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

8. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 30. januarja 2012 ob 17. 00 uri v
sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, Tomislav Omejec, Uroš Martinšek, Matija
Stegnar, Aleš Špan, Mazi Roman, Zdravko Križaj, Primož Grabnar, Brane Miklavčič, Miha Andoljšek
OPRAVIČENO ODSOTNI: Miha Verdnik, Marko Bleiweis, dr. Rado Pišot, Sandi Murovec, Miha
Gmajnar, Aleksej Kuzmin, dr. Janez Pustovrh, Franc Rojko, Miha Grilj, Zvone Petek,
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 7. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan Gruden);
Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
Predlog kontrole in usposobljenosti učiteljev smučanja na poligonih smučanja prostega sloga in v
snežnih parkih (Aleš Špan);
Članstvo v Šoli smučanja Slovenije – Šola snežnih športov Unitur Intersport Ski Strel (Uroš
Martinšek);
Članstvo v ZUTS Slovenije – SK Radovljica (Franc Rojko);
Razno.

Pred pričetkom seje je predsednik pozdravil navzoče ter se jim zahvalil za udeležbo na seji. Prav poseben
pozdrav pa je veljal g. Branetu Miklavčiču – novemu predsedniku ZUTS Kranj, 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
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:
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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 7. sejo in 8.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprejetje novih programov usposabljanja (35) programov(veljavnost do leta 2015)
(Vodnik smučanja po neorganiziranem prostoru) in uvedba obnovitvenih seminarjev za učenje
smučanja predšolskih otrok,
Do sedaj realizirani vsi prijavljeni tečaji za pridobitev strokovne usposobljenosti – kljub slabi
zimi preko
Uspešno realizirani licenčni seminarji za pridobitev licenc (ZUTS. IVSI),
Opremljanje in priprave demonstratorskih vrst (Alpsko smučanje, Deskanje na snegu, Telemark,
Tek na smučeh, Prosti slog, NHT),
Sodelovanje na različnih promocijskih akcijah; Svetovanje v prodajalnah Intersport (9 dni),
Intersport - HIT pokal, Smučarski izziv, Le varna smuka je užitek (Ministrstvo za pravosodje in
MNZ), SLOSKI MARATON, Smučam 24 ur, (POP TV), Gremo na smuči (TV SLO)…
Omejene možnosti črpanja razpoložljivih sredstev ESS (samo za deficitarne panoge),
Mednarodno sodelovanje; udeležba na sestankih (Bruselj, München, Budimpešta,…),
Prednosti uvedbe regijskega sistema preverjanja praktičnega in teoretičnega znanja:
večja objektivnost ocenjevanja znanj kandidatov (štartne številke, mešani vrsti red ne glede na
stopnjo opravljanja,…), primerljivost pripravljenosti kandidatov iz različnih tečajev,veliko boljši
pregled nad celoto in vso potrebno dokumentacijo, druge prednosti.
Odprto pismo Združenju gorskih centrov in Združenju žičničarjev Slovenije (december 2011);
Razlogi za napisano:
Skromni popusti za licencirane učitelje smučanja so neprimerljivi s popustu, ki jih imamo na
tujih smučiščih (npr. Promotur, bližnja Avstrijska smučišča…),
ščitenje interesov zelo neuspešno plasirane kartice Active Slovenia, ki želi pod svoje okrilje dobiti
Modro kartico,
Želja po učenju smučanja na domačih smučiščih…
Strokovni svet za šport pri vladi RS je poleg že sprejetih (35) programov
usposabljanja ZUTS-u potrdil nov program:
Vodnik smučanja po neorganiziranem smučarskem prostoru (veljavnost do leta 2015)
Opremljanje in priprave demonstratorskih vrst: Alpsko smučanje , Deskanje na snegu ,
Telemark, Tek na smučeh, Prosti slog (skuapaj 61 članov demo vrst in vodstva)
SODELOVANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI ZUTS SLOVENIJE:
45 podjetij (finančni sponzorji in opremljevalci) je v DEMO POOL-u prisotnih z 56 blagovnimi
znamkami, pri čemer poskušamo v največji možni meri upoštevati domače proizvajalce…)
Posledice recesije so izrazite tudi v športu…
Zelo uspešna organizacija predsezonskega ISIA seminar: Mölltal (AUT); 3. december 2011
izjemen odziv; 230 udeležencev, uspešno izvedene vsebine, kljub slabemu vremenu, dobra
spodbuda za naprej, predvsem pa dober primer za razmislek našim žičničarjem…
podpisovanje usklajenih pogodb za novo sezono in dogovorjenih aneksov z opremljevalci ZUTS
Slovenije,
ZUTS Slovenije je izdal novo knjigo z naslovom Skoči z nami (avtorja: Gorazd Pogorelčnik in
Vesna Štemberger), bili pa smo aktivno udeleženi tudi pri izdaji novega Smučarskega slovarja in
drugih delih, ki so še v pripravi (Študijsko gradivo za trenerje alpskega smučanja, nova
dopolnjena izdaja knjige Smučanje je igra, Metodika učenja smučanja slepih in slabovidnih,
Učenje smučanja ljudi s posebnimi potrebami, Metodika in tehnika smučanja telemark, Metodika
in tehnika smučanja prostega sloga…
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Vse prisotne je obvestil, da se bo Državno prvenstvo ZUTS Slovenije v veleslalomu organiziralo v
Mariboru, 7. februar 2012 (nočna tekma)

Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Add. 3
V nadaljevanj je pod zaporedno točko dnevnega reda g. predsednik predal besedo g. Alešu Španu – vodji
komisije smučanja prostega sloga., ki je članom sekretariat predstavil osnutek predlog kontrole in
usposobljenosti učiteljev smučanja na poligonih smučanja prostega sloga in v snežnih parkih (vsi so
osnutek prejeli kot gradivo k seji sekretariata).
Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo na poročilo o delu.
Na podlagi konstruktivno izmenjanih mnenje članov sekretariata je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije podpira predlog podan s strani komisije za smučanje prostega sloga, da se
uredi status poučevanja učiteljev smučanja na poligonih smučanja prostega sloga in v snežnih parkih. Za
potrebe urejanja statusa se imenuje se komisija v sestavi Uroš Martinšek, Tomislav Omejec, Aleš Špan in
Miha Verdnik, ki bo v najkrajšem možnem času pripravila predloge, ki bodo osnova za nadaljnjo
razpravo na sekretariatu ZUTS Slovenije.«
Add. 4.
Članstvo v Šoli smučanja Slovenije – g. Borisa Strela, kot nosilec licence za Šolo smučanja na Krvavcu
(Uroš Martinšek)
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 (1) prošnjo 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. Članstvo v Šoli smučanja Slovenije – Tobos storitve d.o.o. (g. Boris Strel), kot nosilec licence za
Šolo smučanja na Krvavcu
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.
Tobos storitve d.o.o. (g. Boris Strel), kot nosilec licence za Šolo smučanja na Krvavcu.«
Add. 5.
Ker je bil g. Franc Rojko – svetovalec pravne stroke ZUTS Slovenije odsoten, je predsednik ZUTS
Slovenije g. Blaž Lešnik obvestil prisotne, da bo g. Rojko podal poročilo na prihodnji seji sekretariata.
Add. 6.
V nadaljevanju – pod točko razno je Ivam Gruden obvestil prisotne člane sekretariata ZUTS Slovenije, da
je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo pismo z prošnjo gospod Gjorgija Markovskega državljan
republike Makedonije, ki kot bivši tekmovalec naproša sekretariat ZUTS , da se mu omogoči neposreden
pristop na tečaj Učitelj 2. alpskega smučanja (vsi člani so kot prilogo gradivu prejeli omenjeno prošnjo).
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Na podlagi diskusije v kateri so sodelovali člani sekretariata ZUTS Slovenije je bil soglasno potrjen
naslednji sklep:
»Na podlagi dikcije drugega odstavka 13. člena Pravilnik-a o organizaciji in poteku programov
usposabljanja, ki navaja, da se neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva U2 dovoli samo
tekmovalcem in tekmovalkam, ki so vsaj dve leti imeli status reprezentanta po seznamu SZS v mladinski
ali članski kategoriji se gospodu Gjorgiju Markovskemu, kljub tekmovalnim dosežkom, ki jih dosegel ne
omogoči neposreden pristop na tečaj Učitelj alpskega smučanja 2. «
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 8. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
8. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.30 uri
V Ljubljani, 28. februar 2012
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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