Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
7. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 4. marca 2004 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Uroš Martinšek, Matej Vörös, mag. Vladimir Makuc, dr. Milan Žvan,
Gorazd Janko, Dušan Videmšek, Gregor Osojnik, dr Rado Pišot, Matej Oblak (namesto Velepec Jureta)
Ivan Gruden,
OPRAVIČENO ODSOTNI: Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, dr. Bojan Jošt, Primož Grabnar, dr. Darja
Ažman, Bojan Gerič, Gorazd Janko
Predsednik ZUTS Slovenije g. Janko DVORŠAK prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 6. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
2. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije in vodij komisij;
3. Razno;

Ker predlogov oziroma dopolnil dnevnega reda s strani članov sekretariata ni bilo, sekretariat ZUTS Slovenije
sprejme predlagani dnevni red.
Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 6. sejo sekretariata in 7. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda
, da so vsi sklepi sekretariata ZUTS realizirani, ter pri tem doda, da se je sklep prejšnje seje glede aktualne
problematike šol smučanja v okviru ZUTS Slovenije o katerem naj bi bil obveščen tudi IO SZS je v pripravi, ter doda
so bili vsi, ki so podali predlog za izdelavi ISIA (katere so prispele na naslov ZUTS Slovenije s strani posameznikov ali
OO ZUTS Slovenije) bili obveščeni, da se njihovim prošnjam ni ugodilo.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 6. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------Gospod Dušan Videmšek na pričetku pozdravi vse prisotne, ter na pričetku svojega poročanja izpostavi, da poteka
delovanje pisarne ZTUS Slovenije po zastavljenem načrtu, da je stanje na sklicni številki TRR Smučarske zveze
Slovenije/ZUTS pozitivno katerega in, da se pogodbe z poslovnimi partnerji že podpisujejo za naslednjo smučarsko
sezono.
Člane sekretariata ZUTS Slovenije je obvestil , da je v okviru ZUTS Slovenije (ZUTS Slovenije je projekt v celoti
finančno podprl) izšla knjiga »SLEDI SMUČANJA PO STAREM« avtorja g. Aleša GUČKA in katere posebnost je da
je prevedena v angleški jezik.
Ob naslednji točki svojega poročila je obvestil vodje komisij, da oddajo vloge oziroma termine za organizacijo
seminarje, katere organizira komisija v pisarno na podlagi navodil, ki so jih prijeli pred pričetkom sezone in to
predvsem zaradi pravočasnega obveščanja članstva in priprave seminarskih gradiv.
Tako kot vsako leto, bo tudi letos Združenje učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije, skupaj z
Smučarskim klubom Branik Maribor (edini kandidat, ki se javil za organizacijo) 20. marca 2004 na pobočjih
Mariborskega Pohorja organiziralo državno prvenstvo kadrov ZUTS Slovenije v veleslalomu.
Prisotne je tudi obvestil, da se bo ISIA kongres, kateri bi moral biti prvotno organiziran meseca maja 2004 v Andori,
organiziral v Rovinju – Hrvaška od 12. do 14. maja 2004.
Ob koncu svojega poročila je apeliral na prisotne vodje komisij – predvsem komisija za deskanje na snegu in
telemark smučanje, naj še tekom smučarske sezone organizirajo licenčne seminarje.

