Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
9. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 23. septembra 2004 ob 17. uri v sejni
sobi Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Doroteja Muhič (namesto Mateja Vörösa), mag. Vladimir Makuc, dr. Milan
Žvan, Gorazd Janko, Dušan Videmšek, dr Rado Pišot, Matej Kordež (namesto Velepec Jureta), Gregor
Osojnik, dr. Blaž Lešnik, Primož Grabnar, Ivan Gruden,
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Darja Ažman, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, Iztok Kordiš
Predsednik ZUTS Slovenije g. Janko DVORŠAK prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 8. seje Sekretariata ZUTS;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v ZUTS Slovenije;
Sprejem in potrditev finančne konstrukcije programov komisij ZUTS Slovenije za sezono iz
sredstev strukturnih skladov 2004/05 (predstavitev projekta ESS);
Pogoji za organizacijo kadrovskih tečajev za sezono 2004/05 (po komisijah);
Priprava seminarja za pridobitev licence vodij kadrovskih tečajev, predavateljem in
demonstratorjem v programu usposabljanja ZUTS Slovenije v sezoni 2004/05 (Bohinj 08. - 09.
oktober 2004);
Predlog cenika storitev ZUTS Slovenije (članarine, modra kartica, kotizacije, licenčnine, urne
postavke, literatura, etc…);
Mednarodni kongresi in imenovanje predstavnikov ZUTS v mednarodnih organizacijah;
Razno (predlog usposabljanja demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije…);

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 8. sejo sekretariata in 9. sejo sekretariata ZUTS Slovenije, ter doda
, da so vsi sklepi sekretariata ZUTS sprejeti na zadnji seji realizirani.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik 8. seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 8. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Po pregledu in potrditvi zapisnika 8. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije je g.Gruden obvestil člane, da je bila v
vmesnem času zaradi nujnosti delovanja Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije sklicani korespondenčni seji, ter članom sekretariata v pisno potrditev po pošti v pisno potrditev poslani
naslednji sklepi:
1. korespondenčna seja:
•

Potrditev članov A in B demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije v smučarski
sezoni 2004/05.
Člani A demonstratorske vrste:
1. VERDNIK Miha
2. SEKULA Luka
3. RODOŠEK Dejan
4. OMEJEC Tomislav
5. BLEIWEIS Marko

6.
7.
8.
9.
10.
11.

TRDAN Tilen
RATAJ Marko
GMAJNAR Miha
ZUPAN Uroš
MAKUC Nina
BOŽIČ Boštjan

Člani B demonstratorske vrste:
1. PODLIPNIK Jure
2. GOLOB Luka
3. MAJERIČ Matej
4. VRHUNC Tina
5. TROHA Gregor
6. ŠVEGL Matej
7. DRUŽINA Gregor
8. LUKEŽIČ Andrej
9. JERAŠA Matic
10. ZAJC Iztok
11. MOČNIK Aleš
12. KRISTAN Gašper
13. SENICA Matjaž
14. KANDARE Matej
15. ZAVIRŠEK Gašper
16. DE COSTA David
17. VRHOVNIK Primož
18. ŠERDONER David
19. FUREK Maja
•

Potrditev članov demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh pri ZUTS Slovenije v smučarski
sezoni 2004/05.
Člani demonstratorske vrste:
1. Aleš Gros
2. Rok Šolar
3. Jani Kršinar
4. Milena Kordež
5. Nevenka Omerzu
6. Nanika Vogrinec
•

Potrditev članov promocijske vrste komisije za prosti slog pri ZUTS Slovenije v smučarski sezoni
2004/05.
Člani promocijske vrste:
1. Dejan LADIČ
2. Jani POGAČAR
3. Aleš ŠPAN
2. korespondenčna seja:
Potrditev članov A in B demonstratorske vrste komisije za deskanje na snegu in članov državne izpitne komisije
(deskanje na snegu) pri ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2004/05.
•

Člani A demonstratorske vrste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MATEJ VOROS- vodja komisije
MAKS VREČKO
TADEJ ŽVIKART
DOROTEJA MUHIČ
NENA RIFELJ
JOŽE BORSE
SIMON KOCJANC
•

1.
2.
3.
4.

Člani B demonstratorske vrste:

MIHA ANDOLJŠEK
JURE GMAJNAR
JAKA OMAN
GREGOR BIZJAK

•
1.
2.
3.
4.
5.

