Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
19. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v sredo 25. 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, Jure Gantar (namesto Iztok Kordiš), Gregor Osojnik, Boštjan Gašperšič, Dušan
Videmšek, dr. Blaž Lešnik, dr. Rado Pišot, dr. Darja Ažman
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, Uroš Martinšek, Bojan Gerič
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 18. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije;
Poročilo direktorja ZUTS Slovenije;
Potrditev članov demonstratorskih vrst komisije za alpsko smučanje, deskanje na snegu,
telemark smučanje in tek na smučeh za smučarsko sezono 2006/07;
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2005/06;
Predstavitev programov za smučarsko sezono 2006/07;
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 18. sejo sekretariata in 19. 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 18. seje sekretariata ZUTS Slovenije.
Add. 2.
---------Zaradi opravičene odsotnosti g. Videmška je na pričetku seje je poročilo o aktualnem dogajanju v
združenju podal predsednik ZUTS<Slovenije g. Dvoršak.
Člane sekretariata je obvestil, da se bo 5. in 6. maja v Portorožu organiziral licenčni posezonski seminar
za trenerje alpskega smučanja, ter 11. in 12. maja v istem kraju licenčni posezonski seminar za trenerje
smučarskih skokov in nordijske kombinacije.
Prav tako bomo dejavni na področju mednarodnega sodelovanja, kajti naša delegacija se bo v pričetku
meseca junija 2006 – g. Videmšek in g. Gašperšič udeležila generalne skupščine INTERSKI v Bolgariji –
Borovec.
Prav tako je obvestil člane sekretariata ZUTS Slovenije, da ZUTS Slovenije - predvsem je tukaj
izpostavil g. Videmška, sodeloval kot soorganizator zaključka sezone alpskih disciplin, ki se je odvijal
konec sredi meseca aprila v Bohinju.
Ker pripomb s strani članov sekretariata na poročilo ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo lahko
sprejeme.
A dd. 3
---------Demonstratorske – izobraževalne vrste komisij ZUTS SLOVENIJE za sezono 2006/07
Komisija za alpsko smučanje:

VODJA DEMONSTRATORSKE VRSTE : SANDI MUROVEC
1. MIHA VERDNIK
2. LUKA SEKULA
3. DEJAN RODOŠEK
4. UROŠ ZUPAN
5. DAVID ŠERDONER
6. TOMAŽ HRIBAR
7. DAVID DE COSTA
8. TOMAŽ ŠEGULA
9. IZTOK ZAJC
10. ANDREJ LUKEŽIČ
11. KATARINA ŠTRAVS
12. MATIC JERAŠA
13. GREGOR ŠPAROVEC
14. NEJC JERAŠA
15. LUKA DERMASTIJA
16. DENIS PETROVČIČ
Komisija za deskanje na snegu:
VODJA DEMONSTRATORSKE VRSTE : MATEJ VÖRÖS
1. DOROTEJA MUHIČ
2. NENA RIFELJ
3. MAKS VREČKO
4. SIMON KOCJANC
5. JURE GMAJNAR
6. TEO IVANČIČ
7. GREGA BIZJAK
8. MIHA ANDOLJŠEK
STROKOVNI SODELAVCI:
1. TADEJ ŽVIKART - PROSTI SLOG
2. MATEVŽ PRISTAVEC - PROSTI SLOG
3. JAKA OMAN - TRENERSKI PROGRAM
Komisija za tek na smučeh in biatlon:
VODJA DEMONSTRATORSKE VRSTE : IZTOK KORDIŠ
1. MILENA KORDEŽ
2. ALEŠ GROS
3. ROK ŠOLAR
4. NEVENKA OMERZU
5. NANIKA VOGRINC
6. JURE GANTAR
7. JURE OKRŠLAR
Komisija za telemark smučanje:
1. BOŠTJAN ČAČ
2. Dr. DARJA AŽMAN
3. ROBERT ALEŠ
Komisija za prosti slog:
1. PRIMOŽ GRABNAR
2. DEJAN LADIČ
3. JANI POGAČAR
4. ALEŠ ŠPAN
STROKOVNI SODELAVCI:
1. ROK DOKL

