Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
16. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek v torek 22. novembra 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, Matej Kordež,
Gregor Osojnik, Boštjan Gašperšič, dr. Rado Pišot, Bojan Gerič
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Darja Ažman
Prelagani dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•

Pregled zapisnika 15. seje Sekretariata ZUTS;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v ZUTS Slovenije;
Akcija »NAJ 100«;
Priprave na zbor delegatov;
Razno:
Poročilo s srečanja z predsedniki Bohinj;
sestanek vodstva ZUTS Slovenije s dr. Pustovrhom;
Cenik ZUTS Slovenije – popravek.

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 15. sejo sekretariata in 16. 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 15. 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 15. in 16. sejo
sekretariata) realizirani.
Ob začetku svojega poročila je izpostavil, da je pisarna ZUTS Slovenije iz leta v leto bol obremenjena z
pisarniškim delo, tako da če člani ZUTS Slovenije ali celo vodilni osnovnih organizacij ne upoštevajo
uradnih ur – in v pisarno prihajajo izven uradnih ur (torek in četrtek od 9.00 do 13.00) zelo motijo delo.
V vmesnem času med sejama sekretariata je ZUTS Slovenije organiziral:
• 22. oktobra v Bohinju, enodnevni seminar za vodje kadrovskih tečajev, članov državne izpitne
komisije in demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije.predsezonski licenčni seminar za trenerje
smučarskih skokov in NK,
• 25. oktobra v Ljubljani enodnevni, predsezonski licenčni seminar za trenerje smučarskih skokov
in NK,
• 28. oktobra v Ljubljani enodnevni, predsezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja.
• 26. oktobra v Ljubljani sestanek predstavnikov šol smučanja.

Ob vsemu naštetemu je poudaril, da se je sestanka predsednikov osnovnih organizacij ZUTS Slovenije s
člani sekretariata ZUTS Slovenije v Bohinju 21. oktobra 2005 udeležilo presenetljivo malo predstavnikov,
ter predlagal članom sekretariata vsebinsko spremembo srečanj – mogoče v Ljubljani.
Člane sekretariata je obvestil tudi, da je bil v torek 18. oktobra 2005 ob 18. 45 uri v prostorih vodstva
nordijskih reprezentanc Smučarske zveze Slovenije organiziral sestanek z dr. Pustovrhom zaradi pereče
problematike na področju strokovnega dela in organizacije trenerski semenarjev za trenerje teka na
smučeh – zapisnik sestanka je dodan.
Prav tako je bilo v vmesnem času že nekaj sestankov na temo 70. letnica ZUTS Slovenije v Mariboru.
Na obvestilo osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije, ki se je nanašal na možnost organizacije tekme –
DP kadrov ZUTS Slovenije se ni javila kot potencialni organizator še nobena, tako, da podano
kandidaturo še pričakujemo.
Priprave na zbor delegatov dne 30. novembra 2005 v Mariboru so v polnem teku.
Dne 29. oktobra 2005, nas je obiskala v naprej najavljena revizijska komisija sestavljena iz članov
ministrstva za šolstvo in šport ter ministrstva za finance, ki pa ob pregledu pripravljene dokumentacije o
namensko dodeljenih sredstev za usposabljanje in izobraževanje iz naslova ESS ni zabeležila
nepravilnosti.
Komisija ISIA je na sestanku za preveritev dospelih vlog za izdelavo ISIA izkaznic za koledarsko leto
2006, ki je bila v četrtek 18. oktobra 2005 ob 16:00 uri, v prostorih pisarne ZUTS Slovenije, Parmova
33, Ljubljana obravnavala prispele vloge (zapisnik dodan) ter ob zaključku soglasno ugotovila, da bo
potrebno v prihodnje napisati protokol o načinu podajanja vloge za izdelavo ISIA izkaznic s strani
osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, vlog v primeru zdravniške ali kakršne druge odsotnosti z akcij, ki
so pogoj za pridobitev izkaznice ISIA.
Za izpeljavo zgoraj navedenega projekta je zadolžen g. Boštjan Gašperšič
Prav tako se bo svetovnega prvenstva učiteljev smučanja SP na Finskem, Levi od 30. novembra do 4.
decembra 2005 udeležilo 5. učiteljev smučanja iz Slovenije.
Prav tako so bile na OO ZUTS Slovenije, katere so prijavile kadrovske tečaje poslane pogodbe o
medsebojnem sodelovanju o organizaciji kadrovskih tečajev med nosilcem usposabljanja – ZUTS
Slovenije in izvajalcem usposabljanja – osnovna organizacija ZUTS Slovenije – 99 prijavljenih tečajev.
V vmesnem času je naslov pisarne ZUTS Slovenje prispelo pismo g. Huga Raider – generalnega
sekretarja ISIA, kateri nas obvešča o problematiki poučevanja smučanja učiteljev, smučanja, kateri so
opravili tečaj in si pridobili strokovno usposobljenost v Slovenije – predvsem se to nanaša na zamejske
Slovence. Predlagal je, da člani sekretariata o omenjeni vsebini pisma razpravljamo kasneje.
Prav tako je obvestil člane, da so do sedaj na naslov ZUTS Slovenije prispele 3 vloge za priznanja ob 70.
letnici ZUTS Slovenije, ter da jih več pričakujemo ob koncu meseca novembra.
Prav tako kot pretekla leta bo tudi letos izvedena akcija naj 100, tako, da se bo zaslužnim OO ZUTS
podelilo priznanja v okviru zbora delegatov.
Pošta se na osnovne organizacije pošilja sproti in, da se o vsem dogajanju na ZUTS Slovenije lahko vsak
posameznik pozanima na naši spletni strani.
V mesecu decembru pričakujemo razpis za sredstva ESS s strani MŠŠ.
Z pripravami demonstratorskih vrst so že opravili člani demonstratorske vrete za deskanje na snegu in
tek na smučeh, izobraževalna vrsta pa ima to še v načrtu (26. in 27. novembra 2005).
V sodelovanju z dr. Pišotom se pripravljajo tudi članov DIK, ki naj bi bile v Forni di Sopra.
Vse vodje tistih komisij, kateri še niso dokončale DVD so stopili v stik z g. Alešem Boskovičem, tako, da
do končne izpeljave projekta komisiji za deskanje manjka samo še glasba, komisi za tek pa montaža.

