Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
2. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 03. julija 2007 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, dr. Janez Pustovrh, Sandi Murovec, Zdravko
Križaj, Luka Sekula, Miha Verdnik, Dejan Rodošek, Uroš Martinšek, Aleksej Kuzmin, Zdenko Vozlič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Osojnik, Miha Gmajnar, dr. Rado Pišot, Matija Stegnar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 01. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
2. Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji –
sestanki s predstavniki vzh., zah., cen. in npr. regije (Blaž Lešnik in Uroš Martinšek);
3. Potrditev cenika ZUTS DEMO SKI POOL – a za mandatno obdobje 2007/10 (Uroš Martinšek);
4. Poročilo predsednika strokovnega sveta ZUTS Slovenije - v imenu vseh komisij (Miha Verdnik);
5. Potrditev načina in dinamike izbora demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije za smučarsko sezono
2007/08;
6. Potrditev članov demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh za smučarsko sezono 2007/08
(Janez Pustovrh);
7. Potrditev načina delovanja Združenja šol smučanja pri ZUTS Slovenije (Dejan Rodošek);
8. Razno:
• vloga za sprejem SK DVORNIK TRANSPORT v ZUTS SLOVENIJE;
• prilagoditev programov usposabljanja vseh komisij spremembam, ki jih prinaša aktualni času in
pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev na področju športa.
Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata predvsem pa g. Zdenka Vozliča, kot predstavnika člana nadzornega sveta SZS zadolženega za preverjanje delovanja ZUTS Slovenije, ter predlagal v potrditev
predhodno predstavljen (vsi člani so predhodno prejeli gradivo za sejo po pošti).
Poudaril je tudi, da se bo 4. in 5. zaradi sorodnosti teme obravnavala skupaj ter, da 6. točke ne bo obravnavali
zaradi protokola – formalno morajo biti izbori predhodno razpisani.
Ker dodatnih predlogov na dnevni red seje ni bilo je predlagal, da se pristopi kar k 1. točki dnevnega reda.
Add. 2.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 1. sejo in 2. sejo sekretariata ZUTS Slovenije,
ter doda , da so
Sklep št. :01 – realiziran
Sklep št. :02 – realiziran
Sklep št. :03 – v fazi realizacije (program NORDIJSKA HOJA IN TEK)
Sklep št. :04 – realiziran
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :05
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 1. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
A dd. 3
---------Na pričetku svojega poročila je predsednik seznanil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da je imelo v vmesnem
času sestanke z predstavniki osnovnih organizacij ZUTS Slovenije po regija in sicer:
- 19. junij; sestanek vzhodne regije v Celju,
- 26. junij; sestanek notranjsko-primorske regije v Kopru,
- 27. junij; sestanek centralne regije v Ljubljani.

Poudaril je, da so sestanki naleteli na odobravanje vseh sodelujočih, ter da se v prihodnje pričakuje z njihove
strani tudi marsikatero sugestijo ali predlog. Vsem tistim pa, ki se sestankov niso udeležili, pa jim je bilo gradivo
poslano po pošti.
Prav tako je bilo potrjeno in sprejeto – naletelo je na pozitiven odziv, da se bodo morali vsi tisti učitelji, ki bodo
v prihajajoči sezoni poučevali v okviru društva, kluba… udeležiti licenčnega seminarja, katerega bo - na podlagi
predhodnega dogovora z vodijo regije organizirala osnovna organizacija ZUTS Slovenije. V primeru pa, da
interesa za organizacijo ne bo, bo seminar organiziral vodja regije.
Vse prisotne je tudi obvestil, da so v finalni fazi priprave pogodb z sponzorji in sponzorji opremljevalci za
prihajajočo sezono.
Po podanem poročilu je predal besedo direktorju ZUTS Slovenije g. Urošu Martinšku.
Podal je informacijo, da se je v vmesnem času na vse osnovne organizacije ZUTS Slovenije, ki imajo interes
organizacije teniškega turnirja za kadre ZUTS Slovenije – predviden termin za izvedbo tekme je mesec
september 2007, da podajo kandidaturo za organizacijo omenjene na naslov pisarne ZUTS Slovenije (v prilogi
vloge naj bo tudi predviden organigram turnirja in predvideni stroški udeležencev).
Prav tako je obvestil odgovorne po komisijah, da imajo do 10. septembra 2007 čas, da izberejo člane
demonstratorskih vrst zaradi oddaje gradiva – MODRI BILTEN.
Pisarna ZUTS Slovenije bo preko poletja delovala nemoteno.
