Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
11. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 10. marca 2005 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Matej Vörös, dr. Milan Žvan, Gorazd Janko, Dušan Videmšek, dr Rado
Pišot, Gregor Osojnik, Ivan Gruden, Uroš Martinšek, Bojan Gerič, Boštjan Gašperšič
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Darja Ažman, Primož Grabnar, mag. Vladimir Makuc
Matej Kordež, dr. Blaž Lešnik, 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.
9.

Pregled zapisnika 10. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Poročilo ISIA komisije o:
• nadaljnji strategiji na področju licenc ISIA; (vsebine, organizacija, Euro test)
• sestanku tehnične komisije ISIA – Innsbruck – g. Boštjan GAŠPERŠIČ;
• posezonski ISIA seminar;
Poročilo s kongresa IVSS – Oberjoh – dr. Blaž LEŠNIK;
Spremembe statuta ZUTS Slovenije;
Priprave na 70. obletnico ZUTS Slovenije;
Izbori in nadaljnje delo demonstratorskih vrst – izobraževalnih vrst;
Projekt izobraževalnega centra ZUTS Slovenije - Pohorje (Bojan Gerič)
Razno;

Gospod Bojan Gerič je predlagal, da se kot dodatna točka dnevnega reda na dnevni red seje uvrsti tudi
Projekt izobraževalnega centra ZUTS Slovenije - Pohorje.
Po predlogu je predsednik dal omenjeno točko oz. predlog na glasovanje članom sekretariata, ki so
predlog soglasno potrdili in uvrstili na dnevni red seje sekretariata ZUTS Slovenije kot 8. točko.
Ker drugih 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 10. sejo sekretariata in 11. sejo sekretariata ZUTS
Slovenije.
Člane sekretariata je obvestil, da so v polnem teku spremembe pravilnikov o Državni izpitni komisiji in
Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja – po posameznih komisijah, ter da bodo
spremembe pripravljene v diskusijo in sprejetje na eni od prihodnjih sej sekretariata ZUTS Slovenije.
Prav tako so v pripravi spremembe statuta ZUTS Slovenije – predvsem 10. člena, o katerem se bo
razpravljalo na današnji seji.
Drugače pa so vsi sklepi sekretariata ZUTS sprejeti na zadnji seji realizirani ali pa se realizirajo.
Nato je predsednik prisotne obvestil, da se je med 10. in 11. sejo sklical sestanek z vodilnimi na področju
delovanja telemark smučanja v okviru SZS, katerega vsebina je bila predvsem delovanje telemark
smučanja na področju usposabljanja in delovanja v okviru ZUTS Slovenije. Zapisnik sestanka je dodan
kot priloga zapisnika te seje.

Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik 10. seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 10. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------Na pričetku svojega poročanja je gospod direktor obvestil prisotne, da je med 10. in 11. sejo sekretariata
ZUTS bil realiziran Zbor delegatov, ki je bil tudi organizacijsko uspešen. Prav tako je bil po njegovem
mnenju uspešen organizacijsko in vsebinsko v mesecu decembru 2004 ISIA predsezonski seminar. Prav
tako so bili uspešni seminarji v organizaciji vseh ostalih komisij, ki delujejo v okviru ZUTS Slovenije.
Še enkrat je vodje komisij obvestil, apeliral na njih, ter jih pozval, pozval naj v pisarno ZUTS Slovenije
pravočasno oddajo :
• Kraj, čas odvijanja licenčnih seminarjev , ki jih organizira njihova komisija;
• Okvirni program izvajanja dela komisije in vsebine licenčnih seminarjev (predavatelji,
demonstratorji na praktičnemu in praktičnemu delu) v sezoni 2004/05;
• Finančno konstrukcijo dela komisije v sezoni 2004/05 (odhodki, prihodki).
Na področju realizacije tečajev za pridobitev strokovne usposobljenosti po komisijah poteka jo vsi tečaji
po zastavljenih programih, tako, da se na področju usposobljenosti zopet obeta »bogata« sezona. Prav
tako je prisotne obvestil, da se je 12. februarja 2005 na smučišču Kobla organiziralo (v organizaciji ŠZ
Radovljica) državno prvenstvo kadrov ZUTS v veleslalomu, katerega pa se je na veselje organizatorja
udeležilo veliko število naših kadrov, na žalost vodstva ZUTS Slovenije pa le en A demonstrator.
Prav tako se je v mesecu februarju posnelo vse manjkajoče kadre, vsebine za DVD tako ,da se bo projekt
DVD SMUČANJE DANES počasi zaključil.
Poudaril je tudi, da poteka delovanje pisarne oz. delo po zastavljenih smernicah in, da deluje nemoteno in
da je stanje na TR dobro.
V vmesnem času je bilo realizirano srečanje z g. Dagom Modričem – predsednikom ZUTS Hrvaške, na
katerem je bilo izmenjanih mnogo vsebinskih tem, ki bodo pomagale še k boljšem medsebojnem
sodelovanju organizacij v prihodnje.
V zimski sezoni je bilo tudi nekaj vsebinskih sestankov z vodilnimi Športnega centra Pohorje , katerih
rezultate bo kasneje predstavil g. Bojan Gerič.
V mesecu januarju 2005 je bil na Pokljuki organiziran seminar za pripadnike SV – tako alpski kot
tekaški, katerega pa se je udeležilo veliko število pripadnikov SV. Po seminarju so vodilni izrazili željo, da
bi se praksa organizacije seminarje nadaljevanja tudi v prihodnje.
Vodstvo ZUTS Slovenije se je 6. marca 2005 na povabilo šole smučanja Intersport Bernik udeležilo
zaključka šol smučanja Slovenije pri ZUTS Slovenije.
Prav tako smo bili dejavni na področju mednarodnega sodelovanja, kajti naše delegacije so se udeležile
sestankov tehnične komisije ISIA – Innsbruck, kongresa IVSS – Oberjoh (poročila sledijo kasneje), prav
tako pa se bo delegacija udeležila – v mesecu aprilu 2005 kongresa IVSI v Lechu
V mesecu marcu 2005 se je nadaljevalo kontinuirano sodelovanje z združenjem učiteljev smučanja v BIH
in Črni Gori – tako, da smo organizirali strokovni seminar.
Prav tako je apeliral na prisotne, da se v prihodnje razmisli o smiselnosti udeležbe naše delegacije na
kongresu INTERSKI v Yong Pyongu – Južna Koreja v mesecu juniju 2005, in o udeležbi naših kadrov na
veleslalomu kadrov na Finskem – Levi december 2005.
V preteklih mesecih smo bili aktivni tudi na medijskem področju, tako s Poletovo šolo smučanja, v
radijskih oddajah Dobro jutro Slovenija, nastopih demonstratorske vrste na Večerovi poroki, veleslalomu
zvezd, tekmah HIT pokala – tri oddaje, nastopu – objavi reportaže v tedniku Žurnal.
V letošnji smučarski sezoni je zaradi premajhnega števila prijav odpadel, tečaj za pridobitev strokovne
usposobljenosti učitelj 3. stopnje alpskega smučanja, tečaja za pridobitev iste stopnje pri deskanju in
telemark smučanju sta v teku ali bosta realiziran v prihodnjih dneh, za tek na smučeh pa priprave na
tečaj še potekajo.
Za tečaj trener Alpskega smučanja že obstaja interes posameznikov, tako, da bo v prihodnje objavljen
prelimenarni razpis za tečaj v mesecu septembru 2005.
Prav tako je datum za posezonski seminar je določen 1- 4. april 2005.
Na informativno poizvedovanje o vsebinah izborov demonstratorskih vrst –
aktivnih članov
demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije povratnih odgovorov ni bilo

Sestanek z sponzorji – člani ZUTS DEMO SKI POOL-a naj bi se organiziral meseca junija 2005 v
Bohinju.
Prav tako se je letos – prvič uvedel (na podlagi predhodnih udeležb na seminarjih) sistem – Gratis Fee
število brezplačnih kotizacij za udeležence ISIA seminarjev članov OO ZUTS Slovenije.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda
članom možnost razprave na poročilo direktorja.
Gospod Uroš Martinšek je povprašal g. Videmška zakaj se je tečaj za pridobitev strokovne
usposobljenosti organiziral me zimskimi počitnicami, ker je bilo zato tudi prijav manj, ter da termin za
izvedbo ni primeren.
V odgovoru je g. Videmšek podal informacijo, da so bile nastanitvene kapacitete in ostali pogoji na voljo
ali primerni v tistem terminu, ter da so lahko člani sekretariata v prihodnje ob sprejemanju teh odločitev
bolj aktivni ob samem sprejetji programa na sekretariatu.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se
poročilo direktorja lahko sprejeme.

A dd. 3
---------Poročilo iz sestanka tehnične komisije ISIA, Insbruck 04.03.2005
Z g.Ivanom Grudnom sva se na povabilo predsedstva ISIA udeležila sestanka v Insbrucku. Glavne teme
so bile:
-

poenotenje kriterijev pri usposabljanju strokovnih kadrov s področja zimskih športov med
nacionalnimi združenji učiteljev, ki so nosilke usposabljanja
s tem v zvezi primerljivost nazivov
sprejemljivost predloga minimalnih standardov usposobljenosti
preverjanje izvajanja programov usposabljanja in preverjanj znanja s strani ISIA
oblikovanje novega sistema izdajanja ISIA nalepk
kontrola izdajanja nalepk ISIA s strani organizacije ISIA

Uvodoma predsednik ISIA Riet Cambel na kratko predstavi dnevni red z glavnimi točkami in cilji
sestanka.
V daljši diskusiji je bilo slišati obilico mnenj in pogledov na situacijo, ki ta trenutek obstaja na področju
usposobljenosti profesionalnih učiteljev, nosilcev licence ISIA po posameznih državah. Predvsem so
predstavniki alpskih držav (Avstrije, Italije, Francije) želeli poudariti, da nivo usposobljenosti učiteljev iz
vzhodnoevropskih držav (Flachlaendern) še vedno ni primerljiv z njihovim, predstavniki slednjih pa so
bili prepričani, da temu ni tako in da izpolnjujejo minimalne standarde usposabljanja.
Dodatno je zadevo zapletel predstavnik Francije, ki je podal informacijo, da se je na sestanku v Parizu
diskutiralo o tem, da je bila ustanovljena nova zveza učiteljev smučanja znotraj EU oz. da so se začeli
pogovori z Brusljem, ki bi definirali določene kriterije, pravila v luči evropskih direktiv. V nadaljni
diskusiji so predstavniki predsedstva ISIA zanikali, da bi znotraj EU obstajala kakršnakoli vzporedna
organizacija, ki bi imela enake ali podobne cilje in naloge kot ISIA. Vsekakor je bilo jasno povedano, da
je ISIA mednarodna organizacija, ki pokriva interese učiteljev smučanja širšega področja kot je
Evropska Unija.
V svoji diskusiji sem želel podariti, da se predsedstvo ISIA oz. določene komisije znotraj ISIA mora začeti
ukvarjati s poenotenjem kriterijev in da je storjen že prvi korak saj smo prejeli zvezek v katerem so
objavljeni nekateri podatki o programih in izvedbi usposabljanj nacionalnih organizacij članic ISIA, ki si

