Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
17. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo 11. januarja 2006 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Dušan Videmšek, Ivan Gruden, Sandi Murovec, Matej Vörös, Primož
Grabnar, dr. Milan Žvan Gorazd Janko, Uroš Martinšek, dr. Rado Pišot, Bojan Gerič
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, dr. Darja Ažman, Matej Kordež, dr. Blaž Lešnik, Iztok
Kordiš, Gregor Osojnik, Boštjan Gašperšič
Prelagani dnevni red:
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 16. seje Sekretariata ZUTS;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v ZUTS Slovenije;
Kršenje pogodbenih obveznosti članov izobraževalne vrste komisije za alpsko smučanje;
Priprave na prireditev ob 70. letnici ZUTS Slovenije (g. Dušan Videmšek);
Razno.

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 16. sejo sekretariata in 17. 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 17. 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.
Vodje komisij v okviru ZUTS je obvestil, da pričakovanih finančnih sredstev s strani ESS za letošnjo
sezono še ni.
Prav tako je prisotne obvestil, da se bo kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva kadrov –
učiteljev smučanja leta 2009 v Mariboru uradno vložilo meseca junija na kongresu INTERSKI v Borovcu
– Bolgarija.
Prav tako je med obema sejama sekretariata prispelo na naslov pisarne SZS pismo predsednika
združenja učiteljev smučanja iz Veneta, ter, da bo omenjeno problematiko prevzel g. Jaro Kalan.
Tako kot vsako leto se bo tudi letos organiziral seminar za smučarske zveze na področju bivše Jugoslavije
in sicer za Skijaški savez Crne gore v mesecu marcu ter za Skijaški savez Kosova v mesecu februarju.
V vmesnem času med sejama sekretariata je ZUTS Slovenije organiziral:
• 11. in 12. decembra 2005 predsezonski seminar za učitelje 3. stopnje alpsko smučanja na Mb.
Pohorju
• 17. decembra 2005 na Pokljuki seminar za učitelje teka na smučeh
• 18. decembra 2005 predsezonski seminar za učitelj 3. stopnje telemark smučanja (Krvavec)
• 23. decembra 2005 predsezonski seminar za učitelje deskanja na snegu 3. stopnje (Krvavec)
• 25. decembra predsedzonski seminar za učitelje prostega sloga (Krvavec)
Prav tako bo potrebno razmisliti o načinu organizacije seminarje v prihodnje – dostop na seminar vsem
stopnjam usposobljenosti.

Prisotne je tudi obvestil, da se v sodelovanju z dr. Radom Pišotom pripravlja na snemanje DVD Smučaje
je igra.
Izpostavil je tudi, da se medijsko pojavljamo tako v MODRIH NOVICAH, kot tudi tedensko v oddaji
DOBRO JUTRO SLOVENIJA.
Dne 30. decembra 2005 je bil v Mariboru uspešno organiziran zbor delegatov, na katerem so se ob koncu
z modno revijo predstavili tudi naši sponzorji opremljevalci. .
Prav tako bo prihodnjo sezono bilten ZUTS Slovenije zaradi previsokega finančnega vložka izdan v
drugačni obliki.
Članom sekretariata je tudi podal informacijo, da se je pričelo z organizacijo odhoda delegacije na
INTERSKI kongres v Južni Koreji januarja 2007, katerega pa se bo zaradi velikih stroškov udeležila
številčno majhna slovenska delegacija.
Prav tako se bo meseca aprila ali maja 2006 na Fakulteti za šport organiziral teoretični – specialni del
predavanj za pridobitev učitelj 3. stopnje vseh komisij v okviru ZUTS Slovenije
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 je javila osnovna organizacija ZUTS Kranj in sicer 12. februarja 2006 na
Krvavcu.
Prav tako se je svetovnega prvenstva učiteljev smučanja SP na Finskem, Levi od 30. novembra do 4.
decembra 2005 udeležilo 5. učiteljev smučanja iz Slovenije.
S pripravami demonstratorskih vrst so opravili člani demonstratorske vrete za deskanje na snegu in tek
na smučeh, ter izobraževalna vrsta alpsko smučanje.
Člane sekretariata je obvestil tudi, da se SZS septembra 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.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik ugotovil, da se
poročilo direktorja lahko sprejeme.
A dd. 3
---------Pod to točko dnevnega reda je v pestri diskusiji, izmenjavi mnenj vseh prisotnih sekretariat ZUTS
Slovenije z 8 glasovi ZA, enim (1) vzdržanim in dvema (2) PROTI sprejel naslednji sklep:
Spoštovani!
»Sekretariat ZUTS Slovenije obžaluje, da je do tega prišlo, vendar apelira na člane izobraževalne vrste,
razvojne skupine komisije in člane vodstva ZUTS Slovenije, da v čim večjem številu do konca smučarske
sezone 2005/06 nosijo smučarske čelade ter, da se z sponzorji opremljevalci, ki so jih z čeladami opremili
dogovorijo na katerih akcijah v smučarski sezoni 2005/06 je to potrebno.«
Smučarske čelade katere so člani izobraževalne vrste vrnili lahko do konca sezone dvignete v pisarni
ZUTS Slovenije in jih nato po končani sezoni deponirate v pisarni ZUTS Slovenije.
A dd. 4
---------Pod to točko dnevnega reda je direktor ZUTS Slovenije obvestil vse prisotne, da so priprave na 70.
letnico ZUTS Slovenije v polnem zamahu, ter, da je komisija za pregled prispelih vlog za priznanja ZUTS
Slovenije ob 70. letnici, ki je bila potrjena na 15. redni seji sekretariata, je na svoji 1. seji ugotovila, da je s
strani osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, smučarskih klubov, društev članov Smučarske zveze
Slovenije prejela oz. so prispela na naslov ZUTS Slovenije 107. predlogov za podelitev nagrad ter po
pregledu vlog sprejela sklep, da so vsi predlogi zadovoljili kriterije razpisnih pogojev.
Vsi predlagani kandidati so s svojim delom dali pečat naši organizaciji.

