Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
15. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 18. oktobra 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, Iztok Kordiš, Uroš Martinšek,
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, dr. Darja Ažman, Gregor Osojnik, Boštjan
Gašperšič, dr. Rado Pišot, Bojan Gerič
Prelagani dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
•
5.
6.

Pregled zapisnika 14. seje Sekretariata ZUTS;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v ZUTS Slovenije;
Osnutek pogodbe o izvajanju programov usposabljanja med ZUTS Slovenije in izvajalcem
usposabljanja – osnovna organizacija ZUTS Slovenije (Dušan Videmšek, Gregor Osojnik);
Seminar za pridobitev licence vodij kadrovskih tečajev, predavateljem in demonstratorjem v
programu usposabljanja ZUTS Slovenije v sezoni 2005/06 (Bohinj 22. oktober 2005);
programi usposabljanja po posameznih komisijah in predstavitev vsebin za seminar, Bohinj 22.
oktober 2005.
Pravilnik nagrajevanja ob 70. letnici ZUTS Slovenije (oddani predlogi);
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 14. sejo sekretariata in 15. 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 14. 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 14. in 15. sejo
sekretariata) realizirani.
Člane sekretariata je obvestil, da bo na MŠŠ 27. 10 . 2005 seja strokovnega sveta za šport, ker bodo
potrdili programe usposabljanja, brez katerih je delo na področju našega delovanja nemogoče.
Finančno stanje ZUTS Slovenije je v obdobju med obema sejama pozitivno, ter poudaril, da so bile vse
tiste OO, katere dolžnice so bile obveščene, da je njihovo nadaljnje poslovanje z pisarno ZUTS Slovenije
blokirano, dokler dolgov ne poravnajo.
Poudaril je tudi, da je na naslov pisarne ZUTS Slovenije prišlo malo vsebinskih pripomb na predlagane
sklepe prejšnje seje.
Prav tako so bili med obema sejama sekretariata z načinom obračunavanja člani izobraževalne, razvojne
skupine komisije za alpsko smučanje ZUTS Slovenije.

Na OO smo v vmesnem času poslali razpis za Bohinj. V povezavi z Bohinjem je tudi omenil, da so že na
sestanek s predsedniki , ki bo v petek omenjeno srečanje vabljeni tudi vsi člani sekretariata ZUTS
Slovenije.
V prihajajočem času bo ZUTS Slovenije organiziral,
• 25. oktobra 2005 v Ljubljani enodnevni, predsezonski licenčni seminar za trenerje smučarskih
skokov in NK,
• 28. oktobra 2005 v Ljubljani enodnevni, predsezonski licenčni seminar za trenerje alpskega
smučanja.
Prav tako je na vodje komisij apeliral, da v pisarno ZUTS Slovenije dostavijo datume in vs4ebine
seminarjev , ki se bodo odvijali med smučarsko sezono – predvsem je tukaj apeliral na vodjo komisije za
deskanje na snegu.
Člane je obvestil tudi, da se bo po seji sekretariata odvijal sestanek z predsednikom strokovnega sveta za
teke na smučeh – dr. Pustovrh Janezom o načinu dela in organizacije seminarjev za trenerje teka na
smučeh v prihodnje.
Člane sekretariata je obvestil tudi, da se je v 11. oktobra 2005 mudila na SZS – ZUTS Slovenije
delegacija, ki je razložila protokol izvedbe kontrole porabe finančnih sredstev, katere smo prijeli v preteki
sezoni za izvedbo programov usposabljanja na podlagi pogodbe s strani MŠŠ. Omenjena kontrola je
najavljena za 26. oktober 2005, ter da smo na to pripravljeni.
Prav tako ni bilo do 07. oktobra 2005 v pisarno ZUTS Slovenije s strani članov sekretariata vsebinskih
pripombe na predlog sekretariata ZUTS Slovenije sprejetega na 14. redni seji dne 27. septembra 2005, ki
vrednotijo razpisne pogoje za podelitev priznanj ob 70. letnici delovanja ZUTS Slovenije, ki bo 04. marca
2006 v Mariboru
Prav tako ni bilo do 07. oktobra 2005 v pisarno ZUTS Slovenije s strani članov sekretariata vsebinskih
pripombe – razen na izobrazbo 7. stopnje športne strani, na predlog sekretariata ZUTS Slovenije
sprejetega na 14. redni seji dne 27. septembra, 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.
Bile pa so podani predlogi vsebin seminarja, ki bodo predlagane v enih izmed naslednjih točk seje.
Vse vodje tistih komisij , kateri še niso dokončale DVD so stopili v stik z g. Alešem Boskovičem , tako, da
si lahko obetamo dokončno izdelavo in montažo DVD »SMUČANJE DANES« še pred pričetkom
smučarske sezone 2005/06.
Gospod Videmšek je predlagal članom sekretariata ZUTS Slovenije, da v primeru, pomanjkanja časa dr.
Ažmanove del obveznosti prevzame g. Čač, tako, da bo delo komisije za telemark potekalo v prihajajoči
sezoni nemoteno.
Prav tako se je na razpis svetovnega prvenstva učiteljev smučanja SP na Finskem, Levi od 30. novembra
do 4. decembra odvijalo svetovno prvenstvo učiteljev smučanja. Omenil je, da se na objav javilo, kar
nekaj interesentov in da se bo uredilo vse v zvezi z prijavo.
Na podlagi dogovora z urednico športne priloge tednika ŽURNAL Aljo Knez je vodje komisij obvestil, da
imamo možnost predstavitev delovanja naše organizacije – ZUTS Slovenije, ter dodal, da pričakuje, da
pripravljene tekste in fotografije oddane na e-mail zuts@sloski.si do petka 21. oktobra 2005.
Prav tako je zbrane obvestil, da je priprava BILTENA ZUTS 2006 v polnem zamahu ter, da se pričakuje
izdaja le tega pred pričetkom rednega zbora delegatov konec meseca novembra 2005.
Ob tej priliki je apeliral na dr. Žvana, da na testiranju smuči v Kaprunu konec meseca oktobra posname
nekaj sliki, katere bodo kasneje uporabne kot slikovno gradivo v Biltenu ZUTS 2006.
Poudaril je tudi, da se smučarska sezona 2005/06 nezadržno približuje ter obvestili vodje tistih komisij, ki
delujejo v okviru Združenja učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije, pred naslednjo

