Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
3. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 24. septembra 2007 ob 17:00 uri v sejni
sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: dr. Blaž Lešnik, Jelko Gros, Ivan Gruden, Sandi Murovec, Zdravko Križaj, Luka Sekula, Miha
Verdnik, Uroš Martinšek, Aleksej Kuzmin, Miha Gmajnar, dr. Rado Pišot, Gregor Osojnik
OPRAVIČENO ODSOTNI: Matija Stegnar, Dejan Rodošek, Zdenko Vozlič
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 02. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
2. Poročilo predsednika in direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji (Blaž
Lešnik in Uroš Martinšek);
3. Predlog spremembe statuta ZUTS Slovenije (Gregor Osojnik);
4. Predstavitev vsebin in relacij glede članstva v okviru projekta MODRA KARTICA;
5. Potrditev predloga cenika ZUTS Slovenije za sezono 2007/08 (Uroš Martinšek);
6. Razpis in postopek izbire članov DIK za sezono 2007/08 (Miha Gmajnar);
7. Predlog organizacije licenčnega seminarja za predavatelje teoretičnih vsebin v sezoni 2007/08;
8. Predlog organizacije licenčnega seminarja za vodje tečajev usposabljanja v sezoni 2007/08;
9. Predlog organizacije - izvedbe kombiniranega strokovnega usposabljanja za profesionalne učitelje
smučanja;
10. Predlog vsebin in terminov priprav demonstratorskih vrst za sezono 2007/08 (Miha Verdnik);
11. Predlog sprememb vsebin programov usposabljanja za sezono 2007/08 (Miha Verdnik);
12. Razno.
Ob pričetku seje je predsednik pozdravil člane sekretariata ZUTS Slovenije, ter predlagal v potrditev predhodno
predstavljen dnevni red (vsi člani so predhodno prejeli gradivo za sejo po pošti).
Ker dodatnih predlogov na dnevni red seje ni bilo je predlagal, da se pristopi kar k 1. točki dnevnega reda.
Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS Slovenije v času med 2. sejo in 3. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter
doda , da so:
Sklep št.: 03 – realiziran
Sklep št.: 09 – v fazi realizacije – sistem licenciranja
Sklep št.: 11 – v fazi realizacije – predlog za sprejem SK DVORNIK v ZUTS Slovenije
Sklep št.: 13 – v fazi realizacije – potrebno obvestiti IO SZS
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep št. :14
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 2. seje sekretariata ZUTS Slovenije«.
A dd. 2
---------Pod to točko dnevnega reda je predsednik seznanil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da je aktualno dogajanje v naši
organizaciji vezano na točke dnevnega reda 3. redne seje sekretariata zatorej je predlagal, da se zaradi obširnosti
dnevnega reda kar preide na 3. točko dnevnega reda.
Pred prehodom na 3. točko je za besedo poprosil g. Sandi Murovec – vodja mednarodnega sodelovanja ISIA in
predlagal v sprejetje sklep po katerem naj se potrdi komisija ISIA, ki bo pripravila izhodišča delovanja in pogojev za
pridobitev oz. potrjevanje licenc ISIA in v mandatu 2007/10 zastopala interese ISIA.
Predlagani kandidati:
- Sandi MUROVEC, predsednik komisije za mednarodno sodelovanje in ISIA
- dr. Milan ŽVAN, član komisije
- Miha VERDNIK, član komisije
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- dr. Blaž LEŠNIK, član komisije za sporna vprašanja.
Sklep št. :15
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje komisijo ISIA za mandatno obdobje 2007/10«.
Ob potrditvi komisije se je med člani sekretariata porajalo tudi vprašanje licence v prihajajoči sezoni ter pogoji za
pridobitev IVSI nalepke oz. izkaznice IVSI v prihajajoči sezoni.