Na podlagi predstavljenih sestav vrst s strani vodij komisij so člani sekretariata ZUTS Slovenije v
konstruktivni debati, izmenjavi mnenj soglasno sprejeli predstavljene predloge o sestavi z oz. potrdili
licence, članom demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh,
telemark smučanje, prosti slog za sezono 2006/2007.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predstavljen predlog sestava vrst in potrdi licence,
članom demonstretorske vrste komisije za alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, telemark
smučanje, prosti slog za sezono 2006/2007.
A dd. 4
--------------Poročilo dela komisije za alpsko smučanje v sezoni 2005 / 2006
1. Formiranje novega Demo teama / Izobraževalne vrste
2. Oblikovanje novega programa slovenske šole smučanja »Korak naprej«
3. Priprava novih izpitnih in ocenjevalnih programov
4. Priprave Demonstratorske vrste
4.1.
• junij 2005 - uvodni sestanek, predstavitev programov
3.6.05
• november 2005 – delo na snegu, teorija (Krvavec)
25.- 27.12.05
• december 2005 – delo na snegu (Maribor/zbor delegatov)
3.- 4.12.05
• marec 2006 – delo na snegu (Vogel)
24.3.06
_______________________________________________________________________
skupaj 7 dni priprav
Program: vsebine – predelava nove šole smučanja – spremembe in novosti, uskladitve izvedbe
posameznih storitev in nastopov pred vrsto s člani DIK, metodika, nova podoba učitelja
smučanja.
5. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja
• predsezonski seminar ISIA, Mariborsko Pohorje, december 2005
• posezonski seminar ISIA, Vogel, marec 2006
• predelava šole smučanja za OO, profesionalne smučarske šole, za vzgojiteljice in športne pedagoge
• permanentno izobraževanje športnih pedagogov,
• sodelovanje na posezonskih ISIA seminarjih učiteljev v tujini,
• izobraževanje inšpektorjev
Program: delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, nove pojavne oblike
6. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1.,2. in 3.stopnje
• tečaj za učitelje smučanja 3. stopnje v organizaciji
• tečaji za učitelje smučanja 1. in 2. stopnje v organizaciji OO ZUTS
• tečaji za učitelje 1. stopnje v organizaciji Pedagoške fakultete
• tečaji za učitelje smučanja 1., 2. in 3. stopnje v organizaciji Fakultete za šport
• tečaj za trenerje alpskega smučanja v organizaciji ZUTS in FŠ
• tečaj za učitelje smučanja 1., 2. stopnje v SLO Vojski
7. Permanentno izobraževanje trenerjev smučanja
• predsezonski seminar, oktober 2005
• posezonski seminar, maj 2006
Program: predavanja in delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, novi pristopi k
Direktnemu treningu osnov sodobne tehnike tekmovalnega smučanja na osnovi izkušenj
zadnje sezone.
8. Sodelovanje s tekmovalci na klubski in reprezentančni ravni

9. Promocijske aktivnosti demonstratorske vrste 2006:
• Demo pool, junij 2005
• Test NOVICE, oktober 2005
• Modna revija ANDRAZ, november 2005
• Explosion of Fun, Pokal Vitranc, december 2005
• Modna revija MB, december 2005
• VAL 202, oddaja o smučanju, januar 2006
• Polet, revija, januar 2006
• Men's Health, februar 2006
• Ski magazin, TV oddaja, februar 2006
• Pokal ANDRAZ, Rogla, marec 2006
• FINALE sezone, Alpske discipline, Vogel, april 2006
10. Izvedba delavnic na največjih smučiščih po Sloveniji – sodobna tehnika
smučanja za rekreativne smučarje; oddaja Dobro jutro Slovenija
11. Literatura in ostala strokovna gradiva
- aktualne dopolnitve in spremembe metodike učenja »Korak naprej«

Poročilo dela komisije za deskanje na snegu v sezoni 2005 / 2006
V letošnji sezoni smo celoti realizirali vse zadane cilje. Tako smo v jesenskem obdobju uspešno izpeljali
priprave demonstratorske vrste, izpopolnili smo program prostega sloga, uspešno zaključili DVD.
V mesecu decembru in januarju smo izpeljali :
- predsezonske seminarje- skupaj 181 udeležencev
- predsezonski ISIA seminar
- uspešno zaključili trenerski program
Nadaljevali smo s tečaji usposabljanja prve in druge stopnje :
- v sezoni 2005 / 2006 smo usposobili 141 novih učiteljev I. stopnje, 32 učiteljev II.stopnje.
Prav tako smo zaključili s praktičnim programom za pridobitev naziva Učitelj deskanja na snegu III. stopnje,
kjer je uspešno končalo program 5 kandidatov.
V sezoni 2005/ 2006 smo izpeljali 14 tečajev usposabljanj in skupno strokovno usposobili 178 kandidatov .
Poleg omenjenih tečajev usposabljanja, smo v letošnji sezoni sodelovali tudi na mednarodni sceni in sodelovali z
različnimi institucijami :
- udeležili smo se seminarja v Črni Gori
- aktivno pomagali pri organizaciji državnega prvenstva kadrov na smučišču Krvavec
- nastopili na 70. letnici ZUTS
- v okviru sodelovanja s FŠ se je 360 študentov spoznalo z deskanjem na snegu
- predstavili smo deskanje na snegu v okviru strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva Učitelj
smučanja III. stopnje.
- sodelovali na Intersport predstavitvi v Kr. Gori.
Sezono smo zaključili z dvodnevnim ISIA seminarjem, pripravljamo pa tudi interne izbore, ki jih bomo v
sodelovanju s pisarno ZUTS organizirali 15.3.na Voglu.
Poleg omenjenih aktivnosti smo v letošnji sezoni dali velik poudarek na samem izobraževanju in treningu
elementov slovenske šole deskanja na snegu. Tako smo v pripravljanem obdobju organizirali tri trodnevna
obvezna izobraževanja za vse člane ekipe komisije za deskanje na snegu . V nadaljevanju sezone ( v začetku
meseca februarja ) smo organizirali dvodnevno srečanje celotne ekipe, ki se je pokazalo za več kot uspešno, tako
iz strokovnega, kot tudi iz motivacijskega vidika.
V nadaljevanju sezone bomo v mesecu juniju organizirali enotedensko srečanje s predstavniki francoske in
švicarske demo vrste v Franciji, sledile bodo priprave demo ekipe na ledeniku Les 2 Alpes v Franciji .
V jeseni bomo nadaljevali s širitvijo šole prostega sloga in pripravami na Interski kongres.