ISIA seminar za vse tiste, ki so preko zime odsotni – delo v šolah smučanja v tujini bo organiziram ISIA seminar
v mesecu oktobru na enem od ledenikov, vendar bo cena - kotizacija višja (razpis bo objavljen konec meseca
septembra).
Prav tako je obvestil člane sekretariata, da se iz cene Modre kartice, delno izplača tudi članarina ZUTS Slovenije
malo modro kartico je 18 €, (brez članarine ZUTS), ZUTS naj bi dodal svojo članarino na to ceno. Predvideno
10€.
Člani sekretariata ZUTS predlagajo, naj bi se vendarle del članarine ZUTS, kril iz Modre kartice, dodatna
sredstva iz članarine pa bi dodala na ceno 18 €.
Sklep št. :06
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se glede na ceno 18 € odbijejo stroški: izdelave,
zavarovanja, dela, tiska, naslavljanja, poštnine in promocije, ki znašajo predvideno 14, 2 €. Preostanek
sredstev v višini 3,8 €, pa bi se delil 50% Modra kartica 50% ZUTS , kar znaša 1,9 € na kartico. Na ceno
18 € bi potem ZUTS Slovenije dodal še 7 € članarine tako, da bi znašala cena Male modre kartice z
članarino ZUTS za sezono 2007/08 25 €«.
Glede na to, da morajo člani najprej poravnati članarino v Osnovni organizaciji, potem Modra kartica in nato še
Licenca IVSI, menimo, da je predlagana delitev sprejemljiva v interesu zmanjšanja obremenitve vplačila vseh
obveznosti.
Na podlagi dogovora med vodjo projekta Modre kartice in direktorja ZUTS, naj bi se dogovorjena sredstva v
višini 8.9€ ( 1,9 + 7 ) na vplačano kartico, prenakazovala iz konta 031 (Modra kartica) na konto 030 (ZUTS)
vsakega 1. v mesecu.
Add. 3.
---------V nadaljevanju je direktor predstavil cenik ZUTS DEMO SKI POOL za mandatno obdobje 2007/10.
Ker je bilo dostavljeno gradivo v delavni verziji in je nosilo oznako INTERNO, še ne bo predstavljeno kot
priloga zapisnika.
Po predstavitvi je direktor s strani članov sekretariata dobil soglasno podporo.

Sklep št. :07
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje osnutek ZUTS DEMO SKI POOL – a za mandatno
obdobje 2007/10«.
Ob koncu poročanja je podpredsednik ZUTS Slovenije g. Jelko GROS pozval direktorja ZUTS Slovenije g.
Martinška, naj se do konca koledarskega leta pripravi konkreten finančni načrt ZUTS Slovenije (vse komisije) na
podlagi realiziranih in programsko določenih in sprejetih akcij, da bomo na podlagi le tega imeli realni vpogled v
finančno strukturo ZUTS Slovenije.
Direktor je predlog podprl in se strinjal z predlaganim.

Add. 4.
---------Na pričetku 4. točke dnevnega reda je predsednik g. Blaž Lešnik poudaril, da je delovanje komisije za
ALPSKO SMUČANJE
že določeno v »PREDLOGU SPREMEMB V ORGANIZACIJSKI SHEMI ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU
OD 2007 DO 2010«, tako, da se vsebinsko o poteku dela – razen o izboru demonstratorskih vrst ne bo
diskutiralo. Konkretni plan dela – program pa bo sestavil in dal v potrditev sekretariatu strokovni svet za alpsko
smučanje.
Poudaril je tudi, da bo izbor in licenciranje demonstratorskih vrst pri ZUTS Slovenije potekalo v skladu z
vsebino realiziranih regijskih sestankov v dneh:
- 18. junij; sestanek zahodne regije v Radovljici,
- 19. junij; sestanek vzhodne regije v Celju,
- 26. junij; sestanek notranjsko-primorske regije v Kopru,
- 27. junij; sestanek centralne regije v Ljubljani.
Glede na največjo razvejanost delovanja Komisije za alpsko smučanje je postopek izbire demonstratorjev
opredeljen regijsko medtem, ko je postopek izbire članov demonstratorskih vrst ostalih komisij (deskanje na
snegu, smučarski tek, telemark, prosti slog...) v pristojnosti izbranih in potrjenih vodij komisij in panožnih
Strokovnih svetov ZUTS Slovenije (Predsednik SS ZUTS Slovenije, vodja panožne komisije, vodja DIK...).
Dogovorjena dinamika izbora članov demonstratorskih vrst je sledeča:
1. PRIJAVA KANDIDATOV ZA ŠIRŠI IZBOR je mogoča le preko Osnovnih organizacij ZUTS
Slovenije na priloženem formularju do 16. julija 2007 s priporočeno pošto na naslov pisarne ZUTS.
Ustrezno izpolnjene prijave kandidatov za člane demonstratorske vrste Komisije za alpsko smučanje bo
pisarna ZUTS Slovenije takoj po omenjenem datumu posredovane regijskim vodjem:
- zahodna regija (Zdravko KRIŽAJ),
- vzhodna regija (Aleksej KUZMIN),
- notranjsko-primorska regija (Rado PIŠOT),
- centralna regija (Luka SEKULA).
Prijava kandidatov za člane demonstratorskih vrst ostalih komisij bo mogoča le preko Osnovnih organizacij
ZUTS Slovenije na priloženem formularju do 16. julija 2007 s priporočeno pošto na naslov pisarne ZUTS.
Ustrezno izpolnjene prijave kandidatov za člane demonstratorske vrste posamezne komisije bodo takoj po
omenjenem datumu posredovane vodjem komisij.
2. NADALJNI POSTOPEK IZBORA bo potekal v skladu z dogovorjenim in potrjenim načinom glede na
posamezno komisijo. Za korektno izveden postopek izbora članov demonstratorske vrste je odgovoren
panožni Strokovni svet ZUTS. Do 1. septembra morajo vodje komisij (za Komisijo za alpsko smučanje
pa regijski vodje!) panožnemu Strokovnemu svetu ZUTS predlagati ustrezno število kandidatov za
člane demonstratorskih vrst pri ZUTS Slovenije.
3. OŽJI IZBOR kandidatov za člane demonstratorskih vrst bo potekal v obliki priprav pod okriljem
panožnega Strokovnega sveta ZUTS in bo predvidoma zaključen do 10. septembra.
4. LICENCIRANJE članov demonstratorskih vrst, članov DIK, vodij tečajev usposabljanja in
predavateljev teoretičnih vsebin se bo predvidoma odvijalo v času od meseca oktobra do konca meseca
novembra 2007. Vsebine omenjenih licenčnih seminarjev so še v fazi nastajanja, zato boste o teh
obveščeni v mesecu septembru 2007. Končno število licenciranih članov demonstratorskih vrst, članov
DIK, vodij tečajev usposabljanja in predavateljev teoretičnih vsebin za sezono 2007/08 bo Sekretariat
ZUTS potrjeval najkasneje konec meseca novembra.
Ker je na podlagi sklepa sekretariata ZUTS Slovenije za podajanje poročil in vsebinskih sprememb - vprašanjih
v imenu komisij na sekretariatu pristojen vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije g. Miha Verdnik je v
njihovem imenu na seji Sekretariata podal informacije oz. predstavil programe komisij v prihajajoči sezoni.
DESKANJE NA SNEGU (program sestavil g. Maks VREČKO)
V okviru komisije potrebujemo 8 demonstratorjev, pri tem pa zagovarjamo načelo izkušenosti.
Ta demonstratorska vrsta bo predvidoma opravljala svoje delo v celotnem triletnem obdobju 2007 – 2010.
Demonstratorski vrsti bodo pomagali demonstratorji pripravniki, v sezoni 2007/08 bosta aktivna največ dva.
Pripravnik lahko postane samostojni demonstrator v primeru, če:
ima opravljenih najmanj 14 dni prakse (za prakso se štejejo tako priprave demo ekipe kot delo na terenu),
kdo od izkušenih demonstratorjev iz kakršnih koli razlogov preneha opravljati svoje delo,

v primeru večjega obsega dela na terenu.
Demonstrator pripravnik lahko postane vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
vrhunsko obvladanje tehnike deskanja,
ustrezne pedagoške izkušnje
obvladanje teoretičnih vsebin, ki so v predmetniku usposabljanj za U1, U2 in U3 deskanja na snegu
aktivno znanje enega svetovnega jezika,
vsaj 1 leto nosilec ISIA licence.
Vsi kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj napisane pogoje, se lahko udeležijo prvih priprav demonstratorske ekipe, ki
bodo od 14.10. do 16.10.2007. Priprave si plačajo sami. Najboljša dva bosta na podlagi ocen DIK dobila status
demonstratorja pripravnika in bosta sodelovala v aktivnostih demo ekipe.
Delovanje demonstratorja pripravnika:
je na razpolago v terminih, ki jih določi vodja demo ekipe in pomaga pri aktivnostih demo vrste
je upravičen do nakupa opreme pri opremljevalcih demo teama po najnižjih možnih cenah
je upravičen do povrnjenih stroškov prevoza, prehrane in smučarske karte
za svoje delo dobi 50 % plačila demonstratorja.
Predlog poteka tečajev usposabljanja U1, U2, U3 (predvideno število tečajev),
V sezoni predvidevamo 10 tečajev za Učitelja I. stopnje, 3 tečaje za učitelja II. stopnje, 1 tečaj za učitelja III.
stopnje in 1 tečaj za Učitelja trenerja.
Predlog organizacije licenčnih seminarjev na lokalno-regionalni in republiški ravni (predvideni termini, število
seminarjev,...),
1.12.07
8.12.2007
15.12.2007
16.12.2007
22.12.2007
23.12.2007
5.1.2008

Krvavec
Krvavec
Rogla
Kope
Cerkno
Vogel
Krvavec

ISIA seminar
Predsezonski seminar
Predsezonski seminar
Predsezonski seminar
Predsezonski seminar
Predsezonski seminar
Predsezonski seminar

Predlog kandidatov za pridobitev licenc za ocenjevanje (poslati tudi vodji DIK),
Predlog kandidatov za pridobitev licenc za predavanja teoretičnih vsebin (poslati tudi vodji DIK),
Razno (razne posebnosti, značilnosti, posebni predlogi,....).
KOMBINIRANO USPOSABLJANJE ZA UČITELJA I. IN II. STOPNJE PRED ZAČETKOM SEZONE
Vsi, ki se na kakršen koli način ukvarjamo s snežnimi športi ugotavljamo, da se je v času normalne sezone
izredno težko izobraževati na svojem ali drugem področju. Zaradi tega bi v okviru komisije za deskanje Društvo
učiteljev deskanja na snegu pred začetkom sezone organiziralo kombinirana strokovna usposabljanja.
Usposabljanja za učitelja I. in II. stopnje bi bila namenjena učiteljem v smučarskih šolah, demonstratorjem in
ostalim, ki se resno ukvarjajo s snežnimi športi. Na ta način bi vsem omogočili, da napredujejo znotraj svoje
discipline (iz U1 na U2) ali da opravijo usposabljanje za Učitelja 1. stopnje druge discipline (npr. smučarski U2,
U3 bi opravil U1 iz telemarka, deskanja na snegu ali prostega sloga – in obratno).
Usposabljanja bi potekala za omenjene discipline, ki so najbolj sorodne. Na ta način bi dosegli višjo strokovnost
znotraj samih panog ter predvsem večjo povezanost med samimi panogami. Obvladovanje večih disciplin
postaja vedno večja nujnost za vsakega učitelja snežnih športov in temu trendu se moramo prilagoditi tudi
znotraj ZUTS.
Predlagani termin kombiniranega usposabljanja je od 23.11. – 28.11.2007 na Moeltallu.
G. Verdnik je ob koncu predstavitve programa komisije za deskanje na snegu pohvalil vodilne v komisiji
predvsem za interes, ki so ga izkazali z namenom organizacije Kombinirano usposabljanje.
O samem načinu izpeljave pa se bo govorilo na seji sekretariata (predvsem zaradi licenc….)
Ob koncu predstavitve programa dela komisije za deskanje na snegu, je predsednik ZUTS Slovenije predlagal,
da se o vključitvi v delo komisije g.Mateja VÖRÖSA (vodjo komisije v preteklih mandatih, in zaslužnega, da se
je komisija za deskanje na snegu zavidljivo uveljavila v smučarskem športu in ZUTS Slovenije) v prihajajoči
sezoni, pogovori z vodstvom komisije.
