Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
13. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 24. maja 2005 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Dušan Videmšek, Gregor Osojnik, Ivan Gruden, Boštjan Gašperšič, dr. Blaž
Lešnik, Sandi Murovec, Matej Vörös, Primož Grabnar, dr. Rado Pišot
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Milan Žvan, Gorazd Janko, Matej Kordež, Bojan Gerič,
Iztok Kordiš, Uroš Martinšek, dr. Darja Ažman
Prelagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 12. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Potrditev članov demonstratorskih vrst komisije za alpsko smučanje, deskanje na snegu,
telemark smučanje in tek na smučeh za smučarsko sezono 2005/06;
Potrditev programa dela komisije za alpsko smučanje za smučarsko sezono 2005/06;
Potrditev sprememb programov usposabljanja ZUTS Slovenije;
Razno;

Gospod Dušan Videmšek je predlagal, da se kot dodatna točka dnevnega reda na dnevni red seje uvrsti
tudi Projekt Velike in Male modre kartice za sezono 2005/06.
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 5. točko.
Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 12. sejo sekretariata in 13. 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 12. 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 12. in 13. sejo
sekretariata) realizirani.
V vmesnem času med sejama sekretariata je ZUTS Slovenije organiziral,
• od 06. do 07. maja 2005 v Strunjanu dvodnevni, posezonski licenčni seminar za trenerje alpskega
smučanja (8o udeležencev).
• v Strunjanu 20.05.2005 – 21.05.2005 dvodnevni, posezonski seminar za trenerje smučarskih
skokov in NK (50 udeležencev).
• V Planici - dom CŠOD, 04. junij 2005 enodnevni, posezonski seminar za trenerje teka na smučeh
in biatlona (25 udeležencev).
Prav tako je bila v vmesnem času organizirana borza koriščenja kapacitet v Olimpijskem športnem
centru - dom Planica – o kateri so bili obveščeni vsi , vodje komisij v okviru ZUTS Slovenije.
Zbrane je obvestil tudi, da so se 7. in 8. maja na Moelltalu odvijali odprti izbori demonstratorskih vrst
komisij za alpsko smučanje, deskanje na snegu in telemark smučanja na način kot smo to sprejeli s sklepi
na prejšnji seji sekretariata ZUTS.
Ob svojem poročanju je opozoril vodje tistih komisij, kateri še niso stopili v stik z g. Boskovičem, naj le to
postorijo, ker se bo sezona (po počitnicah) neusmiljeno bližala, tako da bomo prihajajočo sezono
pričakali z izdelanim DVD »SMUČANJE DANES«.