sejo sekretariata v pisarno ZUTS Slovenije, Parmova 33 Ljubljana oddate (osebno, pisemsko, ali po emailu) naslednje:
•
•

Kraj, čas odvijanja licenčnih seminarjev , ki jih organizira Vaša komisija;
Okvirni program izvajanja dela Vaše komisije in vsebine licenčnih seminarjev (predavatelji,
demonstratorji na praktičnemu in praktičnemu delu) v sezoni 2005/06;
Za vse nejasnosti in pojasnila v zvezi z zgoraj omenjeno tematiko vam je in bo na voljo g. Dušan
Videmšek.

Prav tako bo v prihodnjih dneh na naslove osnovnih organizacij poslana pošta, v kateri bodo predstavniki
– zastopniki OO ZUTS Slovenije obveščeni o članih, kateri ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev izkaznice
ISIA za prihajajoče leto 2006.
Pred pričetkom smučarske sezone se je ZUTS Slovenije v sodelovanju z podjetjem Nova orbita iz
Ljubljane lotil projekta izdelovanja nove članske izkaznice ZUTS Slovenije. Te bodo plastične, na njej bo
poleg osebnih podatkov, osnovne organizacije katere član je, skenirane slike, tudi strokovna
usposobljenost. V primeru, da bo član v sezoni pridobil višji strokovni naziv bo moral menjati izkaznico
(na stari izkaznici se je strokovno usposobljenost v za to namenjene prostore lahko potrdilo z žigom in
podpisom – to sedaj ni mogoče). Ob tem je poudaril, da pa so stare izkaznice še naprej v veljavi.
Ob koncu je še obvestil člane sekretariata, da se bo v sredo 19. oktobra 2005 g. Gruden skupaj z
direktorjem SZS udeležil koordinacijskega sestanka na sedežu poveljstva SV na Vrhniki, ker bodo
usklajevali programe za prihajajočo sezono – seminarji in tečaji za pridobitev strokovne usposobljenosti.
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
---------Ker je bilo na naslov pisarne ZUTS Slovenije v vmesnem času – med 14. in 15. redno sejo sekretariata
ZUTS Slovenije poslano, dostavljeno malo vsebinskih pripomb na osnutek 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 kot gradivo na zadnji – 15. seji sekretariata, ter na
podlagi konstruktivne debate v kateri so sodelovali vsi člani sekretariata je predsednik podal na
glasovanje naslednji sklep.
Sklep: Gospod Videmšek in g. Osojnik pripravita pogodbo o medsebojnem sodelovanju o organizaciji
kadrovskih tečajev med nosilcem usposabljanja – ZUTS Slovenije in izvajalcem usposabljanja – osnovna
organizacija ZUTS Slovenije do seminarja za člane demonstratorskih vrst, vodje kadrovskih tečajev in
člane DIK v Bohinju 22. oktobra 2005.
Omenjeni sklep je bil soglasno potrjen.
A dd. 4
---------Na podlagi sklepa sekretariata ZUTS Slovenije in prispelih vsebin seminarja za člane demonstratorskih
vrst, vodje kadrovskih tečajev in člane DIK v Bohinju 22. oktobra 2005, je predsednik članom
sekretariata predlagal v sprejem in potrditev naslednji dnevni red seminarja:

