Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
23. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo 25. aprila 2007 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Ivan Gruden, Matej Vörös, Primož Grabnar, Dušan Videmšek, dr. Milan
Žvan, Iztok Kordiš, Matija Stegnar, dr. Blaž Lešnik, Boštjan Čač
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, Uroš Martinšek, Gorazd Janko, Gregor
Osojnik, Sandi Murovec, Boštjan Gašperšič, dr. Rado Pišot, Bojan Gerič
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 22. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Pregled realizacije sklepov 22. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije (Dušan VIDEMŠEK);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2006/07 (vodje komisij);
Priprave na volilno skupščino 10. maj 2007;
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 22. sejo sekretariata in 23. sejo sekretariata ZUTS
Slovenije, ter doda, da so vsi sklepi sekretariata ZUTS sprejeti na zadnji seji realizirani.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 22. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------Pri tej točki dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije je g. Videmšek poudaril, da tekoče
poslovanje pisarne ZUTS Slovenije poteka nemoteno, ter da so bili v vmesnem času (med 22. in 23. sejo
sekretariata) realizirani.
Prav tako je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da bo podal finančno poročilo o delovanju ZUTS
Slovenije na volilni in redni skupščini dne 10. maja 2003, ter da INTERSKI kongresu v Južni Koreji,
uspel v vseh pogledih – tako organizacijsko in vsebinsko.
A dd. 3
---------Pod to točko dnevnega reda so vodje komisij podale poročilo o realizaciji programov v smučarski sezoni
2006/07, ter vsi v en glas poudarili, da se program izvajal namotoma, razen z nekaterimi izjemami –
snežne razmere (poročila vodij so dodana kot priloga zapisnika).
Po podanih poročilih je predsednik odprl razpravo na poročila.
Ker pripomb na poročila s strani članov sekretariata ni bilo se je soglasno sprejel naslednji sklep.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročila vodij komisij o delu komisij v smučarski
sezoni 2006/07«.
A dd. 4
---------Volilna komisija ZUTS Slovenije, ki so jo sestavljali Gregor Osojnik kot predsednik VK ter Bojan Gerič
in dr. Rado Pišot kot člana VK, je dne 18.04.2007 pregledala prispele predloge kandidatur za predsednika
ZUTS in člane sekretariata ZUTS.
Do predpisanega roka 12.04.2007 sta bila v pisarno ZUTS Slovenije pravilno vložena dva (2) predloga
kandidature in sicer vlagatelja SK Snežinka in ŠRD Tacen.

V skladu s 15.členom Pravilnika o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije, volilna komisija
preizkusi skladnost vloženih kandidatur s pravilnikom.
Volilna komisija je vloženi kandidaturi preizkusila in ugotovila, da sta predloga popolna in skladna s
Pravilnikom.
Na podlagi predloga je volilna komisija izdelala seznam kandidatov ter ga poslala OO.
V nadaljevanju je predsednik ZUTS Slovenije g. Janko Dvoršak člane sekretariata seznanil o pripravah
na redno in volilno skupščina in jim predstavil dnevni red :
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
2. Poročilo o mandatnem obdobju 2003/2007:
• predsednika ZUTS Slovenije;
• vodij komisij ZUTS Slovenije;
3. Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
4. Razprava in sprejem poročil;
5. Sprejetje statutarnega sklepa – začasni 3. letni mandat;
6. Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
7. Razrešilnica vodstvu ZUTS Slovenije;
8. Poročilo volilne komisije;
9. Predstavitev programa kandidatov za predsednika ZUTS Slovenije;
10. Volitve;
11. Razno.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog.
Prav tako je zaradi nemotenega delovanja ZUTS Slovenije v prihodnje člane sekretariata obvestil o
nujnosti spremembe 35. člena statuta ZUTS Slovenije, da se na skupščini ZUTS Slovenije sprejme
statutarni sklep – začasni 3. letni mandat;
Sprejem statutarnega sklepa se nanaša na začasno spremembo trajanja mandatne dobe kot jo določa 35.
člen statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. S sklepom se predlaga skrajšanje
naslednje mandatne dobe na 3 leta.
Tako ujamemo olimpijski interval s SZS, naslednja ganitura pa je ponovno izvoljena za 4 leta kot to
določa Statut ZUTS, ki ostane nespremenjen«.
Omenjena potrditev velja tudi za Pravilnik o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije
Po koncu podane razlage pozove člane sekretariata ali ima kdo drugačne predloge, vprašanja ali
pripombe. Ker pripomb oz. vprašanj na podano razlago poročila ni bilo, predlaga glasovanje potrditvi o
predlagani spremembi 35. člena statuta ZUTS Slovenije, ki se naj bi glasil:
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije predlaga skupščini ZUTS Slovenije, da zaradi uskladitve mandatov med
ZUTS in SZS je potrebno za naslednje mandatno obdobje skrajšati mandat predsednika ZUTS,
podpredsednika ZUTS, predsednika in članov sekretariata, nadzornega odbora, častnega razsodišča in
komisij iz 4 na 3 leta – maj 2007/ maj 2010«.
V času med obema zboroma delegatov sta na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispeli dve (2) popolni
prošenji, s strani društev, klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Sekretariat ZUTS Slovenije (predvsem pravna služba), je obravnavala prošnje in ugotovila, da pogoje za
včlanitev izpolnjujejo prošnje in to so:
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani ŠD VITAS, Koper.
- prošnja za včlanitev v ZUTS Slovenije prispela s strani SD AJDOVŠČINA, Ajdovščina.
Sklep:
»Sekretariat ZUTS Slovenije predlaga skupščini ZUTS Slovenije, da potrdijo prošnje ŠD VITAS, Koper
in SD AJDOVŠČINA, Ajdovščina za včlanitev v ZUTS Slovenije«.
A dd. 5
--------Predsednik pozove, če želi pod točko razno še kdo besedo.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 23. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.

23. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.30 uri.
V Ljubljani, 3. maj 2007
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

Priloge:
• Poročila vodij komisij ZUTS Slovenije o realizaciji programa v smučarski sezoni 2006/07