Člani državne izpitne komisije:

MATEJ VÖRÖS
MAKS VREČKO
DOROTEJA MUHIČ
BORIS SILA
IZTOK KVAS

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 7. in 8. sejo sekretariata) realizirani.
Predvsem je v nadaljevanju poudaril, da bo v nadaljevanju dela predvsem pri izvrševanju programov usposabljanja
potrebnega še veliko administrativnega dela, ker »Evropa« zahteva vedno več.
Prav tako se bo – predvidoma meseca junija organiziralo srečanje z predstavniki opremljevalcev – članov DEMO
SKI POOL-a.
Prav tako so na razpisanem posezonskem licenčnem seminarju za trenerje alpskega smučanja na Krvavcu od 19. do
20. aprila 2004, lahko sodelovali samo tisti, ki so strokovno usposobljeni kot »Trener alpskega smučanja« in so
pravočasno predložili potrdilo o strokovni usposobljenosti (zaradi uvedbe licenciranja trenerjev alpskega smučanja v
smučarski sezoni 2003/04 – obveščeni na trenerskem seminarju v Bohinju 09. oktobra 2003)
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 v Seči.
Člane sekretariata je obvestil, da je pred kratkim pisarna ZUTS Slovenije kupila nov fotokopirni stroj.
18. aprila 2004 se je v organizaciji SZS in ob pomoči ZUTS Slovenije na Krvavcu odvijal zaključek sezone alpskih
disciplin katerega se je udeležila tudi demosntatorska vrsta ZUTS Slovenije in člani vodstva. Poudaril je, da bi se
lahko še bolj aktivno v naslednji sezoni udeležil tudi ZUTS Slovenije kot del zaključka sezone ZUTS Slovenije.
Člane sekretariata je tudi obvestil, da so pogodbe v glavnem podpisane tako da se bodo projekti ZUTS Slovenije lahko
nemoteno odvijali naprej.
Prav tako je kot neživljenjsko izpostavil pogodbo oz. pogoje za koriščenje sredstev s strani MŠZŠ iz naslova evropskih
strukturnih skladov, ker sredstva lahko koristimo od meseca maja do oktobra 2004.
Člane sekretariata je tudi obvesti, da se je v začetku meseca maja natančneje ob 8. do 12. maja 2004, v Rovinju
organiziral ISIA kongres, katerega se je udeležila 6. članska delegacija ZUTS Slovenije.
Op projektu DVD »SMUČANJE DANES« pa je zbrane obvestil, da se bo v prihodnjih dneh sestala projektna skupine
za izdelavo operativnega načrta snemanja, tako, da bo DVD ugledal luč sveta pred pričetkom sezone 2004/05.
Ob koncu je zbrane še obvestil, da se bo 16. junija v Ljubljani organizirala skupščina SZS, ter jih povabil na omenjen
zbor, ob tem pa še dodal, da je še vedno čas za vložitev pobud za dodelitev priznanj članom ZUTS Slovenije.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije je predsednik dal možnost razprave na poročilo direktorja.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo
direktorja lahko sprejeme.
A dd. 3
----------

Pri tej točki dnevnega reda se je na predlog g. predsednika se je pristopilo k predstavitvi poročil vodij
komisij o realizaciji programov v sezoni 2003/04.
Poročilo o delu komisije za alpsko smučanje v sezoni 2003 / 2004
1.Priprave
•
11. oktober 2003 - uvodni sestanek, izobraževalne vsebine (Bohinj)
•
7. – 8. november 2003 – delo na snegu (Moelltal) *
•
12. december 2003 – delo na snegu (Kanin)
*

1 dan
3 dni
1 dan

* predelane vsebine – šole smučanja in uskladitve izvedbe posameznih storitev, učenje tehnike skozi postavitve,
metodika postavljanja, nastopi pred vrsto
2. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja
•
predsezonski ISIA seminar, Kanin, december 2003
1 dan
•
posezonski ISIA seminar, Vogel, marec 2004
2 dni
•
predelava šole smučanja za OO in profesionalne smučarske šole ter za vzgojiteljice in športne pedagoge
•
predelava šole smučanja za učitelje smučanja – člane SV
•
sodelovanje na posezonskih ISIA seminarjih učiteljev Srbije in Črne Gore
3. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1.,2. in 3.stopnje
•
tečaj za učitelje smučanja 3. stopnje v organizaciji ZUTS
(18. – 25.01. in 29.02. – 07.03. 2004 na Mariborskem Pohorju)
•
tečaji za učitelje smučanja 1. in 2. stopnje v organizaciji OO ZUTS
•
tečaji za učitelje 1. stopnje v organizaciji obeh Pedagoških fakultet
•
tečaji za učitelje smučanja 1., 2. in 3. stopnje v organizaciji Fakultete za šport
•
tečaj za trenerje alpskega smučanja v organizaciji ZUTS in FŠ
ALPSKO SMUČANJE
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH

