Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
5. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 02. decembra 2003 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, 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, Gregor Osojnik, Ivan Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Jure Velepec
Predsednik g. Janko Dvoršak prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
2. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
3. Pravilnik državne izpitne komisije;
4. Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja;
5. Porazdelitev osnovnih organizacij glede na regijsko zastopanost;
6. Akcija »NAJ 100«
7. Priprave na zbor delegatov;
8. Razno;
Ker predlogov oziroma dopolnil dnevnega reda s strani članov sekretariata ni bilo, sekretariat ZUTS Slovenije
sprejme predlagani dnevni red.
Pred pregledom zapisnika 4. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije je predsednik obvestil člane, da je bila v
vmesnem času sklicana korespondenčna seja sekretariata zaradi nujnosti delovanja Združenja učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije, ter članom sekretariata v pisno potrditev po pošti v pisno potrditev
poslani naslednji sklepi:
Potrditev članov demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh pri ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2003/04.
Vodja komisije in demonstratorske vrste:
•
Iztok Kordiš
Člani demonstratorske vrste :
1. Aleš Gros
2. Rok Šolar
3. Jani Kršinar
4. Milena Kordež
5. Nevenka Omerzu
6. Nanika Vogrinec
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije je soglasno potrdil člane vodstva in demonstratorske vrste komisije za tek na
smučeh in biatlon v sezoni 2003/04.
Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 4. sejo sekretariata in 5. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda
, da so vsi sklepi sekretariata ZUTS realizirani, ter pri tem doda, da je od vseh osnovnih organizacij ZUTS Slovenije,
konstruktivno podala predlog za vsebinsko spremembo na Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja in
porazdelitev osnovnih organizacij glede na regijsko zastopanost v obdobju med obema sejama samo osnovna
organizacija ASK Kranjska gora, kateri se bodo obravnavali pri za to namenjenih točkah dnevnega reda.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 4. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------V uvodnem delu poročila g. Videmšek obvesti člane sekretariata, da so priprave demonstratorskih vrst komisij za
alpsko smučanje in deskanje na snegu uspele, kljub pomanjkanju snega.
Prav tako se je v obdobju med obema sejama, ter v sled Zbora delegatov ZUTS Slovenije (že po tradiciji) izdal
BILTEN ZUTS SLOVENIJE za sezono 2004, ki že tako bogati sezono ki je pred pričetkom.
V nadaljevanju obvesti prisotne in izpostavi pereč problem neplačevanja članarin članstva za sezono 2002/03 s strani
osnovnih organizacij ZUTS Slovenije.
Prav tako obvesti člane sekretariat , da so datumi pričetka kadrovskega tečaja za pridobitev strokovne
usposobljenosti učitelj 3. stopnje alpskega smučanja znani:
1. del : 18.01. DO 25.01.2004
2. del : 29.02. DO 07.03.2004
Kraj izvedbe tečaja bomo kandidatom sporočili pravočasno, glede na najugodnejšo ponudbo oz. najugodnejše snežne
pogoje.
V nadaljevanju obvesti predvsem vodje komisij, da je kontaktna oseba za organiziranje seminarjev v okviru dela
komisij gospod Gerič.
Glede na povečanje števila strokovnih seminarjev v organizaciji ZUTS Slovenije, bil direktorjem panog na Smučarski
zvezi Slovenije poslan predlog , da s skupnimi močmi kvalitetno in organizacijsko seminarje izboljšamo.
Praksa v teh dolgih letih je prikazala določene pomanjkljivosti in le te bi radi popravili oziroma odpravili.
Omenjeni dokument je v tej fazi informativnega značaja, v bodoče pa bo dan v sprejem IO SZS kot pravilnik o
izvedbi strokovnih seminarjev na Smučarski zvezi Slovenije. Kot priloga 5. seje sekretariata je bil k gradivu , ki so ga
dobili vsi prisotni dodam tudi ta dokument, zato je gospod Videmšek apelira na vse prisotne člane sekretariata, da
mu kakršne koli spremembe sporočijo,do božično novoletnih praznikov.
Prav tako je bil v letošnji sezoni vsem članom vodstva in demonstratorskih vrst – predvsem alpsko smučanje, podan v
podpis aneks k pogodbi o nošnji zaščitne čelade – kar je pogojeval nov Zakon o varnosti na smučišču.
Novost v letošnjem letu je tudi pri sami izdelavi izkaznic za leto 2004. Vsi interesenti, ki bodo predlagani s strani
osnovnih organizacij ZUTS Slovenije bodo ob vlogi za izdelavo izkaznice dodali sliko , katero bodo v podjetju NOVA
ORBITA – katero nam izdeluje tudi izkaznice ZUTS skenirali, podali v bazo podatkov, tako, da v prihodnje prosilcem
ne bo potrebno pošiljati slik. Novost pri letošnji izdelavi bo tudi nekaj varnostnih dodatkov k izdelavi ISIA izkaznice
(skeniranje….).
Pogodbe z novimi partnerji ter starimi poslovnimi partnerji za sezono 2003/04 so v zadovoljstvo vseh podpisane, tako,
da se v tem obziru sezona tudi lahko začne.
Ob koncu svojega poročila je tudi izpostavil, da bo glavni projekt te sezone oz. leta snemanje video kasete – DVD,
katera bo sledila trendom smučanja, ki so opisani v knjigi SMUČANJE DANES. Predviden pričetek snemanja bo v
mesecu februarju, tako da bi omenjen DVD ugledal luč sveta in bil predstavljen na naslednji skupščini oz. zboru
delegatov v letu 2004.
Prav tako je v pripravi izdaja knjige Sledi smučanja po starem, avtorja g. Aleša Gučka, katero bo v veliki meri oz.
skoraj v celoti financiral ZUTS Slovenije, na sami skupščini oz. zboru delegatov 5. decembra 2003, pa se bo s svojo
knjigo »Pot mojstrov« na skupščini - ob koncu predstavil g. Vanja Matijevec.
Po izčrpnem poročilu se predsednik zahvali g. Videmšku, ter odpre razpravo na omenjeno poročilo.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo
direktorja lahko sprejeme.
A dd. 3
---------Uvodoma je g. predsednik podal iztočnico na vsebino 3. točke dnevnega reda - Sprejem pravilnika Državne izpitne
komisije ZUTS Slovenije.
Na podlagi konstruktivnih pripomb, ter v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj (v kateri so aktivno sodelovali vsi
člani sekretariata ZUTS) sprejeli osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji, ter ga poda v
sprejetje na zboru delegatov 5. decembra 2003.
Add. 4.
---------Uvodoma je g. predsednik podal iztočnico na vsebino 4. točke dnevnega reda - Sprejem pravilnika o organizaciji in
poteku tečajev usposabljanja pravilnika ZUTS Slovenije.
Na podlagi konstruktivnih pripomb s strani osnovne organizacije ASK Kranjska gora, ter v konstruktivni debati ,
izmenjavi mnenj (v kateri so aktivno sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS) sprejeli osnutek pravilnika o organizaciji
in poteku tečajev usposabljanja pravilnika ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme osnutek pravilnika o pravilnika o organizaciji in poteku tečajev
usposabljanja ZUTS Slovenije, ter ga poda v sprejetje na zboru delegatov 5. decembra 2003.