Prav tako je podal predlog, da naj bi se vodstvo ZUTS Slovenije sestalo z predsedniki osnovnih organizacij ZUTS
Slovenije v okviru posezoskega seminarja v Bohinju a aktualnih dogajanjih v naši organizaciji.
V sled nastajanja video kasete – DVD, katera bo sledila trendom smučanja, ki so opisani v knjigi SMUČANJE
DANES, je izpostavil, da se bo s snemanjem pričelo v mesecu aprilu 2004, tako da bi omenjen DVD ugledal luč sveta
in bil predstavljen na naslednji skupščini oz. zboru delegatov v letu 2004. Prav tako pa je tudi v dogovorih z
potencialnimi izvajalci izvedbe snemanja tega zahtevnega projekta.
Predlog in poročilo g. Videmška je bil soglasno sprejet in potrjen s strani članov sekretariata.
Pri poročilu vodje komisije za alpsko smučanje dr. Milana Žvana se je pri poročanju o delu komisije za alpsko
smučanje ustavil pri razpisu posezonskega ISIA seminarja za učitelje alpskega smučanja 3. stopnje kateri bo
organiziran v Bohinj (Vogel) od 26. do 28. marec 2004. V ta namen se je že sestal z mag. Vladom Makucem in dr.
Radom PIŠOTOM, s katerimi so tudi določili program in vsebine omenjenega seminarja. Ob koncu je poudaril,da se
program dela komisije za alpsko smučanje izvaja po zastavljenih programih.
V imenu vodje komisije za tek na smučeh je poročilo sekretariatu ZUTS Slovenije podal g. Dušan Videmšek.
Poudaril je da je komisija za tek na smučeh razpisala enodnevni seminar za učitelje teka na smučeh+, kateri se bo
odvijal v smučinah v Zadvor pri Ljubljani 04. marca 2004 ob 15 uri.
Prav tako je komisija v sodelovanju z tekaško smučarskim klubom Idrija razpisala državno prvenstvo kadrov ZUTS
Slovenije v teku na smučeh s startom in ciljem pri Kotlarju na Vojskem nad Idrijo v nedeljo 14. marca 2004 ob 11.uri.
Po poročanju g. Videmška komisija za tek na smučeh namerava posezonski licenčni seminar za trenerje teka na
smučeh, organizirati na Pokljuki, 27. marca 2004.
Poudaril je tudi, da se je v programih usposabljanja - predvsem na področju zahtevanih ur posameznih programov
pojavil določen odstop (od 80 do 120 ur – za program Učitelj 3. stopnje teka na smučeh), ter da bi se to moralo
uskladiti.
Poudaril je tudi, da trenutno poteka realizacija tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj 3. stopnje teka
na smučeh.
Omenil je tudi vzorno sodelovanje komisije za tek na smučeh v okviru ZUTS Slovenije pri organizaciji in izvedbi
tečajev študentov na Fakulteti za šport v Ljubljani v mesecih januarju in februarju.
Po poročanju g. Videmška se je sprejel naslednji sklep:
Do sredine meseca aprila bo posebna komisija – sestavljena s strani vodij komisij v okviru ZUTS Slovenije pregledala
usklajenost programov usposabljanja
Pri poročilu gospoda Mateja Vörösa vodje komisije za deskanje na snegu, je poudaril, da program komisije za
deskanje na snegu poteka po zastavljenih programih, ter da so pri realizaciji strokovnega usposabljanja za pridobitev
naziva učitelj deskanja na snegu že presegli lanskoletno realizacijo – v letošnji sezoni že 110. do 120 novih strokovno
usposobljenih učiteljev, ter da tečaji še potekajo.
Omenil je tudi vzorno sodelovanje komisije za deskanje na snegu v okviru ZUTS Slovenije pri organizaciji in izvedbi
tečajev študentov na Fakulteti za šport v Ljubljani.
Poudaril je tudi, da trenutno poteka realizacija tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj 3. stopnje
deskanja na snegu.
Gospod Uroš Martinšek, vodja šol smučanja ZUTS Slovenije je na pričetku predstavil aktualne dogodke katere so
obravnavali vodje šol smučanja na sestanku 03. marca 2004. Pri pregledu opravljenih predsezonskih seminarjev
članic šol smučanja v okviru ZUTS Slovenije je omenil neudeležbo oz. ne organiziranje omenjenega seminarja s strani
ene šole, ter neposlanih spiskov udeležencev v pisarno ZUTS Slovenije. Pri pregledu vplačanih vplačil članarin ZUTS
Slovenije s strani članic šol smučanja Slovenije je omenil, da vplačil nista vplačali še dve šoli smučanja – članici šol
smučanja v okviru ZUTS Slovenije.
Ob pripravah na zaključni seminar šol smučanja je omenil, da se bo seminar organiziral 21. marca 2004 na Golteh;
Gospod Videmšek je prisotne obvestil, da bo od 14. aprila 2004 do 08. maja 2004 na Fakulteti za šport, Gortanova 22,
Ljubljana in smučarsko skakalnem centru Gorenja Sava organiziran tečaj za pridobitev strokovnega naziva
»TRENER ZA SKOKE IN NORDIJSKO KOMBINACIJO (B)«.
Prav tako bo Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS pri Smučarski zvezi Slovenije in nordijski
odbor pri Smučarski zvezi Slovenije, organiziral dvodnevni, posezonski seminar za trenerje smučarskih skokov od 14.
maja 2004 do 15. maja 2004. Kraj organizacije seminarja bo določen naknadno.
Prav tako je gospod Videmšek izpostavil delo oziroma nedelo komisije za smučanje telemark v okviru ZUTS Slovenije
, katera v tej sezoni ni izpeljala tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 3. stopnje smučanja telemark,
kateri naziv pa se zahteva kot pogoj za pridobitev trenerskega naziva omenjene panoge in s tem tudi povezane
organizacije licenčnih seminarjev..