UČITELJ I.
56
874
360

UČITELJ II.
37
214
131

UČITELJ III.
2
60
47

TRENER
1(FŠ)
14(FŠ)
0(FŠ)

SKUPAJ
96
1162
538

4. Permanentno izobraževanje trenerjev smučanja
•
predsezonski seminar, oktober 2003 (Bohinj)
•
posezonski seminar, april 2004 (Krvavec) in maj 2004 (Bohinj)
5. Sodelovanje pri treningih tekmovalcev – klubskih in reprezentančnih selekcij
6. Promocijske aktivnosti in sodelovanje na ostalih akcijah
•
•
•
•
•

18. – 20. oktober 2003, Kaprun (AUT)
16. januar 2004, Maribor
31. januar 2004, Maribor
12. marec 2004, Maribor
19. april 2004, Krvavec

Novice / Intersport – test smuči
"Estrada – veleslalom zvezd"
"Večerova poroka"
"Moda in lepota"
Zaključek sezone SZS

Poročilo o delu komisije za deskanje na snegu v sezoni 2003/2004
•
•
•
•
•
•
•
•

V mesecu oktobru smo izpeljali skupne- usklajevalne priprave na ledeniku Dachstein- Avstrija
V mesecu novembru sta se dva člana naše izobraževalne vrste udeležila FIS seminarja na ledeniku
Kaunertal za graditelje prog za snowboard cross in tam pridobila tudi uradne FIS licenece.
V letošnji sezoni smo velik poudarek namenili prvini prostega sloga . Sam teren se je odzval zelo pozitivno .
V mesecu decembru smo začeli s programom izobraževanja.
Sledili so predsezonski seminarji ( mesec december in januar ).
Predsezonski seminarji za članice Šole smučanja Slovenije.
V mesecu decembru smo začeli s tečaji usposabljanja, ki so se nadaljevali skozi celo sezono.
V letošnji sezoni se je uspešno udeležilo tečajev usposabljanja za pridobitev naziva Učitelj deskanja na
snegu 1., 2. in 3.stopnje ( U1-100 kandidatov, U2-31 kandidatov, U3-10 kandidatov )

DESKANJE NA SNEGU
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH
•
•
•

UČITELJ I.
22
155
142

UČITELJ II.
9
50
50

UČITELJ III.
0
0
0

SKUPAJ
31
205
192

Zaključili s trenerskim programom ( prvič smo v Sloveniji – na smučišču Krvavec omogočili našim članom
usposabljanje tudi v snežnem kanalu ).
Uspešno nadaljevali sodelovanje s FŠ ( usmerjevalci smučanja ).
Predstavili smo slovenski program deskanja na snegu v Črni Gori in Srbiji ( bili smo navzoči kot zunanji
opazovalci tudi na njihovih izborih ).

•

Sezono smo zaključili z državnim prvenstvom za snowboard kadre ( disciplina snowboard cross ).

Poročilo o delu komisije za tek na smučeh in biatlon v sezoni 2003 / 2004
Letošnja sezona je bila pravzaprav precej podobna lanski, po neobetavnam začetku, ko smo morali prestaviti nekaj
pripravljalnih in predsezonskih tečajev, je sledila zima, bogata s snežno odejo in prvikrat se je zgodilo, da sezone
nismo zaključili zaradi pomanjkanja snega, ki v višjih legah še zdaj ni skopnel, ampak bolj zaradi pomanjkanja
interesa ljudi, da bi smučali še v maju. Zimi primerna je bila tudi aktivnost komisije. Potem, ko so konec oktobra
izvedli izbore demo vrste, je sledil krajši premor, nato pa smo v glavnem vse zastavljene cilje dosegli, poleg tega pa
izvedli še marsikatero dejavnost, ki je nismo načrtovali.
Poleg rednih aktivnosti, je za to sezono pomembno aktivno sodelovanje s strokovnim svetom za teke, kjer smo
sodelovali pri akcijah za popularizacijo teka na smučeh ter pri strokovnem delu v klubih in mladinski selekciji. V
aprilu smo izvedli licenčni seminar za trenerje in strokovne kadre. Odzivna je bila serija člankov o teku na smučeh v
Poletu, ki jih je pisal naš član Jani Pustovrh. Zaradi obilice snega smo lahko zopet sodelovali pri izvedbi tekaških dni
ter tečajev teka na smučeh po različnih krajih.
Po nekajletnem premoru smo spet organizirali državno prvenstvo strokovnih kadrov, ki pa je bilo kljub odlični
organizaciji SD Idrija in dobri informiranosti zelo slabo obiskano. Prav tako nam je v letošnji sezoni uspelo izvesti
dva planinska pohoda (visokogorje) na tekaških smučeh, naslednji vikend pa načrtujemo še tretjega, ki bo hkrati tudi
zaključek letošnje uspešne sezone.
Pregled izvedenih akcij v sezoni 2003/04:
•
•
•
•
•
•
•
•