Na podlagi konstruktivne debate vseh članov sekretariata ZUTS Slovenije se je sprejel naslednji,
Sklep št. :16
Sklep: »Predsedniki Osnovnih organizacij pošljejo spiske članov, ki imajo opravljene obveznosti iz pretekle
sezone (licenčni seminar, plačana članarina OO ZUTS in Modra kartica) in so upravičeni do dodelitve licence
za prihodnjo sezono v pisarno ZUTS. Ta spisek posreduje pisarna regijskim vodjem v vednost, OO ZUTS pa
potrebno število licenc IVSI. Za tiste člane, ki nimajo opravljenih obveznosti iz pretekle sezone, pa organizira
predsezonski licenčni seminar, v sodelovanjem z regijskih vodjem. Regijski vodja ima tudi spisek licenciranih
vodji licenčnih seminarjev. Po opravljenem seminarju OO ZUTS pošlje spisek licenciranih kadrov v vednost
regijskemu vodji, ta pa posreduje pisarni ZUTS Slovenije, ki na osnovi tega izda potrebno število licenc IVSI.
Minimalna starost za pridobitev licence IVSI je 18.let. Ta sprememba je potrebna na podlagi Pravilnika o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Regijski vodje pripravijo sezname kandidatov za izvajanje licenčnih seminarjev. Z njimi izvedejo enodnevno
izobraževanje na ledeniku pred sezono predvidoma 23. ali 30. 11. 2007 odvisno od vremenskih razmer.
Regijski vodje izvedejo licenčne seminarje predvsem za tiste kandidate, ali OO ZUTS Slovenije, ki to želijo, na
začetku sezone predvidoma 24.11. ali 01.12. 2007.«
Add. 3.
---------V splošni debati med člani sekretariata je bilo tudi izpostavljeno to, da bo potrebno v prihodnje STATUT ZUTS
Slovenije preimenovati v POSLOVNIK O DELU ZUTS SLOVENIJE, ter zadolžiti pravno službo ZUTS Slovenije, da
pravočasno pripravi spremembe, katere se bodo potrjevale na prihodnjem zboru delegatov ZUTS Slovenije.
Pri tem je g. Gregor Osojnik poudaril, da bo potrebno v prvi fazi sprememb sestaviti – pripraviti osnutek na ZUTS
Slovenije in ga nato predstaviti – podati v javno obravnavo osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije.
Sklep št. :17
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog o načinu spremembe STATUT-a ZUTS Slovenije
in ga preimenovati v POSLOVNIK O DELU ZUTS SLOVENIJE«.
Add. 4.
---------Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o opravljenem sestanku dne: 10. 07 2007
Na katerem so bili: predstavnik SZS g. Jaro Kalan,vodja projekta Modra kartica g. Štibelj Matjaž in direktor ZUTS
Uroš Martinšek.
Sestanek se je vršil na zahtevo sekretariata ZUTS zaradi delitve sredstev modre kartice za članarino ZUTS v
prihajajoči sezoni 2007/08.
Glede na podani predlog, ki je naveden zgoraj, smo se po izmenjavi mnenj dogovorili, da ostaja cena modre kartice
enotna za vse člane SZS, tudi za člane ZUTS.
Od dogovorjene cene 18 € za malo modro kartico, pripada ZUTS-u 4 € za vsako modro kartico, ki jo vplača strokovni
kader-član ZUTS Slovenije.
Sredstva se iz konta 31-modra kartica, prenakažejo na konto 30 - ZUTS, vsakega 1. v mesecu, za pretekli mesec.
Tako ostane cena enaka za vse člane SZS enotna.
ZUTS Slovenije bo dodatna sredstva iz naslova članarine, pridobil z članarino IVSI, katere cena bo v prihajajoči
sezoni 18 €. Članarino IVSI pridobijo vsi člani ZUTS Slovenije, ki opravijo predsezonski seminar pri OO ZUTS
Slovenije in je potrebna za delo na snegu v prihajajoči sezoni.
ČLANSTVO strokovnih kadrov v SZS prek Modre kartice
Na predlog direktorja SZS in vodstva projekta Modre kartice, smo imeli ponovni sestanek za možnost enotnega
članstva v SZS, je predlog naslednji:
Član SZS lahko postane posameznik s plačano članarino SZS prek vseh društev – klubov, ki so člani SZS. Vsakoletno
licenco na področju smučanja, lahko posameznik pridobi le z udeležbo na licenčnih seminarjih, ki jih organizira
ZUTS Slovenije - preko svojih osnovnih organizacij in s članstvom v eni od OO ZUTS Slovenije.