TEK NA SMUČEH (program sestavil dr. Janez PUSTOVRH)
Predlog poteka tečajev usposabljanja U1,U2, U3 in Trener
U1 – predvideno število: 18 tečajev
U2 – predvideno število: 17 tečajev

U3 – predvideno število: 2 tečaja
Trener – predvideno število: 2 tečaja
Predlog organizacije licenčnih seminarjev na republiški ravni:
Predsezonski licenčni seminar za trenerje v smučarskih tekih – predvideno december 2007
Predsezonski licenčni seminarji za kadre z nazivi U1, U2 in U3 – predvideno 3 seminarji v decembru 2007
(vključno za potrebe CŠOD)
Posezonski licenčni seminar za trenerje v smučarskih tekih – predvideno maj 2008
Predlog kandidatov za pridobitev licenc za ocenjevanje :
Program dela v sezoni 2007-08
1. Posezonski licenčni seminarji:
- za strokovne kadre v smučarskih tekih (realizirano: junij 2007, Podutik – SZS)
2. Priprave izobraževalno demonstartorske vrste (poletne: Nordijska hoja in tek, zimske: december - predelava
šole smučarskega teka)
3. Predsezonski licenčni seminarji:
- za kadre z nazivi na temo Nordijska hoja in tek (realizirano, junij 2007, Pokljuka)
- za trenerje v smučarskih tekih (teorija in praktično) – december 2007
- za kadre v nazivih Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 (teorija in praktično) – december 2007
- posebej za kadre v CŠOD
- posebej za kadre v slovenski vojski
- posebej za kadre v policiji
4. Usposabljanje za nazive Učitelj 1, Učitelj 2, Učitelj 3 in Trener:
- razpisi: v mesecu december 2006 – marec 2007
5. Sodelovanje pri realizaciji programa Fakultete za šport (vaje pri predmetu Nordijsko smučanje - osnovni
program): januar – februar 2008 (6 tednov)
Promocijski tečaji teka za začetnike in izpopolnjevani tečaji:
v sodelovanju z revijo Polet (enodnevni)
popoldanski v bližini mest in turističnih centrih (ob vikendih)
Sodelovanje pri izvedbi programov v osnovnih in srednjih šolah (CŠOD, šole v naravi in športni dnevi)
Realizacija projekta »Vrtec na tekaških smučeh« (v povezavi z Mojmir Fliskom)
Sodelovanje pri izvedbi »Šolskega pokljuškega maratona« in »Državnem prvenstvu osnovnih šol«
Sodelovanje s projektom »SLOvenSKI maraton«
Izdaja strokovne literature (DVD šola teka – tehnika in metodika)
Izvedba projekta pohodništva na tekaških smučeh (Vogel – Komna in več pohodov po primernem planotastem
svetu v Sloveniji) – projekt: »SLOvenSKI pohodnik«
Promocija v medijih:
revija Polet
RTV Slovenija in lokalne postaje
revije in dnevno časopisje
14. Sodelovanje pri izvedbi programov s področja smučarskih tekov CUŠ (Centra za univerzitetni šport na
Univerzi v Ljubljani).
Organizacija državnega prvenstva kadrov v smučarskih tekih
Izvajanje promocijskih seminarjev za Nordijsko hojo in tek
Izvedba projekta: Slovenska šola teka v okviru Šol smučanja v Sloveniji.
SMUČANJE PROSTEGA SLOGA (program sestavil g. Primož GRABNAR)
Predlog licenciranja in delovanja demonstratorskih vrst (člani ali vsaj število glede na potrebe za sezono
2007/08).
Zaradi, zaenkrat, nepotrjenih, novih, programov usposabljanja in s tem možnosti organiziranja odprtih izborov za
demonstratorje smučanja prostega sloga, bodo komisijo za smučanje prostega sloga oz. ekipo demonstratorjev,
sestavljali štirje dosedanji demonstratorji (usposobljeni po še nepotrjenem programu za učitelja 3. stopnje), ki pa
se bodo morali udeležiti internega izbora oz. preizkusa na začetku sezone in ga tudi uspešno opraviti. Na ta izbor
bomo povabili tudi dva do tri učitelje 2. stopnje in izmed njih izbrali dodatnega kandidata za demonstratorja.
Časovno bo ta izbor določen tako, da bo pred tem možen trening in skupne priprave na najbolj primernem
ledeniku.

V ekipo bomo povabili tudi dva do tri strokovne sodelavce, ki jih potrebujemo zaradi pokrivanja široke palete
smučarskih disciplin.
Predlog poteka tečajev usposabljanja U1, U2, U3 (predvideno število tečajev).
Ob potrditvi novih programov usposabljanja, bomo izvedli najmanj en tečaj za U1,U2 in tudi U3. Terminski plan
tečajev in lokacijo bomo določili samo okvirno, ker smo odvisni od snežnih razmer in urejenosti snežnih parkov
.
Predlog organizacije licenčnih seminarjev na lokalno-regionalni in republiški ravni (predvideni termini, število
seminarjev,...).
Organizirali bomo seminarja na začetku in koncu sezone, ki pa bosta potekala čez širšo časovno obdobje zaradi
pokritja vseh disciplin (snežne razmere, urejenost snežnih parkov). Velika verjetnost je, da bo nekaj delavnic
seminarjev tudi v tujini.
Predlog kandidatov za pridobitev licenc za ocenjevanje (poslati tudi vodji DIK).
