Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
12. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 03. maja 2005 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Matej Vörös, Dušan Videmšek, Gregor Osojnik, Ivan Gruden, Uroš
Martinšek, Bojan Gerič, Boštjan Gašperšič, Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, dr. Darja Ažman, Sandi
Murovec, Matej Kordež
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Primož Grabnar, dr. Milan Žvan, Gorazd Janko, dr. Rado
Pišot

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 11. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Priprava na odprte izbore demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije;
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2004/05;
Predstavitev programov za smučarsko sezono 2005/06;
Poročilo s kongresa IVSI – Lech – dr. Milan Žvan;
Spremembe statuta ZUTS Slovenije – Gregor Osojnik;
Razno;

Pred sprejetjem in potrjevanjem dnevnega reda je predsednik prisotnim članom sekretariata ZUTS
Slovenije predlagal, da se zaradi pomembnosti in smiselnosti 3. točka Priprava na odprte izbore
demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije prenese na 5. točko dnevnega reda.
Člani sekretariata so s tem strinjali tako, da je 3. točka dnevnega reda postala Poročila vodij komisij o
realizaciji programov v sezoni 2004/05 peta pa Predstavitev programov za smučarsko sezono 2005/06 .
Prav tako je bila v vmesnem času med obema sejama sklicana korespondenčna seja zaradi nujnosti
delovanja Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije v kateri ste
soglasno, potrdili gospoda Murovec Sandija, priznanega strokovnjaka na področju smučanja – tako doma
kot v tujini, dobrega poznavalca razmer v naši organizaciji – ZUTS Slovenije;
-

kot novega člana sekretariata ZUTS Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije

-

kot novega vodjo demonstratorskih vrst komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije.

in
Ob tej priliki je gospod predsednik pozdravil ter čestital gospodu Murovcu za imenovanje in se zahval g.
Makucu za preteklo sodelovanje.
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 11. sejo sekretariata in 12. 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 prejšnje seje soglasno sprejme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zapisnik 11. 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 11. in 12. sejo
sekretariata) realizirani.
Ob tej priliki je obvestil člane sekretariata ZUTS, da je finančno stanje ZUTS Slovenije zelo zadovoljivo,
katero je razvidno tudi iz finančnega poročila zadnje seje IO SZS.
Vsi tečaji za pridobitev strokovne usposobljenosti 1. 2. stopnje komisij, ki so bili prijavljeni so realizirani
pri tem pa je poudaril, da je bil letos prvič organiziran tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti U 3
telemark smučanja, nakar so tudi ustvarjeni pogoji za izbor demonstratorske vrste komisije za telemark
smučanje.
Prav tako je obvestil člane, da je bil posezonski seminar za učitelje 3. stopnje alpskega smučanja zaradi
neugodnih snežnih razmer prestavljen iz Bohinja na Roglo, ki se ga je na naše veselje in potrditev dela
udeležilo 250 udeležencev.
Kot predsednik se je ob tej priliki zahval gospodu Makucu, ter poudaril, da je bila prekinitev pogodbe
sporazumna.
Člane sekretariata je obvestil, da je na podlagi sklepa korespondenčne seje gospod Sandi Murovec že
podpisal pogodbo o medsebojnem sodelovanju za dve sezoni.
Ob tem je apeliral na vodje komisij, da pravočasno oddajo vsebinske popravke programov usposabljanja
za njihovo komisijo.
Dne 2. maj 2005 se je v prostorih agencije Alpe Adria odvijal sestanek med vodstvom ZUTS Slovenije in
g. Levovnikom o vsebinskih spremembah programov usposabljanja, kateri imajo osnovo v novo
sprejetem podzakonskem aktu Pravila za usposabljanja amaterskih delavcev v športu.
Prav tako je bilo ob tej priliki poudarjeno, da mora tudi FŠ kandidirati z usklajenimi programi ZUTS
Slovenije, kot nosilcem programov usposabljanja na področju smučanja.
Gospod Videmšek je obvestil, da bo potrebno v prihodnje zaradi kvalitete dela in izvajanja tečajev z OO
ZUTS podpisati pogodbe o izvajanju kadrovskih tečajev za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj 1.
in 2. stopnje, pri kateri bo glavni poudarek na pogojih in tradiciji, katere in OO na tem področju,
kadrovske zahteve (vodja naj bi imel 7. stopnjo izobrazbe športne smeri), materialne pogoje, lastno –
domicilno smučišče…
Prav tako smo bili dejavni na področju mednarodnega sodelovanja, kajti naša delegacija se je 2. in 3.
aprila 2005 udeležila kongresa IVSI – Lech (poročilo sledi kasneje).
Člane sekretariata je obvestil, da se bo 6 in 7. maja v Strunjanu organiziral licenčni posezonski seminar
za trenerje alpskega smučanja, ter 20. in 21. maja v istem kraju licenčni posezonski seminar za trenerje
smučarskih skokov in nordijske kombinacije.
Kot vzpodbudno je poudaril tudi organizacijo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti A/PRO za
trenerje smučarskih skokov, ki se je pričel 6. maja 2005 in da se bo kot lansko leto v mesecu septembru
organiziral tečaj za pridobitev trener alpskega smučanja na enem od avstrijskih ledenikov.
Zbrane je obvestil tudi, da se bodo 7. in 8. maja na Moelltalu odvijali odprti izbori demonstratorskih vrst
komisij za alpsko smučanje, deskanje na snegu in telemark smučanja, ter da so izbori demonstratorske
vrste komisije za tek na smučeh že izvedeni 2. maja 2005 na Pokljuki – o tem bo zbrane izčrpneje obvestil
g. Iztok Kordiš.
Ob zaključku uspešne smučarske sezone je prav vse prisotne povabil na družabno srečanje – piknik
ZUTS DEMO SKI POOL-a, ki bo v hotelu Zlatorog, Bohinj in sicer 03. junija 2005 - petek, s pričetkom
ob 10. 00 uri.
Prav tako je bilo na vse OO ZUTS poslano vabilo za organizacijo za že tradicionalnega teniškega turnirja,
ki je namenjen kadrom ZUTS v mesecu septembru – sobota 03. 09. 2005 (v primeru, da imajo resen
namen organizirati turnir ga lahko s pomočjo ZUTS Slovenije tudi organizirajo) .
Ob koncu svojega poročila je apeliral na vodje komisij, da stopijo v stik z gospodom Boskovičem in
dokončajo DVD »SMUČANJE DANES«.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda
članom možnost razprave na poročilo direktorja.
Gospod Dvoršak je poudaril, da s programi usposabljanja obračamo nek nov list te naše uspešne zgodbe
in pritrdil direktorju, da bo v prihodnje pogodbeno urediti zadeve sna področju usposabljanja.

