Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
14. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 27. septembra 2005 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Dušan Videmšek, Ivan Gruden, dr. Blaž Lešnik, Sandi Murovec, Matej
Vörös, Primož Grabnar, dr. Milan Žvan Gorazd Janko Matej Kordež Bojan Gerič, Iztok Kordiš
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Uroš Martinšek, dr. Darja Ažman, Gregor Osojnik, Boštjan
Gašperšič, dr. Rado Pišot
Prelagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 13. seje Sekretariata ZUTS;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v ZUTS Slovenije;
Pogoji za organizacijo kadrovskih tečajev v sezoni 2005/06 (način organiziranja in izvedbe
kadrovskih tečajev – DOPIS OO ZUTS Slovenije);
Priprava seminarja za pridobitev licence vodij kadrovskih tečajev, predavateljem in
demonstratorjem v programu usposabljanja ZUTS Slovenije v sezoni 2005/06 (Bohinj oktober
2005);
Predlog cenika storitev ZUTS Slovenije (članarine, modra kartica, kotizacije, licenčnine, urne
postavke, literatura, etc…);
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 13. sejo sekretariata in 14. 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 13. 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 13. in 14. sejo
sekretariata) realizirani.
Ob zaključku uspešne smučarske sezone je ZUTS Slovenije v Bohinju 03. junija 2005 uspešno organiziral
družabno srečanje – piknik ZUTS DEMO SKI POOL-a, katerega se je udeležilo čez 100 poslovnih
partnerjev članov vodstva in demonstratorjev.
Kot je gospod Videmšek poudaril je en od realiziranih projektov, ki izhajajo iz pogodbe med ZUTS
Slovenije in gospodom Sandijem Murovcem tudi nova celostna pogodba in grb ZUTS Slovenije.
V zvezi z zapleti pri organizaciji teniškega turnirja ZUTS Slovenije v začetku septembra (sekretariat je na
podlagi povpraševanja na korespondenčni seji junija 2005, organizacijo na podlagi kandidature podelil
ŠD NIKA, Lovrenc na dravskem polju) je g. Videmšek predlagal sekretariatu, da bi v prihodnje teniški
turnir organizirala pisarna ZUTS Slovenije.
Prav tako je poudaril, da so sponzorske pogodbe za sezono, ki sledi s sponzorji in sponzorji opremljevalci
podpisane in, da je finančno poslovanje pisarne ZUTS Slovenije pozitivno.

