpskega smučanja 3 –
izobrazba državljani republike Italije (Ivan Gruden, Rado Pišot)
Pod to točko je bilo izpostavljeno, da se v preteklosti na kadrovskih tečajih ni »vedelo« katera stopnja
izobrazbe oziroma naziv je potreben za državljane republike Italije, da se le ta lahko uveljavlja ob
pristopu na program usposabljanja za naziv Učitelj alpskega smučanja 3. Stopnje - se lahko vpišejo samo
kandidatke in• imajo dokončano najmanj V. stopnjo izobrazbe.
Na podlagi preverjan stopenj izobraževanja v italijanskem šolskem sistemu smo prišli do zaključka, da je
stopnja, ki ustreza naši V. stopnji izobrazbe - diploma di scuola media superiore 5 anni (ki dovoli da se
vpišeš na univerzo) Izobraževanje traja 5 let.
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se za državljane republike Italije pristop, ki dovoljuje
pristop na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj 3 se smatra naslednja stopnja izobrazbe diploma di scuola media superiore 5 anni (izobrazba, ki dovoli da se vpišeš na univerzo)« .
6/8 Potrditev člana DIK - deskanje na snegu Miha Andoljšek (Ivan Gruden)
S strani komisije za deskanje na snegu je bilo na vodjo DIK g. Miha Gmajnarja bila naslovljena prošnja,
da se kot člana DIK – deskanje na snegu imenuje g. Miha Andolška. Pri pregledu skladnosti vloge z
pogoji, ki so navedeni v pravilniku DIK je vodja DIK Miha Gmajnar predlagal, da se Miho Andoljška
potrdi za člana DIK.
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se Miho Andoljška potrdi za člana DIK – deskanje na
snegu«.
6/9 Evropski strukturni skladi (Matija Stegnar)
Matija Stegnar – sekretar ZUTS Slovenije je prisotne obvestil, da je komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za izbor operacij Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014 prispele vloge za
dodelitev sredstev odpirala dne, 26.9.2011. Rezultati razpisa še niso znani. Prijavitelji bomo s sklepom
ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog,
predvidoma 25. novembra 2011.
Iz tega razloga prisotnim konkretnih informacij glede izvedbe aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz naslova
projekta ESS ne moremo dati.
6/10 Članstvo v Šoli smučanja Slovenije – Unior d.d. in Urška Hrovat (Uroš Martinšek)
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V nadaljevanju g. Uroš Martinšek člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da so v času med sejama
sekretariata ZUTS Slovenije na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispele (3) prošnje s strani pravnih
subjektov… za včlanitev v Šolo smučanja Slovenije pri ZUTS Slovenije.
Na podlagi pregleda vlog je ugotovil, da pogoje za včlanitev izpolnjujejo prošnje in to so:
1.
Unior d.d., Šola snežnih športov INTERSPORT Rogla
2.
SMUČARSKI ZAVOD URŠKA HROVAT, Ljubljana
Zaradi neizpolnjevanja pogojev se g. Borisa Strela, kot nosilec licence za Šolo smučanja na Krvavcu
pozove, da dopolni vlogo.
Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog včlanitve v šolo smučanja Slovenije pri ZUTS
Slovenije:
1.
Unior d.d., Šola snežnih športov INTERSPORT Rogla
2.
SMUČARSKI ZAVOD URŠKA HROVAT, Ljubljana.«
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 7. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
7. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.50 uri
V Ljubljani, 20. december 2011
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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