Sklep št. :18
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Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog načina pridobivanja MODRE KARTICE članov
ZUTS Slovenije način po katerem se sredstva iz naslova vplačanih članarin delijo.«
Add. 5.
---------Po predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2007/2008 s strani direktorja ZUTS
Slovenije g. Uroša Martinška – člani sekretariata so predlog cenika dobili kot prilogo v gradivu za sejo sekretariata, je
gospod predsednik predlagano točko dnevnega reda na glasovanje.
V splošni debati med člani sekretariata je bilo ugotovljeno, da se ceniku ni upoštevalo nekaterih vitalni postavk, ter
sprejelo in soglasno potrdilo naslednji sklep:
Sklep št. :19
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje, da se popravljen in dopolnjen cenik storitev, članarin in
taks ZUTS Slovenije za sezono 2007/2008 zaradi nemotenega delovanja ZUTS Slovenije , sprejme in potrdi
korespondenčno med 3. in 4. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenija.«.
Add. 6.
---------Na pričetku je g. Miha Gmajnar – vodja državne izpitne komisije ZUTS Slovenije predstavil osnutek postopka
pridobitve statusa člana državne izpitne komisije pri ZUTS Slovenije
Vse kandidate za članstvo v Državni izpitni komisiji ter predsednike osnovnih organizacij ZUTS Slovenije se bo
obvestilo, da bo licenciranje članov DIK za sezono 2007/08 potekalo v skladu s sprejetim PRAVILNIKOM O
DRŽAVNI IZPITNI KOMISIJI PRI ZUTS SLOVENIJE in predlaganimi vsebinami gradiv z naslovoma PREDLOG
SPREMEMB V ORGANIZACIJSKI SHEMI ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU OD 2007 DO 2010 in PREDLOG
DELOVANJA STROKOVNEGA SVETA ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU 2007 DO 2010, ki smo jih potrdili na
seji Sekretariata (dne 29.05.2007) in seji razširjenega Strokovnega sveta ZUTS Slovenije (dne 16.08.2007).
Dogovorjeni postopek izbora in licenciranja članov DIK velja za vse panožne komisije, ki delujejo v okviru ZUTS
Slovenije. Potekal bo po naslednji dinamiki:
1. POGOJI ZA ČLANSTVO V DIK:
a. starost najmanj 30 let,
b. dokončana visokošolska izobrazba ali vsaj 3 letni status dosedanjega članstva v DIK (ob prijavi je
potrebno priložiti potrdilo od dokončanju študija ali potrdilo pisarne ZUTS o vsaj 3-letnem članstvu
v DIK),
c. vsaj 10 let praktičnih izkušenj kot licencirani učitelj smučanja 3. stopnje (ob prijavi je potrebno
priložiti uradno potrdilo Osnovne organizacije ZUTS),
d. redno članstvo v eni od Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije (v prijavi je potrebno navesti
številko Modre kartice za sezono 2006/07),
e. bivše članstvo v demonstratorski vrsti ZUTS Slovenije ali profesionalna dejavnost na pedagoškem
področju (podatki iz Biltenov ali ob prijavi priloženo potrdilo ene od uradnih izobraževalnih
institucij),
f. kandidat mora biti vsaj 5 let nosilec licence ISIA (velja za kandidate za člane DIK Komisije za
alpsko smučanje),
g. redno opravljene vse izobraževalne obveznosti, ki so pogoj za pridobitev licence za tekočo sezono
(prisotnost na licenciranju predavateljev teoretičnih vsebin, na licenciranju demonstratorjev
praktičnih vsebin).
2. PRIJAVA KANDIDATOV je mogoča le preko Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na priloženem
formularju do 05. oktobra 2007 s priporočeno pošto na naslov Smučarska zveza Slovenije, ZUTS Slovenije,
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana. Ustrezno izpolnjene prijave kandidatov za člane DIK bodo takoj po
omenjenem datumu posredovane vodji DIK.