Ob tej priliki je člane sekretariata obvestil, da bo člane demonstratorske vrste komisije za telemark
smučanje bo v prihajajoči sezoni opremljal ELAN d.d.
Prav tako se bo na Finskem, Levi od 30. novembra do 4. decembra odvijalo svetovno prvenstvo učiteljev
smučanja, na katerem imajo možnost nastopanja tudi naši člani. Članom sekretariata je predlagal, da se
obvesti prve tri uvrščene na DP v veleslalomu po posameznih kategorijah, da imajo možnost prijave na
prvenstvo – preko pisarne ZUTS. Ob tem je poudaril tudi , da se bo na tem svetovnem prvenstvu
predstavil ŠC Pohorje, kateri bo kandidiral za organizacijo naslednjega svetovnega prvenstva 2009 v
Mariboru.
Na naslov pisarne ZUTS Slovenije je sredi septembra prispel razpis za INTERSKI 2007, v Južni Koreji,
ki bo od 25. januarja do 3. februarja 2007. Po grobih ocenah naj bi bili stroški udeležbe na omenjenem
kongresu za posameznika 520.000, 00 SIT, tako, da bo potrebno resno pristopiti k organizaciji
omenjenega projekta, ki je zahteven tako po organizacijski kot tudi po finančni plati.
V preteklih dneh je bil sklican tudi sestanek vodstva komisije za alpsko smučanje – vodij komisij za
deskanje na snegu in prostega sloga, katera je prevetrila program šole smučanja (poročilo sledi kasneje).
Člane sekretariata ZUTS Slovenije je tudi obvestil, da je gospod Martinšek v pisarno ZUTS Slovenije
dostavil elaborat delovanja Šole smučanja, kateri je vzorno spisan in sestavljen.
Prav tako se na izid pripravlja tudi vsakoletni BILTEN ZUTS 2006, ter ob tem pozval vse prisotne, da
pravočasno oddajo pisno gradivo za edicijo.
Na podlagi dogovora z vodstvom SZS se je dosegel dogovor, da se bo članarina ZUTS Slovenije, katera se
vplačuje preko MODRE KARTICE s strani osnovnih organizacij ZUTS Slovenije nakazovala na račun
ZUTS Slovenije, tako kot v preteklih letih, na pričetku meseca maja na podlagi izstavljenega računa.
Prav tako je predlagal članom sekretariata, da se tistim osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije v
prihajajoči sezoni 2005/06, katere imajo odprtih postavk, računov, dolgov v višini 400.000,00 sit (skupaj z
DDV) , dokler le te ne poravnajo blokira nadaljnje poslovanje dokler le te ne poravnajo.
Člane sekretariata je obvestil tudi, da se v prihajajočih dneh obeta kontrola porabe finančnih sredstev,
katere smo prijeli v preteki sezoni za izvedbo programov usposabljanja na podlagi pogodbe s strani MŠŠ,
ter da smo na to pripravljeni.
Ob tem je tudi poudaril, da sredstev ESS namenjeni za usposabljanje strokovnih kadrov, kot subvencijo
tečajnikom ne morejo pridobiti državljani, kateri prihajajo iz držav izven evropske skupnosti.
Ob koncu svojega poročila je opozoril vodje tistih komisij, kateri še niso stopili v stik z g. Boskovičem, naj
le to postorijo, ker se bo sezona neusmiljeno bližala, tako da bomo prihajajočo sezono pričakali z
izdelanim DVD »SMUČANJE DANES«.
Prav tako je na podlagi dogovora z dr. Lešnikom – vodjem DIK bilo dogovorjeno, da se polovica
vrednosti ocenjevalnega dresa članov državne izpitne komisije poplača iz naslova ocenjevanj.
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 predlagal, da se
zaradi pomembnosti nadaljnjega dela o poročilu direktorja sprejme nekaj sklepov.
Člani so na podlagi predlogov ki jih je podal gospod predsednik soglasno potrdili in izglasovali naslednje
sklepe:
1.

Potrdita se novo zasnovana celostna podoba – znak in grb do konca smučarske sezone 2006/07.

2.

V prihodnje bo teniški turnir ZUTS Slovenije organizirala pisarna ZUTS Slovenije.

3.

Obvesti se prve tri uvrščene na DP v veleslalomu po posameznih kategorijah, da se imajo
možnost prijave na prvenstvo, ter se zadolžita g. Videmšek in g. Gerič za pripravo finančne
konstrukcije same udeležbe na svetovnem prvenstvu na Finskem, Levi od 30. novembra do 4.
decembra 225.

4.

Zadolži se g. Videmška za pripravo finančne konstrukcije udeležbe delegacije ZUTS Slovenije na
INTERSKI 2007, v Južni Koreji, ki bo od 25. januarja do 3. februarja 2007.

5.

Potrdi se predlog, da se tistim osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije v prihajajoči sezoni
2005/06, katere imajo odprtih postavk, računov, dolgov v višini 400.000,00 sit (skupaj z DDV) ,
dokler le te ne poravnajo blokira nadaljnje poslovanje z pisarno ZUTS Slovenije.

6.

Potrdi se predlog, da sredstev ESS namenjeni za usposabljanje strokovnih kadrov, kot subvencijo
tečajnikom ne morejo pridobiti državljani držav, kateri prihajajo iz držav izven evropske
skupnosti.

7.