Na podlagi interesa ob dvigovanju nalepkic s strani odgovornih v OO ZUTS Slovenije za sezono 2005/06
ni opaziti nikakršnih sprememb glede na lansko sezono (upad zaradi obveznega članstva v MODRI
KARTICI).
Prav tako se je v obdobju med obema sejama, ter v sled Zbora delegatov ZUTS Slovenije (že po tradiciji)
izdal BILTEN ZUTS SLOVENIJE za sezono 2006, ki že tako bogati sezono ki je pred pričetkom, katerega
bo prijel vsak član ZUTS Slovenije z vplačano članarino.
Na podlagi dogovora s člani DIK, se vsakemu članu zaračuna 50.000, 00 SIT, katere bo pisarna ZUTS
Slovenije na podlagi oddanega poročila ocenjevalca zaračunala organizatorju kadrovskega tečaja.
Člane sekretariata je obvestil tudi, da se SZS aprila ali maja 2006 seli na novo lokacijo v Podutik.
Ob koncu poročila pa je poudaril, da je finančno stanje ZUTS Slovenije pozitivno iz zadovoljivo, ter se
zahvalil članom sekretariata za pozornost.
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda
članom možnost razprave na poročilo direktorja.
Na podlagi zapisnika sestanka s dr. Pustovrhom, se po razpravi v kateri so sodelovali člani sekretariata
ZUTS Slovenije zadolži dr. Milan ŽVAN, da se dogovorita o nadaljnjem sodelovanje v delovanju komisije
za tek na smučeh in organiziranju seminarjev. O zaključkih razgovora bo člane sekretariata dr. Žvan
obvestil na naslednji seji sekretariata ZUTS Slovenije.
Prav tako se na podlagi dogovora članov sekretariata kot koordinator določanja vsebin seminarjev –
trenerskih določi g. Marko Gracer.
V zvezi pisma ki, je prispelo s strani g. Huga Raiderja, pa so člani sekretariata sklenili, da naj se mu
pošlje dopis z vsebino, da naj organizira sestanek, ter nas na ta sestanek povabi.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se
poročilo direktorja lahko sprejeme.
A dd. 3
---------Prav tako ZUTS Slovenije - kot že prejšnja leta pripravlja projekt "NAJ 100", kateri naj bi vzpodbudil
delo vodstev osnovnih organizacij ZUTS Slovenije pri njihovem poslanstvu in delu v sredinah katerih
delujejo in s tem tudi pri pridobivanju novega članstva. Omenjena priznanja bodo osnovnim
organizacijam podeljena na bližajočem se zboru delegatov ZUTS Slovenije. Osnovne organizacije, ki bodo
prejela nagrade so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZUTS KRANJ, Kranj
SK SNEŽINKA, Ljubljana
SD NOVINAR, Ljubljana
ŠZ RADOVLJICA, Radovljica
PZ ZUTS LOGATEC, Logatec
ASK KRANJSKA GORA, Kranjska gora
AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA, Ljubljana
SK BRANIK, Maribor
KUTS TRŽIČ, Tržič

Po poročilu direktorja ZUTS Slovenije o projektu "NAJ 100", je predsednik ZUTS Slovenije g. Janko
Dvoršak dal članom sekretariata v razpravo vsebino poročila direktorja ali da podajo vprašanja, vendar
le teh ni bilo.

A dd. 4
---------Pri tej točki dnevnega reda je predsednik podal članom sekretariata oz. jih obvesti o točkah dnevnega
reda zbora delegatov dne 30. novembra 2005.
Predlagani dnevni red zbora delegatov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
9.
•
•

Otvoritev in izvolitev delovnih organov;
Poročilo predsednika ZUTS Slovenije;
Finančno poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Razprava na poročila;
Predlog programa dela ZUTS Slovenije za sezono 2005/2006;
Spremembe statuta ZUTS Slovenije;
Sprejem novih osnovnih organizacij v ZUTS Slovenije;
Predstavitev projektov ZUTS Slovenije:
DVD SMUČANJE DANES
Biltena ZUTS 2006
Razno
Podelitev priznanj Osnovnim organizacijam ZUTS Slovenije za širitev in razvoj smučanja v
Sloveniji na področju usposabljanja in organizacije dela »NAJ 100«.
Predstavitev opremljevalcev ZUTS Slovenije – ZUTS modna revija.

V zvezi z prvo točko ve predsednik članom sekretariata dal na glasovanje predlog sestave delovnega
predsedstva Zbora delegatov ZUTS Slovenije dne 30. novembra 2005:
Presdsedujoči:
• Grega OSOJNIK
Član:
• Dr. Milan ŽVAN
Član:
• Dr. Rado PIŠOT
Verifikacijska komisija:
• Matjaž VRECL
• Boštjan JERAŠA
Overovitelja zapisnika:
• Igor MUŠIČ
• Zdravko KRIŽAJ
Zapisnikar:
• Ivan GRUDEN
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme predlog sestave delovnega predsedstva Zbora
delegatov ZUTS Slovenije dne 30. novembra 2005.
Gospod Osojnik – vodja pravne službe ZUTS Slovenije, je sekretariat ZUTS Slovenije obvestil, da je v
času med obema zboroma delegatov na naslov pisarne ZUTS Slovenije prispelo šest prošenj, s strani
društev, klubov… za včlanitev v ZUTS Slovenije.
Pravna služba Sekretariata ZUTS Slovenije, je obravnavala prošnje in ugotovila naslednje:
Da se na podlagi 10. člena statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, na zboru delegatov
v sredo 30. novembra 2005 poda predlog za sprejem v polnopravno članstvo ZUTS Slovenije naslednje
klube, društva:
1.
2.

SMUČARSKO DRUŠTVO BELI ZAJEC, Mozirje
TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB PRESKA, Medvode

Po poročanju g. Osojnika je g. predsednik podal predlog na glasovanje.