Poročilo dela komisije za prosti slog v sezoni 2005 / 2006
•

Zaradi nepotrjenih novih programov usposabljanja je komisija v sestavi Jani Pogačar, Dejan Ladič,
Aleš Špan in Primož Grabnar v letošnji sezoni delovala na področju izobraževanja po starih programih
zaradi česa je bil okrnjen predvideni program, prekinjen pa je bil tudi proces formiranja uradne
demonstratorske vrste in s tem poenotenje delovanja komisije z ostalimi komisijami ZUTS.

•

Realizirane izobraževalne aktivnosti:
Predsezonski seminar - Krvavec
Tečaj za učitelja 1. stopnje - Krvavec
Tečaj za učitelja 2. stopnje - Krvavec
Tekma kadrov (half pipe – Krvavec)
Posezonski seminar - Krvavec

•

Sodelovanje s komisijo za alpsko smučanje:
Delavnica prostega smučanja na tečaju za učitelja 3. stopnje alpskega smučanja – Maribor
Delavnica prostega smučanja na posezonskem ISIA seminarju alpskega smučanja – Vogel

•

Sodelovanje s Fakulteto za šport
Delavnica prostega smučanja za usmerjevalce alpskega smučanja na Fakulteti za šport

•

Promocijske aktivnosti
sodelovanje na tekmi državnega pokala big air - Krvavec
sodelovanje na obletnici ZUTS – Maribor
delavnice prostega sloga

•

Izobraževanje komisije
Posodabljanje programov, novosti, usklajevanje storitev

Poročilo dela komisije za tek na smučeh v sezoni 2005 / 2006
Letošnja zima je bila, zaradi obilice snega v dolinah, za tek na smučeh idealna. Ker je v višjih legah še precej
snega tekaška sezona še traja in je to pravzaprav delno poročilo, saj imamo v načrtu poleg izvedbe kadrovskega
tečaja za pridobitev naziva Učitelj teka na smučeh 3, še nekaj planinskih pohodov na tekaških smučeh v
sredogorju in visokogorju, dokončati pa moramo tudi DVD. Drugače je za letošnjo sezono značilen upad
zanimanja za kadrovske tečaje (nekaj tečajev smo zaradi premajhnega števila prijav združili), eden pa je
odpadel, po drugi strani pa izreden porast komercialnih tečajev, ki je letos presegel vsa pričakovanja in se jih je
udeležilo več kot 600 ljudi. Če upoštevamo še poučevanje študentov na FŠ (cca 360), ter udeležence kadrovskih
in licenčnih seminarjev (cca 130), se je v tej sezoni tečajev, kjer so sodelovali člani naše vrste udeležilo več kot
1.000 ljudi, ki so bili z izvedbo večinoma zelo zadovoljni, kar kaže na kvalitetno delo v preteklosti in dobro
usposobljenost kadrov, ki te tečaje izvajajo. Rezultati anket kažejo tudi na kvaliteto izvajanja kadrovskih tečajev,
saj so ocene dela izvajalcev odlične.
Pomemben premik se je letos zgodil tudi pri organizaciji rekreativnih tekmovanj, kjer je novoustanovljeni pokal
SLOvenSKI MARATON, pri organizaciji in izvedbi katerega smo aktivno sodelovali, pomembno prispeval k
popularizaciji teka na smučeh in dal nov zagon tako organizatorjem teh prireditev, kot tudi nastopajočim. Tako
lahko naše delo v tej sezoni, kljub temu, da je nekaj planiranega dela ostalo še nerealiziranega, ocenimo kot zelo
uspešno.
Podrobnejši pregled izvedenega dela:
1.
2.
3.

