Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
1. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 29. maja 2007 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Gregor Osojnik, Ivan Gruden, Maks Vrečko, Primož Grabnar,
Uroš Martinšek, dr. Janez Pustovrh, Matija Stegnar, Boštjan Čač, Sandi Murovec, dr. Rado Pišot,
Zdravko Križaj, Miha Gmajnar, Luka Sekula, Miha Verdnik, Dejan Rodošek, Aleksej Kuzmin
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež
Dnevni red:
1. Konstituiranje sekretariata ZUTS Slovenije za novo mandatno obdobje 2007 – 2010;
2. Pregled zapisnika 23. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
3. Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
4. Potrditev načina delovanja regij za smučarsko sezono 2007/2008;
5. Potrditev načina delovanja strokovnega sveta ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2007/2008;
6. Potrditev vodij komisij ZUTS Slovenije;
7. Potrditev načina delovanja ZUTS Slovenije v mednarodnem prostoru za smučarsko sezono
2007/2008;
8. Potrditev načina delovanja Državne izpitne komisije ZUTS Slovenije za mandatno obdobje
2007/2010;
9. Razno.

Add. 1.
---------Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata v mandatnem obdobju 1007/10, ki so bili
potrjeni na zboru delegatov, ter predlagal, da se pristopi kar k 2. točki dnevnega reda.
Add. 2.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 23. sejo sekretariata ZUTS Slovenije prejšnjega
mandata in 1. sejo sekretariata ZUTS Slovenije v novem mandatu, ter doda , da so vsi sklepi sekretariata
ZUTS realizirani, tako kot smo si jih lahko samo želeli.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :01
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 23. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
A dd. 3
---------Ob tej točki je predsednik poudaril, da so na 1. sejo bili poleg članov povabljeni tudi vsi vodje panožnih
komisij ZUTS Slovenije. Glede na sklep skupščine naj bi v prihodnje v njihovem imenu na sejah
Sekretariata poročal vodja Strokovnega sveta ZUTS Slovenije, svojo glasovalno pravico glede soodločanja
Sekretariata pa bodo vodje komisij lahko uveljavljali preko vodij regij. Vodje regij bodo kot člani
Sekretariata nastopali kot predstavniki vseh panog.
Po predstavitvi je predal besedo direktorju ZUTS Slovenije g. Martinšku, kateri je uvodoma pozdravil vse
prisotne nato pa predstavil finančno shemo delovanja ZUTS Slovenije, ter delitev finančnih sredstev po

komisijah – toliko kolikor bo članov določene komisije vloženega toliko ga bodo ga bodo lahko tudi
porabile.
Prav tako je naprosil prisotne – predvsem vodje komisij, če se katera komisija že dogovarja z
potencialnimi poslovnimi partnerji sponzorji opremljevalci, naj ga o tem obvestijo, da se o sinhronem
nastopu dogovorijo in uskladijo.
ZUTS DEMO SKI POOL naj bi deloval v prihodnje tako, da bi ZUTS Slovenije imel glavnega sponzorja,
ter sponzorje komisij.
Prav tako je v dogovarjanju z smučarskimi centri, ki so izrazili interes poslovnega sodelovanja v
prihodnje.
Prav tako, je fazi priprave cenik DEMO SKI POOL - a, ki bo v veljavi p prihajajočem mandatnem
obdobju – predstavljen bo na prihodnji seji sekretariata ZUTS Slovenije.
A dd. 4., 5., 6., 7., in 8
--------------------------Na pričetku obravnave 4., 5., 6., 7., in 8. točke dnevnega reda 1. redne seje sekretariat ZUTS Slovenije, je
predsednik obvestil prisotne, da so gradivo za te točke prejeli pred pričetkom seje, ter da se bo omenjeno
gradivo po sprejetju obravnavalo kot osnova za sestanek vodij regij, ter vodstva ZUTS Slovenije z
predsedniki osnovnih organizacij ZUTS Slovenije.
V splošni debati med člani sekretariata je bilo tudi izpostavljeno to, da bo potrebno v prihodnje STATUT
ZUTS Slovenije preimenovati v PRAVILNIK O DELU ZUTS SLOVENIJE, ter zadolžiti pravno službo
ZUTS Slovenije, da pravočasno pripravi spremembe, katere se bodo potrjevale na prihodnjem zboru
delegatov ZUTS Slovenije.
Nato se je pristopilo k obravnavi posameznih točk gradiva v kateri so aktivno sodelovali vsi člani
sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep št.: 02
Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje »PREDLOG SPREMEMB V ORGANIZACIJSKI SHEMI
ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU OD 2007 DO 2010« (omenjeni predlog je dodan kot priloga zapisnika).
Add. 9.
---------Sklep št.: 03
»Nordijska hoja in tek (hoja in tek s palicami po smučarsko) je matična dejavnost nordijskih disciplin –
panoge: smučarski teki. Komisija za smučarske teke pri ZUTS – SZS pripravi predlog programov
usposabljanja za naziv Učitelj nordijske hoje in teka I. in 2 stopnje. Programa usposabljanja se pošlje v
potrditev ustreznim organom SZS in Strokovnemu svetu RS za šport. Z vsebino tega sklepa se seznani
Komisijo za usposabljanje pri Strokovnemu svetu RS za šport.«
Utemeljitev: Hoja in tek s palicami po smučarsko (Nordijska hoja in tek) je matična dejavnost smučarjev
tekačev vse od 20. let prejšnjega stoletja, ko je avstrijski učitelj smučanja Georg Bilgeri uvedel v smučanje
dve palici. Dejavnost predstavlja imitacijo (posnemanje) osnovnega elementa klasične tehnike
dvotaktnega diagonalnega koraka in jo kot osnovno sredstvo vadbe smučarji tekači uporabljajo v sklopu
tehnične in kondicijske priprave v poletnem obdobju. Zadnje čase postaja zelo zanimiva tudi za širše
množice v smislu športne rekreacije in se v svetu pojavlja pod imenom Nordic walking. Z ozirom na
matičnost dejavnosti je priprava programov usposabljanja v pristojnosti Komisije za smučarske teke pri
ZUTS.
Po sprejetem sklepu je predsednik pozval, če želi pod točko razno še kdo besedo.
K besedi se je javil g. Dejan Rodošek, vodja ZDRUŽENJA ŠOL SMUČANJA SLOVENIJE pri ZUTS
Slovenije ter obvestil prisotne člane sekretariata ZUTS Slovenije o poslanem dopisu Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo št. 602-5/2007 z dne 19. 4. 2007, v katerem se navaja
drugim navaja, da je nedopustno vsakršno izvajanje »dodatnih dejavnosti« za otroke v vrtcih v času
njihovega trajanja programa.
Po predstavljeni problematiki so člani sekretariata soglasno izglasovali
Sklep št.: 04
»g. Dejan Rodošek, vodja ZDRUŽENJA ŠOL SMUČANJA SLOVENIJE pri ZUTS Slovenije vsebinsko
pripravi odgovor – dopis, ki bo pojasnil delovanje šol smučanja v okviru ZUTS Slovenije in ne bo

vsebinsko omejeval delovanje šole smučanja in vsakršno izvajanje »dodatnih dejavnosti« za otroke v
vrtcih v času njihovega trajanja programa«.
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 1. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
1.seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.45 uri
V Ljubljani, 18. junij 2007
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK