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. Osojnika o predlaganih točkah.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na predlagani dnevni red zbora delegatov ni bilo, so ga soglasno
potrdili.
Ob koncu je predsednik glede na pestro debato v pretekli točki, podal predlog sekretariatu, da se glede na
nastalo situacijo nastali pogoji za spremembe statuta – predvsem 10. člena statuta Združenja učiteljev in
trenerjev smučanja Slovenije glede sprejema kandidatk v ZUTS Slovenije. Ob tem je bilo velikokrat
izrečeno s strani članov sekretariata ZUTS Slovenije, da so premalo zahtevni (predvsem v številu članstva,
ki ga kandidatka ima ter geografsko - regijsko zastopanost osnovnih organizacij, katere članice ZUTS
Slovenije že so)
Na podlagi predloga predsednika in sodelujočih – prisotnih članov sekretariata je predsednik podal
članom v glasovanje predlog o spremembah 10. člena statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja
Slovenije glede sprejema kandidatk v ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. predsednika o spremembah 10. člena
statuta Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije in jih poda v sprejetje zboru delegatov 30.
novembra 2005 v Mariboru.
A dd. 6
---------Pod omenjeno točko se je obravnavala vsebina zapisnikov:
• Poročilo s srečanja z predsedniki Bohinj;
• Sestanek vodstva ZUTS Slovenije s dr. Pustovrhom;
• Poročila komisije ISIA;
Na podlagi predloga predsednika in sodelujočih – prisotnih članov sekretariata je predsednik podal
članom v glasovanje predlog o potrditvi vsebin zapisnikov.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. predsednika o potrditvi vsebin zapisnikov
(zapisniki so dodani kot priloga zapisnika 16. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije).
Pod omenjeno se je tudi obravnavala sprememba cenika ZUTS Slovenije za sezono 2005/06 in sicer:
Izbris postavke prijava kadrovskega tečaja v višini 40.000,00 SIT.
Na podlagi predloga predsednika in sodelujočih – prisotnih članov sekretariata je predsednik podal
članom v glasovanje predlog o spremembe postavke na ceniku.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. predsednika o spremembi postavke
cenika.
16. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19. 15 uri.
V Ljubljani, 06. januar 2006
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
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 torek 18. oktobra 2005 ob 18. 45 uri v prostorih vodstva nordijskih reprezentanc
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Dušan Videmšek, dr. Janez Pustovrh, Aleš Peljhan, Iztok Kordiš, Ivan
Gruden

Glede na diskusijo, ki se je pojavljala predvsem v strokovnem svetu za teke pri nordijskih disciplinah
SZS o delovanju komisije za tek na smučeh v organih ZUTS Slovenije, se je na pobudo vseh prisotnih
organiziral sestanek v prostorih vodstva nordijskih reprezentanc Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33,
Ljubljana, da se neposredno z dialogom razreši perečo problematiko.
Po pozdravnem nagovoru predsednika ZUTS Slovenije g. Janija Dvorška, se je besedo predalo
predsedniku strokovnega sveta za teke na smučeh dr. Janezu Pustovrhu.
Pri svojem nastopu je dr. Pustovrh predvsem izpostavil:
• Slabo organizirane seminarje, ki jih je organiziral ZUTS Slovenije;
• Slabo obveščenost trenerjev v smučarsko tekaških klubih;
• Visoke kotizacije za udeležbo na seminarjih;
• Udeležba ter predavanje vsebin, ki ne sodijo na seminar – biatlon;
• Zapostavljenost strokovnjakov s Fakultete za šport v Ljubljani;
• Zapostavljenost strokovnjakov s FŠ pri izdajanju literature na SZS – ZUTS Slovenije;
• Netransparentnost porabljenih sredstev , ki jih ZUTS Slovenije namenja tekom na smučeh;
• Samoplačevanje opreme, ki jo uporablja demonstrator v procesu poučevanja;
• Zelo »domače« organizirani odprti izbori za demonstratorsko vrsto komisije za teke na smučeh
aprila 2005 na Pokljuki – član ocenjevalne vrste je tudi aktivno sodeloval na izborih;
• Neudeležba člana strokovnega sveta za teke – g. Iztoka Kordiša na sejah strokovnega sveta.
Na omenjene kritike se je odzval g. Dvoršak ter poudaril, da je v preteklosti strokovni svet premalo
obveščal vodstvo ZUTS Slovenije o aktualnih dogodkih na področju teka ter, da je imel dr. Pustovrh leta
2003 ponujeno možnost prevzeti komisijo za teka na smučeh v okviru ZUTS Slovenije vendar jo je
zavrnil.
Prisotnim je podal predlog, da bi bila komisija za tek na smučeh organizirana po zgledu komisije za
alpsko smučanje, ker vodi seminarje za trenerje alpskega smučanja g. Janko Gorazd – predsednik
strokovnega sveta alpskih disciplin, ostale seminarje pa vodja komisije za alpsko smučanje dr. Milan
Žvan, ker se način delovanja zelo obnese,
G. Videmšek se odzval na kritike dr. Pustovrha, ter podal osebno opažanje, da ima ZUTS Slovenije
mandat za organizacijo seminarjev in usposabljanja, ter da veliki večini članov strokovnega sveta za teke
- tudi dr. Pustovrhu ni poznan - jasen način delovanja ZUTS Slovenije (poznavanje pravilnikov, statuta
ZUTS Slovenije…).
Nato je se je v diskusijo vključil g. Iztok Kordiš ter dejal, da ga veseli izkazan interes za ta sestanek.
V nadaljevanju je zanikal nekatere navedene pomanjkljivosti delovanja komisije, ki jih je navedel dr.
Pustovrh:
Analize, ki jih je opravljal preko evalvacijskih listov sodelujočih na seminarjih dokazujejo prav
nasprotno – slušatelji so zadovoljni.

