Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
4. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v petek 10. oktobra 2003 ob 17:00 uri, v
prostorih hotela Zlatorog, Ukanc 65, Bohinj.
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Uroš Martinšek, Marko Rataj (namesto Bojana Geriča), Primož Grabnar,
Matej Vörös, Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, mag. Vladimir Makuc, dr. Milan Žvan, dr. Darja Ažman,
Gorazd Janko, dr Rado Pišot, Dušan Videmšek, Ivan Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Jure Velepec, Gregor Osojnik
Predsednik g. Janko Dvoršak prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Ker predlogov oziroma dopolnil dnevnega reda, sekretariat ZUTS Slovenije sprejme sledeči
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje Sekretariata ZUTS;
2. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
3. Sprejem pravilnika Državne izpitne komisije ZUTS Slovenije;
4. Sistem licenciranja strokovnih kadrov Smučarske zveze Slovenije;
5. Regijska porazdelitev osnovnih organizacij ZUTS Slovenije;
6. Cenik storitev ZUTS Slovenije (članarine, kotizacije, licenčnine, urne postavke, literatura, etc…);
7. Razno;
Add. 1.
---------Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se na predlog gospoda Dušana Videmška, k vsebini
zapisnika 3. seje Sekretariata ZUTS z dne 25. septembra 2003 doda vsebinski del poročanja o delu pisarne
ZUTS in direktorja ZUTS Slovenije v obdobju med 2. in 3. sejo sekretariata, kooptiranju dr. Darje
Ažman v sekretariat ZUTS Slovenije in prisotnosti g. Gorazd Janko (ni naveden kot prisoten) na 3. seji
sekretariata prejšnji seji.
Na podlagi argumentiranih pripomb gospoda Dušana Videmška, dr. Ažman Darje in Gorazda Janka in
na poročilo g. Grudna o uresničevanju sklepov ni drugih pripomb sekretariat soglasno sprejme:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije potrjuje zapisnik 3. seje sekretariata v katerem se zabeleži tudi
vsebinski del poročanja o delu pisarne ZUTS in direktorja ZUTS Slovenije v obdobju med 2. in 3. sejo
sekretariata, koptiranje dr. Darje Ažman v sekretariat ZUTS Slovenije in prisotnost g. Gorazda Janka na
3. seji sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------Pri tej točki dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije je g. Videmšek poudaril, da tekoče
poslovanje pisarne ZUTS Slovenije poteka nemoteno, ter da so bili v vmesnem času (med 3. in 4. sejo
sekretariata) realizirani določeni projektu ter v zvezi s tem predal besedo g. Gorazdu Janku, vodji
seminarja za trenerje alpskega smučanja.
Ob začetku podajanja poročila o organizaciji trenerskega seminarja je g. Janko pohvalil samo
organizacijo seminarja , ob tem je posebej izpostavil g. Videmška in njegov angažma ob realizaciji
projekta. Zopet se je potrdil koncept dela in organizacije seminarja s samim odzivom trenerjev (98
udeležencev) ter z izbranimi temami v prvi vrsti z predavateljema dr. Tomislavom Koprivnjakom, ter g.
Janezom Šmitkom, ki sta s svojimi bogatimi ter zanimivimi predavanji prenašala svoj bogato znanje na
trenerje. Prav tako so trenerji ob koncu prejeli potrdila o udeležbi, katere bodo uveljavljali na področju
potrjevanja licenc za tekočo smučarsko sezono.
Ob samih predavanjih je izpostavil tudi predstavitev sistem licenciranja trenerjev v prihajajoči smučarski
sezoni , ter da na podlagi udeležbe samo na trenerskih seminarjih ne bodo v položaju uveljavljati zahtevi