Vodje tistih komisij, katerih programi usposabljanja za pridobite strokovne usposobljenosti so pretekli,
naj pred pričetkom počitnic – dopustov v pisarno ZUTS Slovenije dostavijo vsebinske spremembe, katere
bodo v skladu z novo sprejetimi Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v pisarno ZUTS Slovenije,
tako, da jih bomo dodali k programom usposabljanja, katere bomo poslali v potrditev in sprejem novo
izvoljenem strokovnem svetu za šport RS.
V svojem poročanju je tudi apeliral na vse prisotne naj se udeležijo skupščine Smučarske zveze Slovenije,
ki bo konec meseca maja v Ljubljani.
Ob koncu svojega poročanja je izpostavil tudi, da smo kot disciplina v okviru Smučarske zveza
najuspešnejša po finančnih kazalcih v minulem koledarskem obdobju (smučarska sezona 2004/05).
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.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda
članom možnost razprave na poročilo direktorja.
V isti sapi je g. Dvoršak je poudaril, da s programi usposabljanja obračamo nek nov list te naše uspešne
zgodbe, poudaril pa je tudi (ter obvestil sodelujoče), da je bo borza odvijala enkrat letno in je zagotovilo,
da bodo pri koriščenju kapacitet veljalo načelo enakih možnosti pri upoštevanju izhodišč.
Borza kapacitet centra se bo odvijala po naslednjih izhodiščih:
 Povabilo panožnim športnim zvezam za sodelovanje na borzi;
 Prijava za sodelovanje na borzi. Vse NPŠZ se prijavljajo za posamezne stopnje razvrščanja in za
okvirno število terminov na posebni prijavni list, ki ga morajo oddati do dneva borze;
 Določitev stopenj razvrščanja v okviru borze;
 priprave državnih reprezentanc, ki jih vodi OKS
 priprave državnih reprezentanc NPŠZ članic OKS
 izobraževanje in usposabljanje NPŠZ
 priprave regijskih reprezentanc NPŠZ članic OKS
 priprave športnih društev ali klubov, ki so sestavni del NPŠZ člani OKS.
Prav tako je poudaril, da je izobraževanje in usposabljanje NPŠZ na zelo visokem mestu prioritet, ter, da
bo to potrebno v naših programih usposabljanja izkoristiti.
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
---------Na podlagi izčrpnega poročila vodje demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje g. Sandija
Murovca je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev licenc, članom razvojne in
izobraževalne skupine za sezono 2005/2006, ki so na odprtih izborih zadovoljili člane državne izpitne
komisije z ravnjo praktičnega znanja in teoretičnega znanja.
ČLANI RAZVOJNE SKUPINE:
1.
2.
3.

BOŠTJAN GAŠPERŠIČ
MIHA GMAJNAR
TILEN TRDAN

ČLANI IZOBRAŽEVALNE SKUPINE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MIHA VERDNIK
LUKA SEKULA
DEJAN RODOŠEK
UROŠ ZUPAN
BOŠTJAN BOŽIČ
DAVID ŠERDONER

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

GAŠPER A. ZAVIRŠEK
TOMAŽ HRIBAR
DAVID DE COSTA
TOMAŽ ŠEGULA
IZTOK ZAJC
ANDREJ LUKEŽIČ
ROK DOKL
TINA VRHUNC
KATARINA ŠTRAVS

STROKOVNA SODELAVCA
1.
2.

DR. MILAN ŽVAN – vodja komisija za alpsko smučanje ZUTS Slovenije
DR. BLAŽ LEŠNIK – vodja državne izpitne komisije ZUTS Slovenije

Na podlagi predstavljenih sestav vrst so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati,
izmenjavi mnenj soglasno sprejeli predstavljene predloge o sestavi z oz. potrdili licence, članom razvojne
in izobraževalne skupine za sezono 2005/2006 komisije za alpsko smučanje
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predstavljen predlog sestava vrst in potrdi licence,
članom razvojne in izobraževalne skupine komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije za sezono
2005/2006.
Na podlagi poročila z odprtih izborov demonstratorske vrste vodje komisije za deskanje na snegu g.
Mateja Vörösa je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev licenc, članom demonstratorske
vrste komisije za deskanje na snegu za sezono 2005/2006, ki so na odprtih izborih zadovoljili člane
državne izpitne komisije z ravnjo praktičnega znanja in teoretičnega znanja.
PREDLAGANI ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE KOMISIJE ZA DESKANJE NA SNEGU PRI
ZUTS SLOVENIJE V SEZONI 2005/2006:
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MATEJ VOROS - VODJA KOMISIJE
MAKS VREČKO
TADEJ ŽVIKART
DOROTEJA MUHIČ
NENA RIFELJ
SIMON KOCJANC
MIHA ANDOLJŠEK
JURE GMAJNAR
JAKA OMAN
GREGOR BIZJAK

ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE:
1.
2.
3.
4.
5.

MATEJ VOROS - VODJA KOMISIJE
MAKS VREČKO
DOROTEJA MUHIČ
DR. BORIS SILA
IZTOK KVAS

PRIPRAVNIKI V DEMONSTRATORSKI VRSTI:
1.
2.
3.