3. ŠIRŠI IZBOR KANDIDATOV bo potekal na osnovi pravočasnih in ustrezno izpolnjenih prijav (z vsemi
potrebnimi priloženimi potrdili) in v skladu z navedenimi pogoji (1. točka, z izjemo zanje alineje). Izbor
kandidatov za člane DIK opravi vodja DIK v povezavi z vodji panožnih komisij (komisije za alpsko
smučanje, komisije za deskanje na snegu, komisije za smučarski tek, komisije za telemark in komisije za
prosti slog).
4. LICENCIRANJE KANIDATOV ZA ČLANE DIK bo potekalo v mesecu oktobru in novembru ločeno glede
na panožne komisije. Pogoj za pridobitev licence članov DIK za tekočo sezono je prisotnost na licenciranju
predavateljev teoretičnih vsebin in na licenciranju demonstratorjev praktičnih vsebin (zadnja alinea točke 1.).
5. KONČNI IZBOR ČLANOV DIK bo narejen na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev za članstvo v DIK do
konca meseca novembra 2007, ko bo izbrano sestavo članov DIK potrdil Sekretariat ZUTS Slovenije.
Sklep št. :20
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje osnutek postopka pridobitve statusa člana državne izpitne
komisije pri ZUTS Slovenije«.
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Add. 7.
---------na pričetku je g. Miha Verdnik – vodja strokovnega sveta pri ZUTS Slovenije predstavil osnutek postopka pridobitve
statusa predavatelja teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja ZUTS Slovenije
Vse predsednike osnovnih organizacij ZUTS Slovenije in kandidate za vodje tečajev usposabljanja se bo obvestilo, da
se bo licenciranje predavateljev teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja za pridobitev nazivov Učitelj alpskega
smučanja I. (U1) in II. (U2) za sezono 2007/08 potekalo v skladu s predlaganimi vsebinami gradiv z naslovoma
PREDLOG SPREMEMB V ORGANIZACIJSKI SHEMI ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU OD 2007 DO 2010, ki
smo jih dne 29.05.2007 potrdili na seji Sekretariata ZUTS.
Na tečajih usposabljanja bodo teoretične vsebine lahko predavali:
1. Predavatelji posameznih vsebin, ki so v sprejetih programih usposabljanja za U1 in U2 opredeljene v okviru
teoretičnega dela (zgodovina, prva pomoč, red in varnost, osnove psihologije,…).
Pogoji:
–
dokončana ustrezna visokošolska smer ali mednarodno priznane reference z ustreznega
področja,
–
suvereno obvladanje področij, ki jih bodo v obliki teoretičnih predavanj posredovali
kandidatom in
–
ustrezne predavateljske izkušnje.
2. Licencirani predavatelji (vseh) teoretičnih vsebin, ki so v sprejetih programih usposabljanja za U1 in U2
opredeljene v okviru teoretičnega dela (zgodovina, prva pomoč, red in varnost, osnove psihologije,…).
Pogoji:
–
prisotnost na seminarju teoretičnih vsebin,
–
suvereno obvladanje teoretičnih področij, ki jih bodo v obliki teoretičnih predavanj
posredovali kandidatom in
–
ustrezne predavateljske izkušnje.
PRIJAVA KANDIDATOV ZA PREDAVATELJE (VSEH) TEORETIČNIH VSEBIN je mogoča le preko
Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na priloženem formularju do 05. oktobra 2007 s priporočeno pošto na
naslov pisarne ZUTS, Podutiška 146, 1000 Ljubljana.