Nato je gospod Gašperšič Boštjan poudaril ter podal mnenje, da bi bilo v programe usposabljanja vnesti
tudi pogoje in kriterije katere na področju smučanja od nas zahteva komisija ISIA, ter v isti sapi dodal,
da je naša organiziranost na področju dela in izvajanja tečajev nad zahtevami standardov, delovanja in
usposabljanja drugih članic mednarodne zveze ISIA.
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 2004/05.
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA KOMISIJ PRI ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2004/2005
POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA KOMISIJE ZA ALPSKO SMUČANJE PRI ZUTS
SLOVENIJE V SEZONI 2004/2005
Aktivnosti demonstratorske A in B vrste :
1.Priprave:
A)
• 11. oktober 2004 - uvodni sestanek, izobraževalne vsebine (Bohinj)
1 dan
• 4. , 5. in 8. december 2004 – delo na snegu (Krvavec) *
• 1. april 2005 – delo na snegu (Rogla) *

3 dni
3 dni

* predelane vsebine – šole smučanja in uskladitve izvedbe posameznih storitev, učenje tehnike skozi
postavitve, metodika postavljanja, nastopi pred vrsto
B)
• aktivnosti pri snemanju materiala za DVD Smučanje danes
2 dni
2. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja
• predsezonski ISIA seminar, Krvavec, 12. december 2004
• posezonski ISIA seminar, Rogla, 1. do 3. april 2005
3 dni
• permanentno izobraževanje športnih pedagogov,
Rogla, 14. do 16. december 2004
• sodelovanje na posezonskih ISIA seminarjih učiteljev Srbije in Črne Gore,
Kolašin, 18. do 21. marec 2005
• predelava šole smučanja za OO in profesionalne smučarske šole
3. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1. in 2. in 3. stopnje
• 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 (Bohinj)
• posezonski seminar, maj 2005 (Strunjan)
5. Sodelovanje pri treningih tekmovalcev – klubskih in reprezentančnih selekcij
6. Promocijske aktivnosti in sodelovanje na ostalih akcijah
• Novice – test smuči
• "Estrada – veleslalom zvezd"
• HIT-ov veleslalom
• Poletova šola carvinga – Stari vrh
• Zaključek sezone SZS

1 dan

3 dni
4 dni

7. Ocena dela : pred pričetkom glavnega dela sezone nam je uspelo ustrezno pripraviti člane
demonstratorskih vrst. Ocenjujemo, da so kandidati uspešno opravili svoje delo.
Dejavnosti članov A in B vrste tekom sezone so bile raznolike - 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.
V okviru Komisije za alpsko smučanje je pomembno vlogo izvedla tudi Državna izpitna komisija (DIK),
katere člani so bili prisotni skupno na več kot 70-ih izpitih. Vsekakor je potrebno omeniti, da nismo
izvedli tečaja za učitelja 3. stopnje. To prav gotovo ni v prid kontinuitieti izobraževanja učiteljev najvišje
stopnje, zato ocenjujemo, da je v prihodnje potrebno program in način dela prilagoditi tudi manjšemu
številu 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.
Že nekaj zadnjih let opažamo konstantno število udeležencev na obeh akcijah, ki imata za nas vse skupaj
verjetno največjo vrednost in sta tudi najbolj odmevni. Že drugo leto zapored sta bili organizirani po
modelu 1 dan + 3 dni. 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.
Poročilo sestavila:
mag. Vlado Makuc, dr.Milan Žvan
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA TELEMARK SMUČANJE V SEZONI 2004/05
Komisija za telemark smučanje (v nadaljevanju Komisija) je v iztekajoči se sezoni 2004/05 izvedla tele
aktivnosti:
1.

»Medsezonski« seminar: 19. februarja na Krvavcu. Število udeležencev je bilo približno 12 – 14
(natančna evidenca je v tajništvu ZUTS-a). Vodila sva ga Miran Stanovnik in spodaj podpisana – dve
skupini.

2.

Izvedba strokovnega usposabljanja za naziv »Učitelj telemark smučanja 1. stopnje«. Usposabljanje je
organiziralo ZUTS Slovenije, praktični del se je odvijal 10.-14. 1. 2005 na Mariborskem Pohorju,
praktični del izpita je bil 15. 1. 2005, teoretični del tečaja, katerega sklepno dejanje je bil pisni izpit,
pa se je odvijal ob koncu sezone, in sicer v dveh sklopih – 23. in 25. 4. 2005 (razlogi za tako kasno
izpeljavo teorije so v tem, da sem bila za teorijo odgovorna oseba do polovice februarja službeno
odsotna na terenu, za tem nekaj vikendov zadržana iz drugih razlogov, nakar je sledilo intenzivno
obdobje usposabljanja, opisanega v 3. točki, tako da se je našel čas za »mirno« izvedbo teorije šele v
drugi polovici aprila). Vlogo demonstratorja je po dogovoru z vodstvom ZUTS prevzel Boštjan Čač
(U2), saj Miran Stanovnik zaradi poškodbe v tem obdobju še ni mogel smučati.
Usposabljanje je uspešno opravilo vseh 5 udeležencev, od katerih so bili trije z Maribora in že z
licencami s področja alpskega smučanja (Dora Štuhec, Mitja Guzelj in Gregor Družina), zato so na
pisnem teoretičnem izpitu opravljali le tisti del, ki se je tikal specialno telemark smučanja. Dva
udeleženca pa sta prihajala s sosednje Hrvaške.
Na tem mestu kot vodja tečaja in v imenu obeh članov izpitne komisije (Gašperšič, Ažman) prosim
vodstvo (oziroma Sekretariat?) ZUTS Slovenije, da se Dori Štuhec, članici telemark reprezentance A
in že tudi zmagovalki tekem za svetovni pokal, omogoči direktna pridobitev naziva »učitelj telemark
smučanja 2. stopnje«. Za to je izpolnila vse pogoje (opravila dodatno izpitno storitev, ki pritiče temu
nivoju, ter prejela zadosti visoko povprečno oceno 8,1)

3.

Izvedba strokovnega usposabljanja za naziv »Učitelj telemark smučanja 3. stopnje«. Usposabljanje je
organiziralo ZUTS Slovenije. Pričelo se je 11. 3. 2005, končalo pa s praktičnim izpitom 15. 4. 2005.

