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

9. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo, 16. maja 2012 ob 17. 00 uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, Matija Stegnar, Zdravko Križaj, Brane Miklavčič,
Franc Rojko, Miha Grilj, Marko Bleiweis, Boštjan Božič, Miha Verdnik, dr. Janez Pustovrh, Miha
Gmajnar, Aleksej Kuzmin, dr. Rado Pišot
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Rado Pišot, Sandi Murovec, Zvone Petek, Tomislav Omejec, Uroš
Martinšek, Aleš Špan, Mazi Roman, Jure Gmajnar
Dnevni red:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Pregled zapisnika 8. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Blaž LEŠNIK);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 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);
Poročilo komisije – Državna izpitna komisija ZUTS Slovenije v sezoni 2011/12 (Miha
GMAJNAR);
Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2011/12 (Uroš MARTINŠEK);
Programi dela komisij za sezono 2012/13 (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
2012/13 (vodje komisij – alpsko smučanje in podkomisija za smučanje izven urejenih smučišč,
deskanje na snegu, teka na smučeh in NHT, smučanje prostega sloga, telemark smučanje);
Potrditev članov strokovnega sveta ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2012/13 (vodja
strokovnega sveta ZUTS Slovenije v sodelovanju z vodji komisij ZUTS Slovenije);
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (Franci
ROJKO);
Priprave na zbor delegatov – 14. junij 2012 (Blaž LEŠNIK);
Razno.

Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je prešel na prvo točko
Add. 1
Ivan Gruden poda poročilo - pregled zapisnika 8. 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 8. redne seje sekretariata ZUTS
Slovenije.
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 8. seje sekretariata ZUTS Slovenije, razen točke,
ki je še aktivna«.
Add. 2
dr. Blaž Lešnik – direktor ZUTS Slovenije poudari, da so vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije pred
pričetkom seje prejeli poročilo o delu ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2011/12 (poročilo je priloga
zapisnika).
Ob koncu svojega poročila je obvestil člane sekretariata, da je finančno stanje na ZUTS Slovenije
stabilno, kljub finančni krizi na SZS.
Ker po podanem poročilu s strani članov sekretariata ZUTS Slovenije ni bilo dodatnih vprašan oz. pobud
se sprejme naslednji sklep
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročilo predsednika ZUTS Slovenije o delu ZUTS
Slovenije v smučarski sezoni 2011/12«.
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 2011/12:
1. KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
2. KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
3. KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
4. KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
5. KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN NHT
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
6. KOMISIJA ZA SMUČARSKE SKOKE IN NK
Poročilo o delu komisije za smučarske skoke in NK v smučarski sezoni 2011/12
•
izvedba tečaja usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti »Trener za smučarske
skoke B« (05.04.-31.05.2011), 20 udeležencev
•
Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK v Ljubljani, 11.11.2011
•
Izdaja knjige v založbi ZUTS»Na poti k velikim«, dr. V. Štemberger, G. Pogorelčnik
•
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (7.6.2011)
7. PODKOMISIJA ZA SMUČANJE IZVEN ORGANIZIRANEGA SMUČARSKEGA PROSTORA
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
Po poročanju je o delu komisij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni je 2011/12 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.
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročila komisij ZUTS Slovenije za sezono 2011/12«.
Add. 4.
Miha Gmajnar – vodja DIK ZUTS Slovenije poda poročilo o delu DIK v smučarski sezoni 2011/2012.
(poročilo o delu je priloga zapisnika)
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 2011/12«.
Add. 5.
Ker gospoda Uroša Martinška na seji sekretariata ni bilo prisotnega (svoj izostanek je opravičil) se bo
Poročilo o delovanju šol smučanja v sezoni 2011/12 obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS
Slovenije.
Add. 6.
PROGRAM DELA KOMISIJ V SMUČARSKI SEZONI 2012/13:
1.
KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE
(program dela je priloga zapisnika)
2.
KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU
(program dela je priloga zapisnika)
3.
KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE
(program dela je priloga zapisnika)
4.
KOMISIJA ZA SMUČANJE PROSTEGA SLOGA
(program dela je priloga zapisnika)
5.
KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN NHT
(program dela je priloga zapisnika)
6.
KOMISIJA ZA SMUČARSKE SKOKE IN NK
(program dela je priloga zapisnika)
7.
PODKOMISIJA ZA SMUČANJE IZVEN ORGANIZIRANEGA SMUČARSKEGA PROSTORA
(ker programa ni bilo pravočasno posredovanega se ga bo obravnavalo na naslednji seji sekretariata
ZUTS Slovenije.)
Po poročanju je o programu dela komisij ZUTS Slovenije v smučarski sezoni je 2012/13 je predsednik
odprl razpravo na programe dela.
Ker vprašan ni bilo je g. predsednik ugotovil, da se lahko programi dela tistih komisij, katerih programu
dela so člani sekretariata prisluhnili sprejme in potrdi s čimer so se soglasno strinjali tudi člani
sekretariata ZUTS Slovenije.
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Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje programe dela komisij za smučarsko sezono 2012/13, ki so
bila predhodno poslana v pisarno ZUTS Slovenije in s tem podana v vednost članom sekretariata. Vsa
manjkajoča pa se bo obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 7.
Predlog sestave demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2012/13.
Predlog demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aleš Valenti
Iztok Zajc
Lana Grandovec
Jaš Korsič
Matic Macuh
Mojca Kranjčič
Nejc Jeraša
Uroš Šemrov
Meta Lavrič
Vid Baruca
Tomaž Šegula
Tomaž Hribar