Priprave izobraževalno demonstratorske vrste na začetku sezone 3. in 4.12.2005 (Planica), 29.12. in 3.3.
Medvode
Predsezonski seminar za vse strokovne kadre – učitelje in trenerje: 17.12.2005 (Pokljuka, demonstratorji:
Milena, Jure G., Iztok, Nevenka)
Predsezonski seminar za strokovne kadre CŠOD – torek 27.12.(Milena, Iztok, Aleš, Jure G., Nevenka)

4.

Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh – predviden za april je prestavljen zaradi kadrovskih sprememb
na SZS
5. Organizacija tečajev za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smučeh:
učitelj I : 6. – 8. januar 2006 Vojsko (SD Krplje ,TSK Idrija),
17. – 19. februar 2006 – Planica (SD Krplje, TSK Idrija)
učitelj II : 6. – 8. in 13. – 15. januar 2006 Vojsko (SD Krplje, TSK Idrija)
učitelj III: 6. – 8., 13. – 15. in 20. – 22. januar 2006
6. Slovenska vojska: licenčni seminar 6. in 7.februar (Milena) in kadrovski tečaj 13. – 17. februar
2006 (Jure O., Milena, Iztok)
7. Sodelovanje s FŠ pri poučevanju študentov 2. in 3. letnika : 3.januar – 11. februar 2006 (Nanika,
Beba, Jure Okršlar, Aleš, Jani) cca 360 študentov
8. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi začetnih in nadaljevalnih tečajev na vseh ravneh
Pokljuka (9. -11.12., 7.-9.4), Vojsko 7 tečajev, Medvode 10 tečajev, 21.1. in 18.2. Planica)
8. Sodelovanje pri izvedbi Pokljuškega maratona za otroke - Pokljuka, 4. februar 2006 (Milena, Iztok).
9. sodelovanje s klubi in mladinsko selekcijo (Jure.O. - Preska, Rok – Merkur, Aleš G.)
10. Sodelovanje pri zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole : 7.1. (Areh), 9.-13.1. in 6.-8.2.(Tamar),
11. – 15. 1. (Rudno polje), febr. (Vojsko), 29.3. (Areh), (Milena, Jure O., Jure G., Iztok)
11. nastop na slovesnosti ob 70 letnici ZUTS v Mariboru (Milena, Jure O., Jure G., Nanika, Rok, Nevenka)
12. Svetovno mladinsko prvenstvo – Medvode 30.1. do 5.2. (Jure O, Nevenka O.)
13. sodelovanje na seminarju za učitelje in trenerje na Bjelasnici 17. -19. 3. (Nanika)
14. aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi na novo organiziranega rekreativnega pokala SLOvenSKI
MARATON (Jure G., Iztok)

Poročilo dela komisije za telemark smučanje v sezoni 2005 / 2006
V sezoni 2005/06 se je Komisija za telemark smučanje (v nadaljevanju Komisija) prvič v celoti vtkala v regularne
tokove delovanja ZUTS. Na uradnih izborih v maju 2005 je bila namreč osnovana »razširjena«, 3-članska
demonstratorska vrsta (Boštjan Čač, Aleš Robert in Darja Ažman), kar je znatno olajšalo izvajanje aktivnosti v
okviru Komisije – tako z vidika porazdelitev dela kot morebitnih odsotnosti, zasedenosti, poškodb… katerega
izmed članov. Ob postavitvi demonstratorske vrste smo razširili tudi članstvo pri Državni izpitni komisiji; poleg
spodaj podpisane je postal novi član DIK-a v sezoni 2005/06 tudi Miran Stanovnik, ki se je sicer odpovedal
nadaljnjemu sodelovanju na področju usposabljanja, v katerega je bil vpleten v preteklosti (kadar ni bil
poškodovan). Poleg tega je v letu 2004 Telemark klub Kranj (TKK) končno postal t.i. osnovna organizacija
ZUTS, tako da smo dobili prvo OO, specializirano zgolj na telemark smučanje in je usposabljanje v sezoni 05/06
steklo preko nje.
Tako smo v sezoni 2005/06 smo v okviru Komisije izvedli sledeče aktivnosti:
• Izvedba strokovnega usposabljanja za naziv »Učitelj telemark smučanja 1. stopnje«. Usposabljanje je
organiziral TKK v mesecu marcu. Usposabljanje je uspešno opravilo vseh 6 udeležencev.
• Predsezonski ISIA licenčni seminar na Krvavcu (zaradi vetra izveden v Kranjski gori) ter posezonski ISIA
licenčni seminar na Voglu (izveden skupaj s seminarjem Komisije za alpsko smučanje (teoretična predavanja
in večerni del), kar se je izkazalo za pozitivno). Tudi dva licenčna ISIA seminarja sta bila v sezoni 05/06
izvedena prvič.
Svoja klubska seminarja je – prav tako prvič, da tako predsezonskega kot posezonskega – je organiziral tudi
TKK.
• Prav tako je bila na državnem prvenstvu kadrov prvič tudi kategorija 'telemark smučanje'.
• Predstavitev telemark smučanja – tako starodobnega (skupina iz društva Gora) kot modernega (ekipa
demonstratorske vrste ter člani t.i. promocijske ekipe, ki deluje v okviru TKK) – na »demo-paradi« v okviru
proslave ob 70-letnici ZUTS-a.
• Predstavitev oziroma enodnevna delavnica telemark smučanja za študente Fakultete za šport, ki usmerjajo
predmet »Športna rekreacija«, na Pohorju v mesecu marcu 2006.
• TKK je organiziral še nekaj t.i. promocijskih kampov po slovenskih smučiščih.
• Pojavljali smo se tudi v oddaji »Zdaj«.
Nerealiziran je zaenkrat ostal projekt »DVD«. Razlogi za to so nedvomno večplastni. Tičijo pa v zasedenosti
vseh vpletenih akterjev, od jeseni dalje. Ta dolg še čaka…