Zaradi službenih obveznosti vseh udeležencev in tudi demonstratorja Mirana Stanovnika smo
usposabljanje izvajali ob vikendih oziroma podaljšanih vikendih. Izvajali smo ga tako dolgo, da smo
»nabrali« deset dni dela na snegu (en vikend in en dan je delo odpadlo in bilo torej prestavljeno
zaradi nevzdržnih vremenskih razmer). Teoretični del smo izvajali ves čas vmes, manjši del na mestu
samem (na Krvavcu) oziroma popoldan / zvečer po praktičnem delu na snegu, ostali, večji del pa v
več sklopih med tednom na Fakulteti za šport v Ljubljani. Zaključili smo ga s pisnim izpitom dne 14.
4. 2005.
Usposabljanje je uspešno opravilo vseh 5 udeležencev. S tem smo ustvarili širšo bazo potencialnih
demonstratorjev, kar je pomemben »mejnik« v razvoju slovenskega usposabljanja strokovnih
delavcev na področju telemark smučanja in obenem po dolgih letih izpolnjen osnovni pogoj za bodočo
normalizacijo dela v okviru ZUTS Slovenije (v minulih letih, vključno še tudi letos, sva morala
namreč zaradi nenehnih poškodb edinega demonstratorja Mirana Stanovnika praktični del
usposabljanj voditi »nadomestna demonstratorja« zgolj z nazivom »U2«, sprva Darja Ažman, nato
tudi Boštjan Čač).
Glede »uokvirjenja« dela v formalne zahteve smo dodatno smo veseli še zato, ker je Telemark klub Kranj
v letu 2004 končno postal t.i. osnovna organizacija ZUTS Slovenije in bo predvidoma organiziral večino
usposabljanj 1. in 2. stopnje.
Za konec le še osebno mnenje glede sedanjega izpitnega režima. Sodeč po letošnjih izkušnjah s
praktičnega dela izpita pri U1 menim, da je ocenjevanje znanja s povprečno oceno manj natančno in
manj primerno kot ocenjevanje znanja za vsak element posebej, ker po sedanjih merilih znanje kandidata
pri denimo eni storitvi lahko nekoliko šepa (seveda na račun nekoliko boljšega znanja pri neki drugi
storitvi). Ko pa se taisti človek pojavi na terenu, pa mora kot učitelj z nekim strokovnim nazivom biti
sposoben pokazati prav vse elemente njegovemu »statusu« primerno. Kako torej to zajamčiti?
Predlagam revizijo starega načina ocenjevanja.
Vodja Komisije za telemark smučanje,
dr. Darja Ažman
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH V SEZONI 2004/05
1.
2.

Priprave izobraževalno demonstratorske vrste na začetku sezone 4. in 5. 12.2004 – Pokljuka
Predsezonski seminar za vse strokovne kadre – učitelje in trenerje:
• 11.12.(Pokljuka 24 udeležencev),
• 27.12. (CŠOD – Planica, 51 udeležencev),
• Slovenska vojska 19.2.05 (Rudno Polje, 10 udeležencev)
3. Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh – 5.11.05 FŠ (Matej Tušak, Vedran Hadžič)
4. Organizacija tečajev za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smučeh:
• učitelj I : 7. – 9.1. 2004 Pokljuka, 1.-3.4. 2005 Pokljuka
• učitelj II : 7. – 9. in 14. – 16.1. 2005 Pokljuka, 1.-3.4. in 7.-10.4.2005 Pokljuka
5. Sodelovanje s FŠ pri poučevanju študentov 2. in 3. letnika:
• 3.-7.1., 10.-15.1., 17.-21.1., 24.-28.1., 31.1.-5.2., 7.-12.2. 2005, cca 350 tečajnikov,
• praktičen del izpita je za U1 – opravilo 75 in za U2 37 študentov.
6. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi začetnih in nadaljevalnih tečajev na vseh ravneh:
• Pokljuka 17.-19.12.04 (54 udel), Planica (Polet) 29.1. (42 udel) in 26.2.05 (54 udel),
7. Sodelovanje pri zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole:
• 10.-14.1.05 Tamar (23 udel), 24.-28.1.04 Pokljuka (25 udel), 9.3.05 Golte (22 udel)
8. Snemanje video kaset: Šola teka na smučeh in biatlona ter Imitacijske vaje in hoja in rolanje s
palicami - DVD 29.11.04 in 15.1.05
9. Dnevi teka na smučeh v tekaških centrih: Bonovec 5.3.05 (52 udel).
10. Sodelovanje na posezonskem seminarju učiteljev Srbije in Črne gore, Kolašin, 18. do 21. marec (cca
25 udeležencev)
11. Fotografiranje za Alpino – čevlji in smuči za sezono 2005/2006 – 4.4. 2005
12. Izbori demo vrste, Pokljuka, 2.5.05
Za minulo sezono je značilno povečanje zanimanja za vse vrste tečajev, tako kadrovskih kot tudi
komercialnih, ki bi jih ob primernih snežnih pogojih v dolini lahko izvedli še več. Povečala se je tudi

udeležba na predsezonskih seminarjih. Skupno število tečajnikov v eno ali večdnevnih tečajih je tako
preseglo število 750, kar je vsekakor lep uspeh, še posebej zato, ker so bili udeleženci po rezultatih anket z
izvedbo tečajev večinoma zelo zadovoljni. Potrebno je omeniti tudi večjo udeležbo trenerjev in bivših
tekmovalcev na kadrovskih tečajih.
Od načrtovanih akcij nam ni uspelo izvesti državnega prvenstva strokovnih kadrov, zaradi premajhnega
števila prijav pa tudi ne tečaja za pridobitev naziva Učitelj III, ki ga planiramo takoj na začetku naslednje
sezone. Prav tako moramo še pred začetkom nove sezone do konca montirati posneto gradivo za DVD.
V splošnem pa lahko delo v sezoni 2004/05 ocenimo za zelo uspešno.
Komisija za tek na smučeh:
Iztok Kordiš
POROĆILO O DELU KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU V SEZONI 2004/2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v mesecu novembru smo izpeljali priprave – 3 dni na Dachsteinu ( Avstrija )
pričeli smo s snemanjem gradiva za DVD.
v jesenskih mesecih bodo sledile priprave na enem od Avstrijskih ledenikov.
v mesecu decembru smo začeli s programi strokovnega usposabljanja, tako so sledili predsezonski
seminarji, tečaji usposabljanja .
sledili so predsezonski seminarji za članice Šole smučanja Slovenije.
nadaljevali smo vsakoletno sodelovanje z FŠ- usmerjevalci smučanja .
v letošnji sezoni smo začeli smo z širitvijo programov in kot smo pričakovali smo naleteli na
pozitiven odziv.
sredi sezone smo nadaljevali s snemanjem gradiva za DVD.
izvedli smo seminar prostega sloga.
nadaljevali z mednarodnim sodelovanjem ( Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Italija ).
V sodelovanju s pisarno ZUTS smo organizirali tečaj usposabljanja za pridobitev naziva učitelj
deskanja na snegu 3. stopnje ( udeležilo se ga je 9 kandidatov ).
V letošnji sezoni smo usposobili 136 tečajnikov različnih stopenj.
v mesecu maju bomo izvedli interne izbore.
sledil bo seminar in druženje v Mariboru.
vodja komisije za deskanje na snegu pri ZUTS
Matej Voros

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA NORDIJSKE DISCIPLINE ( SMUČARSKI SKOKI IN NK ) V
SEZONI 2004/05
•
•
•
•

Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK
Dodelava učnega gradiva za izvedbo tečaja za šolanje trenerjev za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo A/PRO
Izvedbo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo »A/PRO«
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK

POROČILO O DELOVANJU NACIONALNE ŠOLE SMUČANJA SLOVENIJE
Sezona, 2004/05, ki je za nami, je bila za Članice nacionalne Šole smučanja dokaj razgibana.
Vodje šol smo se skozi sezono srečali na dveh sestankih in prediskutirali perečo problematiko.Največ smo
se zadržali pri možnosti zavarovanja odgovornosti Šol smučanja. Poskušali smo tudi z osvežitvijo
pravilnika Šol smučanja za sprejem novih članic.
1.sprejem novih članic

V pretekli sezoni so popolno dokumentacijo za sprejem v članstvo oddali dve šoli in sicer:
• RU – FI Vogel
• DR 7 Rimski vrelec
2. licenčni seminarji in plačilo članarine
• V celoti so obveznosti izvedle naslednje šole:
• ŠS Intersport –Bernik
• ŠS Bohinj – Luka do.o.
• ŠS Rogla
• ŠS Roški medvedi
• ŠS Nič lažjega
• ŠS Pohorje
• ŠS Alpin sport
• ŠS Koren sport
• ŠS RU-FI
• ŠS DR 7
Poročila o opravljenem licenčnem seminarju pa niso dostavile naslednje šole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASK Kranjska gora
Beli zajec Golte
ŠS Capris Koper
ŠS Stemax
ŠS Safari company
ŠS Gads
ŠS Soča rafting

3. Zaključno srečanje
V letošnji sezoni smo zaključno srečanje, kot obveznost šol za potrditev licence za naslednjo sezono
opravili 6.3.2005 v Kranjski gori, v organizaciji Šole smučanja Intersport Bernik. Prireditev je bila dobro
organizirana in tudi medijsko pokrita, tako da bomo z tem srečanjem nadaljevali, vsako sezono na
drugem smučišču.
Aktivnih nastopov so je udeležilo 14 Šol smučanja,kar je daleč največ doslej.
Srečanja pa se niso udeležili: ŠS Beli zajec Golte, ŠS ASK Kranjska gora, ŠS Gads in ŠS Safari company.
Šola smučanja Slovenije
Uroš Martinšek
Statistika tečajev usposabljanja:
ALPSKO SMUČANJE
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH
DESKANJE NA SNEGU
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH
SMUČARSKI TEK
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO

UČ I.

UČ II.

UČ III.

TRENER

∑

34

23

0

58

471

190

0

673

430

176

0

618

UČ I.

UČ II.

UČ III.

14

6

1

21

108

21

9

138

99

19

9

127

UČ I.

UČ II.

UČ III.

3

2

0

21

9

30

21

9

30

5

USPOSOBLJENIH
SMUČARSKI SKOKI
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH
TELEMARK SMUČANJE
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH

TRENER A/PRO

SKUPAJ

1

1

18

18

Tečaj še poteka

Tečaj še poteka

UČ II.

UČ III.

1

1

2

5

5

10

5

5

10

OPAŽANJA IN PREDLOGI IZVEDBE KADROVSKIH TEČAJEV IN IZPITOV PRI ZUTS
SLOVENIJE ZA SEZONO 2005/06
Glavne pomanjkljivosti in predlogi za izboljšanje kvalitete vodenja kadrovskih tečajev ter organizacije
izpitov v prihodnosti:
1. PRIJAVA KADROVSKEGA TEČAJA:
Napovedana novost o obveznem plačilu akontacije (40.000 SIT) ob prijavi kadrovskih tečajev, je (kljub
kasnejši ne-uresničitvi) vnesla nekoliko več reda glede točnosti prijav kadrovskih tečajev, končno pa smo
uspeli doseči, da so bile prijave kadrovskih tečajev glede na stopnjo (U1, U2) ločene ne glede na število
prijavljenih kandidatov.
Naknadno prijavljenih tečajev je bilo torej le nekaj, v primerjavi z prejšnjimi leti pa je bilo predvsem
veliko manj odpovedanih oziroma nerealiziranih kadrovskih tečajev.
2. DNEVNIKI DELA:
V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo po pogovorih s člani DIK opaznih manj napak! Dnevniki so bili
izpolnjeni pregledno z vsemi potrebnimi podatki o udeležencih šolanja in o šolanju samem.
Ne glede na velik premik naprej, bo evidenca kandidatov na kadrovskih tečajih še vedno vzporedna z
vnosom podatkov v ŠPAK.
Za vnos podatkov v ŠPAK je poskrbljeno bodisi s strani vodij kadrovskih tečajev oziroma pisarne ZUTS.
Kar nekaj problemov pa je z oddajo vse potrebne dokumentacije v pisarno ZUTS. Vodja tečaja mora
izpolnjen dnevnik dala (s kompletno dokumentacijo) čimprej po končanem tečaju dostaviti v pisarno
ZUTS.
3. ORGANIZACIJA IN POTEK IZPITOV:
Opravljanje praktičnega dela izpita NE BO več organiziran kot zaključek kadrovskega tečaja. V pretekli
pa tudi prejšnjih sezonah je bilo veliko problemov zaradi prestavljanja izvedbe napovedanih kadrovskih
tečajev. Četudi so bili v ozadju tega objektivni razlogi, je bil zaradi tega avtomatično spremenjen tudi
termin izvedbe praktičnega dela izpita. Posledično je prihajalo do »rušenja« sistema organiziranosti
članov DIK, ki po prijavi kadrovskih tečajev pred začetkom sezone dobijo v roke natančen razpored
izpitov.
Izpitni termini bodo vnaprej razpisani in sicer vse vikende po novem letu!!! To pomeni, da bo ob prijavi
kadrovskega tečaja vodja tečaja moral v pisarni ZUTS rezervirati tudi razpoložljiv termin izvedbe
praktičnega dela izpita. Izpiti bodo razpisani vse vikende začenši z prvim vikendom po Novem letu na
najmanj treh lokacijah v Sloveniji. Trinajst vikendov (od Novega leta do sredine aprila), torej 26 izpitnih
dni na treh lokacijah, skupaj več kot zadovolji (glede na prejšnja leta) število realiziranih kadrovskih
tečajev (skupaj 78 izpitov).
Uvedena je bila nova metodologija ocenjevanja, ki od ocenjevalcev zahteva nekoliko več dela, na drugi
strani pa je ta prinesla več neodvisnosti med ocenjevalci in še veliko prednosti (primerjave št. doseženih
točk, bolj celostno oceno posameznika, preprečevanje enostranske vadbe…itd.)