LICENCIRANJE KANDIDATOV bo potekalo na osnovi udeležbe na 2-dnevnem (brezplačnem) seminarju
teoretičnih vsebin, ki bo potekal v petek 12. in soboto 13. oktobra 2007 v sejni sobi SZS, Podutiška 146,
Ljubljana. Urnik predavanj vsebin (po sprejetih programih usposabljanja U1 in U2) je sledeč:
URNIK PREDAVANJ (organizator si pridržuje pravico do sprememb urnika):
Petek, 12. oktobra, 2007:
15.00 do 15.15 Otvoritev seminarja
(dr. Blaž Lešnik)
15.15 do 16.00 Učitelj smučanja nekoč in danes
(dr. Milan Žvan)
16.05 do 17.35 Gibalno učenje in pomen gibalnih
sposobnosti pri procesu osvajanja smučarskega znanja (dr. Borut Pistotnik)
Odmor
17.55 do 19.10
19.15 do 20.45

Zakon o varnosti na smučiščih in kodeks etike učiteljev smučanja (Roman Šturm )
Smučanje je igra
(dr. Rado Pišot)

Sobota, 13. oktobra, 2007:
09.30 do 11.00
11.10 do 12.40

Učitelj smučanja je tudi psiholog
Zgodovina razvoja smučanja

(dr. Matej Tušak)
(Aleš Guček)

Značilnosti smuči glede na njihovo namembnost
Kaj mora učitelj smučanja vedeti o gorah
Zaključek seminarja

(Boštjan Gašperšič)
(Marko Bleiweis)
(dr. Blaž Lešnik)

odmor
13.40 do 15.10
15.20 do 16.50
16.50 do 17.00

Po predvidenem programu, bodo poglavja s področja metodike in tehnike alpskega smučanja predavali demonstratorji
na tečajih usposabljanja. Prav tem poglavjem bomo posebno pozornost namenili v okviru priprav v mesecu novembru.
Poleg prijavljenih kandidatov za predavatelje teoretičnih vsebin je prisotnost na seminarju obvezna za:
- člane demonstratorske vrste Komisije za alpsko smučanje,
- kandidate za DIK.
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Vsem prisotnim bo na koncu seminarja izdano potrdilo o udeležbi.
Sklep št. :21
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje osnutek postopka pridobitve statusa predavatelja
teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja ZUTS Slovenije«.
Add. 8.
---------Vodja strokovnega sveta pri ZUTS Slovenije g. Miha Verdnik je predstavil osnutek postopka pridobitve statusa vodje
tečajev usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije
Vse predsednike osnovnih organizacij ZUTS Slovenije in kandidate za vodje tečajev usposabljanja se bo obvestilo, da
bo licenciranje vodij tečajev usposabljanja za pridobitev nazivov Učitelj I. (U1) in Učitelj II. (U2) za sezono 2007/08
potekalo v skladu s predlaganimi vsebinami gradiva z naslovom PREDLOG SPREMEMB V ORGANIZACIJSKI
SHEMI ZUTS SLOVENIJE V OBDOBJU OD 2007 DO 2010, ki smo jih dne 29.05.2007 potrdili na seji Sekretariata
ZUTS.
POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA VODJE TEČAJEV USPOSABLJANJA (po Pravilniku o organizaciji in
izvedbi tečajev usposabljanja):.
a) Kandidat mora imeti vsaj pet let praktičnih izkušenj kot Učitelj smučanja III. stopnje v okviru svoje
Osnovne organizacije (velja za Komisijo za alpsko smučanje).
b) Kandidat mora biti vsaj tri leta nosilec licence ISIA (velja za Komisijo za alpsko smučanje).
c) potrjena prisotnost kandidata na predsezonskem licenčnem seminarju za vodje tečajev usposabljanja.
PRIJAVA KANDIDATOV ZA PRIDOBITEV STATUSA VODJE TEČAJEV USPOSABLJANJA je mogoča le
preko Osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na priloženem formularju do 15. oktobra 2007 s priporočeno pošto
na naslov pisarne ZUTS.
LICENCIRANJE KANDIDATOV bo potekalo na osnovi udeležbe na seminarju za vodje tečajev usposabljanja,
ki bo potekal predvidoma v Bohinju meseca oktobra 2007. Urnik seminarja bo objavljen na internetu v začetku
meseca oktobra 2007.
Sklep št. :22
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje osnutek postopka pridobitve statusa vodje tečajev
usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije«.
Add. 9.
---------V nadaljevanju seje je g. Miha VERDNIK - vodja strokovnega sveta pri ZUTS Slovenije predstavil osnutek razpisa
»KOMBINIRANO STROKOVNO USPOSABLJANJE MOELTALL 2007«
Poudaril je, da je usposabljanje namenjeno vsem, ki želijo znanje nagraditi bodisi v svoji panogi ali pa ga razširiti na
sorodne in med redno zimsko sezono tega zaradi dela ne morete.