bili pridobljeni na podlagi anket, ki so jih članice izpolnile in poslale na sedež ISIA. To je seveda samo
prvi korak, anketo je potrebno razširiti in na nivoju ISIA izdati nekakšen program usposabljanja po
državah članicah, ki mora zadostovati minimalnemu standardu usposabljanja. V nadaljevanju sem
izpostavil, da je planiranje in izvajanje aktivnosti usposabljanja novih kadrov, permanentnega
usposabljanja in preverjanja znanja v Sloveniji povsem transparentno saj vsako leto pred sezono izdamo
bilten, ki sem ga tudi predstavil, v katerem so vsi podatki o terminih in prijavah na tečaje, izpite,
seminarje, o izobraževalnih vrstah, državni izpitni komisiji, sponzorjih, popustih itd. Ti podatki so
dostopni javnosti tudi preko interneta in načeloma tudi organom ISIA (jezik?!). Predlagam, da na tak ali
podoben način svoje delovanje organizirajo vse članice, ki tega še nimajo. Glede pridobivanja licence ISIA
v Sloveniji poudarim, da imamo izredno stroga merila za pridobitev licence (vsakoletno izpolnjevanje
vseh pogojev) in tudi to da je preko pisarne ZUTS mogoča 100% poimenska sledljivost nosilcev licence
ISIA v vsakem trenutku. Pokažem tudi našo plastificirano kartico ISIA in predlagam podoben sistem tudi
ostalim, kar bi zmanjšalo možnost zlorab.
V sklepnem delu predsednik povzame, da je naloga predsedstva ISIA da iz živahne diskusije izlušči in
oblikuje predloge za:
- poenotenje programov usposabljanja in preverjanja znanja, upoštevajoč minimalni standard
usposabljanja
- oblikovanje nadzornega telesa – komisije, ki bi preverjala izvajanje deklariranih oz. predpisanih
programov usposabljanja in preverjanja znanja
- oblikovanje sistema izdajanja nalepk ISIA in možnosti za onemogočanje zlorab
Kompletna dokumentacija iz sestanka vključno s poročilom iz seminarja o oblikah smučanja in učenja v
Snow parku iz St.Moritza je na razpolago v pisarni ZUTS.
Ob koncu poročila je obveljalo mnenje, da se model podeljevanja ISIA izkaznice pri nas v tem mandatu –
do 2007 obdrži in s načinom dela nadaljuje tudi v prihodnje. Ob tem je bilo poudarjeno, da pa bo
potrebno razmisliti o Euro testu – tekmi v veleslalomu na homologirani progi , ki bi se izvajal v prihodnje
tudi pri nas.
Ob koncu te točke dnevnega reda seje je dr. Milan Žvan – vodja komisije za alpsko smučanje obvestil
prisotne, da potekajo priprave na posezonski seminar za učitelje 3. stopnje alpskega smučanja po
programu, ki so si jih zadali pred sezono in, da so vsebine in datum – od 01. do 03. april 2005, že določene.

Delo na snegu – delavnice;
• napake NE, pomanjkljiva izvedba DA (odpravljanje napak v tehniki smučanja)
• smučanje izven urejenih smučišč,
• s kratkimi smučmi hitreje do znanja ,
• smučanje v formacijah .
Teoretične vsebine
• Učenje smučanja z različnimi didaktičnimi pripomočki – kratke smuči (M. Žvan);
• Smučanje za otroke s posebnimi potrebami (T. Filipčič);
• Mnenje tujih gostov o smučanju v Sloveniji (H.Berčič);
• Smučanje izven urejenih smučišč (S. Burnik);
• Hitreje do zarezne tehnike smučanja – »carving istructor« (A. Robič).

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, in potrdi poročilo sestanka tehnične komisije
ISIA, Insbruck 04.03.2005 in vsebine posezonskega ISIA seminarja.