Kljub dejstvu, da je med ocenjevalci in kandidati malo ali celo nič kontaktov, se bomo tudi v prihodnje
poskušali držati tega, da ocenjevalci ne bodo ocenjevali na kadrovskih tečajih Osnovne organizacije
ZUTS iz katere izhajajo.
Praktični del izpita bo potekal enako kot v lanski sezoni.
Dopoldanski del; od 10.00 do 12.00 ure:
OCENJEVANJE IZPITNIH STORITEV
Popoldanski del; od 12.30 do 14.00 ure:
OCENJEVANJE NASTOPOV PRED VRSTO
Glede na pogoje članstva v DIK ter obveznosti ocenjevalcev, ki so pomemben člen izvedbe izpita bodo
stroški izpita večji! Predlagani (neto) strošek na člana je 40.000 SIT. Obrazložitev:
član DIK je le ključni del realizacije kadrovskega izpita,
gre za delo med vikendi,
15.000 SIT od navedenega zneska (40.000 SIT) gre v skupni fond, ki bo namenjen plačevanju priprav in
nakupu opreme (obleke…),
preostalih 25.000 SIT od navedenega zneska (40.000 SIT) predstavlja plačilo za opravljeno delo ter ostale
stroške ocenjevalca…itd. (definirati je potrebno finančno konstrukcijo ter način izplačevanja!).
Ob koncu sezone bo moral vsak član DIK podati poročilo o svojih opažanjih ter realiziranih izpitih.
Pogoji članstva v DIK-u ostajajo enaki, individualni pogovori z ocenjevalci pa bodo dali odgovore na
članstvo v DIK v prihajajoči sezoni.
4. ORGANIZACIJA IN POTEK POPRAVNIH IZPITOV:
Popravni izpiti bodo potekali enako kot doslej! Tudi na popravnih izpitih se je obnesla nova metodologija
ocenjevanja.
Prijavnice za popravne izpite bodo dopolnjene z:
imeni članov izpiten komisije na prvem izpitu in
črta se 3. možnost opravljanja popravnega izpita, ker pravilnik predpisuje le dve dodatni možnosti
opravljanja popravnih izpitov.
5. IZPITNI (OCENJEVALNI) LISTI:
Vodja tečaja skupaj z ostalo dokumentacijo v pisarno ZUTS odda tudi izpitne liste. V preteklosti je bila to
naloga ocenjevalcev, a je to tako na terenu kot v pisarni ZUTS predstavljalo le zmedo.
6. PREDAVANJA TEORETIČNIH VSEBIN:
V kvaliteti teoretičnih predavanj in izvedbi izpitov so bile med predavatelji precejšnje razlike. Le redki so
kadrovski tečaji (če sploh so???), ki so realizirali vsa predavanja teoretičnih vsebin. Teoretično znanje
kandidatov se najlepše pokaže že pri nastopih pred vrsto.
Pojavljali so se tudi problemi zagotavljanja in uporabe za proces nujnih pripomočkov, kot je »video
recorder«, kamera, grafoskop…
Pri izvedbi predavanj je pogosto prihajalo tudi do prostorskih problemov (predavalnica).
PREDLOGI:
V prihodnosti bi bilo posredovanje teoretičnih vsebin dobro prenesti na Fakulteto za šport (ali kam
drugam?), kjer bi predavanja potekala v primerno veliki in opremljeni predavalnici. Ker na tečajih ne bi
bilo predavanj, bi tako ostajalo več časa in energije za videoanalize.
Na Fakulteti za šport (ali kje drugje?) bi predavanja vodili najboljši predavatelji določenih področij.
Izvedba predavanj na Fakulteti za šport (ali na drugem ustreznem mestu?) bi potekala resneje, predvsem
pa bi vsebine vsem kandidatom bile posredovane enako.
Glede na število kandidatov bi bilo potrebno dodelati logistiko izvedbe predavanj za posamezne programe
(U1, U2 in U3).
Ne glede na kraj poteka predavanj bi bilo na osnovi ustrezno izpolnjenih dnevnikov dela ob koncu sezone
potrebno narediti natančno analizo o predavateljih in predavanih vsebinah.

7. PREVERJANJE TEORETIČNEGA ZNANJA:
V izvedbi in nadzorovanju izpitov so bile precejšnje razlike, poraja pa se tudi vprašanje objektivnosti
ocenjevanja teoretičnega znanja kandidatov.
Preverjanje teoretičnega znanja je na marsikaterem tečaju mejilo na neresnost – slednje potrjujejo tudi
nastopi pred vrsto!
PREDLOGI:
Preverjanje teoretičnega znanja bi bilo potrebno prenesti na Fakulteto za šport. To bi prispevalo prvič; k
kvalitetnejšim predavanjem (na tečajih - v kolikor predavanja ne bi bila prenesena na Fakulteto za šport)
ter posledično k boljšemu znanju kandidatov, in drugič; k resnejšemu odnosu do preverjanja teoretičnega
znanja.
Izpiti na Fakulteti za šport (ali na drugem ustreznem mestu?) bi bili lahko organizirani (en dan) v
januarju, februarju, marcu in aprilu (skupaj torej 4 termini), meseca maja pa bi po potrebi bil lahko
razpisan en dan samo za popravne izpite. Kandidati bodo k opravljanju teoretičnega dela izpita (v prvem
razpisanem roku!!!) pristopili po opravljenem praktičnem delu izpita. Natančnejše termine izpitov se
lahko določi kasneje.
Prvi izpitni rok bi bil vključen v ceno (kotizacijo) tečaja, medtem ko bi vsak ponovni rok kandidat lahko
opravljal na osnovi predhodne prijave ter plačila položnice (pisarna ZUTS).
Izpitne pole bi bile glede na program (UI., UII…) pripravljene za vsak izpitni termin posebej.
Preverjanje teoretičnega znanja bi bilo pisno, potekalo pa bi vzporedno za kandidate za UI. in UII.
Za udeležence kadrovskega tečaja UIII. bi bili izpiti organizirani v posebnih terminih.
8. POMEN VPRAŠALNIKOV:
Potrdila se je smiselnost uveljavitve vprašalnikov ob koncu izvedbe vsakega kadrovskega tečaja.
Vprašalnik ima poleg neposrednega ocenjevanja tudi motivacijski pomen za demonstratorje ter ostale, ki
so vključeni v delo na kadrovskih tečajih.
Na osnovi rezultatov vprašalnika sproti dobivamo pomembne informacije o kvaliteti dela na tečajih (pri
večini demonstratorjev se je to pokazalo v pozitivnem, pri nekaterih pa tudi v negativnem smislu!!!).
Izvajanje izpolnejvanja anketnih vprašalnikov po sledeči logistiki:
o med usklajevanjem izpitnih ocen članov DIK-a vodja tečaja razmnožene vprašalnike razdeli med
kandidate (dobro je vodjo tečaja opozoriti na večje število pisal!!!),
o kandidati imajo za izpolnjevanje vprašalnika cca. pol ure časa,
o pred objavo rezultatov član DIK-a pobere vprašalnike (število izpolnjenih vprašalnikov se mora
ujemati s številom kandidatov). Ocenjevalca »še na mestu dogodka« pregledata in naredita
kratko analizo izpolnjenih vprašalnikov. V kolikor so ocene kandidatov dobre, se vprašalnike
vrne vodji tečaja, ki jih lahko obdrži. Vprašalnike, ki so kritični in tečaj ocenjujejo slabo, pa naj
predsednik komisije dostavi v pisarno ZUTS.
Pripravil: dr. Blaž LEŠNIK, vodja DIK
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi poročil s strani vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono 2004/05,
je podal predsednik na glasovanje naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme poročila vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono
2004/05.
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 2005/06.
PROGRAMI DELA KOMISIJ PRI ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2005/2006
PROGRAM DELA KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU V SEZONI 2005/2006
•
•
•
•

V mesecu maju bomo organizirali posezonski seminar v Mariboru.
v mesecu juliju bomo nadaljevali s pripravo programa prostega sloga- na enem od ledenikov v
Evropi – ustanovljena je bila razvojna ekipa za prosti slog.
V mesecu juliju in avgustu bomo trenerski program
dokončali besedila za DVD.

•
•
•
•
•
•
•
•

v jesenskih mesecih bodo sledile priprave na enem od Avstrijskih ledenikov.
v mesecu decembru bomo pričeli s programi strokovnega uposabljanja, tako bodo sledili
predsezonski seminarji, tečaji usposabljanja .
sledili bodo predsezonski seminarji za članice Šole smučanja Slovenije.
nadaljevali sbomo vsakoletnno sodelovanje z FŠ- usmerjevalci smučanja .
v prihajajoči sezoni bomo več dni podredili uskaljenosti demonstratorske vrste.
Pripravljamo 2- dnevne tečaje prostega sloga in organizirane tečaje, vodenja izven urejenih
smučišč.
nadaljevali bomo z mednarodnim sodelovanjem ( Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Italija ....).
sledilo bo državno prvenstvo kadrov.
vodja komisije za deskanje na snegu pri ZUTS
Matej Voros

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TELEMARK SMUČANJE ZA SEZONO 2005/06
Temeljni cilj je širitev, popularizacija telemark smučanja. Tega seveda ne bomo zmogli izvesti sami, kot
Komisija s svojimi demonstratorji, marveč s pomočjo širše baze aktivnih učiteljev. Računamo tudi na
dobro sodelovanje s Telemark klubom Kranj, v okviru katerega se načrtuje promocijska skupina, katere
osnovni namen je izvajanje t.i. telemark promocijskih taborov (možnost izposoje telemark opreme ob
hkratnem »know-how-u«, torej prisotnosti učitelja).
Najpomembnejše naloge same Komisije pa vidim takole:
1. Izvedba kakovostnega predsezonskega in posezonskega seminarja.
2. Realizacija vsaj enega ali dveh tečajev za naziv U1.
3. Morebitna izvedbe tečaja U2 (le, če bo zadosti kandidatov).
4. Veseli bomo vnovičnega vabila k predstavitvi našega sloga smučanja kandidatom za naziv U3
alpskega smučanja.
5. Z elektronskim dopisom ob začetku sezone 05/06 zanimirati osnovne organizacije k organizaciji
krajših (enodnevnih, dvodnevnih?) tečajev telemark smučanja za vse tiste člane ali njih znance, ki
bi se radi seznanili s tem slogom smučanja. Imamo kar nekaj učiteljev, ki so sposobni voditi
tovrstne tečaje.
6. Izvesti več promocije med vsemi študenti Fakultete za šport (in ne samo že ustaljenega dneva
učenja zgolj za študente na smeri Športna rekreacija).
Vodja Komisije za telemark smučanje,
dr. Darja Ažman
PROGRAM DELA KOMISIJE ZA NORDIJSKE DISCIPLINE (SMUČARSKI SKOKI IN NK) V
SEZONI 2005/06
•
•
•

Izvedba predsezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (oktober 2005)
Izvedbo tečaja za pridobitev strokovne usposobljenosti trener za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo »C in D« (april 2006)
Izvedba posezonskega seminarja za trenerje smučarskih skokov in NK (maj 2006)
Komisija za izobraževanje

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PROSTI SLOG V SEZONI 2005/2006
•
•
•
•
•
•
•
•

dodelava učnega programa za izvedbo izobraževalnih tečajev 1. in 2. stopnje september 2005
predsezonski seminar november 2005 Kaprun
priprave promo vrste november 2005 Kaprun
izvedba izbraževalnega tečaja 1. in 2. februar-marec 2006
izvedba tečaja za šolanje trenerjev smučanja prostega sloga marec 2006
tekma kadrov marec 2006
posezonski seminar april 2006
promocija

•
•
•

sodelovanje in pomoč pri organizaciji tekmovalnih prireditev in »sessionov« (voda - maj 2005,
junij 2005, september 2005, sneg – december 2006, februar 2006, marec 2006)
pomoč smučiščem pri postavitvi in organizaciji fun parkov
izvedba izborov

vodja komisije za prosti slog
Primož Grabnar
PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH V SEZONI 2005/2006
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tri dnevne priprave izobraževalno demonstratorske vrste na začetku sezone – 18. – 20.11 ali –
11.12.2005
Predsezonski seminar za vse strokovne kadre – učitelje in trenerje: 20.11. ali 4.12.
Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh – 21.10.
Organizacija tečajev za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smučeh:
• učitelj I : 16. – 18.december 2005, 6. – 8. januar 2006, 17. – 19. februar 2006
• učitelj II : 6. – 8. in 13. – 15. januar 2006
• učitelj III: 25. – 27.november, 9. – 11. in 16. – 18. december 2005
Organizacija in izvedba tečajev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev športne vzgoje in
vzgojiteljev v sodelovanju s Fakulteto za šport 6. – 8.12 in z Agencijo za šport – 19. – 22. januar
2006
Sodelovanje s FŠ pri poučevanju študentov 2. in 3. letnika :januar – marec 2006
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 2006.
Sodelovanje s klubi in mladinsko selekcijo
Sodelovanje pri zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole
Dokončanje DVD Šola teka na smučeh
Brošura: popis urejenih tekaških prog v Sloveniji
2 dnevni seminar za kadre za vodenje planinskih pohodov: marec 2006.
Državno prvenstvo strokovnih kadrov v obeh tehnikah teka : 4. februar 2006 ali 4.3.2006
Dnevi teka na smučeh v tekaških centrih– termini glede na snežne razmere.
Komisija za tek na smučeh:
Iztok Kordiš