To so učitelji Šol smučanja Slovenije, ki so članice ZUTS Slovenije v sezoni 2007/08 in imajo poravnane finančne
obveznosti do ZUTS Slovenije ter člani demonstratorske vrste ZUTS.
Panoge: deskanje na snegu, alpsko smučanje, telemark smučanje, smučanje prostega sloga
Za naziv: Učitelj I. in II.
Datum: od 13.11. do 19.11.2007
I. POGOJI IN NAVODILA ZA PRIJAVO:
• dopolnjeno 18. leto starosti,
• opravljena 1. stopnja usposobljenosti (deskanje na snegu, alpsko smučanje, telemark, smučanje prostega
sloga),
• aktivno sodelovanje v šoli smučanja, ki so članice ZUTS Slovenije (sezona 2006/07),
II. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA:
• opravljen teoretični izpit
• opravljen praktični izpit
• opravljen nastop pred vrsto
Usposabljanje poteka za vsako panogo posebej. V največji možni meri bomo poskrbeli za pretok znanja med
posameznimi panogami (kombinirana predavanja…).
PROGRAM:
Zbor udeležencev za usposabljanje smučanja je v torek, 13.11.2007 ob 08.00 uri na spodnji postaji vlaka za smučišče
Moeltall. Zbor udeležencev za ostale discipline je v sredo, 14.11.2007 ob 08.00 uri na istem kraju, saj je usposabljanja
en dan krajše. Po končanem delu na snegu sledi namestitev v hotelu Action (http://www.peak.at/sporthotel/) in
predavanja.
Program dela - dopoldne delo na snegu po programu za Učitelja I. in II. stopnje, popoldne predavanja in videoanaliza.
Zadnji dan, 19.11.2007 bo pod nadzorom Državne izpitne komisije potekal teoretični in praktični del izpita.
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Cena: 699 eur – DDV je vštet v ceno
(za vse z ISIA ali IVSI izkaznico 665 eur) Ob nakupu smučarske vozovnice bo potrebno predložiti tudi sliko tečajnika
(večdnevna vozovnica).
V ceno je vključena celotna kotizacija za usposabljanje (delo na snegu, predavanja, videoanaliza, izpit, diploma), 5
polpenzionov v hotelu Action in smučarska karta. Če kdo karto za Moeltall že ima, je cena za 205 eur nižja.
Za prevoz do smučišča Moeltall poskrbi vsak sam.
Minimalno število udeležencev za posamezen naziv: 5 oseb.
V primeru zelo slabe vremenske napovedi si organizator (ZUTS) pridržuje pravico do preložitve usposabljanja na drug
primernejši termin.
Prijave: zuts@sloski.si ali 01 513 68 08 (Ivan Gruden ali Matija Stegnar)
Izpolnjene prijavnice pošljite na Smučarsko zvezo Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije,
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, najkasneje do 28. 10. 2007.
Organizacija usposabljanja: maks@duds.si ali 040 525 132 (Maks Vrečko)
Prijave so možne do zasedbe razpoložljivih mest oziroma najkasneje do 28.10.2007. Vsi prijavljeni morajo ob prijavi do tega datuma poravnati tudi 1. del pristopnine v višini 100,00 €, na transakcijski račun Društva učiteljev deskanja na
snegu, Zgoša 23, 4275 Begunje na Gorenjskem odprt pri SKB Banka Ljubljana d.d.: 03127-1000397413 s pripisom za
»Ime, priimek - MOELTALL 2007«.
Vse udeležence – kandidate se bo tudi obvestilo, da prisostvujejo na tečaju na lastno odgovornost, ter jim v sled tega
svetujemo, da se predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi, kajti v primeru nezgode organizator tečaja
ne prevzema nobene odgovornosti.
Sklep št. :23
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje osnutek predstavil osnutek razpisa KOMBINIRANO
STROKOVNO USPOSABLJANJE MOELTALL 2007«.
Add. 10.