A dd. 4
---------Poročilo iz kongresa IVSS 3. februar, Oberjoch, 03. februar 2005
Z dr. Blažem Lešnikom sva se v četrtek 3. februarja 2005 udeležila generalne skupščine IVSS (smučanje
v šolah in na univerzah), ki je potekala med kongresom združenja , Oberjochu – Bad Hindelang
(Nemčija) od 31. januarjem in 05. februarjem 2005.
Na pričetki po uvodnem pozdravu predsednika so sledila poročila članic o dejavnosti na področju
delovanja v obdobju med obema kongresoma.
Kot poročevalec je nastopil dr. Blaž Lešnik, kateri je v svojem poročilu izpostavil dobro delovanje naše
organizacije v preteklosti, sedanjosti in cilje za prihodnost. Pri tem je izpostavil dobro sodelovanje na
področju sodelovanja med Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoškimi fakultetami v Mariboru,
Ljubljani in Kopru, ter mednarodno sodelovanje z Smučarskimi zvezami v Bosni in Hercegovini ter Črni
gori.
Po poročilih članic je sledila točka dnevnega reda v kateri sta bili kot polnopravni članici v organizacijo
sprejeti Hrvaška in Črna gora.
Ob koncu je bilo dogovorjeno, da se bo naslednje srečanje – sestanek sklica za mesec oktober 2005
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep in potrdi poročilo s kongresa IVSS 3. februar,
Oberjoch, 03. februar
A dd. 5
---------Pri tej točki dnevnega reda je bilo v uvodu izpostavljeno, da bo potrebno v prihodnje zaradi lažjega
delovanja v prihodnje (predvsem je potekala konstruktivna debata članov okoli 10. člena statuta, ki se
nanaša na sprejem novih članic v ZUTS Slovenije, ter tudi o prenehanju članstva v ZUTS Slovenije).
Nekaj iztočnic za debato o spremembah 10 člena je bilo podano tudi s strani g. Osojnika (osnutek
sprememb je podčrtan)
»pro forma«
redno članstvo
10.člen
OO pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana s sklepom zbora delegatov in s podpisom pristopne
izjave, s katero se zavežejo, da bodo pod enakimi pogoji kot drugi redni člani ter skladno z določili tega
statuta delovali v ZUTS Slovenije.
OO morajo za redno članstvo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. da so registrirane po zakonu o društvih (ur. list rs 60-2789/1995) ali po zakonu o gospodarskih
družbah (ur. list rs 30-1298/1993) in so registrirane za opravljanje smučarske dejavnosti;
2. da združujejo strokovne kadre (učitelje in trenerje) ZUTS Slovenije;
• število strokovno usposobljenih članov (število skupaj ali glede na strokovno usposobljenost)
3. da njihovi statuti niso v nasprotju s statutom ZUTS Slovenije;
4. da imajo poravnane vse zapadle finančne in materialne obveznosti do ZUTS Slovenije;
5. da jih častno razsodišče ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic.
• lokalna zastopanost sk, sd…, ki so že člani ZUTS Slovenije;
• obdobje (moratorij) aktivnosti delovanja novo sprejeta članice ZUTS Slovenije (organiziranje
pred in posezonskih seminarjev, aktivnost v ZUTS Slovenije ….);
• princip združevanja in razdruževanja;
O pridobitvi rednega članstva odloča zbor delegatov na predlog sekretariata.

Po predstavitvi predvsem 10. člena statuta ZUTS Slovenije je predsednik podal predlog v debato, ter po
splošnem mnenju sprejel naslednji sklep.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, da se bo na eni od prihodnjih sej obravnaval
osnutek sprememb Statuta ZUTS Slovenije, za katerega vsebinsko je zadolžen g. Gregor Osojnik, kot
vodja pravne službe ZUTS Slovenije.
A dd. 6
---------Gospod Dušan Videmšek je prisotne obvestil, da se bo v prihajajočem letu - 2006 praznovalo 70 letnico
ustanovitve ZUTS Slovenije.
V ta namen je predstavil okvirni protokol prireditve, iniciativni odbor prireditve , kraj…
V kasnejši konstruktivni debati in izmenjavi mnenj vse prisotnih se je izoblikoval naslednji sklep.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep, da se bo v počastitev 70 letnice ustanovitve
ZUTS Slovenije v prihodnje izdelalo osnutek Pravilnika o podelitvah nagrad ZUTS Slovenije, za kar je
zadolžen predsednik g. Dvoršak, direktor g. Videmšek, vodja pravne službe g. Osojnik in predstavnik
zahodne regije dr. Pišot.

