Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
10. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 30. novembra 2004 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Matej Vörös, mag. Vladimir Makuc, dr. Milan Žvan, Gorazd Janko, Dušan
Videmšek, dr Rado Pišot, Matej Kordež, Gregor Osojnik, dr. Blaž Lešnik, Iztok Kordiš, Ivan Gruden,
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Darja Ažman, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, Primož
Grabnar
Predsednik ZUTS Slovenije g. Janko DVORŠAK prosi prisotne za pripombe na predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 9. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Pravilnik državne izpitne komisije;
Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja;
Akcija »NAJ 100«
Priprave na zbor delegatov;
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 9. sejo sekretariata in 10. sejo sekretariata ZUTS
Slovenije, ter doda, in še enkrat apelira na vodje komisij v okviru ZUTS Slovenije (glej 3. točka 9. seje
sekretariata) do v pisarno ZUTS Slovenije oddajo (osebno, pisemsko, ali po e-mailu) naslednje:
•
•
•

Kraj, čas odvijanja licenčnih seminarjev , ki jih organizira Vaša komisija;
Okvirni program izvajanja dela Vaše komisije in vsebine licenčnih seminarjev (predavatelji,
demonstratorji na praktičnemu in praktičnemu delu) v sezoni 2004/05;
Finančno konstrukcijo dela Vaše komisije v sezoni 2004/05 (odhodki, prihodki).

Prav tako je obvestil člane sekretariata, da je bil v vmesnem času med sejama sklican sestanek komisije
Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila formirana na 9. seji sekretariata ZUTS Slovenije, za preveritev
dospelih vlog za izdelavo ISIA izkaznic za koledarsko leto 2005, ki je bila v četrtek, 11. novembra 2004
ob 16:00 uri, v prostorih pisarne ZUTS Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Podrobnejše poročilo bo podal pri točki razno.
Drugače so vsi sklepi sekretariata ZUTS sprejeti na zadnji seji realizirani.
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik 9. seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 9. seje 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 9. in 10. sejo
sekretariata) realizirani.
V nadaljevanju je člane sekretariata obvestil, da je velik del scenarija DVD SMUČANJE DANES že
posnet ter, da tako njega, kot vodje projektov po komisija, za končno oblikovan projekt čaka še veliko
dela. Prav tako je obvestil prisotne, da je DVD Smučanje DANES – alpski del dokončan do take mere, da
bo lahko že služil svojemu namenu na tečajih za pridobitev strokovne usposobljenosti v sezoni 2004/05, ter
bo predstavljen na zboru delegatov v petek, 3. decembra 2004.
Člane sekretariata je obvestil, da je poslovanje ZUTS Slovenije pozitivno ter, da smo za potrebe ZUTS
Slovenije kupili kombinirano vozilo RENAULT TRAFIC.
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 2005, ki že tako bogati sezono ki je pred pričetkom, katerega
bo prijel vsak član ZUTS Slovenije z vplačano članarino (dogovor s predsedniki Bohinj marec 2004)
Prav tako je v pripravi izdaja knjige SMUČANJE JE IGRA , avtorjev dr. Rada PIŠOTA in dr. Mateje
Videmšek, katero bo v veliki meri oz. skoraj v celoti financiral ZUTS Slovenije, na sami skupščini oz.
zboru delegatov 3. decembra 2004, pa se bo knjiga s strani avtorjev tudi predstavila.
Člane sekretariata je tudi obvestil, da bo v prihodnje potrebno razmisliti o načinu izpeljave EURO
TESTA, katerega poznajo v zahodnih državah in je obvezen oz. ga morajo opraviti vsi kandidati, kateri
želijo opravljati delo učitelja smučanja v tujini. Prevod EURO TESTA je bil priložen k gradivu za sejo.
Omenjena problematika se bo obravnavala na naslednji seji.
Vse člane sekretariata je tudi obvestil, da bo na podlagi prispelih kandidatur za organizacijo DP v
veleslalomu datum in organizator določen do zbora delegatov v petek. Kandidata za izvedbo sta SK
BRANIK in ŠZ RADOVLJICA.
Prav tako pa že potekajo priprave na 70. letnico ustanovitve ZUTS Slovenije, katera se bo praznovala
naslednje leto.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda
članom 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 je dr. B. Lešnik uvodoma pozdravil člane sekretariata, ter jim podal kratke informacije o tem
kako je samo delo pri pisanju sprememb 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 zaključke, da je pravilnik živa zadeva, ter da se
kot osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji, sprejme kot osnova za izdelavo pravilnikov, ki bodo
osnova za delo v posameznih komisijah.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, da se bo na eni od prihodnjih sej obravnaval
osnutek pravilnika o Državni izpitni komisiji – po posameznih komisijah, ter da se prisotnim na zboru
delegatov v petek, dne 5. decembra 2004, poda le informacija.