priprave demo vrste na Vojskem, december 02
Predsezonski seminarji za strokovne kadre Kranjska gora, dec 03, Rudno polje januar 04.
Tečaji za pridobitev strokovnega naziva:
Učitelj I – Kranjska gora, dec 03, Vojsko. jan 04
Učitelj II – Vojsko, marec 04
Učitelj III – Vojsko, marec 04
tečaji za študente 2. in 3. letnika Fakultete za šport, skupaj 362 tečajnikov (delno tudi za pridobitev nazivov
Učitelj teka na smučeh I in II):jan. - marec 04.
Začetni in nadaljevalni tečaj teka na smučeh: Pokljuka, marec 04.

SMUČARSKI TEK
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UČITELJ I.
2
28
25

UČITELJ II.
0
0
0

UČITELJ III.
1
Ni znano
Ni znano

SKUPAJ
3
28
25

Dnevi teka v Kranjski gori, Ratečah in Ljubljani.
V okviru sodelovanja in povezave s klubi smo celo sezono sodelovali pri akcijah promocije teka na smučeh v
zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole: Kope, Areh, Rogla, Vojsko, Pokljuka, … dec. 03 - marec
04.
Sodelovanje z mladinsko selekcijo pri učenju tehnike teka
licenčni seminar za trenerje in strokovne kadre na Pokljuki, april 04.
Objava poljudnih in strokovnih člankov v dnevnem časopisju (Polet) na tematiko teka na smučeh in hoje s
palicami.
Sodelovanje pri izvedbi Šolskega pokljuškega maratona: februar 04
Sodelovanje pri izvedbi državnega prvenstva osnovnih šol v teku na smučeh, biatlonu in lokostrelskem
biatlonu na Pokljuki: 15. marec 04
Sodelovanje s strokovnim svetom zbora za teke pri SZS.
2 planinska pohoda v visokogorju, Klek, Komna, april, maj 04
Državno prvenstvo strokovnih kadrov, Vojsko, marec 04

Poročilo o delu komisije za prosti slog v sezoni 2003 / 2004
•

Komisija v sestavi Jani Pogačar, Dejan Ladič, Aleš Špan in Primož Grabnar je tudi letos delovala na
področju promocije športa, predvsem pa na postavitvi izobraževalnega sistema smučanja prostega sloga.

•

Promocijsko tekmovalne aktivnosti pri katerih poskuša aktivno sodelovati in nuditi pomoč tudi naša komsija
so bile letos omejene na evropski pokal na Starem vrhu in nekaj osamljenih prireditev »sessionov« ,ki pa
kljub zagnanosti prirediteljev, zaradi različnih razlogov, niso dosegle zadovoljivega odmeva oz. udeležbe.

•

Tako imenovani promo team je, ob izpopolnjenih programih usposabljanja za Učitelja prostega sloga, začel
priprave v sklopu treningov reprezentance smučanja prostega sloga na jesenskih pripravah na Kaprunu in
jih nadaljeval na starem vrhu in na Krvavcu.

•

Svojo potrditev dveletnega dela je komisija dobila ob uspešno opravljenem pionirskem tečaju za Učitelja
prostega sloga 1. stopnje, ki je potekal v organizaciji ASK Slammer na Starem vrhu v času od 05.-11.
januarja 2004, kar lahko dejansko označimo kot začetek izobraževanja pri smučanju prostega sloga v
Sloveniji.

•

Za aktivno sodelovanje, ki je v veliki meri pripomoglo k uspešni izvedbi tečaja in podalo nove ideje za
prihodnost, se vsem tečajnikom oziroma novim učiteljem zahvaljujemo in jih vabimo k nadaljevanju
izobraževanja.

•

Izobraževanje pa je nadaljeval tudi promo team kateremu se je pridružil Marko Klančar, in sicer v sklopu
internega tečaja za usposabljanje za Učitelja smučanja prostega sloga 2. stopnje, ki je potekal na Krvavcu
od 03. aprila in se uspešno zaključil 22. aprila z nastopom promo vrste pred državno izpitno komisijo, kar je
pomenilo naslednji korak do formiranja prve demonstratorske vrste smučanja prostega sloga Slovenija.