Poročilo dela DIK v sezoni 2005 / 2006
V pretekli sezoni 2005/06 je Državno izpitno komisijo pri ZUTS Slovenije sestavljalo skupaj 27 članov in sicer:
- 16 članov Komisije za alpsko smučanje
- 5 članov Komisije za deskanje na snegu
- 4 člani Komisije za tek na smučeh
- 2 člana Komisije za telemark
Organizacija in izvedba izpitov je potekalo v skladu z dogovori, ločeno glede na specifike posameznih komisij.
Delo po komisijah je potekalo dobro, omeniti pa želim, da bi glede na smučarske trende, bilo potrebno razmisliti
o možnosti vključitve v DIK vsaj enega predstavnika Komisije za prosti slog.

Poročilo dela članov DIK v sezoni 2005 / 2006
Priprave članov DIK so bile realizirane po načrtih in sicer:
• BOHINJ (seminar za vodje tečajev); oktober 2005
• KRVAVEC (priprave demo vrste); november 2005
• MARIBOR; (ISIA seminar) december 2005

1 dan
1 dan
1 dan

Bistveni premiki delovanja DIK Komisije za alpsko smučanje v sezoni 05/06
1. Nabava novih »uniform« (Andraž)
2. Prisotnost članov DIK na teoretičnih izpitih
3. Razpis izpitnih terminov preverjanja praktičnega znanja ob vikendih
4. Uveljavljena metodologija ocenjevanja
5. Uveljavljen izpitni protokol
6. Poročila o ocenjevanjih (teoretični in praktični izpiti)
7. Plačila članov DIK
8. Urejenost izpitne dokumentacije
Statistika izvedenih tečajev usposabljanja v sezoni 2005/2006
ALPSKO SMUČANJE
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH
ŠTEVILO
FAKULTETA
UDELEŽENCEV
ZA ŠPORT
DESKANJE NA SNEGU
ŠTEVILO TEČAJEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
USPOSOBLJENIH

UČ I.
30

UČ II.
14

UČ III.
1

TRENER
1

∑
46

349

158

30

6

543

327

144

19

6

496

110

44

23

UČ I.
12

UČ II.
7

UČ III.
1

TRENER
1

21

123

32

5

3

163

123

32

4

3

162
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V splošni debati, ki je sledila predstavitvi o realizaciji programov vseh komisij ZUTS Slovenije v sezoni
2005/06 v kateri so sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije, je podal predsednik na glasovanje in
v sprejetje naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme poročilo o realizaciji programov vseh komisij ZUTS
Slovenije v sezoni 2005/06.
A dd. 5
---------Program dela komisije za alpsko smučanje v sezoni 2006 / 2007
1. Formiranje Demo teama / Izobraževalne vrste
2. Formiranje Interski teama 2007
3. Dopolnitev programa slovenske šole smučanja »Korak naprej«;
- sodelovanje s komisijo za Prosti slog
4. Priprava izpitnih in ocenjevalnih programov:
- izpitne storitve
- literatura
- obseg predavanj
5. Priprave Demonstratorske vrste:
• junij 2006 - uvodni sestanek, predstavitev programov
1 dan
• november 2005 – delo na snegu + teorija (Krvavec)
2 dni
• december 2005 – delo na snegu + teorija
2 dni
skupaj s komisijo za Prosti slog
• marec 2006 – delo na snegu (Vogel)
2 dni
_______________________________________________________________________
skupaj 7 dni
Program: vsebine – predelava nove šole smučanja – spremembe in novosti, uskladitve izvedbe