Za licenco za ocenjevanje predlagamo dosedanjega člana DIK Aleša Špana.
Predlog kandidatov za pridobitev licenc za predavanja teoretičnih vsebin (poslati tudi vodji DIK).
Za licenco za predavatelja teoretičnih vsebin, zaenkrat, predlagamo Aleša Špana in Primoža Grabnarja (ostale
predavatelje bomo izbirali naknadno in po potrebi).
Razno (razne posebnosti, značilnosti, posebni predlogi,....).
Za širjenje znanja in usposobljenosti kandidatov v različnih panogah ZUTS (nekatere discipline se med seboj
povezujejo bolj) predlagamo prepletanje znanja med panogami v obliki dodatnih vsebin, ki se jih kandidati za
usposabljanje udeležujejo bodisi v okviru tečaja za usposabljanje svoje primarne discipline ali na licenčnih
delavnicah ostalih disciplin.
Prisotnost na določenih vsebinah, bi kandidatu oz. učitelju zagotovila dodatno licenco za osnovno usposabljanje
tudi v teh panogah in s tem tudi večjo vrednost učitelja in seveda šole, ki bi tega učitelja zaposlovala.
Dodatna znanja in prisotnost na posameznih delavnicah bi bila, poleg sezonskih seminarjev in tekmovanj
kadrov, prav tako ena od dejavnosti za pridobitev raznih licenc (npr. ISIA)
Predlagamo točkovni sistem in s tem različne vrednosti licenc.
TELEMARK SMUČANJE (program sestavil g. Boštjan ČAČ)
Predlog licenciranja in delovanja demonstratorskih vrst (člani ali vsaj število glede na potrebe za sezono
2007/08).
Predlog poteka tečajev usposabljanja U1, U2, U3 (predvideno število tečajev).
V nasledni sezoni bomo predvidoma izvedli po en tečaj za UI, UII in poizkušali izvesti en tečaj za UIII. Po
potrebi(ob večjem številu kandidatov) bomo izvedli še dodatne tečaje.
Predlog organizacije licenčnih seminarjev na lokalno-regionalni in republiški ravni (predvideni termini, število
seminarjev,...).
Glede na majhno število učiteljev telemark smučanja, ki se udeležujejo licenčnih seminarjev, bomo izvedli pred
in posezonski ISIA seminar na republiški ravni, ki se ga lahko udeležijo tudi učitelji nižjih stopenj, če lahko tak
seminar pokrijemo z dovolj demonstratorji. Predvidoma bo za svoje člane pred in posezonski seminar organiziral
tudi Telemark klub Kranj. ISIA seminarja bomo poizkušali izpeljati istočasno z alpskim ISIA seminarjem, zaradi
čim nižjih stroškov seminarja.
Predlog kandidatov za pridobitev licenc za ocenjevanje (poslati tudi vodji DIK).
Razno (razne posebnosti, značilnosti, posebni predlogi,....).
Zaradi čim manjših stroškov, bi se pri vseh dogodkih kjer bi se dalo delali v istih terminih in na istih krajih kot
komisija za alpsko smučanje.
Sklep št. :08
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predloge programov komisij ZUTS Slovenije za
sezono 2007/08«.
Po potrjenem in sprejetem sklepu je zaprosil za besedo g. Jelko Gros ter poudaril, da je trenerski del –
licenciranje trenerjev znotraj ZUTS Slovenije je zelo »zanemarjen« in zapostavljen, zato je predlagal
sekretariatu, da se mora za prihajajočo sezono pripravit sistem licenciranja in izobraževanja in ga podati v
sprejem strokovnemu svetu discipline SZS, da ga umesti v program discipline SZS za aktualno sezono. Za
pripravo naj bi bil zadolžen strokovni svet ZUTS Slovenije.
Sklep št. :09

Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog, da je za prihajajočo sezono potrebno
pripravit sistem licenciranja in izobraževanja in ga podati v sprejem strokovnemu svetu discipline SZS,
da ga umesti v program discipline SZS za aktualno sezono. Za pripravo naj bi bil zadolžen strokovni svet
ZUTS Slovenije«.
Add. 6.
---------V nadaljevanju je predsednik podal besedo g. Dejanu Rodošku, vodji šole smučanja pri ZUTS Slovenije, ki je
predstavil način delovanja Združenja šol smučanja pri ZUTS Slovenije v prihodnje.