V splošni debati, ki je sledila predstavitvi programov s strani vodij komisij ZUTS Slovenije za sezono
2005/06, je podal predsednik na glasovanje in sprejetje naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme programe komisij ZUTS Slovenije za sezono
2005/06.
A dd. 5
---------Pri tej točki dnevnega reda je gospod predsednik podal besedo vodjem komisij, ki so bili prisotni na seji.
Komisija za tek na smučeh
Vodja komisije za tek na smučeh je članom sekretariata predstavil način in vse kar je organizacijsko
povezano z odprtimi izbori.
Odprti izbori demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh v okviru ZUTS Slovenije, se bodo odvijali
02. maja 2005 na Rudnem polju – Pokljuka.
Članom sekretariata je predstavil tudi način po katerem se bo izbralo člane demonstratroske vrste in
sicer:
DEMONSTRATOR (uspeh na izborih)
ponder:100%
OBVLADANJE TEHNIKE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 35%
- OCENE ELEMENTOV TEHNIKE SMUČANJA_ _ _ _ _ _ 100%
NASTOP PRED VRSTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 20 %
TEORETIČNO ZNANJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 20 %
- SPLOŠNO POZNAVANJE SMUČANJA

- POZNAVANJE POSAMEZNIH SKLOPOV TEOR. VSEBIN
IZKUŠNJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ponder: 10%
- REFERENCE S PODROČJA SMUČANJA
- URADNA PRIPOROČILA
OCENA VODJE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 15%

Praktični del izborov bo obsegal tri korake klasične tehnike (soročni odriv, dvotaktni diagonalni korak,
korak s soročnim odrivom), tri korake drsalne tehnike (enojni drsalni korak, dvojni drsalni korak,
nesimetrični drsalni korak) in nastop pred vrsto. Vsak kandidat bo predstavil en element tehnike teka, ki
ga bomo določili z žrebom.
Po praktičnem delu bo še razgovor z vsakim kandidatom, kjer se bo ocenilo teoretično znanje ter interese
posameznika za delo.
Komisija za alpsko smučanje
V odsotnosti vodje komisije za alpsko smučanje je način in vse kar je organizacijsko povezano z izbori je
način poteka izborov in dela v prihodnje pojasnil g. Sandi Murovec.
Odprti izbori demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje v okviru ZUTS Slovenije, se bodo
odvijali 07. in 08. maja 2005 na avstrijskem ledeniku Moelltal
Glede na dogovor med vodstvom ZUTS Slovenije o novem načinu izbiranja Izobraževalne skupine je g.
Murovec predlagal naslednje:
Izbori potekajo dva dni:
dan 1.
o Elementi vrhunskega smučanja
o Koordinacija v novih pojavnih oblikah
dan 2.
o Tekmovalno smučanje
Izbori potekajo pod vodstvom naslednjih ocenjevalcev:
• Boštjan Gašperšič
• Milan Žvan
• Blaž Lešnik
• Ali Kuzmin
• Sandi Murovec
dodatni opisni ocenjevalci:
• Tilen Trdan
• Miha Verdnik
• Miha Gmajnar
Ker na snegu iščem le osnovne kvalitete posameznika, potrebujem zgolj povprečne ocene storitev za
vsakega posebej, brez t.i. ponderjev.
Teoretičen del ni potreben. Staro je predelano na tisoč načinov, novega pa še nihče od kandidatov ne
pozna.
Naknadno bom opravil osebne pogovore z vsemi potencialnimi kandidati, kar bo pomemben del končne
ocene in precene o izpolnjevanju želenih kvalitet posameznika.
Sestavo Izobraževalne skupine predlaga Vodja Izobraževalne skupine in vodstvo Demo Teama, potrdi
Sekretariat ZUTS Slovenije, najkasneje do 01. 09. 2005 v tekočem letu.
Izbori bodo v prihodnje potekali vsako leto, vendar le za nove kandidate. Za vse aktualne člane
izobraževalne skupine pa bodo izbori potekali preko vsake in celotne sezone, saj bo prav kvaliteta
njihovega celoletnega smučanja in opravljenega dela predstavljala edini in glavni kriterij.

Člani Izobraževalne skupine so odgovorni vodji Izobraževalne skupine neposredno, v sled odgovornosti,
ki jo vodja nosi, razen obsega pogodbenih obveznosti, ki so predmet pogodbe med ZUTS in posameznim
članom Izobraževalne skupine.

Komisija za deskanje na snegu
Vodja komisije za deskanje na snegu je članom sekretariata predstavil način in vse kar je organizacijsko
povezano z odprtimi izbori.
Odprti izbori demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh v okviru ZUTS Slovenije, se bodo odvijali
07. in 08. maja 2005 na avstrijskem ledeniku Moelltal
Članom sekretariata je predstavil tudi način po katerem se bo izbralo člane demonstratroske vrste in
sicer:
V demonstratorsko vrsto bo sprejetih do 10 “A” demonstratorjev in do 5 demonstratorjev pripravnikov.
K izborom lahko pristopi vsak, ki:
ima naziv Učitelj deskanja na snegu 3. stopnje,
je opravil predsezonski seminar v letošnji sezoni,
je državljan Republike Slovenije,
ima plačano članarino ZUTS Slovenije za sezono 2004/05.
Program izborov:
1.del: izpitni elementi (50% celotne ocene)
• bočno drsenje z nenadnim zaustavljanjem
• poševno drsenje z obrati za 180 stopinj med drsenjem
• osnovni zavoj
• osnovni zavoj z nastavitvijo robnika regular in switch
• karving
• karving s skoki za 180 stopinj
• fun box
• skok 180 BS
• skok 180 FS
• skok 360 (izvede se dva od treh navedenih skokov)
2. del: celostna ocena kandidata (50% celotne ocene)
• življenjepis (s poudarkom na izkušnjah kot učitelj deskanja na snegu)
• seminarska naloga
• razpoložljivost za delo
• razgovor s kandidatom
Program izborov v obeh dnevih se bo prilagajal vremenskim okoliščinam.
Seminarske naloge kandidati oddajo v pisni obliki na začetku prvega dne.
Kandidati lahko izbirajo med naslednjimi naslovi seminarskih nalog:
•
•
•
•
•
•

Učenje otrok: poudarki in razlike glede na starost, velikost skupine in nivo znanja
Učenje deskanja skozi igro: od ogrevanja do uspešnega zaključka (primeri iger in zabavnih
dejavnosti v procesu poučevanja)
Tržna naravnanost demo vrste: predstavitev možnosti za izvedbo novih projektov
Struktura video analize na kadrovskem tečaju: kdaj, kako pogosto in na kakšen način
Delo demonstratorja: podobnosti in razlike med poučevanjem na kadrovskih in običajnih tečajih
Organizacija stacionarnega tečaja: predavanja, dodatne aktivnosti in animacija po delu na snegu

Komisija za telemark smučanje

Vodja komisije za telemark smučanje je članom sekretariata predstavil način in vse kar je organizacijsko
povezano z odprtimi izbori.
Odprti izbori demonstratorske vrste komisije za telemark smučanje v okviru ZUTS Slovenije, se bodo
odvijali 08. maja 2005 na avstrijskem ledeniku Moelltal