posameznih storitev in nastopov pred vrsto s člani DIK, metodika, terminologija
6. Priprave Interski ekipe:
• junij 2006 - uvodni sestanek, predstavitev nastopa
• oktober 2006 – delo na snegu SHOW program
2 dni
• november 2006 – delo na snegu WORK SHOP program (ANG, NEM)
1 dan
• december 2006 – delo na snegu trening 1
2 dni
• januar 2006 – delo na snegu trening 2
2 dni
• januar 2007 – delo na snegu trening 3
3 dni
______________________________________________________________________
skupaj 10 dni
Program: Show program – Program predstavitve – Program delavnic (ANG in NEM).
7. Permanentno izobraževanje učiteljev smučanja:
• predsezonski seminar ISIA, december 2006
• posezonski seminar ISIA, marec 2007
• predelava šole smučanja za OO, profesionalne smučarske šole, za vzgojiteljice in športne pedagoge
• permanentno izobraževanje športnih pedagogov,
• sodelovanje na posezonskih ISIA seminarjih učiteljev v tujini,
• izobraževanje SLO Vojske
______________________________________________________________________
Program: delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, nove pojavne oblike.
6. Usposabljanje novih kadrov ZUTS – učiteljev 1.,2. in 3.stopnje
• tečaj za učitelje smučanja 3. stopnje v organizaciji
• tečaji za učitelje smučanja 1. in 2. stopnje v organizaciji OO ZUTS
• tečaji za učitelje 1. stopnje v organizaciji Pedagoške fakultete
• tečaji za učitelje smučanja 1., 2. in 3. stopnje v organizaciji Fakultete za šport
• tečaj za trenerje alpskega smučanja v organizaciji ZUTS in FŠ
• tečaj za učitelje smučanja 1., 2. stopnje v SLO Vojski
7. Permanentno izobraževanje trenerjev smučanja
• predsezonski seminar, oktober 2006
• posezonski seminar, maj 2007
Program: predavanja in delavnice na snegu – predelava nove šole, nove vsebine, novi pristopi k
Direktnemu treningu osnov sodobne tehnike tekmovalnega smučanja na osnovi izkušenj
zadnje sezone.
8. Sodelovanje s tekmovalci na klubski in reprezentančni ravni
9. Promocijske aktivnosti demonstratorske vrste 2006:
• Demo pool, junij 2006
• Test NOVICE, oktober 2006
• Modna revija ANDRAZ, november 2006
• Explosion of Fun, Pokal Vitranc, december 2006
• Modna revija MB, december 2006
• Ski magazin, TV oddaja
• Pokal ANDRAZ, Rogla, marec 2007
• FINALE sezone, Alpske discipline, Vogel, april 2007
10. Izvedba delavnic na največjih smučiščih po Sloveniji – sodobna tehnika
smučanja za rekreativne smučarje
11. Literatura in ostala strokovna gradiva
- aktualne dopolnitve in spremembe metodike učenja »Korak naprej«
12. Nastop na kongresu INTERSKI – PyeongChang 2007, 27.1.- 3.2.2007
Program dela komisije za deskanje na snegu v sezoni 2006 / 2007
•
•

V mesecu juliju bomo organizirali enotedenske priprave in hkrati srečanje s predstavniki francoske
demonstratorske vrste v deskanju na snegu na ledeniku Les 2 Alpes
V začetku meseca avgusta bo strokovna ekipa za prosti slog nadaljevala z delom na že omenjenem
ledeniku. Predvsem se bomo posvetili metodiki in didaktiki osnovnih in nadaljevalnih likov prostega
sloga ( izkoristili bomo ponudbo smučišča- v tem obdobju je zgrajen najboljši snežni park ).Celoten

