Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
18. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo 04. aprila 2006 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Ivan Gruden, Sandi Murovec, Matej Vörös, Primož Grabnar, dr. Milan
Žvan, Gorazd Janko, Bojan Gerič dr. Darja Ažman, Milena Kordež (namesto Iztoka Kordiša), Gregor
Osojnik, Boštjan Gašperšič
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, dr. Blaž Lešnik, Iztok Kordiš, Dušan
Videmšek, Uroš Martinšek, dr. Rado Pišot
Prelagani dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 17. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Priprave na interne izbore demonstratorskih vrst komisij ZUTS Slovenije;
Informacije vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2005/06;
Informacije vodij komisij o programih za smučarsko sezono 2006/07;
Kandidatura ZUTS Slovenje in ŠC POHORJE d.o.o. o podani kandidaturi za organizacijo SP
učiteljev smučanja leta 2009;
Priprave na udeležbo delegacije ZUTS Slovenije na INTERSKI 2007 – Yong Pyong (Južna
Koreja).
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 17. sejo sekretariata in 18. 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.
---------Ker je direktor ZUTS Slovenije g. Videmšek svoj izostanek s seje sekretariata predhodno opravičil je na
podlagi njegovega podal poročilo o delu ZUTS Slovenije g. Ivan Gruden.
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.
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.
poročila o realizaciji dela komisije v sezoni 2005/06 in program dela komisije za sezono 2006/07, morajo
vodje komisij oddati oz. poslati na e-mail naslov zuts@sloski.si najkasneje do 20. aprila 2006.
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 g. Grudna, se predsednik zahvali g. Videmšku in članom OK za zgledno organizirano
prireditev ob 70. letnici ZUTS Slovenije ter, poda članom možnost razprave na poročilo.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo lahko
sprejeme.
A dd. 3
---------Pod to točko dnevnega reda sta g. Murovec Sandi in g. Matej Vörös podala informacije o pripravah na
izbore demonstratorskih vrst za alpsko smučanje in deskanju na snegu ki bodo 8. aprila 2006 (alpsko
smučanje) in 17. aprila 2006 (deskanje na snegu).
Prav tako je sekretariat soglasno sprejel sklep:
»Demosntratorski vrsti za tek na smučeh in telemark smučanje, ki je bila potrjena s strani sekretariata za
sezono 2005/06, se zaradi specifike dela podaljša mandat v enaki sestavi kot za sezoni 2005/06 tudi za
smučarsko sezono 2006/07.«
A dd. 4 in 5
--------------Na podlagi ustnega poročila vodij komisij, o realizaciji dela komisij v sezoni 2005/06 in programu dela
komisije za sezono 2006/07, je sekretariata sprejel naslednji sklep:
»Vse vodje komisij morajo da se poročila o realizaciji dela komisije v sezoni 2005/06 in program dela
komisije za sezono 2006/07, oddati oz. poslati na e-mail naslov zuts@sloski.si najkasneje do 20. aprila
2006.«
A dd. 6
---------Ob tej točki dnevnega reda je g. predsednik obvestil vse navzoče, da je na naslov pisarne ZUTS Slovenije
prispel dopis, s katerim nas vodstvo ISIA in INTERSKI obvešča, da bo kandidaturo za organizacijo SP
učiteljev smučanja leta 2009 mogoče predstaviti na INTERSKI 2007 – Yong Pyong (Južna Koreja) in ne
na kongresu v Borovcu junija 2006.
O načinu podajanja kandidature se bo razpravljalo na eni od prihodnjih sej sekretariata ZUTS Slovenije.
A dd. 7
---------Pod to točko dnevnega reda je predsednik obvestil prisotne člane sekretariata, da bo zaradi odsotnosti
direktorja ZUTS Slovenije g. Videmška sekretariat ZUTS o pripravah na udeležbo delegacije ZUTS
Slovenije na INTERSKI 2007 – Yong Pyong (Južna Koreja) in o stroških, ki so povezani s tem razpravljal
na naslednji seji 25. aprila 2006. .
A dd. 7
---------Ker se na 17. redni seji zaradi odsotnosti g. Boštjana GAŠPERŠIČA ni obravnavalo pritožbe g. Iztoka
Mihevca o pisni argumentaciji o neudeležbi na ISIA seminarju (kot pogoj za pridobitev ISIA izkaznice),
Po predstavitvi vsebine dopisa so člani sekretariata soglasno sprejeli naslednji sklep:
»Pisni pritožbi g. Iztoka Mihevca ne ugodi«.
18. 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.

