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 ponedeljek 5. maja 2003 ob 17:00 uri, v
prostorih Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Rado Pišot, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, Primož Grabnar, Matej Vörös,
Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, mag. Vladimir Makuc, dr. Darja Ažman, Ivan Gruden,
Boštjan Gašperšič, Gregor Osojniik, D.Videmšek
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Dnevni red:
1. Konstituiranje sekretariata ZUTS Slovenije za novo mandatno obdobje 2003 - 2007
2. Pregled zapisnika 19. seje Sekretariata ZUTS
3. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji
4. Odprti izbori demonstratorskih vrst vseh komisij v okviru ZUTS Slovenije
5. Razno

Pozdrav predsednika vsem članom sekretariata, ter starim in zahvala za nazaj in naprej. Kot prednostno
delo v naslednjem mandatu je
Add. 1.
---------Na predlog predsednika ZUTS Slovenije g. Dvoršaka, ki je podal predlog, da se sekretariat v širši sestavi
– z vodjami komisij v okviru ZUTS Slovenije (predvsem časovne stiske v preteklih dneh) konstituira na
naslednji seji sekretariata ZUTS Slovenije, ki bo predvidoma meseca junija 2003, ko se bo na naslov
pisarne ZUTS Slovenije prijelo predlog posameznih odborov disciplin okviru Smučarske zveze Slovenije o
vodjah posameznih komisij ZUTS Slovenije.
Predlog je g. predsednik dal na glasovanje, katerega so člani sekretariata soglasno podprli.
Add. 2.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 19. 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.
A dd. 3
---------Na pričetku svojega poročila je g. Videmšek poudaril, da vse aktivnosti dela ZUTS Slovenije potekajo po
programu in, da so v teku dogovori s sponzorji in opremljevalci glede opremljanja in sponzoriranja
ZUTS Slovenije in njenih demonstratorskih vrst – za vse komisije v naslednji sezoni oziroma naslednjem
mandatnem obdobju 2003/07, ter da se temu primerno tudi pripravljajo pogodbe,
Ob tej priliki je izpostavil da je bilo na zadnji seji izvršilnega odboru Smučarske zveze Slovenije s strani
predsednika g. Staneta Valanta izpostavljeno delovanje in poslanstvo ZUTS Slovenije, kot zelo dobro.
Za naslednjo sezono se že pripravlja izdaja miniaturne »žepne« knjižice po disciplinah oz. po komisijah ,
kot delovno gradivo za delo na snegu. Osnova za izdelavo le teh je knjiga »SMUČANJE DANES« ,knjižice
pa naj bi ugledale luč sveta pred pričetkom aktivnega dela na snegu v sezoni 2003/04.

Finančno poročilo je dobro in si želimo, da bi bilo tako tudi naprej.
V sredini meseca aprila 2003 je sekretariat ZUTS Slovenije razpisal odprte izbore demonstratorskih vrst
ZUTS Slovenije, ki se bodo odvijali na ledeniku Kaprun – Avstrija od 10. do 11. maja 2003, ter da bo
potrebno sestave demonstratorskih vrst komisij v okviru ZUTS določiti ter nato potrditi s strani
sekretariata zaradi obveznosti, ki jih ima ZUTS Slovenije do sponzorjev do konca meseca junija 2003.
Vse prisotne je tudi obvestil, da se bo 27. maj 2003 v poslovnih prostorih Krke d.d., Ljubljana odvijala
redna letna skupščina Smučarske zveze Slovenije, kamor so vsi prisotni tudi vabljeni.
Prav tako se predvidoma v petek 30. 05. 2003 v Bohinju - hotel ZLATOROG pripravlja, oziroma
organizira srečanje z predstavniki opremljevalcev – članov DEMO SKI POOL-a.
Ob vsem zgoraj naštetemu je še dodal, da Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS pri
Smučarski zvezi Slovenije in alpski odbor pri Smučarski zvezi Slovenije, organizirata dvodnevni,
posezonski ISIA licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja na Otočcu od 27.05. do 28.05.2003.
Add. 4.
---------V sredini meseca aprila 2003 je sekretariat ZUTS Slovenije razpisal odprte izbore demonstratorskih vrst
ZUTS Slovenije komisij za alpsko smučanje in deskanje na snegu, ki se bodo odvijali na ledeniku Kaprun
– Avstrija od 10. do 11. maja 2003, ter v sled tega obvestil prisotne, da bo za nemoteno nadaljnje
kadrovanje na področju demonstratorskih vrst in načina izbora članov demonstratorskih vrst, nekoliko
spremeniti PRAVILNIK demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije.
Posebno je bilo v splošni debati vseh prisotnih poudarjeno, da je potrebno spremeniti 4. člen omenjenega
pravilnika, ki se nanaša na interne in odprte izbore demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije (časovno iz
štirih na dve leti).
Vsi prisotni so se prav tako soglasno strinjali, da je potrebno do zbora delegatov potrebno pripraviti
Pravilnik Državne izpitne komisije, ki bo prav tako urejal delovanje Državne izpitne komisije v
prihajajočih sezonah..
Sekretariat ZUTS je za pripravo omenjenih sprememb določil g. Osojnik Gregorja in g. Blaža Lešnika.
Add. 5.
---------Pod to točko je g. Matej Vörös izpostavil zelo slabo in neažurno urejanje internetne strani ZUTS
Slovenije posebej pri aplikaciji deskanje na snegu.
Kot repliko na grajo je g. Videmšek predočil vsem prisotnim, da je razlog za tako slabo stanje naše
spletne strani neaktivnost operaterja, katerega je angažiranja dela aktivirala Smučarska zveza Slovenije
in deloma tudi v preobilici dela , ki ga ima pisarna ZUTS Slovenije.
Pripomnil je tudi, da če se pereča problematika ne bo uredila sistemsko na nivoju Smučarske zveze
Slovenije, bo ZUTS Slovenije za pokrivanje dela angažiral novega operaterja za opravljanje omenjenih
storitev.

1. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 17.45 uri.
V Ljubljani, 15. maj 2003

Zapisal: Ivan GRUDEN