•
•

•
•

program bomo posneli in ga tudi uporabili v prihajajoči sezoni pri programih usposabljanja strokovnih
kadrov.
V dogovoru s pisarno ZUTS bomo v mesecu septembru pričeli s pripravami za INTERSKI KONGRES
2007 in ga nadaljevali do nastopa .
Posvetili se bomo začrtanemu delu : PROJEKT SNEŽNIH PARKOV V SLOVENIJI ( akcija z
Odborom za deskanje na snegu pri SZS ). Tu gre predvsem za dogovor s slovenskimi smučišči za
ponudbo snežnih parkov. Kot vemo Slovenija s tovrstno ponudbo zaostaja za sosednjimi državami.
Tako v Sloveniji nimamo možnosti izvajati programom usposabljanja na nivoju, ki ga zahteva stroka in
tekmovalna sfera. V letošnji sezoni smo v veliki meri delali prekrške na večini smučišč, kjer smo
izvajali tečaje strokovnega usposabljanja ( gradnja objektov za potrebe tečajev, postavljanje trdih
objektov.... ) razen svetle izjeme- smučišče Vogel. Tu vidimo velik problem, na katerega opozarjamo že
nekaj sezon. Glede na trende v smučanju bi bilo potrebno resneje pristopiti k dogovorom, pogovorom z
lastniki smučišč in v pogajanjih z le temi poudariti pomembnost snežnih parkov v njihovi ponudbi.
Strokovnost, tako pri načrtovanju, oblikovanju, pravilih obnašanja je že na zelo visokem nivoju in tu ne
vidimo nobene bojazni, da ne bi v prihodnji sezoni v Sloveniji zaživeli vsaj trije parki. Moram tudi
poudariti, da se s strani upravljalcev smučišč že kažejo določeni interesi. Tu ne moremo mimo več kot
potrebnega enotnega nastopa vseh vpletenih v zimski šport : ZUTS ( vse komiije ), SZS , OK......
V mesecu decembru bomo organizirali predsezonske seminarje, trenerske seminarje.
Nadaljevali bomo s tečaji strokovnega usposabljanja, nadaljevali s sodelovanjem s FŠ in drugimi
institucijami.

Program dela komisije za prosti slog v sezoni 2006 / 2007
Ob potrditvi novih programov usposabljanja:
- tečaj za usposabljanje učiteljev smučanja prostega sloga 3. stopnje
- formiranje izobraževalne vrste
- sodelovanje komisije za smučanje prostega sloga s strokovnimi sodelavci
- dopolnitev in priprava programov za izobraževanje
- priprava programov za ocenjevanje
- formiranje promocijske skupine
- priprave izobraževalne vrste in promocijske skupine
poletne priprave (trampolin, plastične skakalnice, ledenik: snežni park?...)
jesenske priprave (ledenik: snežni park, pipe, grbine, ski cross, odvisno od pogojev)
predsezonske priprave (domače smučišče: spremembe, novosti, usklajevanje)
treningi promocijske skupine
- permanentne aktivnosti
predsezonski seminar
tekmovanje učiteljev smučanja prostega sloga (možno sodelovanje z drugimi disciplinami)
posezonski seminar
- usposabljanje novih kadrov ZUTS (učitelj 1. 2. in 3. stopnje, trener smučanja prostega sloga)
- delavnice na snegu (sodelovanje s komisijo za alpsko smučanje, Fakulteto za šport, OO, šolami
smučanja, upravljalci smučišč, komisijo za deskanje na snegu?,…)
- sodelovanje s tekmovalci in trenerji
- promocijske aktivnosti (v okviru delavnic, testov smučarske opreme, sponzorskih in drugih prireditev
ter na vseh tekmovanjih prostega sloga na vseh nivojih v Sloveniji)
Program dela komisije za tek na smučeh v sezoni 2006 / 2007
1. Priprave izobraževalno demonstratorske vrste na začetku sezone 9. in 10.12.2006 (Planica)
2. Predsezonski seminar za vse strokovne kadre – učitelje in trenerje: 16.12.2006 (Pokljuka)
3. Predsezonski seminar za strokovne kadre CŠOD – torek 26.12.
4. Licenčni seminar za trenerje teka na smučeh - pet., sob. 20. in 21. april
5. Organizacija tečajev za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smučeh:
6. učitelj I : 5. – 7. januar 2007 (SD Krplje),
2. – 4. februar 2007 (TSK Idrija),
a. 23. – 25. februar (ŠRC Preska),
7. učitelj II : 26. – 28. januar , 2. – 4. februar 2007 (TSK Idrija),
a. 23. – 25. februar, 2. – 4. marec 2007 (ŠRC Preska)
8. učitelj III: marec 2007
9. Slovenska vojska: licenčni seminar: februar in kadrovski tečaj februar 2007
10. Sodelovanje s FŠ pri poučevanju študentov 2. in 3. letnika : 2.januar – 10. februar 2007