Predlog demonstratorske vrste komisije za smučarske teke, NRR in NHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

dr. Janez Pustovrh, vodja komisije
Mirko Verovšek, demonstrator ST, NRR, NHT
Maja Benedičič, demonstrator ST, NRR
Gregor Grad, demonstrator ST, NRR, NHT
Jure Čebašek, demonstrator ST, NRR
Matej Kordež, demonstrator ST, NRR
Robert Kerštajn, demonstrator ST, NRR
dr. Maja Pori, demonstrator NHT
Nevenka Beba Omerzu, demonstrator NHT
Nanika Vogrinc, demonstrator NHT
Tomaž Zadnikar, demonstrator NHT
Friderik Likavec, demonstrator NHT
Predstavnik OO v komisiji: Jure Gantar (TSK Idrija)
dr. Bojan Jošt, strokovni sodelavec
dr. Janez Vodičar, strokovni sodelavec
Petra Majdič, strokovna sodelavka

Legenda:
ST – smučarski teki
NRR – nordijsko rolkanje in rolanje
NHT – nordijska hoja in tek

Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje predlog sestave demonstratorskih vrst komisij za alpsko smučanje
in tek na smučeh, NHT in NRR ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2012/13. Članstvo v
demonstratorskih vrstah ostalih komisij pa se bo obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS
Slovenije«.
Add. 8.
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Predsednik strokovnega sveta ZUTS Slovenije je v nadaljevanju članom sekretariata ZUTS Slovenije
predlagal v potrditev člane strokovnega sveta ZUTS Slovenije (seznam so dobili kot gradivo k seji)
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZUTS KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE *
1.
Miha Verdnik
vodja SS-ZUTS
2.
Boštjan Božič
vodja Komisije za alpsko smučanje
3.
Sandi Murovec
vodja mednarodnega sodelovanja
4.
Tomislav Omejec
vodja centralne regije
5.
Zdravko Križaj
vodja gorenjske regije
6.
Ali Kuzmin
vodja štajerske regije
7.
Rado Pišot
vodja primorske regije
8.
Blaž Lešnik
predstavnik Fakultete za šport
9.
Miha Gmajnar
vodja DIK
10.
Uroš Martinšek
vodja šol smučanja članic ZUTS
***11. Luka Sekula
član razvojne skupine
***12. Uroš Zupan
član razvojne skupine
***13. Tomaž Šegula
član razvojne skupine
***14. Marko Bleiweis
vodja podkomisije za smučanje po neorganiziranem smučarskem
prostoru
***15. Milan Žvan
glavni svetovalec vodje SS-ZUTS
***OPOMBA: so pridruženi člani Strokovnega sveta in so na sestanke vabljeni glede na obravnavano
tematiko in potrebe delovanja SS-ZUTS!
Na podlagi predlaganega so člani sekretariata sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje člane strokovnega sveta komisije za alpsko smučanje
ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2012/13. Članstvo v strokovnem svetu ZUTS Slovenije s strani
ostalih komisij pa se bo obravnavalo na naslednji seji sekretariata ZUTS Slovenije«.
Add. 9.
V nadaljevanju g. Franc Rojko člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da je v času med obema
zboroma delegatov so na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo deset (9) prošenj, s strani društev,
klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Športno društvo HITRA SPODNJA, Maribor
Tekaško smučarski klub TRIGLAV KRANJ, Kranj
Smučarski klub Radovljica, Radovljica
Športno društvo Sonček, Radomlje
Tekaško smučarski klub JUB Dol, Dol pri Ljubljani
Tekaško smučarski klub Logatec, Logatec
Športno društvo SNOWPACK, Koper
Smučarsko društvo Trzin, Trzin

Prošnja prispela s strani Športnega društva BAUHNK je bila nepopolna.
Po poročanju je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog za včlanitev:
1.
Športno društvo HITRA SPODNJA, Maribor
2.
Tekaško smučarski klub TRIGLAV KRANJ, Kranj
3.
Smučarski klub Radovljica, Radovljica
4.
Športno društvo Sonček, Radomlje
5.
Tekaško smučarski klub JUB Dol, Dol pri Ljubljani
6.
Tekaško smučarski klub Logatec, Logatec
7.
Športno društvo SNOWPACK, Koper
8.
Smučarsko društvo Trzin, Trzin
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kot OO v ZUTS Slovenije«

Add. 10.
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov v četrtek, 14. junija 2012, ob 17. uri.
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 2012/2013;
6. Spremembe aktov ZUTS Slovenije:
• Pravilnik šol smučanja
• Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja
7. Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije in delovanje osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (Franci
ROJKO);
8. Razno:
• Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v Sloveniji na
področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«.
Sklep št.
»Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog dnevnega reda in sestave delovnega predsedstva
Zbora delegatov ZUTS Slovenije v četrtek, 14. junija 2012, s pričetkom ob 17. uri.«
Add. 11.
Predsednik je ob pričetku točke razno pozval prisotne, če želi pod točko razno še kdo besedo.
Kot že na pričetku je g. Matija Stegnar predlagal članom sekretariata ZUTS Slovenije potrditev
nostrifikacije oz. Dodelitev naziva Trener smučarskih skokov B GOSPODU Jaroslavu Sakali.
Na podlagi predstavitve poprejšnje usposobljenosti, ki si jo je Jaroslav Sakala pridobil na Češkem in ob
poprejšnjem skrbnem pregledu dokumentacije, ki jo je pregledal Dr. Bojan Jošt sekretariat ZUTS
Slovenije sprejme naslednji sklep:
»Jaroslavu Sakali se na podlagi dokazil, ki jih je predložil za to kompetentnim na ZUTS Slovenije prizna
naziv Trener za smučarske skoke B«.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 9. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
9. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.00 uri
V Ljubljani, 6. junija 2012
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
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