Prav tako se potrdi predlog, da se polovica vrednosti ocenjevalnega dresa članov državne izpitne
komisije poplača iz naslova ocenjevanj.

8.

Člani sekretariata ZUTS Slovenije morajo do 07. oktobra 2005 podati predloge vsebine
seminarja za člane demonstratorskih vrst, vodje kadrovskih tečajev in člane DIK v Bohinju 22.
oktobra 2005.

Ob koncu te točke sta vodja komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije dr. Milana Žvana in vodja
demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije g. Sandi Murovec obvestila člane
sekretariata, da je bil sklican sestanek vodstva komisije za alpsko smučanje (na sestanek sta bila zaradi
pomembnosti teme vabljena tudi vodja komisije za deskanje na snegu in prostega sloga), katera je
prevetrila program šole smučanja, ter, da se o modifikaciji - spremembi programa še usklajujejo.
A dd. 3
---------Na podlagi izčrpne predstavitve osnutka predloga, ki se nanaša na priprave vsebine, načina organiziranja
in izvedbe kadrovskih tečajev, ki bo tudi osnova za podpis pogodbe o medsebojnem sodelovanju o
organizaciji kadrovskih tečajev med nosilcem usposabljanja – ZUTS Slovenije in izvajalcem
usposabljanja – osnovna organizacija ZUTS Slovenije - avtor g. Videmšek in na podlagi zahtev
strokovnega sveta za šport republike Slovenije za šport - Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu in osnutka prejetega ko gradivo na seji sekretariata, ter na podlagi konstruktivne debate v kateri
so sodelovali vsi člani sekretariata je predsednik podal na glasovanje naslednji sklep.
Sklep: Člani sekretariata ZUTS Slovenije morajo do 07. oktobra 2005 podati vsebinske pripombe na
vsebino osnutka.
Omenjeni sklep je bi soglasno potrjen.
A dd. 4
---------Člani sekretariata ZUTS Slovenije morajo do 07. oktobra 2005 podati predloge vsebine seminarja za
člane demonstratorskih vrst, vodje kadrovskih tečajev in člane DIK v Bohinju 22. oktobra 2005.
A dd. 5
---------Po predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006 s strani direktorja
ZUTS Slovenije g. Dušana Videmška, je gospod predsednik predlagano točko dnevnega reda na
glasovanje.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme cenik storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za
sezono 2005/2006.

Kot dodatek predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006, je g.
Videmšek predstavil tudi način obračunavanja pogodbenih obveznosti članov izobraževalnih vrst,
razvojne skupine in članov vodstva ZUTS Slovenije, kateri so podpisali pogodbo z ZUTS Slovenije – člani
sekretariata so omenjeno gradivo prijeli pred pričetkom seje.
Na podlagi konstruktivne debate o vsebini predloga v kateri so sodelovali vsi člani sekretariata je
predsednik podal na glasovanje naslednji sklep.
Sklep: Člani sekretariata ZUTS Slovenije so soglasno potrdili način obračunavanja pogodbenih
obveznosti članov izobraževalnih vrst, razvojne skupine in članov vodstva ZUTS Slovenije, kateri so
podpisali pogodbo z ZUTS Slovenije.
A dd. 6
---------Pod točko razno je bila obravnavana:
•

Prošnja g. Kobala vodje šole smučanja GADS za oprostitev plačila članarine šol smučanja
Slovenije pri ZUTS Slovenije za sezono 2004/2005 – smučišče v smučarski sezoni ni obratovalo
zaradi slabih snežnih razmer.

Sekretariat je na predlog vodje šol smučanja pri ZUTS Slovenije g. Uroša Martinška soglasno sprejel
sklep, da se šolo smučanja GADS oprosti vplačilo članarine šol smučanja Slovenije pri ZUTS
Slovenije za sezono 2004/2005.
14. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.30 uri.
V Ljubljani, 14. oktober 2005
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