Nekateri so aktivni v naši organizaciji že desetletja, nekateri nekoliko manj, vendar pa so v kratkem
delovanju odigrali vidnejšo vlogo pri delu in poslanstvu ZUTS Slovenije.
Prav tako smo se nekaterim vidnim predstavnikom ZUTS Slovenije že zahvalili ob priliki praznovanja 60.
letnice ZUTS Slovenije tako, da smo dali večji poudarek na delovanju posameznikov od leta 1996 naprej.
Nekaj dobitnikov ni dočakalo današnjega slavja in zato naprošamo, da v njihovem imenu prejmejo
nagrade njihovi svojci.
Prav tako, je vsem prisotnim predstavil program prireditve (vsi prisotni so program prireditve prejeli k
gradivu za sejo).
Po koncu poročanja direktorja ZUTS Slovenije se predsednik zahvali direktorju za opravljeno delo ter,
poda članom možnost razprave na poročilo direktorja.
Ker vprašanj s strani članov sekretariata na poročilo direktorja ni bilo, je predsednik zaključil 4. točko
dnevnega reda.
A dd. 5
---------Pod omenjeno točko se je obravnavala nedoslednost nekaterih odgovornih v osnovnih organizacijah
ZUTS pri vnosu podatkov udeležencev kadrovskih tečajev v informacijski sistem ŠPAK.
Na podlagi pravilnika o usposabljanju podatki udeležencev niso bili pravočasno vneseni zato se je tečaj v
aplikaciji zaprl in udeležence ni bilo več možno prijaviti na tečaj.
Na podlagi razprave se sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrdil naslednji sklep:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog g. predsednika o kaznovanju osnovne
organizacije ZUTS Slovenije z dodatno prijavo kadrovskega tečaja in vnosom v informacijski sistem
ŠPAK cenika ZUTS Slovenije za sezono 2005/06 za naslednje osnovne organizacije ZUTS Slovenije:
1. SK SNEŽINKA,
2. SK CAPRIS,
3. SD KRKA ROG NOVO MESTO.
Na naslov ZUTS Slovenije je prispel tudi dopis s strani g. Iztoka Mihevca o pisni argumentaciji o
neudeležbi na ISIA seminarju (kot pogoj za pridobitev ISIA izkaznice).
Na predlog predsednika se je sprejel sklep (bil je soglasno potrjen), da se bo o vsebini omenjenega pisma
razpravljalo na naslednji seji sekretariata, ko bo prisoten tudi g. Boštjan GAŠPERŠIČ.
17. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19. 15 uri.
V Ljubljani, 20. marca 2006
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