PROSTI SLOG
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH

UČITELJ I.
1
11
11

UČITELJ II.
1
5
5

UČITELJ III.
0
0
0

SKUPAJ
3
16
16

Poročilo o delu komisije za nordijske discipline ( smučarski skoki in NK ) v sezoni 2003/04
•
•
•
•

Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK v Ljubljani (27.,28.10.2003)
izdelava učnega gradiva za izvedbo tečaja za šolanje trenerjev za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
D,C in B
izvedba tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
»B« (14.04.-19.05.2004)
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK v Seči (14.,15.05.2004)

SMUČARSKI SKOKI
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH

TRENER B
1
17
17

Poročilo o delu komisije za telemark smučanje v sezoni 2003 / 04
Komisija za telemark smučanje (v nadaljevanju Komisija) se v iztekli sezoni 2003 / 2004 ne more kititi s posebno
veliko uresničenimi projekti oziroma aktivnostmi:
1.

Predsezonski oziroma »medsezonski« seminar: v začetku meseca februarja na Krvavcu. Vodila sta ga Miran
Stanovnik in dr. Darja Ažman, skupno število udeležencev je bilo okoli 10. Miran Stanovnik v minuli sezoni ni bil
uradni demonstrator ZUTS-a, ker se leta 2003 ni utegnil udeležiti demonstratorskih izborov (v času termina
izborov je bil odsoten v ZDA, kasneje se je poškodoval in ni bil zmožen smučati).

2.

Predstavitev smučanja telemark tečajnikom na tečaju za naziv »Učitelj 3 alpskega smučanja« na MB Pohorju, in
sicer tako s teoretičnim predavanjem kot s praktičnim delom na snegu, kjer je imel vsak udeleženec tečaja
približno 2-urno izkušnjo s specifično smučarsko tehniko. Predstavitev sem vodila spodaj podpisana, na
praktičnem delu je sodeloval tudi Boštjan Čač, učitelj 2 telemark smučanja ter učitelj 3 alpskega smučanja.

3.

Predstavitev smučanja telemark nekaterim študentom 3. in 4. letnika Fakultete za šport, ki usmerjajo predmet
športna rekreacija. Predstavitev – potekala je na Rogli – je vključevala zgolj praktično delo na snegu.

4.

V mesecu marcu je imele komisija v načrtu tudi izvedbo kadrovskega tečaja za naziv učitelj 1 telemark smučanja
v organizaciji SK Branik, katerega pa so nazadnje preložili na začetek sezone 2004/2005. Razlogov za to je bilo
več, gotovo pa je eden glavnih nekoliko premajhno število prijavljenih kandidatov (5), ki bi v danem terminu

lahko sodelovali na tečaju. Tečaj so zato sklenili izpeljati na samem začetku naslednje smučarske sezone, po
možnosti že v decembru 2004, kjer računajo na vsaj tri dodatne kandidate.

Poročilo o delu komisije za alpsko smučanje – trenerji v sezoni 2003/200
1.
•
•
•
•
•

Posezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja Od 27. maja. do 28. maja 2003 – OTOČEC
Kakovostna komunikacija v skupini (dr. Cirila TOPLAK)
OTROŠKO SMUČANJE Organizacija treningov in tekmovanj SVSL
MLADINSKO SMUČANJE Načrtovanje dela v tekmovalnem obdobju (mag. Vladimir MAKUC, Jernej
PLAJBES, prof., Dejan POLJANŠEK, Marko JURJEC, Stojan PUHALJ, prof.)
Možnosti nadaljevanja kariere v disciplini smučanje telemark (David PRIMOŽIČ)
Cilji, usmeritve in kriteriji programa alpskega smučanja do leta 2010 (Klemen BERGANT, direktor alpskih
disciplin)

2.
•
•

Predsezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja 09. oktobra 2003 – BOHINJ
IZ PRAKSE ZA PRAKSO, Dopolnilna motorična priprava v alpskem smučanju (dr. Tomo KOPRIVNJAK)
IZ PRAKSE ZA PRAKSO,Osnovni pojmi v alpskem smučanju, terminologija, povezava med opremo in
tehniko (Janez ŠMITEK,prof.)