---------Predlog priprav demosnstratorske vrste komisije za alpsko smučanje za sezono 2007/08 – predstavil g. Miha Verdnik
1. TERMIN Mölltal 10. – 12.11.2007 (rezervni termin 17. – 19.11.2007) – 3 dni
1.dan 10.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 11.30h:
osnovne oblike drsenja
začetne oblike smučanja
nadaljevalne oblike smučanja (terensko vijuganje v ŠH)
DELO NA SNEGU 12 – 14.30h:
nadaljevalne oblike smučanja (terensko vijuganje v OH)
tekmovalne oblike smučanja
dopolnilne oblike smučanja
1. dan na pripravah sodelujejo vodja na snegu Miha Verdnik in demonstratorji Uroš Zupan, Tomaž Šegula, Iztok Zajc.
VIDEO ANALIZA 18 - 19h:
ogled video posnetkov 1. dneva
dogovor o delu na snegu za 2. dan
PREDAVANJA 20 - 22h (Miha Verdnik):
shema šole smučanja
tehnika in metodika
program dela na snegu za 2. dan
Na predavanjih sodeluje vsi demonstratorji in štirje povabljeni kandidati, ki jih določijo vodje regij skupaj z vodjo
strokovnega sveta.
2.dan 11.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 12h:
osnovne oblike drsenja
začetne oblike smučanja
DELO NA SNEGU 13 – 15h:
nadaljevalne oblike smučanja (terensko vijuganje v ŠH)
nadaljevalne oblike smučanja (terensko vijuganje v OH)
Delo na snegu poteka v štirih skupinah. Vodje skupin so:
Miha Verdnik
Uroš Zupan
Tomaž Šegula
Iztok Zajc
VIDEO ANALIZA 17 – 19h:
ogled video posnetkov 2. dneva
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dogovor o delu na snegu za 3. dan
PREDAVANJA 20 – 22h:
nastopi pred vrsto
3.dan 12.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 11.30h:
začetne oblike smučanja (ponovitev)
nadaljevalne oblike smučanja (ponovitev)
tekmovalne oblike smučanja
DELO NA SNEGU 12 – 14.30h:
tekmovalne oblike smučanja
dopolnilne oblike smučanja
Delo poteka v treh skupinah. Vodje skupin so:
Uroš Zupan
Tomaž Šegula
Iztok Zajc
2. TERMIN Mölltal 23. – 26.11.2007 (rezervni termin 30.11. – 3.12.2007) – 3 dni
* če bo možno, bomo 2.del priprav izpeljali na slovenskih smučiščih ali v Forni di Sopra!
1. dan 23.11.2007
PREDAVANJA 20 – 22h (Miha Verdnik):
vsebine kadrovski tečaj U1
vsebine kadrovski tečaj U2
vsebine kadrovski tečaj U3
2. dan 24.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 12h:
začetne oblike smučanja
nadaljevalne oblike smučanja
DELO NA SNEGU 13 – 15h:
tekmovalne oblike smučanja
dopolnilne oblike smučanja
Delo na snegu poteka v štirih skupinah. Vodje skupin so:
Miha Verdnik
Uroš Zupan
Tomaž Šegula
Iztok Zajc
VIDEO ANALIZA 17 – 19h:
ogled video posnetkov 2. dneva
dogovor o delu na snegu za 3. dan
PREDAVANJA 20 – 22h (Miha Verdnik):
trening tehnike za tekmovalce različnih starostnih kategorij
3. dan 25.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 12h:
trening tehnike (prosto smučanje) – veleslalom
trening tehnike (prosto smučanje) – slalom
DELO NA SNEGU 13 – 15h:
trening tehnike prenos iz prostega smučanja v postavitve
Delo na snegu poteka v štirih skupinah. Vodje skupin so:
Miha Verdnik
Uroš Zupan
Tomaž Šegula
Iztok Zajc
Popoldanski del poteka združeno v postavitvah.