A dd. 7
---------Ob odprtju točke 7. točke dnevnega reda Izbori in nadaljnje delo demonstratorskih vrst – izobraževalnih
vrst sta g. Videmšek in g. Dvoršak obvestila in opozorila prisotne na pomembnost te točke za prihodnost
dela demonstratorskih vrst v okviru ZUTS nasploh, ter de je glavna naloga, katero nam narekuje statut
ZUTS Slovenije in pravilnik demonstratorskih vrst so izbori
Glede na specifičnost posameznih komisij pričakujemo vsebine in programe prilagojene delu komisije.
Apelirala sta na vodje komisij, da nam posredujete:
1.
2.
3.
4.
5.

Kraj in čas izborov;
Vsebine in program izborov;
Udeležence izborov;
Predlagano število kandidatov, kateri naj bi delovali v demonstratorskih vrstah;
Komisijo za posamezne izbore;

Na osnovi izraženih potreb terena in njihovega delovanja vas prosimo, da nam posredujete vaša
razmišljanja in predloge v zvezi s:
1.
2.
3.
4.

Spremembami ali dopolnitvami programov usposabljanja (v kolikor predlogi obstajajo, vas
prosimo, da jih opredelite);
Spremembami ali dopolnitvami v programih delovanja izobraževalnih vrst (demo team);
Dopolnitvami programov smučarskih šol, še zlasti v segmentu dela v posebnih terenskih vadnicah
ali snežnih parkih (snežni žleb, snežni park, prosto smučanje...);
Postaviti razvojni trend seminarjev, oziroma jih zasnovati na osnovi nekega trenda kot rdeče niti,
na katero bi se dodajali vsebinski sklopi.

Na podlagi mnenj in konstruktivne debate vseh prisotnih se je izoblikoval naslednji sklep:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno podpre predlog direktorja in predsednika, ter sprejme sklep,
da naj predloge vodje komisij pošljejo v pisarno ZUTS Slovenije do najkasneje 30. marca

A dd. 8
---------Na pričetku točke dnevnega reda Projekt izobraževalnega centra ZUTS Slovenije - Pohorje je predsednik
predal besedo podpredsedniku ZUTS Slovenije g. Bojanu Geriču, kateri je v pričetku podal mnenje , da
SZS – ZUTS Slovenije potrebuje za potrebe usposabljanja kadrov in raznih priprav demonstratorskih
vrst smučarski poligon za izvedbo in optimalno izpeljavo svojih programov.
V ta namen smo stopili v kontakt s Športnim centrom Pohorje, kot lastnikom nastanitvenih kapacitet na
Pohorju in upravljavcem smučišč (skupaj s SK Branik).
Po temeljiti predstavitvi predloga se je predsednik zahvalil podpredsedniku g. Geriču. ter odprl razpravo
na omenjen predlog.
Na podlagi mnenj se je izoblikoval naslednji sklep:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno podpre predlog, ter sprejme sklep, da se naj omenjena
vsebina razpravlja na izvršilnem odboru SZS na eni izmed naslednjih sej.
A dd. 8
---------1. Vloga g. Vlada Capla za vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev, kljub temu, da ne poseduje
spričevala o strokovni usposobljenosti U3. stopnje;
Obrazložitev:
Gospod Capl mora za vpis v razvid posedovati spričevalo o strokovni usposobljenosti U 3. stopnje
alpskega smučanja. Ker je na podlagi njegovih sicer pisno podkrepljenih dejstev jasno, da je v preteklosti
obiskoval usposabljanja – tečaje za pridobitev znanj na področju smučanja, vendar ni nikjer razvidno, da
je tečaj za pridobitev učitelj 3. stopnje tudi pridobil.
Zato bo moral za vpis oz. pridobitev diplome učitelj 3. stopnje dejstva še podkrepiti dejstva in tvorno
stopiti v kontakt z Inštitutom za Šport v okviru Fakultete za šport in nosilci, udeleženci takratnih
usposabljanj – tečajev.
11. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 21.30 uri.
V Ljubljani, 05. april 2005