Poudari pa je tudi, da v prihodnje pričakuje bolj aktivno delovanje strokovnega sveta predvsem na
področju svetovanja, podajanja aktualnih tem seminarjev…
Nato se je diskusija prevesila v medsebojno podtikanje, besedno obračunavanje predvsem med g.
Kordišem in dr. Pustovrhom (o organizaciji tečajev – kako se vse organizira zaradi osebnih interesov…),
ki je navedel mnogo očitkov o delovanju komisije, ki pa je bila prekinjena s strani predsednika ZUTS
Slovenije.
Ker bi bila nadaljnja debata brezplodna je predsednik predlagal – in s tem so se strinjali vsi sodelujoči, da
bosta medsebojna navzkrižja rešiti dr. Pustavrh in g. Kordiš osebno, šele nato bo nastopil trenutek, ko se
bo lahko konstruktivno pogovarjali o načinu organiziranja in vodenja dela komisije in seminarjev
prihodnje, tako, da sedanji način dela ostaja nespremenjen.
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri.
V Ljubljani, 05. november 2005

Zapisal:
Ivan GRUDEN, prof.

Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
Delavnega srečanja predsednikov osnovnih organizacij ZUTS, ki se je odvijal v petek, 21. oktobra 2005 v
Hotelu Zlatorog, Ukanc 65, 4265 Bohinjsko jezero s pričetkom ob 17. 30 uri
PRISOTNI: vodstvo ZUTS Slovenije in predsedniki osnovnih organizacij Združenja učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije oz. njihovi predstavniki.
Na pričetku predsednik ZUTS g. Dvoršak pozdravi vse prisotne in poudari, da bo delovno srečanje
predsednikov potekalo brez dnevnega reda, na način tako, da bo sestanek potekal bol sproščeno in sicer:
1. Predstavitev dela ZUTS Slovenije v pretekli in prihajajoči sezoni (g. Dvoršak)
2. Aktualno dogajanje v ZUTS Slovenije (g. Videmšek)
3. Predstavitev programa dela po komisijah ZUTS Slovenije (vodje komisij)
4. Odprta diskusija o aktualnostih v ZUTS Slovenije.
Poudaril je, da so v pretekli sezoni vidno vlogo pokazale komisije, ki jih v preteklosti ni bilo videti mnogo na terenu –
komisiji za telemark smučanje in prosti slog, ki sta tudi organizirali tečaje za pridobitev strokovne usposobljenosti.
Prav tako je izpostavil dobro če ne že vzorno izpeljavo predsezonskih in posezonskih seminarjev, seminarje, ki so bili
organizirani v sodelovanje s Slovensko vojsko, mednarodno sodelovanje z učitelji smučanja v Črni gori, Bosni in
Hercegovini…
Pri organizaciji kadrovskih tečajev za pridobitev strokovne usposobljenosti je poudaril, da se trend organiziranja in
udeležbe slušateljev iz leta v leto povečuje, kar pa ima bistven značilnost, da se povečuje tudi število članov ZUTS
Slovenije.
Prav tako je v nadaljevanju poudaril, kako pomembno je sodelovanje s terenom, ter izpostavil komisijo za deskanje
na snegu, katera je na marsikaterem smučišču v sodelovanju z upravljavci postavili zametke snežnih parkov.
V nadaljevanju se je zaustavil pri delovanju komisije za tek na smučeh, telemark smučanje, ki sicer izpolnjujejo svoje