Sistem licenciranja strokovnih kadrov Smučarske zveze Slovenije;
Pri naslednji točki poročil je g. Videmšek prisotne obvestil, da je s strani g. Klemena Berganta –
direktorja alpskih disciplin Smučarske zveze prišlo na naslov pisarne ZUTS Slovenije pismo oz. predlog,
da bi se licenčni seminarji za trenerje alpskega smučanja uskladili z programi dela alpskih reprezentanc.
V ta namen je prisotne obvestil, da ima že v naslednjih dneh planiran sestanek na to temo z direktorjem
Klemenom Bergantom in direktorjem Primožem Ulago.
V splošni debati po predstavitvi tega perečega problema – sistem licenciranja trenerjev po disciplinah, ki
ga je sprejel in potrdil sekretariat ZUTS Slovenije na 3. redni seji sekretariata ZUTS Slovenije, ki je s tem
sistemsko uredi stanje licenciranja na Smučarski zvezi Slovenije – predvsem in zaradi vpisa v razvid
zasebnih športnih delavcev.
Ker je bilo v preteklosti (med sezono) večkrat omenjeno s strani trenerjev – alpskih disciplin, da je 4,5
točke, katere morajo pridobiti trenerji v smučarski sezoni previsok prag je sekretariat po splošni in
konstruktivni debati sprejel naslednji sklep:
Sklep: strokovni delavci Smučarske zveze Slovenije - trenerji morajo za pridobitev licence , v aktualni
Smučarski sezoni zbrati zadostno število točk
Po izčrpnem poročilu se predsednik zahvali g. Videmšku in vodjem komisij za izčrpna poročila.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo
direktorja in vodij komisij lahko sprejeme.
A dd. 3
---------1.

Gospod Videmšek je člane sekretariata ZUTS Slovenije obvestil, da je s strani Mednarodne smučarske zveze
- FIS na gospoda Jara Kalana direktorja Smučarske zveze Slovenije prispel razpis v katerem se navaja, da
bo s strani Smučarske zveze Slovenije potrebno z naše strani za naslednje obdobje v to mednarodno zvezo
delegirati predstavnika za izobraževanje oz. usposabljanje.
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi te točke je podal predsednik na glasovanje naslednji sklep sekretariata
ZUTS Slovenije:
Sklep: Za člana mednarodne smučarske zveze FIS pristojnega za izobraževanje in usposabljanje se bo delegiralo
člana
ZUTS Slovenije, glede na potrebe in razpise kongresov.
2.

V naslednji točki je podal oz. obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da je bil s strani nekaterih članov
ZUTS Slovenije predlog o organizaciji dodatnega licenčnega ISIA seminarja predvsem za tiste, kateri se
tekom sezone niso mogli iz specifičnih razlogov udeležiti pred ali posezonskega seminarja ISIA.

Sklep: Komisija lahko organizira dodatni seminar po koncu smučarske sezone, vendar bo kotizacija za seminar višja.

3.