3.
•

Posezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja Krvavec od 19. do 20. aprila 2004
Trasiranje v službi metodike – praktično« (v sodelovanju z tekmovalci) vodita Janez ŠMITEK, prof. in
Marko JURJEC
Novi didaktični pripomočki v procesu učenja – treniranja alpskega smučanja Mojmir FLISEK, prof.
Predavanje »Trasiranje v službi metodike - teorija« vodita Janez ŠMITEK, prof. in Marko JURJEC

•
•

Državna izpitna komisija
Poročilo državne izpitne komisije pri ZUTS Slovenije se zaradi obsežnosti nahajaja na naši spletni strani.
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi poročil s strani vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono 2003/04, je podal
predsednik na glasovanje naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme poročila vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono
2003/04.
A dd. 4
----------

Pri tej točki dnevnega reda se je na predlog g. predsednika se je pristopilo k predstavitvi programov
komisij ZUTS Slovenije za smučarsko sezono 2004/05.
Program dela komisije za alpsko smučanje v sezoni 2004 / 2005
1. Demonstratorski vrsti A in B
Priprave :
•
•

oktober 2004 - uvodni sestanek, teorija
november 2004 – delo na snegu (Moelltal)
november 2004 – delo na snegu (Kronplatz)

*
*

1 dan
1 dan
3 dni

* okvirne vsebine – predelava šole smučanja – spremembe in novosti, uskladitve izvedbe posameznih storitev in
nastopov pred vrsto s člani DIK, metodika.
2. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja
•
•
•

predsezonski seminar ISIA, Mariborsko Pohorje, december 2004 *
posezonski seminar ISIA, marec 2005
predelava šole smučanja za OO, profesionalne smučarske šole, za vzgojiteljice in športne pedagoge, učitelje
smučanja SV

* delavnice na snegu – nadaljevanje vsebin s posezonskega seminarja na Voglu, novosti…

3. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1.,2. in 3.stopnje
•
•
•
•
•

tečaj za učitelje smučanja 3. stopnje v organizaciji ZUTS (januar, marec 2005)
tečaji za učitelje smučanja 1. in 2. stopnje v organizaciji OO ZUTS
tečaji za učitelje 1. stopnje v organizaciji obeh Pedagoških fakultet
tečaji za učitelje smučanja 1., 2. in 3. stopnje v organizaciji Fakultete za šport
tečaj za trenerje alpskega smučanja v organizaciji ZUTS in FŠ

4. Permanentno izobraževanje trenerjev smučanja
•
•

predsezonski seminar, oktober 2004
posezonski seminar, maj 2005

5. Literatura in ostala strokovna gradiva
•
•

vnesti aktualne dopolnitve in spremembe v metodiko učenja (Smučanje danes)
posneti gradivo za DVD

Program dela komisije za deskanje na snegu v sezoni 2004 / 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V mesecu juniju bomo izpeljali interne izbore .
V poletnih mesecih bomo začeli s pripravami, snemanjem gradiva za DVD.
V jesenskih mesecih bodo sledile priprave na enem od Avstrijskih ledenikov.
V sodelovanju z Odborom za deskanje na snegu pri SZS bomo predstavili program dela na sejmu Šport in
rekreacija .
V mesecu novembru bodo sledile priprave, usklajevanje demonstratorske vrste v deskanju na snegu .
V mesecu decembru bomo začeli z programi strokovnega usposabljanja, tako bodo sledili predsezonski
seminarji, tečaji usposabljanja .
Sledili bodo predsezonski seminarji za članice Šole smučanja Slovenije.
Nadaljevali bomo sodelovanje z FŠ .
Sezono bomo končali s državnim prvenstvom za kadre.
Zaključili pa jo bomo z posezonskim seminarjem.

Program dela komisije za tek na smučeh in biatlon v sezoni 2004 / 2005
•

Dvodnevne priprave izobraževalno demonstratorske vrste na začetku sezone 20.– 21.11 ali
11.– 12.12.2004
•
Predsezonski seminar za vse strokovne kadre – učitelje in trenerje: 20.11. ali 4.12.
•
Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh – 23.10.
•
Organizacija tečajev za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smučeh:
1. učitelj I : 17. – 19.december 2004, januar 2005
2. učitelj II : 7. – 9. in 14. – 16. januar 2005
3. učitelj III: 7. – 9., 14. – 16. januar in 11. – 13. marec 2005
•
Organizacija in izvedba tečajev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev športne vzgoje in vzgojiteljev
v sodelovanju s Fakulteto za šport 7. – 9.12 in z Agencijo za šport – 20. – 23. januar 2005
•
Sodelovanje s FŠ pri poučevanju študentov 2. in 3. letnika :januar – marec 2005
•
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi začetnih in nadaljevalnih tečajev na vseh ravneh.
•
Sodelovanje pri izvedbi Pokljuškega maratona za otroke in prvenstva osnovnih šol v biatlonu in teku na
smučeh –Pokljuka, februar 2005.
•
Sodelovanje s klubi in mladinsko selekcijo pri učenju in izpopolnjevanju tehnike teka
•
Sodelovanje pri zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole
•
Snemanje video kaset: Šola teka na smučeh in biatlona ter imitacijske vaje in hoja in rolanje s palicami
•
Brošura: popis urejenih tekaških prog v Sloveniji
•
2 dnevni seminar za kadre za vodenje planinskih pohodov: marec 2005.
•
Državno prvenstvo strokovnih kadrov v obeh tehnikah teka : 5. februar 2005 ali 5.3.2005
•
Udeležba na sejmu šport in rekreacija
Dnevi teka na smučeh v tekaških centrih– termini glede na snežne razmere.
•
•
Ustanovitev tekaške šole na Pokljuki