A dd. 4
---------Pri tej točki je dr. B. Lešnik uvodoma pozdravil člane sekretariata, ter jim podal kratke informacije o tem
kako je samo delo pri pisanju sprememb pravilnika potekalo.
Nato so se člani na predlog dr. Lešnika lotili dela in na podlagi pripomb posameznih komisij ZUTS
Slovenije na osnutek pravilnika o Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja, 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 zaključke, da
je pravilnik živa zadeva, ter da se kot osnutek pravilnika o Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev
usposabljanja, sprejme kot osnova za izdelavo pravilnikov, ki bodo osnova za delo v posameznih
komisijah.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, da se bo na eni od prihodnjih sej obravnaval
osnutek pravilnika o Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja – po posameznih komisijah,
ter da se prisotnim na zboru delegatov v petek, dne 3. decembra 2004, poda le informacija.
A dd. 5
---------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.
9.
10.
11.

ZUTS KRANJ, Kranj
SD NOVINAR, Ljubljana
SK SNEŽINKA, Ljubljana
PZ ZUTS LOGATEC, Logatec
SK BRANIK, Maribor
ZUTS RADOVLJICA, Radovljica
DUDS, Ljubljana
ASK KRANJSKA GORA, Kranjska gora
KUTS TRŽIČ, Tržič
SD KRKA ROG, Novo mesto
ZUTS NOVA GORICA, Nova gorica

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.

A dd. 6
---------Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov dne 3. decembra 2004.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Razprava na poročila;
Predlog programa dela ZUTS Slovenije za sezono 2004/2005;
Informacija o dopolnitvah pravilnikov:

•
•
7.
8.
•
•
•
9.
•

Predlog dopolnitev Pravilnika državne izpitne komisije - informacije
Predlog dopolnitev Pravilnika o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja - informacije;
Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
Predstavitev projektov ZUTS Slovenije:
DVD SMUČANJE DANES
Knjige SMUČANJE JE IGRA
Biltena ZUTS 2005
Razno
Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v
Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«.

V zvezi z prvo točko ve predsednik članom sekretariata dal na glasovanje predlog sestave delovnega
predsedstva Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 3. decembra 2003:
Presdsedujoči:
• Grega OSOJNIK
Član:
• Dr. Milan ŽVAN
Član:
• Janko DVORŠAK
Verifikacijska komisija:
• Tomi OMEJEC
• Boštjan JERAŠA
Overovitelja zapisnika:
• Jure VREČEK
• Tomaž ŽUGEL
Zapisnikar:
• Ivan GRUDEN
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog sestave delovnega predsedstva Zbora
delegatov ZUTS Slovenije dne 3. decembra 2004.
Gospod Osojnik – vodja pravne službe ZUTS Slovenije, je sekretariat ZUTS Slovenije obvestil, da je v
času med obema zboroma delegatov na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo šest prošenj, s strani
društev, klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Pravna služba Sekretariata ZUTS Slovenije, je obravnavala prošnje in ugotovila naslednje:
Da se na podlagi 10. člena statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, na zboru delegatov
v petek dne 3. decembra 2004 poda predlog za sprejem v polnopravno članstvo ZUTS Slovenije naslednje
klube, društva:
1.
2.
3.
4.
5.

CARVING KLUB PORTOROŽ, Portorož
TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA, Idrija
SMUČARSKO DRUŠTVO KRAS, Sežana
TELEMARK KLUB KRANJ, Kranj
ŠPORTNO DRUŠTVO KOALA, Ivančna Gorica

Ter, da se na podlagi 10. člena statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije na zboru
delegatov v petek dne 3. decembra 2004 poda predlog za zavrnitev prošnje za sprejem v polnopravno
članstvo
•

ŠPORTNEMU DRUŠTVU TRNOVSKI MARATON, Črni vrh

zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v statutu Združenja učiteljev in trenerjev smučanja
Slovenije .
Pravna služba ZUTS Slovenije predlaga vlagatelju, da izvede potrebne spremembe in vloži novo vlogo
(dopolnjeno), ki bo v prihodnje primerna za obravnavo na sekretariatu.

Po poročanju g. Osojnika je g. predsednik podal predlog na glasovanje.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. Osojnika o predlaganih točkah.
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.
Ob koncu je predsednik glede na pestro debato v pretekli točki, podal predlog sekretariatu, da se glede na
nastalo situacijo nastali pogoji za spremembe statuta – predvsem 10. člena statuta Združenja učiteljev in
trenerjev smučanja Slovenije glede sprejema kandidatk v ZUTS Slovenije. Ob tem je bilo velikokrat
izrečeno s strani članov sekretariata ZUTS Slovenije, da so premalo zahtevni (predvsem v številu članstva,
ki ga kandidatka ima ter geografsko - regijsko zastopanost osnovnih organizacij, katere članice ZUTS
Slovenije že so)
Na podlagi predloga predsednika in sodelujočih – prisotnih članov sekretariata je predsednik podal
članom v glasovanje predlog o spremembah 10. člena statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja
Slovenije glede sprejema kandidatk v ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. predsednika o spremembah 10. člena
statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
A dd. 7
---------1.