Članom sekretariata je predstavil tudi način po katerem se bo izbralo člane demonstratroske vrste in
sicer:
sklopi vsebin selekcioniranja kandidatov za člane demonstratorske vrste komisije za telemark smučanje
ZUTS Slovenije
DEMONSTRATOR (uspeh na izborih)
ponder:100%
OBVLADANJE TEHNIKE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 35%
- OCENE ELEMENTOV TEHNIKE SMUČANJA_ _ _ _ _ _ 100%
NASTOP PRED VRSTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 20 %
TEORETIČNO ZNANJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 20 %
- SPLOŠNO POZNAVANJE SMUČANJA
- POZNAVANJE POSAMEZNIH SKLOPOV TEOR. VSEBIN
IZKUŠNJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ponder: 10%
- REFERENCE S PODROČJA SMUČANJA
- URADNA PRIPOROČILA
OCENA VODJE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ponder: 15%
Praktični del izborov bo obsegal elemente modela šole telemark smučanja – SMUČANJE DANES.
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi programov odprtih izborov demonstratorskih vrst ZUTS
Slovenije s strani vodij komisij ZUTS Slovenije je podal predsednik na glasovanje in sprejetje naslednji
sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlagane programe odprtih izborov
demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije.
A dd. 6
---------POROČILO O UDELEŽBI NA SESTANKU IVSI
Lech (AUT); 7. IN 8. APRIL 2005
V zgoraj omenjenem terminu sva se s sekretarjem g. Matijo Stegnarjem udeležila generalne skupščine
IVSI. Ta je potekala v okviru kongresa IVSI, ki je, kot je to običajno za podobne prireditve, trajal 10 dni.
Udeležilo se ga je 18 držav, članic IVSI. Na začetku ugotavljam, da bi bilo v prihodnje potrebno zagotoviti
prisotnost vsaj enega člana ZUTS skozi celoten kongres. Nekateri dogodki in vsebine, ki jih zamujamo, bi
bile gotovo pomembne za naše prihodnje delo.
Generalna skupščina je bila izvedena 7. aprila 2005 ob 14.00. Potekala je po predlaganem dnevnem redu
pri čemer ne želim izpostaviti točk, ki so formalnega značaja. Najpomembnejše pa je naslednje:
Zamenjalo se je vodstvo organizacije IVSI, predsednik je postal g. Bartle iz Nemčije.
Največ časa je bilo posvečenega Komisiji za izobraževanje in izpite, za katero je bilo ugotovljeno, da je v
preteklem mandatu opravila izjemno uspešno delo. Bolj kot kjerkoli drugje je definiran okvir
izobraževanja in kriteriji za uspešno upravljanje izpitov. Komisija bo še naprej delovala pod vodstvom g.
Lunda (Danska), v njej pa smo obdržali svoje mesto tudi Slovenci in vanjo lahko delegiramo bodisi
starega ali imenujemo novega člana.
IVSI (Internationaler Verband Ski Instruktoren) se je preimenovalo v IVSI (Internationaler Verband
Schneesport Instruktoren).
Organizacija bo svoje delo usmerila v še kvalitetnejše izobraževanje smučarskih učiteljev, saj je skupščina
ocenila, da je le vrhunsko tehnično in pedagoško znanje tisto, ki zagotavlja hitrejši napredek in boljše
rezultate, zlasti najmlajšim in mladim, ki so ciljna populacija te kategorije smučarskih učiteljev v svetu.

Poročilo pripravil: dr. Milan ŽVAN, vodja Komisija za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme sklep in potrdi poročilo s kongresa IVS1 7. aprila
2005, Lech

A dd. 7
---------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 7., 9., 10. in 14. 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 členov je bilo podano tudi s strani g. Osojnika (osnutek
sprememb je podčrtan)
NAMEN IN CILJI DELOVANJA
7.člen
Namen združevanja OO v ZUTS Slovenije je zlasti:
• IZVAJANJE ENOTNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH KADROV NA
PODLAGI PRIDOBITVE LICENCE ZUTS;
• izvajanje enotnega programa slovenske šole smučanja na vseh smučiščih Slovenije;
• boljše in učinkovitejše uresničevanje skupnih interesov na področju smučarskega športa;
• popularizacija in razvoj množičnega in vrhunskega smučarskega športa;
• zastopanje in predstavljanje slovenske šole smučanja v mednarodnem prostoru;
• povezovanje z domačimi in tujimi institucijami na področju smučarskega športa;
ČLANSTVO V ZUTS SLOVENIJE
9. člen
ZUTS Slovenije je združenje naslednjih osnovnih organizacij (v nadaljevanju OO):
• smučarskih društev (združenj), smučarskih klubov, smučarskih šol in drugih športnih ali
gospodarskih organizacij, ki združujejo strokovne kadre (učitelje in trenerje smučanja);
OO PROSTOVOLJNO odločajo o vstopu v članstvo ZUTS Slovenije.
V ZUTS Slovenije so redni, izredni in častni člani.
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:
• 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;
• DA JE OSNOVNI NAMEN ZDRUŽEVANJA V OO POVEZOVANJE STROKOVNIH KADROV
(UČITELJEV IN TRENERJEV) ZUTS TER DELOVANJE NA PODROČJU UČENJA
SMUČANJA;

•
•
•
•

DA IMAJO V SVOJEM ČLANSTVU NAJMANJ XX STROKOVNIH KADROV ZUTS, OD TEGA
NAJMANJ XX UČITELJEV 3. STOPNJE;
da njihovi statuti niso v nasprotju s statutom ZUTS Slovenije;
da imajo poravnane vse zapadle finančne in materialne obveznosti do ZUTS Slovenije;
da jih Častno razsodišče ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic.

Prenehanje članstva
14.člen
Članstvo V ZUTS Slovenije preneha:
•
•
•
•

z izstopom;
S ČRTANJEM;
z izključitvijo na podlagi odločbe Častnega razsodišča;
s prenehanjem ZUTS Slovenije;

O izstopu odloča Zbor delegatov na predlog Sekretariata, ki temelji na pisni zahtevi člana o svoji
nepreklicni volji, da izstopi iz članstva ZUTS Slovenije in dokazil vlagatelja zahteve za izstop o izpolnitvi
vseh dolžnosti in poravnavi vseh obveznosti do ZUTS Slovenije.
ČLANSTVO PRENEHA S ČRTANJEM V PRIMERU, DA ČLAN NE IZPOLNJUJE VEČ ENEGA ALI
VEČ POGOJEV ZA ČLANSTVO IZ 10.ČLENA TEGA STATUTA. UGOTOVITEV OKOLIŠČIN IZ
TEGA ODSTAVKA JE V PRISTOJNOSTI SEKRETARIATA O ČRTANJU PA NA PREDLOG
SEKRETARIATA ODLOČA ZBOR DELEGATOV.
O izključitvi člana odloča Zbor delegatov na predlog Častnega razsodišča.
Po predstavitvi predvsem sprememb 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. 8
---------Pod točko razno ni bilo s strani članov sekretariata prijavljenih tem – vsebin.
12. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 20.15 uri.
V Ljubljani, 16. maj 2005
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