Program dela komisije za prosti slog v sezoni 2004 / 2005
•
•

promocija
sodelovanje in pomoč pri organizaciji tekmovalnih prireditev in »sessionov«

•
•
•
•
•
•
•
•

pomoč smučiščem pri postavitvi in organizaciji fun parkov in prog za smučarski kros
priprave promo vrste
postavitev demo vrste
predsezonski seminar
organizacija izobraževalnih tečajev 1. in 2. stopnje
tekmovanje kadrov
interni izobraževalni tečaj za trenerja smučanja prostega sloga
posezonski seminar

Program dela komisije za nordijske discipline ( smučarski skoki in NK ) v sezoni 2004 / 2005
•
•
•
•
•

Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (oktober 2004)
Dodelava učnega gradiva za izvedbo tečaja za šolanje trenerjev za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo A/PRO (marec 2005)
Izvedbo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
»C in D« (april 2005)
Izvedbo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
»A/PRO« (april 2005)
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (maj 2005)

Program dela komisije za telemark smučanje v sezoni 2004 / 2005
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba tečaja za naziv učitelj 3 telemark smučanja, januar 2005
Realizacija tečaja U1, po možnosti že v decembru 2004
Realizacija tečaja U2, po možnosti že v decembru 2004
Izvedbo predsezonskega seminarja.
Izvedbo posezonskega seminarja
Predstavitvi našega sloga smučanja kandidatom za U3 alpskega smučanja.
Z elektronskim dopisom ob začetku sezone 04/05 želimo zanimirati osnovne organizacije k organizaciji
krajših tečajev smučanja telemark za vse tiste člane, ki bi se radi seznanili s tem slogom smučanja. Imamo
kar nekaj učiteljev, ki so sposobni voditi tovrstne tečaje.

Program dela komisije za alpsko smučanje – trenerji v sezoni 2004 / 2005
•
•
•

Trenerski tečaj alpskega smučanja v mesecu septembru 2004 – Kaprun
Predsezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja v mesecu oktobru 2004 športna prehrana in
tehnika VSL
Posezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja v mesecu aprilu 2005 delo in vsebine na snegu

Državna izpitna komisija
Program državne izpitne komisije pri ZUTS Slovenije se zaradi obsežnosti nahajaja na naši spletni strani.
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi programov s strani vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono 2004/05, je
podal predsednik na glasovanje in sprejetje naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme programe komisij ZUTS Slovenije za sezono
2003/04.
A dd. 5
---------Komisija za alpsko smučanje – mag. Vladimir Makuc
Ocena dela : pred pričetkom glavnega dela sezone nam je uspelo dobro pripraviti nove člane demonstratorskih vrst –
tudi z dobrodošlo strokovno pomočjo zunanjih sodelavcev tako, da po našem mnenju ni bilo čutiti kakšnih večjih
težav zaradi relativne pomladitve vrste.
Dejavnosti članov A in B vrste tekom sezone so bile zelo pestre - od vodenja kadrovskih tečajev, do dela s tekmovalci,
poučevanja smučanja v profesionalnih smučarskih šolah, učenja najmlajših, vodenja seminarjev za različne
organizacije, testiranja opreme, sodelovanja na raznih promocijskih prireditvah itd. Vse akcije so bile korektno
izvedene in na dovolj visokem strokovnem nivoju.