TEO IVANČIČ
TOMAŽ PERESCIUTTI
IZTOK LEVAC

STROKOVNI SODELAVEC ZA PROSTI SLOG:

1. MATEVŽ PRISTAVEC
Na podlagi predstavljenih sestav vrst so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati,
izmenjavi mnenj soglasno sprejeli predstavljene predloge o sestavi z oz. potrdili licence, članom
demonstratorske vrste komisije za deskanje na snegu za sezono 2005/2006
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predstavljen predlog sestava vrst in potrdi licence,
članom demonstretorske vrste komisije za deskanje na snegu ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006.
Na podlagi poročila z odprtih izborov demonstratorske vrste vodje komisije za tek na smučeh g. Iztoka
Kordiša je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev licenc, članom demonstratorske vrste
komisije za tek na smučeh za sezono 2005/2006, ki so na odprtih izborih zadovoljili člane državne izpitne
komisije z ravnjo praktičnega znanja in teoretičnega znanja.
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IZTOK KORDIŠ - VODJA KOMISIJE
ALEŠ GROS
ROK ŠOLAR
MILENA KORDEŽ
NEVENKA OMERZU
NANIKA VOGRINC
JURE OKRŠLAR
JURE GANTAR

ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE:
1.
2.
3.
4.

IZTOK KORDIŠ - VODJA KOMISIJE
MILENA KORDEŽ
NEVENKA OMERZU
JANI PUSTOVRH

STROKOVNI SODELAVCI KOMISIJE ZA TEK NA SMUČEH:
1.
2.
3.

JANEZ PAVČIČ
JANI PUSTOVRH
JANI KRŠINAR

Na podlagi predstavljenih sestav vrst so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati,
izmenjavi mnenj soglasno sprejeli predstavljene predloge o sestavi z oz. potrdili licence, članom
demonstratorske vrste komisije za tek na smučeh za sezono 2005/2006
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predstavljen predlog sestava vrst in potrdi licence,
članom demonstretorske vrste komisije za tek na smučeh ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006.
Na podlagi poročila z odprtih izborov demonstratorske vrste vodje komisije za telemark smučanje dr.
Darje Ažman je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev licenc, članom demonstratorske
vrste komisije za telemark smučanje za sezono 2005/2006, ki so na odprtih izborih zadovoljili člane
državne izpitne komisije z ravnjo praktičnega znanja in teoretičnega znanja.
ČLANI DEMONSTRATORSKE VRSTE:
1.
2.
3.

DR. DARJA AŽMAN – VODJA KOMISIJE
BOŠTJAN ČAČ
ROBERT ALEŠ

ČLANI DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE:
1.

DR. DARJA AŽMAN – VODJA KOMISIJE

2.

MIRAN STANOVNIK

STROKOVNI SODELAVEC KOMISIJE ZA TELEMARK SMUČANJE:
4.

MIRAN STANOVNIK

Na podlagi predstavljenih sestav vrst so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati,
izmenjavi mnenj soglasno sprejeli predstavljene predloge o sestavi z oz. potrdili licence, članom
demonstratorske vrste komisije za telemark smučanje za sezono 2005/2006
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predstavljen predlog sestava vrst in potrdi licence,
članom demonstretorske vrste komisije za telemark smučanje ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006.
A dd. 4
---------Program dela komisije za alpsko smučanje v sezoni 2005 / 2006
1. Formiranje novega Demo teama / Izobraževalne vrste
2. Oblikovanje novega programa slovenske šole smučanja
3. Priprava novih izpitnih in ocenjevalnih programov
4. Priprave Demonstratorske vrste
4.1.
• oktober 2005 - uvodni sestanek, teorija in predstavitev programov
• november 2005 – delo na snegu (Moelltal)
• november 2005 – delo na snegu (Kronplatz)
• marec 2006 – delo na snegu (Vogel)
______________________________________
skupaj 6 dni priprav
Program: vsebine – predelava nove šole smučanja – spremembe in novosti, uskladitve izvedbe
posameznih storitev in nastopov pred vrsto s člani DIK, metodika, nova podoba učitelja
smučanja.
4.2
• začetek aktivnosti pri pripravi demonstratorske vrste na Interski kongres 2007
5. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja
• predsezonski seminar ISIA, Mariborsko Pohorje, december 2005
• posezonski seminar ISIA, marec 2006
• predelava šole smučanja za OO, profesionalne smučarske šole, za vzgojiteljice in športne
pedagoge
• permanentno izobraževanje športnih pedagogov,
• sodelovanje na posezonskih ISIA seminarjih učiteljev v tujini,
Program: delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, nove pojavne oblike,
mednarodne delavnice (pod vodstvom demonstr., ki so delovali v tujih šolah)
6. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1.,2. in 3.stopnje
• tečaj za učitelje smučanja 3. stopnje v organizaciji ZUTS
• 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
7. Permanentno izobraževanje trenerjev smučanja