poslanstvo, vendar pričakuje, da se bo v prihajajočem obdobju komunikacija z pisarno ZUTS Slovenije ter osnovnimi
organizacijami še okrepila.
Posebno mesto v poročilu si zasluži tudi državna izpitna komisija katera združuje ocenjevalce vseh komisij ZUTS
Slovenije, ki je pod vodstvom dr. Blaža Lešnika, v pretekli sezoni opravila obilo dela na področju analiz, poenotenja
ocenjevanja…
V prihodnosti pa bo potrebno opraviti obilo dela na usklajevanju in prilagajanju dela ter programov usposabljanja z
novim pravilnikom o delu strokovnih delavcev na področju športa, katerega je sprejel in potrdil strokovni svet za
šport RS.
Po uvodu predsednik preda besedo g. Videmški, kateri uvodoma pozdravi vse prisotne, ter prične z predstavitvijo
dela pisarne ZUTS Slovenije v polpreteklem obdobju:
1.
2.
3.

4.
5.

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.
En od realiziranih projektov, ki izhajajo iz pogodbe med ZUTS Slovenije in gospodom Sandijem Murovcem
tudi nova celostna pogodba in grb ZUTS Slovenije – do konca sezone 2006/07 .
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, 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.
Od 30. novembra do 4. decembra 2005 se bo na Finskem, Levi odvijalo svetovno prvenstvo učiteljev
smučanja, na katerem imajo možnost nastopanja tudi naši člani. Prisotne je obvestil, da se je obvestilo prve
tri uvrščene na DP v veleslalomu po posameznih kategorijah, da imajo možnost prijave na prvenstvo – preko

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
•
•
14.
15.

16.

17.

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 polnem teku so tudi priprave na izid vsakoletnega biltena ZUTS 2006
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 obvestil prisotne, da se na podlagi sklepa sekretariata, 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.
Prav tako se v 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.
Prisotne 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.
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 obvestil prisotne, da imajo do 30. novembra 2005 čas za oddajo vlog na podlagi poslanega
razpisa za podelitev priznanj ob 70. letnici delovanja ZUTS Slovenije, ki bo 04. marca 2006 v Mariboru
Prisotne je obvestil, da bo jutri (v soboto) predstavljen osnutek pogodbe , ki se bo zaradi zahtev Strokovnega
sveta za šport RS (definirane so v pravilniku dela strokovnih delavcev v športu), ki se nanaša na priprave
vsebine, načina organiziranja in izvedbe kadrovskih tečajev, ter definira medsebojno sodelovanje o
organizaciji kadrovskih tečajev med nosilcem usposabljanja – ZUTS Slovenije in izvajalcem usposabljanja –
osnovna organizacija ZUTS Slovenije.
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 obvestil prisotne, da so bil maja organizirani odprti izbori vseh komisij v okviru ZUTS
Slovenije, tako da so izobraževalne vrste za prihajajočo sezono že potrjene – na veliko veselje vseh tudi za
telemark smučanje.

Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije predsednik čestita direktorju za opravljeno delo ter, poda prisotnim
možnost razprave na poročilo direktorja.
V odprti diskusiji so nato prisotni povpraševali predvsem predsednika in direktorja o projektu MODRE KARTICE,
podpisu pogodb OO – ZUTS Slovenije, podelitvi priznanj…
Na vsa vprašanja podana na aktualna dogajanja sta direktor in predsednik - s pomočjo prisotnih članov sekretariata
ZUTS Slovenije, ter ob koncu so prišli do ugotovitve, da je predstavljena tematika »živa«, ter, da se bo tekom sezone
ali pred sezono na podlagi argumentacij s strani terena tudi vsebinsko spreminjala – sam teren in prihajajoča sezona
bo pokazala smotrnost sprememb.
Nato so prisotni člani sekretariata ZUTS Slovenije – vodje komisij predstavili program dela po komisijah ZUTS
Slovenije.
Po predstavitvah s strani prisotnih – predsednikov ni bilo vprašanj.
Ker se je že bližal čas večerje, se je predsednik zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje, ter jih povabil, na večerjo v
organizaciji HOTELA ZLATOROG.
V Ljubljani, 21. november 2005
Zapisal: Ivan GRUDEN, prof.

Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
sestanka komisije Sekretariata ZUTS Slovenije, za preveritev dospelih vlog za izdelavo ISIA izkaznic za
koledarsko leto 2006, ki je bila v četrtek 18. oktobra 2005 ob 16:00 uri, v prostorih pisarne ZUTS
Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
PRISOTNI: Boštjan GAŠPERŠIČ, Dušan VIDEMŠEK, Ivan GRUDEN
Dnevni red:
1.
2.

Pregled vlog;
Razno.

Add. 1.
---------Po predstavitvi (vsaka prošnja se je ustno posredovana – prebrana) s strani g. Grudna, so člani komisije
pregledali vloge in ugotovili:
ODOBRENE:
1.

Vloga ga. Simona Škarja Aluisi za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek predsezonski
seminar Krvavec, izostanek tekma kadrov ZUTS Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški
izvid);
2. Vloga ga. Urša Makovec za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
3. Vloga g. Marjan Schnabl za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
4. Vloga ga. Nevena Šajber za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
5. Vloga g. Jožeta Ravbarja za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
6. Vloga g. Borut Pevec za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek posezonski seminar
Rogla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
7. Vloga ga. Katarina Štravs za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla in posezonski seminar Rogla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
8. Vloga g. Igor Dragar za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla in posezonski seminar Rogla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
9. Vloga g. Jožeta Hudelje za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
10. Vloga g. Slavka Medleta za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
11. Vloga g. Jožeta Turka za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);
12. Vloga g. Jožef Marjana za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla in posezonski seminar Rogla - prošnji se ugodi (priložen zdravniški izvid);

ZAVRNJENE:
1.
2.
3.
4.

Vloga g. Nejca Jeraša za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS
Kobla - prošnji se ne ugodi (v pisarno ZUTS bo potrebno poleg zdravniškega potrdila dostaviti
tudi o spremni dopis);
Vloga g. Gregorja Družine za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov
ZUTS Kobla in posezonski seminar Kobla - prošnji se ne ugodi.
Vloga ga. Žive Tavčar pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek tekma kadrov ZUTS prošnji se ne ugodi ;
Vloga g. Matjaža Tičarja za pridobitev izkaznice ISIA za leto 2006, izostanek posezonski seminar
Kobla - prošnji se ne ugodi (v pisarno ZUTS bo potrebno dostaviti o diagnozi, iz katere je
razvidna vrsta poškodbe o nezmožnosti za opravljanje obveznosti iz naslova seminarja);

Add. 2.
---------Po prebranih vlogah so vsi prisotni soglasno ugotovili, da bo potrebno v prihodnje napisati protokol o
načinu podajanja vloge za izdelavo ISIA izkaznic s strani osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, vlog v
primeru zdravniške ali kakršne druge odsotnosti z akcij, ki so pogoj za pridobitev izkaznice ISIA.
Za izpeljavo zgoraj navedenega projekta je zadolžen g. Boštjan Gašperšič
V Ljubljani, 25. oktober 2005

Zapisal: Ivan GRUDEN

Predsednik komisije: Boštjan GAŠPERŠIČ

