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 24. junija 2003 ob 17:00 uri, v
prostorih Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, Primož Grabnar, Matej Vörös,
Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, mag. Vladimir Makuc, dr. Milan Žvan, Gregor Osojnik,
Dušan Videmšek, Ivan Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr Rado Pišot , dr. Bojan Jošt, Jure Velepec
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sekretariata ZUTS
2. Konstituiranje sekretariata ZUTS - imenovanje članov sekretariata - vodij komisij posameznih
disciplin
3. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji
4. Potrditev sestava članov demonstratorskih vrst za smučarsko sezono 2003/2004:
a. alpsko smučanje
b. deskanje na snegu
5. Imenovanje članov Državne izpitne komisije Smučarske zveze Slovenije za mandatno obdobje
2003/04
6. Razno

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 1. sejo sekretariata in 2. 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.
Add. 2.
---------Na predlog predsednika ZUTS Slovenije g. Dvoršaka, da se sekretariat v širši sestavi – z vodjami komisij
v okviru ZUTS Slovenije konstituira na 2. seji sekretariata ZUTS Slovenije, so na naslov pisarne ZUTS
Slovenije v pisni obliki prispeli predlogi posameznih odborov disciplin okviru Smučarske zveze Slovenije
o vodjah posameznih komisij ZUTS Slovenije in s tem tudi za njihovo članstvo v sekretariatu ZUTS
Slovenije;
- s strani odbora za tek pri nordijskih disciplinah SZS g. Iztok Kordiš
- s strani odbora za smučarske skoke pri nordijskih disciplinah SZS dr. Bojan Jošt
- s strani odbora za biatlon pri biatlonski reprezentanci g. Jure Velepec.
- s strani odbora za prosti slog SZS g. Primož Grabnar;
- s strani odbora za deskanje na snegu SZS g. Matej Vörös;
- s strani odbora za alpsko smučanje SZS g. Gorazd Janko;
- kot vodja komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije se kot član sekretariata ZUTS koptira
dr. Milan Žvan;
Predlog je g. predsednik dal na glasovanje, katerega so člani sekretariata soglasno podprli.
Ob tej točki dnevnega reda je predsednik tudi izpostavil tudi neaktivnost v delu komisije za smučanje
telemark, katera ni predlagala svojega člana v sekretariat ZUTS Slovenije.

A dd. 3
---------Na pričetku svojega poročila je g. Videmšek poudaril, da vse aktivnosti dela ZUTS Slovenije potekajo po
programu.
Za naslednjo sezono se že pripravlja izdaja miniaturne »žepne« knjižice po disciplinah oz. po komisijah za
alpsko smučanje – 1000 knjižic in deskanje na snegu – 500 knjižic, 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.
Prav tako se je v petek 30. 05. 2003 v Bohinju - hotel ZLATOROG, organiziralo srečanje z predstavniki
opremljevalcev – članov DEMO SKI POOL-a., katerega se je udeležilo mnogo opremljevalcev, ki so
izkazali interes za nadaljnjo poslovno sodelovanje z ZUTS Slovenije.
Ob vsem zgoraj naštetemu je še dodal, da sta ZUTS Slovenije in odbor za smučarske skoke pri Smučarski
zvezi Slovenije, organizirala dvodnevni, posezonski licenčni seminar za trenerje smučarskih skokov na
Otočcu od 21.05. do 22.05.2003, katerega se je udeležilo 50.slušateljev, ter, ZUTS Slovenije in alpski odbor
pri Smučarski zvezi Slovenije, organizirala dvodnevni, posezonski ISIA licenčni seminar za trenerje
alpskega smučanja na Otočcu od 27.05. do 28.05.2003., katerega se je udeležilo 120. slušateljev.
V mesecu septembru bo na pobudo ZUTS Slovenije organiziran tečaj za pridobitev stroko, da bo zaradi
neizpolnjevanja pogojev o strokovni usposobljenosti prisotnih trenerjev, s strani ZUTS Slovenije – kot
nosilca vodenja usposabljanja strokovnih kadrov pri Smučarski zvezi Slovenije, organiziran tečaj za
pridobitev strokovne usposobljenosti Trener alpskega smučanja.
Prav tako bo na osnovne organizacije ZUTS Slovenije podano obvestilo, da, da bo pisarna ZUTS
Slovenije, Parmova 33, Ljubljana preko vseh poletnih mesecev odprta nemoteno (torej v času uradnih ur
torek, četrtek), ter, da bo predvidoma v prvem vikendu meseca septembra – 6. september 2003 (v primeru
slabega vremena rezervni termin 13. september 2003) osnovna organizacija ZUTS Slovenije SK Snežinka,
Ljubljana, v sodelovanju z ZUTS Slovenija, v športnem parku Kodeljevo – Ljubljana, organizirala že
tradicionalni teniški turnir »ZUTS – SNEŽINKA - ELAN« namenjen kadrom ZUTS Slovenije.
Prav tako je g. Videmšek poudaril , da morajo vse vodje komisij, ki delujejo v okviru ZUTS Slovenije do
pričetka meseca septembra 2003 v pisarni ZUTS Slovenije oddati program dela komisije v sezoni 2003/04,
kateri mora biti tudi finančno ovrednoten, če želijo črpati namenska sredstva, ki jih vsako leto na podlagi
našega zahtevka nakaže MŠZŠ RS.
Add. 4.
---------Na podlagi poročila predsednika DIK dr. Blaža Lešnika, vodje demonstratorskih vrst komisije za alpsko
smučanje mag. Vladimira Makuca, ter vodje demonstratorske vrste deskanja na snegu Mateja Vörösa, je
predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev licenc, demonstratorjem za sezono 2003/2004, ki so
na odprtih izborih zadovoljili člane državne izpitne komisije z ravnjo praktičnega znanja in teoretičnega
znanja.
PREDLAGANI ČLANI A IN B DEMONSTRATORSKE VRSTE KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE
PRI ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2003/2004
ČLANI »A« DEMONSTRATORSKE VRSTE
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRIIMEK in IME
VERDNIK MIHA
SEKULA LUKA
RODOŠEK DEJAN
OMEJEC TOMISLAV
BLEIWEIS MARKO
TRDAN TILEN
RATAJ MARKO
GMAJNAR MIHA
ZUPAN UROŠ

10.

ZAGERNIK IGOR

ČLANI »B« DEMONSTRATORSKE VRSTE
Zap. št.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PRIIMEK in IME
PODLIPNIK JURE
MAKUC NINA
SMOLIČ ROK
RAKUŠČEK JERNEJ
GOLOB LUKA
MAJERIČ MATEJ
VRHUNC TINA
TROHA GREGOR
ŠVEGL MATEJ
DRUŽINA GREGOR
BOŽIČ BOŠTJAN
LUKEŽIČ ANDREJ
JERAŠA MATIC
ZAJC IZTOK
MOČNIK ALEŠ
KRISTAN GAŠPER
SENICA MATJAŽ
KANDARE MATEJ
ZAVIRŠEK GAŠPER
DE COSTA DAVID

PREDLAGANI ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU PRI
ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2003/2004
1. IZTOK KVAS
2. TADEJ ŽVIKART
3. MAKS VREČKO
4. JOŽE BORSE
5. SIMON KOCJANC
6. DOROTEJA MUHIČ
Nato so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj soglasno sprejeli
predloge o sestavi demonstratorskih vrst komisije za alpsko smučanje, ter demonstratorske vrste
deskanja na snegu.
Add. 5.
---------Na podlagi predloga predsednika DIK dr. Blaža Lešnika, ter vodje demonstratorske vrste deskanja na
snegu Mateja Vörösa, je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev sestava članov Državne
izpitne komisij za alpsko smučanje in deskanje na snegu za sezono 2003/2004,
PREDLAGANI ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE
(sezona 2003/2004):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dr. BLAŽ LEŠNIK
JANKO DVORŠAK
DUŠAN VIDEMŠEK
MARKO TRŠKAN
BOŠTJAN GAŠPERŠIČ
SANDI MUROVEC

Predsednik DIK

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PETER SITAR
dr. MILAN ŽVAN
JURE VREČEK
GORAZD JANKO
UROŠ MARTINŠEK
BOŠTJAN JERAŠA
ZDRAVKO KRIŽAJ
dr. RADO PIŠOT
dr. JURIJ PLANINŠEC
ALEKSEJ KUZMIN
ALEŠ LAVRIČ
mag. VLADO MAKUC

ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU (sezona 2003/2004):
1.
2.
3.

MATEJ VÖRÖS
MAKS VREČKO
dr. BORIS SILA

Nato so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj soglasno sprejeli
predloge o sestavi članov državne izpitne komisije za alpsko smučanje, ter deskanja na snegu.
Add. 6.
---------Po predstavitvi (vsaka prošnja se je ustno posredovana – prebrana) s strani sekretarja ZUTS g. Grudna,
so člani sekretariata z glasovanjem odločali o vsaki prošnji posebej:
1.
2.

Prošnja g. Aleš Šmit za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2003 - prošnji se ne ugodi;
Prošnja g. Miran Cergonja, Davor Ujčič, Ljubo Vidmar za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2003
in podaljšanje statusa zasebne delavca v športu - prošnji se ne ugodi;
3. Prošnja g. Tadeja Kunca za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2003, kot pogoj za podaljšanje
statusa zasebne delavca v športu - prošnji se ne ugodi;
4. Prošnja Andreja Justina, Jureta Vrečka in Aleša Dopliharja članom »B« demonstratorske vrste
ZUTS Slovenije v obdobju 1999 - 2003, ki se niso udeležili odprtih izborov za demonstratorski
vrsti komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije, kateri so potekali v mesecu maju in juniju
2003, se ne de dodeli licenca za vodenje praktičnega dela na kadrovskih tečajih za pridobitev
Učitelj I. in II. stopnje strokovne usposobljenosti učitelj alpskega smučanja - prošnji se ne ugodi.
1. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.00 uri.
V Ljubljani, 30. junij 2003

Zapisal: Ivan GRUDEN