VIDEO ANALIZA 17 – 19h:
ogled video posnetkov 3. dneva
dogovor o delu na snegu za 4. dan
PREDAVANJA 20 – 22h (Rado Pišot):
smučanje z igro
4. dan 26.11.2007
DELO NA SNEGU 9 – 12h:
učenje otrok s pomočjo rekvizitov
učenje otrok brez pomoči rekvizitov
DELO NA SNEGU 13 – 16h:
učenje otrok s pomočjo rekvizitov
učenje otrok brez pomoči rekvizitov
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Delo na snegu poteka v dveh skupinah. Vodji skupin sta Rado Pišot in Dejan Rodošek. Skupini v popoldanskem delu
zamenjata vsebine.
Predlagam še dva dni priprav na slovenskih smučiščih v mesecu decembru. Priprave bi vodili demonstratorji prostega
sloga. Stroške priprav bi si krili demonstratorji sami.
Od 1.1.2008 priprave potekajo po regijah. Vodje priprav so regijske vodje. Na pripravah sodelujejo demonstratorji in
kandidati za demonstratorje v sezoni 2008/09. Vsebino priprav določijo regijske vodje v sodelovanju z vodjo
strokovnega sveta. Predlagano število dni priprav:
• 3 dni do meseca marca (stroške krijejo kandidati sami)
• 3 dni po posezonskem ISIA seminarju (stroške krije ZUTS).
Na podlagi teh priprav se določi nova demonstratorska vrsta za sezono 2008/09.
Sklep št. :24
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog priprav demonstratorske vrste komisije za alpsko
smučanje za sezono 2007/08«.
Add. 11.
---------V zvezi z določitvijo programov usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, določitvijo nosilca
usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti je sekretariat ZUTS Slovenije sprejel naslednji sklep:
Sklep: 25
»Pisarna ZUTS Slovenije naj v sodelovanju s strokovnim svetom ZUTS Slovenije in strokovnimi sveti komisij
ZUTS Slovenije pripravi programe usposabljanja, jih dopolni z aktualnimi spremembami ter jih pošlje v
potrditev strokovnemu svetu za šport Republike Slovenije«.
Add. 12.
---------Vodja referata ZUTS Slovenije Ivan Gruden je člane sekretariata obvestil, da je prišel s strani komisije za smučanja
prostega sloga na naslov sekretariata ZUTS Slovenije naslednji predlog:
za priznanje strokovne usposobljenosti in sicer:
1. Učitelj smučanja prostega sloga III
Utemeljitev:
Na podlagi sklepa strokovnega sveta komisije za smučanje prostega sloga ZUTS Slovenije, ki ga je sprejel na svoji seji
dne 20. septembra 2007 naprošamo sekretariat ZUTS Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti »dodeli, podeli, prizna«
naziv Učitelj smučanja prostega sloga III vsem tistim učiteljem, ki so si pridobili strokovno usposobljenost Učitelj
akrobatskega smučanja 2. stopnje v smučarski sezoni 2003/04.
Člani strokovnega sveta so namreč pri pregledu realiziranih ur, ki so bile določene v takrat potrjenem programu in
pregledu urnih zahtev, ki so opredeljene v Pravilih o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel
strokovni svet za šport Republike Slovenije dne 1. decembra 2004, ugotovili, da realizirane ure časovno in vsebinsko
ustrezajo urnim zahtevam, ki so zahtevane za pridobitev 2. stopnje - Stopnje usposabljanja za vzgojno-izobraževalno
delo strokovnih delavcev v športu (enakovredno kot zahteve za pridobitev STROKOVNI DELAVEC 3, 2.NIVO
UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA III.).
Vodja komisije za smučanje prostega sloga g. Primož GRABNAR bo detajlno obrazložil predlog na naslednji seji
sekretariata.
Sklep št. :26
Sklep: »Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog in ga odobrava, ter da vodja komisije za
smučanje prostega sloga g. Primož GRABNAR bo detajlno in argumentirano obrazloži predlog pridobitev
naziva STROKOVNI DELAVEC 3, 2.NIVO UČITELJ SMUČANJA prostega sloga III. in ga podkrepi z dejstvi
na naslednji seji sekretariata.«
Ker se na podlagi poziva pod to točko dnevnega reda ni javil več nihče se je predsednik zahvalil vsem in zaključil 3.
redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
3. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.45 uri
V Ljubljani, 22. oktobra 2007
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK

8