9.00
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA
10.00
Janko DVORŠAK, prof.
POZDRAVNI NAGOVOR IN SMERNICE DELOVANJA ZUTS SLOVENIJE V PRIHODNOSTI
10.30
Janko DVORŠAK, prof.
PREDSTAVITEV PRAVIL O USPOSABLJANJU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU –
STROKOVNI SVET ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
11.00
Dušan VIDEMŠEK, Gregor OSOJNIK
PREDSTAVITEV POGODBE O IZVAJANJU PROGRAMOV USPOSABLJANJA MED NOSILCEM
USPOSABLJANJA ZUTS SLOVENIJE IN IZVAJALCEM USPOSABLJANJA – OSNOVNA
ORGANIZACIJA ZUTS SLOVENIJE
11.45
Matej VÖRÖS, Iztok KVAS
SNEŽNI PARKI ZA SMUČARJE IN DESKARJE - TRENDI, PRAVILA OBNAŠANJA .....
12.15
dr. Blaž LEŠNIK
SMERNICE DELA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZA SMUČARSKO SEZONO 2005/06 –
PREDSTAVITEV NAČINA DELA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE
12.45
Matija STEGNAR
NOVOSTI NA PODROČJU DELOVANJA PROGRAMA »ŠPAK«
13.15
DELO PO POSAMEZNIH KOMISIJAH
• KOMISIJA ZA ALPSKO SMUČANJE: DR. MILAN ŽVAN, SANDI MUROVEC
• KOMISIJA ZA DESKANJE NA SNEGU: MATEJ VÖRÖS
• KOMISIJA ZA TEK NA SMUČEH IN BIATLON: IZTOK KORDIŠ, MATEJ KORDEŽ
• KOMISIJA ZA PROSTI SLOG: PRIMOŽ GRABNAR
• KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE: DR. DARJA AŽMAN
14.00
KOSILO V ORGANIZACIJI HOTELA ZLATOROG (ZA PREDHODNO PRIJAVLJENE)
16.00
ZAKLJUČEK SEMINARJA
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme vsebine – dnevni red seminarja za člane
demonstratorskih vrst, vodje kadrovskih tečajev in člane DIK v Bohinju 22. oktobra 2005.
A dd. 5
---------Ker ni bilo na naslov pisarne ZUTS Slovenije v vmesnem času – med 14. in 15. redno sejo sekretariata
ZUTS Slovenije poslano, dostavljeno nič vsebinskih pripomb na osnutek predloga, ki opredeljujejo pogoje
za podelitev priznanj ob 70. letnici delovanja ZUTS Slovenije, je predsednik podal na glasovanje naslednji
sklep.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije, potrjuje predlog, ki opredeljujejo pogoje za podelitev priznanj ob 70.
letnici delovanja ZUTS Slovenije (predlog dodan kot priloga zapisnika).
Omenjeni sklep je bil soglasno potrjen.

A dd. 6
---------Pod točko razno ni bilo s strani članov sekretariata prijavljenih tem – vsebin.
15. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18. 45 uri.
V Ljubljani, 11. november 2005
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