1. Seja vodij šol smučanja SLO v okviru ZUTS naj bi se organizirala že pred sezono (okt. ali nov. 2007):
1.1 Pregled vlog za sprejem novih članov v šolo smučanja Slovenije v okviru ZUTS Slovenije (spremembe
naslovov, nosilcev licence Šole smučanja Slovenije, kontaktnih podatkov…);
1.2 Pridobitev licenc šol smučanja za sezono 2007/08;.
Pri tej točki se je se je javil za besedo g. Gros, ter, da bi bilo potrebno k članstvu (pod posebnimi pogoji) v ZUTS
Slovenije oz. podati licenco za izobraževanje (vodenje licenčnih seminarjev za učitelje šol ali učencev) tudi
javnim zavodom – osnovne šole, srednje šole, CŠOD…
Vsi bi na podlagi članarine (ki bi bila cenovno dostopna), pridobil licenco, za vodenje procesa na smučišču kar je
tudi tema – vsebina sestankov novega vodstva ZUTS Slovenije v dogovorih z GIZ, inšpektorico za šport….
1.3 Znesek članarine in način koriščenja 75% vplačane članarine; Direktor ZUTS Slovenije je podal
soglasje, da vsaka šola smučanja, ki vplača članarino lahko na podlagi predhodnega dogovora porabi 75%
vplačila za potne stroške demonstratorja, ki vodi seminar….
1.4 Izvajanje kadrovskih tečajev U1 in U2, licenciranje, praksa kandidatov; - pri tej točki je bilo s strani
članov sekretariata poudarjeno, da lahko tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti lahko organizira samo OO
ZUTS Slovenije in ne gospodarska družba.
1.4 Pregled sklepov zadnje redne seje Sekretariata ZUTS;
1.5 Razno.
2. Pred in posezonski seminar praktičnih vsebin za vodje šol smučanja.
3. Pred in posezonski seminar organizacijskih vsebin za vodje šol smučanja.
4. Pred in posezonski licenčni seminar za vsako posamezno šolo smučanja,
katerega udeleženci so vsi učitelji, ki učijo izbrano disciplino v dotični šoli
tekočo sezono (interna predelava za katero se odda poročilo o izvedbi na ZUTS).
5. Koordinacija pri razporejanju kandidatov za U1 in U2 na tedensko prakso:
število ur (60 minut) praktičnega dela kandidata za U1 = 25 ur
število ur (60 minut) praktičnega dela kandidata za U2 = 25 ur
Prakso bo določil strokovni svet
opravljeno delo se kandidatu plača po veljavnem ceniku ZUTS za tekočo sezono po naslednjem sistemu:
KANDIDAT ZA U1 IMA URNO POSTAVKO 50% CENE OD U1
KANDIDAT ZA U2 IMA URNO POSTAVKO 100% CENE OD U1
KANDIDAT ZA U3 IMA URNO POSTAVKO 100% CENE OD U2
Poročilo o opravljeni praksi.
Mora se vedeti postavka mentorja – ovrednoteno
Mentorji so šole smučanja ali vodje kadrovskih tečajev s pridobljeno licenco za aktualno sezono.
1.4 učne priprave, dnevnik dela, poročilo mentorja ter ostale birokratske
zadeve se uskladijo s sistemom, ki že to vsebuje (U3).
• Pri tej točki je bilo poudarjeno, da bo še potrebno še uskladiti (na podlagi potrditve cenika ZUTS
Slovenije za prihajajočo sezono)
Sklep št. : 10
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje način delovanja Združenja šol smučanja pri ZUTS
Slovenije za sezono 2007/08«.
Add. 7.
---------V času med obema sejama sekretariata ZUTS Slovenije je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispela prošenja
SK DVORNIK TRANSPORT v ZUTS SLOVENIJE za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Sklep: 11

»Sekretariat ZUTS Slovenije (pravna služba), bo obravnavala prošnjo in na naslednji seji poročala
članom sekretariata, če je vloga za včlanitev v ZUTS Slovenije popolna«.
Vodja referata ZUTS Slovenije Ivan GRUDEN člane sekretariata obvestil, da bodo v vmesnem času – med
sejama sekretariata ZUTS Slovenije na naslov vodje strokovnega sveta in naslove vodje komisij ZUTS Slovenije
poslani popravljeni in prilagojeni programi usposabljanja, ki jih prinaša aktualni času in pravilnik o
usposabljanju strokovnih delavcev na področju športa. Popravljene, dopolnjene naj bi poslali na naslov pisarne
ZUTS Slovenije do naslednje seje sekretariata ZUTS Slovenije, ki bo predvidoma sredi meseca septembra 2007.