po ISIA izkaznici za aktualno koledarsko leto. Ob koncu se je še enkrat zahvalil organizatorjem, ter si še
zaželel organizacije takšnih seminarjev.
Po predstavitvi trenerskega seminarja je g. Videmšek, na kratko orisal protokol delavnega posveta –
večerje s predsedniki osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ter poudaril, da je sama ideja o omenjeni
akciji ZUTS Slovenije naletela na ugoden odziv.
Ob koncu svojega poročanja je izpostavil tudi sistem licenciranja strokovnega kadra po posameznih
komisijah (glede na specifiko dela), ter poudaril, da ga bo potrebno malenkostno spremeniti na potrebe.
A dd. 3
---------Uvodoma je g. predsednik podal iztočnico na vsebino 3. točke dnevnega reda - Sprejem pravilnika
Državne izpitne komisije ZUTS Slovenije, ter ob tem poudaril,da je omenjeni osnutek pravilnika še vedno
»živa zadeva«, ter da se bo na podlagi pogovora ob tej točki – kar bo podlaga za predstavitev na delavnem
srečanju s predsednik , ter osnova za sprejem na zboru delegatov, kjer se bo pravilnik tudi sprejel.
Poudaril je tudi, da je bilo nekaj sprememb pred samo sejo sekretariata že vnesenih s strani komisije za
teke na smučeh in biatlon. S tem pravilnikom je potrebno vzpostaviti način dela DIK v prihodnje.
Pred pričetkom vsebinske razprave je tudi izpostavil pomembnost našega poslanstva pred vstopom v EU,
in s tem o zelo nepredvidljivem obdobju, v katerem se bomo nahajali, ter da so delovni skupini
strokovnega svetu za šport vlade RS pripravili osnutek pravilnika o usposabljanju, ki bo obravnavan v
bodoče kot podzakonski akt, in bo obvezen dokument za vse programe usposabljanj.
V sled tega je poudaril tudi to, da se bo v letošnjem letu za razpis javna sredstva za področje programov
usposabljanja razpisal ločeno od finančnih sredstev namenjenih programskim sredstvom, ter da se bo t.i.
strukturni sklad financiral s strani Evropske skupnosti.
Več pravilnikov, vsebinsko boljše izvajanje programov, boljši pogoji za kandidiranje na razpisih za
finančna sredstva strukturnih skladov.
Ob tem je g. Videmšek dodal, da naj vsi predsedniki oz. vodje komisij na današnji delavni večerji na
kratko predstavijo programe dela za prihajajočo sezono, ker so v prispodobi oni animatorji te sezone.
Pri tej točki je dr. B. Lešnik uvodoma pozdravil člane sekretariata, ter jim podal kratke informacije o tem
kako je samo delo pri pisanju tega pravilnika potekalo.
Nato so se člani na predlog dr. Lešnika lotili dela in na podlagi pripomb posameznih komisij ZUTS
Slovenije na osnutek pravilnika o državni izpitni komisiji, svojih izkušenj in poznavanja perečih zadev na
področju izobraževanja in usposabljanja kadrov, ter v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj (v kateri so
aktivno sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS) sprejeli osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji,
katerega osnutek bo razposlan na osnovne organizacije ZUTS Slovenije.
Na podlagi konstruktivnih pripomb s strani osnovnih organizacij, se bo na naslednji seji sekretariata
formiral končni osnutek pravilnika, ki ga bo sekretariat ZUTS Slovenije podal v sprejetje na zboru
delegatov 5. decembra 2003.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji .
Add. 4.
Sistem licenciranja strokovnih kadrov Smučarske zveze Slovenije;
V uvodu g. predsednik preda besedo g. Dušanu Videmšku, kateri prične svoj nastop z informacijo, da so
vsi člani sekretariata prejeli predlog licenciranja po disciplinah – na 3. seji sekretariata, ter da je ZUTS
Slovenije sistemsko uredi stanje licenciranja na Smučarski zvezi Slovenije – predvsem in zaradi vpisa v
razvid zasebnih športnih delavcev. Omenil je tudi to, da je splošni model licenciranja uporabljiv za vse
panoge oz. komisije, ter da se na področju programa Trener alpskega smučanja seminarji točkujejo.
Nato se je pristopilo k obravnavi posameznih programov, ter zahtev katere morajo kandidati posamezne
stopnje zadovoljiti za pridobitev licence v posamezni smučarski sezoni.*
*Nazivi programov, ter sistem licenciranja so priloženi kot priloga zapisnika seje sekretariata ZUTS
Slovenije
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sistem licenciranja strokovnih kadrov Smučarske
zveze Slovenije.

Add. 5.
---------Pri tej točki dnevnega reda je g. predsednik izpostavil težave, ki so se v preteklosti pojavljale pri določitvi
regijske porazdelitve osnovnih organizacij ZUTS Slovenije.
Nato je g. Ivan Gruden predstavil ključ po katerem so se osnovne organizacije ZUTS Slovenije porazdelile
na regije (vzhodna, centralna in zahodna regija, enakomerna zastopanost osnovnih organizacij po
regijah….).
Po predstavitvi so bili vsi soglasnega mnenja, da se pošlje osnutek regijske porazdelitve osnovnih
organizacij ZUTS Slovenije, v razpravo na osnovne organizacije ZUTS, kjer bo kasneje sekretariat ZUTS
na podlagi konstruktivnih pripomb prispelih z njihove strani, na naslednji seji formiral končni predlog
regijske porazdelitve osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ter ga podal v sprejetje na zboru delegatov 5.
decembra 2003.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme osnutek regijske porazdelitve osnovnih organizacij
ZUTS Slovenije.
Add. 6.
---------Po predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2003/2004 s strani direktorja
ZUTS Slovenije g. Dušana Videmška, je gospod predsednik predlagano točko dnevnega reda na
glasovanje.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme cenik storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za
sezono 2003/2004
Add. 7.
---------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.
3.
4.

Prošnja g. Tomaž Šuligoj za predčasno pridobitev izkaznice ISIA za leto 2004 - prošnji se ne
ugodi (v pisarno ZUTS Slovenije mora dostaviti program dela, seminarjev smučarske šole v
kateri bo poučeval);
Ponovno naslovljena prošnja g. Tadeja Kunca za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2003, kot
pogoj za podaljšanje statusa zasebnega delavca v športu - prošnji se ne ugodi;
Prošnja ga. Maruše Komac za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2004 - prošnji se ne ugodi (v
pisarno ZUTS Slovenije mora dostaviti program dela, seminarjev smučarske šole v kateri bo
poučevala);
Prošnja g. Domna Graha za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2004 - prošnji se ne ugodi (v
pisarno ZUTS Slovenije mora dostaviti program dela, seminarjev smučarske šole v kateri bo
poučeval);

4. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.30 uri.
V Ljubljani, 15. november 2003
Zapisal: Ivan GRUDEN

ZUTS SLOVENIJE
Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZUTS SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA

Datum: 10. oktober 2003

Program licenciranja strokovnih delavcev Smučarske zveze Slovenije po nivojih in panogah
a. Splošni model uporabljiv za vse discipline in panoge;
b. Posebnosti;
NAZIV PROGRAMA
Nosilec programa:
Trajanje programa - skupaj:
Predsezonski seminar:
Število ur:
Posezonski seminar:
Število ur:
Tekma kadrov ZUTS Slovenije
ali klubska tekma:
Ostali pogoji:

UČITELJ 2., 1.. STOPNJE SMUČANJA - IVSI *
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski
zvezi Slovenije – ZSŠP in OSNOVNE ORGANIZACIJE ZUTS
SLOVENIJE
Dva (2) dni – 16.ur + Tekma en (1) dan
En (1) dan – 8.ur
Praktično delo na snegu: 5 ur
Teoretična predavanja: 3.ure
en (1) dan – 8.ur
Praktično delo na snegu:5. ur
Teoretična predavanja: 3.ure
en (1) dan
•
•
•
•

NAZIV PROGRAMA
Nosilec programa:
Trajanje programa - skupaj:
Predsezonski seminar:
Število ur:
Posezonski seminar:
Število ur:
Tekma kadrov ZUTS Slovenije:
Ostali pogoji:

Omenjeno licenco oziroma potrdilo izdajo – potrdijo
predsedniki osnovnih organizacij ZUTS SLOVENIJE
(seznam pošljejo v vednost pisarni ZUTS Slovenije).
Licenca ni namenjena za vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev.
Potrdilo o ustrezni strokovni usposobljenosti
Članstvo v osnovni organizaciji ZUTS Slovenije

UČITELJ 3. STOPNJE SMUČANJA *
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski
zvezi Slovenije - ZSŠP
pet (5) dni – 32.ur
tri (3) dni – 24.ur
Praktično delo na snegu: 16. ur
Teoretična predavanja: 8.ur
en (1) dan – 8.ur
Praktično delo na snegu:5. ur
Teoretična predavanja: 3.ure
en (1) dan
• Veterani morajo v primeru, da zaprosijo za vpis v razvid
zasebnih športnih delavcev izpolnjevati pogoje, kot so
navedeni za UČITELJ 3. STOPNJE SMUČANJA
• Potrdilo o ustrezni strokovni usposobljenosti
• Članstvo v osnovni organizaciji ZUTS Slovenije
• Licenca je namenjena za vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev

* PROGRAM SE LAHKO SPREMINJA GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIH

KOMISIJ ZUTS SLOVENIJE SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZUTS SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Datum: 10. oktober 2003
Predlog programa licenciranja strokovnih delavcev Smučarske zveze Slovenije po nivojih in panogah
c. Splošni model uporabljiv za vse discipline in panoge;
d. Program se lahko spreminja na potrebe posamezne komisije ;
NAZIV PROGRAMA
Nosilec programa:
Trajanje programa - skupaj:
Predsezonski seminar:
Število ur:
Posezonski seminar:
Število ur:
Seminar:

TRENER SMUČANJA*
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski
zvezi Slovenije - ZSŠP
Tri (3) dni – 24.ur
En (1) dan – 8.ur
Teoretična predavanja: 8.ur
Dva (2) dneva – 16.ur
Teoretična predavanja: 16.ure
• Opravljena mentorska praksa
- teoretično – poznavanje pravil postavljanja;
- praktično – vodenje trenažnega procesa;
(veljavno samo s podpisom mentorjev, katere predlaga strokovni
svet za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije – pogoje za
pridobitev naziva mentor)
• Potrdilo o ustrezni strokovni usposobljenosti
• Članstvo v osnovni organizaciji ZUTS Slovenije

* PROGRAM SE LAHKO SPREMINJA GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIH
KOMISIJ ZUTS SLOVENIJE SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Pogoji za pridobitev interne licence Smučarske zveze Slovenije - ZSŠP
NAZIV PROGRAMA
Nosilec programa:
Trajanje programa - skupaj:
Predsezonski seminar:
Posezonski seminar:
Seminar:

TRENER SMUČANJA
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije - ZSŠP
4,5 točke – 40 ur
1,5 točke – 8 ur
2 točki – 16 ur
• seminarji od zaporedne številke od 1. do 9. veljavnost
posameznega seminarja vrednost točk:1,5
• seminarji od zaporedne številke od 10. do 11. veljavnost
posameznega seminarja vrednost točk:1
• točke se za tekočo sezono zbirajo od 1. aprila do 31. marca

Poleg navedenega morajo trenerji opraviti tudi preverjanje iz postavljanja prog v alpskem smučanju.
Preverjanja izvajajo trenerji – mentorji:
Vzhodna regija:
• Otroško smučanje - Aleksej Kuzmin
• Mladinsko smučanje - Herbert Jurič
Centralna regija:
• Otroško smučanje – mag. Vladimir Makuc
• Mladinsko smučanje – Jernej Plajbes
Zahodna regija:
• Otroško smučanje – mag. Vladimir Makuc
• Mladinsko smučanje – Slavko Zupanc
Preverjanje za trasiranje se izvaja na skupnih treningih ali tekmovanjih. Kdor v tekoči sezoni ne bo ocenjen, naj
poišče stik z trenerjem – mentorjem, da ga bo lahko ocenil.
V aktualni sezoni (sezona 2003/04) lahko postavljajo proge na tekmovanjih neocenjeni trenerji samo do 15.
februarja 2004.
Trasiranje se preverja na »naravnih progah« in ne na ledenikih.
Pozitivna ocena traserja velja 4 (olimpijski ciklus) leta.
V primeru prehoda iz otroškega programa v FIS program, mora trener ponovno opraviti preverjanje.
•
Potrdilo o ustrezni strokovni usposobljenosti
•
Članstvo v osnovni organizaciji ZUTS Slovenije

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZUTS SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA

Datum: 10. oktober 2003

Predlog programa licenciranja strokovnih delavcev Smučarske zveze Slovenije po nivojih in panogah
e.
f.

Splošni model uporabljiv za vse discipline in panoge;
Posebnosti;

NAZIV PROGRAMA
Nosilec programa:
Trajanje programa - skupaj:
Predsezonski seminar:
Število ur:
Posezonski seminar:
Število ur:
Tekma kadrov ZUTS Slovenije:
Ostali pogoji:

ŠOLE SMUČANJA - licenca
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije – ZSŠP in ŠOLE SMUČANJA Slovenije
dva (2) dni – 16.ur
en (1) dan – 8.ur
Praktično delo na snegu: 5. ur
Teoretična predavanja: 3.ur
en (1) dan – 8.ur
Praktično delo na snegu:5. ur
Teoretična predavanja: 3.ure
en (1) dan
- Plačana članarina ZUTS Slovenije za tekočo sezono,
- Obvezna udeležba šole smučanja na zaključnem seminarju šol
smučanja Slovenije
- Šola mora za potrditev licence obvezno izvesti predsezonski seminar
namenjen učiteljem smučanja (teki, alpsko smučanje, deskanje na
snegu…), ki bodo poučevali v tekoči sezoni
- Šole smučanja smejo zaposlovati strokovno usposobljen kader z
veljavno licenco ZUTS Slovenije v tekoči sezoni