Pri točki razno je g. Ivan GRUDEN v imenu komisije za preveritev podanih vlog za izdelavo ISIA
izkaznic podal poročilo sestanka komisije Sekretariata ZUTS Slovenije, za preveritev dospelih
vlog za izdelavo ISIA izkaznic za koledarsko leto 2005, ki je bila v četrtek 11. novembra 2004 ob
16:00 uri, v prostorih pisarne ZUTS Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.

PRISOTNI: Boštjan GAŠPERŠIČ, Janko DVORŠAK, Dušan VIDEMŠEK, Ivan GRUDEN
Med drugim je omenil, da so vsi prisotni pred pričetkom seje sekretariata ZUTS Slovenije v priloženem
gradivu prijeli zapisnik omenjene seje komisije.
Nato so vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije pregledali ter ga po pregledu soglasno potrdili.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik komisije ZUTS Slovenije o pregledu vlog za
izdelavo ISIA izkaznic za leto 2005, ki je bila v četrtek 11. novembra 2004 ob 16:00 uri, v prostorih
pisarne ZUTS Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Zapisnik komisije ZUTS Slovenije o pregledu vlog za izdelavo ISIA izkaznic za leto 2005, je priložen kot
priloga zapisnika seje sekretariata ZUTS Slovenije.
2.

V nadaljevanju je mag. Vladimir MAKUC, kot vodja demonstratorske vrste komisije za alpsko
smučanje izpostavil problem plačevanja urnih postavk – bodisi bruto ali neto vrednost članom
demostratorskih vrst s strani organizatorja kadrovskih tečajev ali seminarjev. Predlagal je, da bi
bilo smotrno v prihodnje to tudi transparentno definirati tudi kako je s plačilom potnih stroškov
in dnevnicami.
V splošni debati je prevladalo mnenje prisotnih, da je omenjen problem potrebno v prihodnosti razrešiti
ter, da se je potrebno predhodno dogovoriti z organizatorju o plačilu vodenja kadrovskega tečaja ali
seminarja.
V zvezi z plačilom potnih stroškov in dnevnic pa je omenjeno določeno v uradnem listu.

V primeru, da organizator ne plača vodenja demonstratorju, bo imela tista OO ZUTS, katera ne izplača
honorarja blokirano delovanje s strani pisarne ZUTS Slovenije.
Z omenjenim stališčem so se strinjali vsi prisotni.
3.

Na predlog predsednika ZUTS Slovenije g. Dvoršaka je g. predsednik je članom sekretariata
ZUTS Slovenije predlagal, da se v sled čedalje večjega sodelovanja na mednarodni ravni kot
člana sekretariata zadolženega za sodelovanje na področju ISIA imenuje g. Boštjana Gašperšiča.

Predlog je g. predsednik dal na glasovanje, katerega so člani sekretariata soglasno podprli.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrdi g. Boštjana Gašperšiča za novega člana sekretariata
ZUTS Slovenije.
4.

Predsednik je prisotne obvestil tudi, da je s strani DUTS Postojna, prispelo na naslov pisarne
ZUTS Slovenije pismo v katerem se vodstvo DUTS Postojna pritožuje nad delom in aktivnostjo
člana B demonstratroske vrste g. Andreja LUKEŽIČA v njihovi sredini.

Po seznanitvi z dopisom je sekretariat ZUTS Slovenije sprejel naslednji sklep:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije je mnenja, da se bosta morala akterja - DUTS POSTOJNA in g.
Andrej LUKEŽIČ dogovoriti o pravicah in obveznostih in načinu dela pred smučarsko sezono.
5.

Gospod Matej Vörös je obvestil člane, da so se programi usposabljanja za pridobitev strokovne
usposobljenosti učitelj 1. in 2. stopnje deskanja na snegu časovno podaljšala za en dan.
Tako traja program - tečaj za pridobitev učitelj 1. stopnje deskanja na snegu 5. dni (v preteklosti 4. dni)
in program - tečaj za pridobitev učitelj 2. stopnje deskanja na snegu 6. dni (v preteklosti 5. dni) .
6.

Ob koncu seje sta dr. Milan Žvan – vodja komisije za alpsko smučanje in dr. Blaž Lešnik
obvestila prisotne, da potekajo priprave na predsezonski seminar za učitelje 3. stopnje alpskega
smučanja in priprave DIK po programih, ki so si jih zadali pred sezono in, da so vsebine in
datum – predvidoma 12. december 2004, že določene.

10. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.10 uri.
V Ljubljani, 30. januarja 2005

Zapisal:
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