Nekaj manj odziva je bilo na teoretičnem strokovnem področju, kjer smo pričakovali nekaj več prelivanja informacij
in izmenjave izkušenj. Verjetno gre to pripisati relativni neizkušenosti novih članov vrste. Vsekakor pa ostaja to eden
pomembnih ciljev za prihodnjo sezono.
V okviru Komisije za alpsko smučanje je pomembno vlogo izvedla tudi Državna izpitna komisija (DIK), katere člani
so bili prisotni skupno na 96-ih izpitih, kjer smo preverili znanje skupno 1162-ih kandidatov.
Predstavljeno poročilo ni sestavljeno po pomembnosti posameznih aktivnosti znotraj Komisije za alpsko smučanje pač
pa po kronologiji dogodkov. Morda je na koncu vendarle potrebno še izpostaviti dve najpomembnejši akciji – to sta
predsezonski in posezonski seminar za učitelje smučanja iz vse Slovenije. Zdi se, da je enodnevni predsezonski
seminar dokaj posrečena oblika, saj je glede na časovno stisko pa tudi snežne razmere v mesecu decembru daljše
izobraževanje težje realizirati. Tudi zato smo več pozornosti namenili organizaciji izvedbi zaključnega seminarja.
Vsebine so bile raznolike in zgoščene. Zato tudi ocenjujemo, da so bili odzivi na celoten seminar v večini pozitivni.
Ker je mag. Makuc obvestil člane sekretariata ZUTS, da komisija za alpsko smučanje letošnje leto ne bo organizirala
internih izborov, pokazala se je pa potreba – zaradi osipa članstva po novih demostratorjeih je podal predlog
predsedniku o dveh novih članih B demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije je pod točko
razno seznanil člane sekretariata ZUTS Slovenije Matej Kandare in Maja FUREK.
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 sta g. Matej Kandare in Maja Furek, nova člana B
demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije v sezoni 2004/05.
Deskanje na snegu
V letošnji sezoni se je izkazala kot neobhodna – glede na število tečajev potreba po širitvi števila demonstratorjev (iz
sedanjeda števila 6 na 10) v demonstratorski vrsti in članov državne izpitne komisije v komisiji za deskanje.
V sled navedenega se bodo konec meseca maja organizirali interni izbori komisije za deskanje na snegu konec meseca
maja interni izbori.
O končnih rezultatih izborov bo obveščen sekretariat ZUTS Slovenije v pričetku meseca junija.
Tek na smučeh
V sezoni 2004/05 bo komisija delovala v isti sestavi kot preteklo sezono. Glede na to, da smo opravili izbore demo
vrste lani oktobra, novih izborov za naslednjo sezono ne bo. Prav tako ostanejo isti tudi člani državne izpitne komisije.
Vodja komisije in demo vrste: Iztok Kordiš
Člani demo vrste: Aleš Gros
Rok Šolar
Jani Kršinar
Milena Kordež
Nevenka Omerzu
Nani Vogrinec
Poleg tega so člani komisije za teke še:
Janez Pavčič
Jani Pustovrh
Vesna Zevnik
Jure Okršlar
Benjamin Kuster
Jure Gantar
Prosti slog
Komisija v sestavi Jani Pogačar, Dejan Ladič, Aleš Špan in Primož Grabnar bo tudi v prihodnje delovala na področju
promocije športa, predvsem pa na postavitvi sistema usposabljanja smučanja prostega sloga.
Usposabljanje pa bo nadaljeval tudi promo team kateremu se je pridružil Marko Klančar, kar je pomenilo naslednji
korak do formiranja prve demonstratorske vrste smučanja prostega sloga Slovenija.
Državna izpitna komisija
Na predlog dr. Blaža Lešnika – vodje državne izpitne komisije je gospod predsednik Jani Dvoršak podal na
glasovanje predlog o tem, da se število ocenjevalcev v državni izpitni komisiji v sezoni 2004/05 ne povečuje.

V splošni debati, ki je sledila omenjenemu predlogu, je podal predsednik na glasovanje in sprejetje naslednji sklep
sekretariata ZUTS Slovenije:

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, da se število ocenjevalcev v državni izpitni komisiji
v sezoni 2004/05 ne povečuje.
A dd. 6
----------

1.
2.
3.
4.

Vloga g. Matej Kordež za podaljšanja vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev - prošnji se
ugodi;
Vloga g. Loris Morosini udeležba na dodatnem manjkajočem seminarju na enem od bližnjih
ledenikov – o organizaciji seminarja se pravočasno obvesti.
Vloga g. Anže Logonder prošnja za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev - prošnji se ne ugodi
Vloga g. Aleš Lončarič za izdaji ISIA 2004 – prošnji se odobri, vendar mora predsednik OO
Novinar predhodno podati vlogo za izdajo le te.

8. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.55 uri.
V Ljubljani, 03. junij 2004
Zapisal: Ivan GRUDEN

ZUTS SLOVENIJE
Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