V nadaljevanju 7. točke dnevnega reda - razno je predsednik g. Blaž Lešnik člane sekretariata obvestil, da je na
njegov naslov dospelo pismo v katerem g. Marko Bleiweis predlaga sekretariatu ZUTS Slovenije, da bi v
prihodnosti bi rad s svojo ekipo vodil izobraževanje in usposabljanje ter strokovno izpopolnjevanje na področju
freeride in freestyle smučanja, v primeru širše zastavljenega projekta pa tudi ostalih disciplin na področju novosti
pri vseh pojavnih oblikah drsenja po snegu.
Na podlagi pogovorov, vidi več možnosti, najbolj smiselna pa se mi zdi oblika preko uvrščanja različnih
modulov iz zgoraj navedenih področij kot vmesne ali končne faze usposabljanja. Celoten proces bi potekal
najprej preko informiranja demonstratorske vrste v obliki delavnic (v tem smislu je pripravljen organizirati tudi 3
dnevni seminar v jeseni na Kaprunu) in potem preko formiranja programa modulov za uvrstitev v proces
usposabljanja ter smiselno uvrščanje posameznih segmentov modulov v sistem splošne šole smučanja.
V kolikor se omejimo samo na alpsko smučanje je verjetno najbolj smiselna umestitev naš skupine pod komisijo
za akrobatsko smučanje, v kolikor pa se odločimo za širše zastavljen projekt spremljanja novosti na vseh
področjih, pa mislim da je najbolj smiselna ustanovitev ekspertne skupine s predstavniki vseh zainteresiranih
komisij. V vsakem primeru bi želel, da so naši odnosi jasno definirani, saj bomo le tako lahko vsi zadovoljni.
Sklep št. :12
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se g. Marku Bleiweisu omogoči delo v
strokovnem svetu za smučanje prostega sloga«.
V nadaljevanju je dr. Janez Pustovrh obvestil člane sekretariata, da se je zaradi nemotenega delovanja komisije
za teke pri ZUTS Slovenije na njegovo pobudo kot vodja Komisije za tek na smučeh pri ZUTS Slovenije, v
zvezi z nestrinjanjem G. Iztoka Kordiša in G. Jureta Gantarja glede postopkov izbire vodje Komisije za tek na
smučeh na SZS – sejna soba, dne 27. junij 2007 ob 17.30 organiziral sestanek, na katerega so bili vabljeni dr.
Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije, Uroš Ponikvar, predsednik odbora za tek na smučeh pri SZS, Mitja
Praznik, predsednik zbora za tek na smučeh pri SZS, Iztok Kordiš in Jure Gantar.
Prisotni: dr. Janez Pustovrh, dr. Blaž Lešnik, Uroš Ponikvar in Jure Gantar.
Sklepi sestanka:
1. Izbor vodje Komisije za tek pri ZUTS Slovenije je potekal v skladu s Statutom ZUTS in vsemi
pooblastili predsednika ZUTS Slovenije.
2. Razlogov za nepošiljanje pošte na naslov Tekaško smučarskega kluba Idrija s strani pisarne ZUTS ni.
Poskrbeli bomo, da bo obveščanje poslej teklo normalno.
3. Na 2. seji Sekretariata ZUTS Slovenije, dne 3. 7. 2007, bo v eni od točk v obravnavi šele postopek
izbire in imenovanja članov demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije. Takrat bo torej v obravnavi
šele postopek izbire demonstratorske vrste in članov DIK Komisije za tek na smučeh, potrjevanje
članov po postopku, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o izborih demonstratorskih vrst, pa bo potekalo
pred začetkom zime.
4. Pristojnost OO glede izvajanja tečajev usposabljanja U1 in U2 ostajajo enake, saj je to jasno
opredeljeno v sprejetih Programih usposabljanja.
Ob koncu seje je bil še na predlog članov sekretariata ZUTS Slovenije izglasovan naslednji:
Sklep št. :13
Sklep: »Na IO SZS se da pobuda, da v primeru priprave zakonov, predpisov ali drugih pravil, ki so
vitalnega pomena za razvoj, nadzor ali izvajanje vseh oblik smučanja in deskanja oblikuje delavno
skupino za pripravo. V delavno skupino se imenuje s strani sekretariata ZUTS Slovenije imenovanega
člana. Sklepom, predlogom delavne skupine daje soglasje sekretariat ZUTS Slovenije. Končni predlog
zakona, podzakonskih predpisov ali druga pravila potrjuje IO SZS.«
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil več nihče se je predsednik zahvalil vsem in
zaključil 2. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.

2. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri
V Ljubljani, 18. avgusta 2007
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK