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. Gregor Osojnik 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 osnutek regijske porazdelitve osnovnih organizacij ZUTS Slovenije
- razen pripombe s strani osnovne organizacije ASK Kranjska gora, da se jim poda možnost (na njihovo izraženo
željo) na sami skupščini ZUTS Slovenije v katero regijo naj v prihodnje spadajo- centralno ali zahodno. , v razpravo
na osnovne organizacije ZUTS, kjer bo je kasneje sekretariat ZUTS kasneje 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, ter ga poda v sprejetje na zboru delegatov 5. decembra 2003.
Add. 6.
---------Prav tako ZUTS Slovenije, kot že prejšnje leto pripravlja projekt "NAJ 100", kateri naj bi vzpodbudil delo vodstev
osnovnih organizacij ZUTS Slovenije pri njihovem poslanstvu in delu v sredinah katerih delujejo in s tem tudi pri
pridobivanju novega članstva. Omenjena priznanja bodo osnovnim organizacijam podeljena na bližajočem se zboru
delegatov ZUTS Slovenije. Osnovne organizacije, ki bodo prejela nagrade so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK SNEŽINKA, Ljubljana
ZUTS KRANJ, Kranj
SD NOVINAR, Ljubljana
SK BRANIK, Maribor
ZUTS RADOVLJICA, Radovljica
PZ ZUTS LOGATEC, Logatec
DUDS, Ljubljana
KUTS TRŽIČ, Tržič

Po poročilu direktorja ZUTS Slovenije o projektu "NAJ 100", je predsednik ZUTS Slovenije g. Janko Dvoršak dal
članom sekretariata v razpravo vsebino poročila direktorja ali da podajo vprašanja, vendar le teh ni bilo.
Add. 7.
---------Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega reda zbora
delegatov dne 5. decembra 2003.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov
2. Poročilo predsednika ZUTS Slovenije (april – december 2003)
3. Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije(april – december 2003)
4. Razprava na poročila
5. Predlog Pravilnika državne izpitne komisije
6. Regijska razdelitev osnovnih organizacij ZUTS Slovenije
7. Predlog dopolnitev Pravilnika o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja
8. Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije
9. Zlati smučar, projekt SZS – ZUTS SLOVENIJE (osnovne in srednje šole)
10. Razno
•
Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja
področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«.

v Sloveniji na

V zvezi z prvo točko ve predsednik članom sekretariata dal na glasovanje predlog sestave delovnega predsedstva
Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 5. decembra 2003:
Predsedujoči:
•
Grega OSOJNIK
Član:
•
Dr. Milan ŽVAN
Član:
•
Janko DVORŠAK
Verifikacijska komisija:
•
Matjaž VRECL

•
Aleš VIDIC
Overovitelja zapisnika:
•
Matej VÖRÖS
•
Tomaž ŽUGEL
Zapisnikar:
•
Ivan GRUDEN
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog sestave delovnega predsedstva Zbora delegatov ZUTS
Slovenije dne 5. decembra 2003.
Gospod Osojnik – vodja pravne službe ZUTS Slovenije, je sekretariat ZUTS Slovenije obvestil, da sta v času med
obema zboroma delegatov na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispeli dve prošenji, s strani društev, klubov… za
včlanitev v ZUTS Slovenije.
Pravna služba Sekretariata ZUTS Slovenije, je obravnavala prošnje in ugotovila naslednje:
1. SD Koala je potrebno obvestiti, da ne izpolnjuje pogojev za članstvo v ZUTS saj iz njihovega statuta ne
izhaja, da društvo združuje strokovne kadre s področja učenja smučanja. Zgolj navedba, da je nekaj
njihovih članov učiteljev smučanja ne zadostuje za včlanitev v ZUTS Slovenije.
2. Društvo SSKSS prav tako ne izpolnjuje pogoja združevanja strokovnih kadrov. V prošnji za sprejem v
članstvo navaja, da med člani ni strokovnih kadrov s področja učenja smučanja, da pa to želijo postati. V
zvezi s tem je potrebno njihovo prošnjo zavrniti iz navedenega razloga ne združevanja strokovnih kadrov.
Oba vlagatelja lahko pozovemo, da vlogi dopolnita do naslednjega zbora delegatov dokumentacijo iz katere bo
razvidno,
da
izpolnjujeta
navedene
pogoje
za
včlanitev
v
ZUTS
Slovenije.
V zvezi z to točko dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije je direktor ZUTS Slovenije obvestil člane
sekretariata, da potekajo priprave na zbor delegatov ZUTS Slovenije namotoma, ter , da zopet pričakujejo številčno
visoko udeležbo predstavnikov tistih osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, ki imajo pravico delegirati predstavnika
oz. delegata na zbor. Po koncu uradnega dela zbora delegatov pa bodo vsi sodelujoči povabljeni na družabno srečanje
z zakusko v organizaciji poslovnega partnerja ZUTS Slovenije – ŠPORTNEGA CENTRA POHORJE d.o.o., Maribor.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na predlagani dnevni red zbora delegatov ni bilo, so ga soglasno potrdili.
Add. 8.
---------Pri tej točki dnevnega reda je gospod predsednik vse prisotne pozval, da se zaradi vse večjega vloženih prošen za
izdelavo ISIA izkaznic v ta namen ustanovi komisija, katera bo do naslednje seje sekretariata ZUTS Slovenije
pregledala vloge (opravičeni izostanek na seminarjih…) za izdelavo in izdajo izkaznice ISIA 2004, ter vloge po
pregledu dala v potrditev sekretariatu ZUTS Slovenije na naslednji seji.
Ker so se člani sekretariata soglasno strinjali z omenjeno pobudo je predsednik v komisijo predlagal naslednje člane:
1. Dr. Milan Žvan
2. Matej Vörös
3. Iztok Kordiš
4. Ivan Gruden
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog sestave komisije za pregled vlog ISIA 2004.
Predsednik je pod točko razno seznanil člane sekretariata ZUTS Slovenije tudi o prispeli prošnji oz. priporočilu
poslanega s strani SK Branik, ki se je nanašalo na g. Davida Šerdonerja, kot potencialnega novega člana B
demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije.
Ob tem je predsednik prisotnim razložil nastalo situacijo (od maja do novembra so iz B demonstratorske vrste
izstopili trije (3) demonstratorji s statusom, ter pa da so potrebe terena po licenciranih demonstratorjih iz leta v leto
višje, kar se odraža tudi na podlagi realiziranih kadrovskih tečajiev). Po končani predstavitvi je predsednik dal
predlagano vlogo oz. predlog za sprejem omenjenega kandidata v B demonstratorsko vrsto v presojo članom
sekretariata.
Na podlagi konstruktivnih pripomb, ter v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj (v kateri so aktivno sodelovali vsi
člani sekretariata ZUTS) je sekretariat ZUTS na podlagi glasovanja sprejel naslednji:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije z večino sprejme predlog, da je g. David Šerdoner, novi član B demonstratorske
vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije v sezoni 2003/04.
5. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.55 uri.
V Ljubljani, 27. december 2003
Zapisal: Ivan GRUDEN

ZUTS SLOVENIJE

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