• predsezonski seminar, oktober 2005
• posezonski seminar, maj 2006
Program: predavanja in delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, novi pristopi k
Direktnemu treningu osnov sodobne tehnike tekmovalnega smučanja na osnovi izkušenj
zadnje sezone.
8. Sodelovanje s tekmovalci na klubski in reprezentančni ravni
9. Promocijske aktivnosti demonstratorske vrste 2006
10. Izvedba delavnic na največjih smučiščih po Sloveniji – sodobna tehnika
smučanja za rekreativne smučarje
11. Literatura in ostala strokovna gradiva
- aktualne dopolnitve in spremembe metodike učenja
Pripravila:
Dr. Milan Žvan, predsednik komisije za alpsko smučanje
Sandi Murovec, vodja Demo Teama
V splošni debati, ki je sledila predstavitvi programa komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije za
sezono 2005/06 vodje komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije dr. Milana Žvana in vodje
demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije g. Sandija Muravca v kateri so
sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije, je podal predsednik na glasovanje in v sprejetje
naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme program komisije za alpsko smučanje ZUTS
Slovenije za sezono 2005/06.
A dd. 5
---------Ker vsebinsko spremembe programov usposabljanja ZUTS Slovenije po komisijah ZUTS Slovenije še
niso pripravljene za potrditev in usklajene z Pravilu o usposabljanju strokovnih delavcev v športu se bo ta
točka dnevnega reda obravnavala na eni izmed prihodnjih sej.
Določitev programov usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, nosilca usposabljanja ter
način preverjanja usposobljenosti.
A dd. 6
---------Direktor ZUTS Slovenije Dušan Videmšek je vse člane sekretariata je obvestil o projektu Velike in Male
modre kartice za sezono 2005/06, ter da bo na predlog izvršilnega odbora SZS skupščina SZS na zboru 30.
maja 2005, podan v sprejetje sklep, da moramo vsi člani SZS vplačati enotno članarino za smučarsko
sezono 2005/06 – MALA MODRA KARTICA v višini 4.000,00 SIT v kar je všteta enotna članarina SZS
in ZUTS Slovenije (članarina je enotna za vse strokovno usposobljene kadre – UI., UII., UIII. in
TRENER).
Navodila za prijavo in plačilo članarine bodo objavljena na spletni strani www.modrakartica.com.
Vodenje evidence bo centralizirano in enotno za vse panoge.
Prav tako bo v kratkem na vse klube, društva, osnovne organizacije ZUTS Slovenije poslan prijavni
obrazec za predsezonsko prijavo za člane društev – klubov. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani
www.modrakartica.com, kjer si tudi lahko ogledate splošne pogoje zavarovanja.
A dd. 7
---------Pod točko razno ni bilo s strani članov sekretariata prijavljenih tem – vsebin.
13. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.00 uri.
V Ljubljani, 15. avgust 2005
Zapisal:

Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