Zapisal:
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
sestanka, ki je bil v sredo 23. februarja 2005 ob 18. uri v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Parmova
33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Dušan Videmšek, dr. Darja Ažman, Miran Stanovnik, Boštjan Čač, Tomaž
Pogačar
OPRAVIČENO ODSOTNI: Urban Simčič
Glede na splošno diskusijo o delovanju telemarka v organih ZUTS Slovenije so vsi prisotni enotnega
mnenja, da je potrebno delovanje telemarka dvigniti na višji organizacijski nivo tako v smislu
organiziranja seminarjev, kot tudi tečajev za pridobitev strokovne usposobljenosti.
Vsi diskusanti so si enotni, da je potrebno najprej znotraj telemarka v okviru Smučarske zveze Slovenije
dogovoriti koncept dela in vizijo nadaljnjega delovanja v smislu kvalitete in kasneje tudi kvantitete. Če
želimo doseči želene cilje je potrebno najprej izstopiti iz začaranega kroga v katerem se vrtimo tako
sekretariat ZUTS Slovenije kot tudi usposabljanje na področju telemarka.
V sled tega so bili sprejeti določeni sklepi, kateri obvezujejo predvsem vodilne na področju delovanja
telemark smučanja in sicer:
1.

Predsednik odbora za telemark smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije g. Tomaž Pogačar se
obveže, da bo organiziral sestanek z vsemi akterji, da poenotijo mišljenje in cilje v telemark
smučanju, predvsem na področju usposabljanja.
2. Delovanje komisije za telemark smučanje v okviru ZUTS Slovenije naj v bodoče deluje kot ostale
komisije po ustaljeni metodologiji delovanja, kajti v bodoče ne bo mogoče več »pavšalno«
delovanje mimo dogovorjenih sklepov sprejetih na sejah sekretariata ZUTS Slovenije.
3. Vse nosilce strokovne usposobljenosti učitelj 2. stopnje telemark smučanja se obvesti in
informira, da bo ZUTS Slovenije organiziral tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj
3. stopnje in sicer predvidoma v mesecu marcu 2005. Odgovorne osebe za izvedbo tečaja so za:
• praktično delo: Miran Stamovnik
• teoretično delo: dr. Darja Ažmam
• demonstrator: Boštjan Čač
Vsi nosilci strokovne usposobljenosti morajo poslati svoje naslove , e-mail naslove, dokazati vplačilo
članarine ZUTS Slovenije za tekočo smučarsko sezono.
Razpis tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 3. stopnje se razpisuje iz pisarne ZUTS
Slovenije, katera je zadolžena za razpis in vse ostale administrativne postopke.
Odgovorna s strani telemarka morata do najkasneje petke 25. februarja oz. ponedeljka 28. februarja
2005, podati oz. sporočiti termine, vsebine in ostale podatke za nemoten potek izpeljave oz. razpisa tečaja
za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 3. stopnje telemark smučanja.
Za vse udeležence – kandidate za pridobitev zgoraj omenjene usposobljenosti, kateri se bodo prijavili na
tečaj in ga kasneje uspešno opravili (teoretično in praktično), bo ob koncu sezone razpisan s strani
sekretariata ZUTS Slovenije tudi izbor v demonstratorsko vrsto telemark smučanja oz. za pridobitev
licence za poučevanje na kadrovskih tečajih za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj telemark
smučanja.
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.
V Ljubljani, 25. februarja 2005

Zapisal:
Dušan VIDEMŠEK, prof.

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