Prav tako je pri naslednji točki dnevnega reda izpostavil pogoje za pridobitev ISIA izkaznice za
aktualno koledarsko leto, članov ZUTS Slovenije, kateri so že dopolnili 55. let ali več. Poudaril je,
da je omenjena tema aktualna, ter poprosil, da o omenjeni točki sekretariat zavzame svoje
stališče, katero bo predstavljeno predsednikom na sestanku v Bohinju 26. marca 2004.

V splošni debati, ki je sledila predstavitvi te točke je podal predsednik na glasovanje naslednji sklep sekretariata
ZUTS Slovenije:
Sklep: Za člana ZUTS Slovenije, kateri so že dopolnili 55. let ali več je za pridobitev ISIA izkaznice obvezna udeležba
na tekmi kadrov ZUTS v veleslalomu in na licenčnem ISIA seminarju v aktualni smučarski sezoni (predsezonski ali
posezonski seminar).
4.

Gospod Videmšek je pri tej točki obvestil člane sekretariata, da je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo
pismo s strani osnovne organizacije ZAMEJSTVO – predsednik gospod Jože SKUDNIK, o problematiki
plačevanja članarin ZUTS Slovenije , ter ne izdajanja ISIA izkaznic za posamezno koledarsko obdobje,
zaradi specifičnega poslanstva ter delovanja OO Zamejstvo.

Sklep: sekretariat ZUTS Slovenije predlaga OO ZAMEJSTVO, da si uredijo status OO po veljavni slovenski
zakonodaji , ki ureja registracijo društva ali pa da se člani, ki združujejo svoj interes v društvu vključijo v osnovne
organizacije ZUTS Slovenije, katere delujejo v tistem delu Slovenije s katerega posamezni član prihaja oz. prebiva.

5.

Pri naslednji točki je g. Videmšek omenil, da se kljub sprejetju novega Pravilnika državne izpitne
komisije in Pravilnika o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja pred pričetkom sezone in s
katerim naj bi uredili delo ZUTS Slovenije na tem področju dogajajo nekatere nepravilnosti;

a) Tudi po preteku časovnega limita namenjenega za prijavo kadrovskega tečaja osnovne
organizacije prijavljajo in organizirajo tečaje za pridobitev strokovne usposobljenosti (kar
povzroča zmešnjavo pri delu pisarne ZUTS Slovenije in delegiranju članov DIK)
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije je sprejel sklep, da bodo pred pričetkom naslednje smučarske sezone
osnovne organizacije ZUTS Slovenije ob prijavi posameznega kadrovskega tečaja vplačati kotizacijo v
višini 40.000,00 SIT.
Naknadna prijav izjemne snežnih razmere 20.000

6.

Pri organizatorjih kadrovskih tečajev se pojavljajo v dnevnikih dela prijavnice za stopnjo
strokovne usposobljenosti 1. stopnje in tečaj 2. stopnje.

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije je sprejel sklep, da bodo v prihodnji smučarski sezoni osnovne
organizacije ZUTS Slovenije pri organizaciji kadrovskega tečaja ločeno organizirati tečaje za stopnje
strokovne usposobljenosti, ter za vsakega ločeno delegirati državno izpitno komisijo.
Ob koncu izpostavljenih problematik, je predsednik predlagal, da se pred pričetkom naslednje smučarske sezone
izdela knjižica o vsebinah kot so organizacija tečajev in vodenje tečajev. Vsi člani so soglasno sprejeli in podprli
njegovo mnenje.

Nato je gospod Gruden članom sekretariata ZUTS Slovenije 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.

Vloga g. Stemberger Mark za naknadna prošnja pridobitev izkaznice ISIA za leto 2004 (v času
med obema sejama je na pisarno ZUTS Slovenije dostavil zdravniško potrdilo - prošnji se ne
ugodi;
Vloga g. Rosina Žiga za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2004 - prošnji se ne ugodi.
Vloga g. Gregor Koprivnik za pridobitev izkaznice ISIA in pridobitev pogojev za vpis v razvid
zasebnih športnih delavcev za leto 2004 - prošnji se zaradi neizpolnjevanja pogojev ne ugodi

7. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.25 uri.
V Ljubljani, 22. marec 2004
Zapisal: Ivan GRUDEN

ZUTS SLOVENIJE
Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