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

(Nanika, Beba, Jure Okršlar, Aleš, Jani)
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi začetnih in nadaljevalnih tečajev na vseh ravneh
Pokljuka (1. – 3. december., 23. – 25.marec.) Planica ( 3 – 2 x jan, 1 x febr v
soboto), Vojsko – celo sezono, ŠRC Medvode celo sezono)
Sodelovanje pri izvedbi šolskega Pokljuškega maratona –Pokljuka, februar 2007 .
sodelovanje s klubi in mladinsko selekcijo (Jure.O. - Preska, Rok – Merkur, Aleš Gros)
Sodelovanje pri zimskih šolah v naravi za osnovne in srednje šole (Milena, Iztok, Jure O, Jure G.)
sodelovanje z drugimi šolami teka
Dokončanje DVD Šola teka na smučeh
Brošura: Pohodne tekaške poti po Sloveniji
Odprti izbori izobraževalne vrste
razvoj pohodništva na tekaških smučeh (priprava petih pohodov po Sloveniji) (Iztok, Jure)
2 dnevni seminar za kadre za vodenje planinskih pohodov: april 2007 (Janez, Iztok).
Dnevi teka na smučeh oz druge akcije za popularizacijo teka v tekaških centrih, predvsem v
sodelovanju z Alpino – termini glede na snežne razmere.
25. Slovenska šola teka - program, ki bi povezoval vse slovenske šole teka, kriteriji za pridobitev članstva,
bronasti, srebrni, zlati znak – pogoji, kriteriji (Jani P., Jure G., Gracer M.)
26.
Poleg rednega in že ustaljenega dela smo si za naslednjo sezono zadali cilj popularizirati in razširiti pohodništvo
na tekaških smučeh. V sodelovanju z lokalnimi klubi oz posamezniki bomo organizirali serijo daljših pohodov
po celi Sloveniji. ZUTS – komisija za teke bo glavni koordinator, za izvedbo posameznega projekta pa bodo
odgovorni klubi, ki jih bomo pritegnili k sodelovanju. Predvidena je tudi medijska akcija. Vodja projekta je
Iztok Kordiš, sodelavec Jure Gantar. Predvideni so naslednji pohodi:
- pohod čez Trnovski gozd (TSK Idrija – Jure Gantar)
- pohod okrog Snežnika
- pohod po Pokljuki (SD Krplje – Iztok Kordiš)
- pohod po Menini planini
- pohod preko Pohorja (Avgust Manfreda)
- pohod po Kočevskem rogu (CŠOD)
- pohod po Jelovici (Rok Šolar)
Program dela komisije za telemark smučanje v sezoni 2006 / 2007
Ob soglasju članov Sekretariata na 18. redni seji je bil na predlog vodje Komisije podaljšan mandat obstoječi
demonstratorski vrsti še za drugo sezono, tako da odprte izbore planiramo ponovno v letu 2007.
Poleg usposabljanja 'U1' želimo izpeljati usposabljanje 'U2', če bo zadosti kandidatov, ter, ob isti postavki, tudi
usposabljanje 'U3'. Slednje po možnosti čim prej – na začetku sezone.
Želja je, da bi predstavitev telemark smučanja ponovno vključili v program usposabljanja za naziv 'U3 alpskega
smučanja', kot je bil dvakrat že slučaj v preteklosti (v sezoni 05/06 pa ne (?))
Prav tako bi telemark smučanje bila lahko ponovno ena izmed delavnic na enem od ISIA alpskih seminarjev.
Seveda bi se z dvema članoma želeli udeležiti tudi INTERSKI kongresa v J Koreji. O realnih možnostih za to pa
bo še tekla beseda.
Želja vodje Komisije je tudi ta, da bi telemark smučanje enkrat v prihodnosti ne neki način implementirali kot
demonstracijsko delavnico za vse študente Fakultete za šport – realno možno gotovo le v okviru usposabljanj s
področja alpskega smučanja. Dorečenega zaenkrat še ni bilo ničesar. Obelodanjena je bila le ideja.
Čeprav si je telemark smučanje ustvarilo prepoznavno mesto na »terenu«, še naprej ostaja osnovna usmerjenost
na tem področju, kako povečati množičnost. Te praviloma ni mogoče povečati, če potencialni kandidati
praktično ne preizkusijo opreme. To pa je seveda povezano z njeno razpoložljivostjo, kakor tudi
razpoložljivostjo ustreznega kadra. Predvsem na področju opreme smo zaenkrat zelo omejeni (z opremo za
izposojo razpolaga le TKK, od smučarskih šol pa, kolikor vemo, le SK Branik. Najbrž se najdejo še kje
posamezni kosi). Želja je, da bi se našla kaka sponzorska sredstva za nabavo nove opreme za izposojo /
promocijo. V prvi vrsti bi želeli tovrstno opremo preskrbeti za Fakulteto za šport, da bi vsaj med bodočimi
športnimi pedagogi karseda razširili »smučarska obzorja«. Izražamo prošnjo, če pri iskanju potencialnih
sponzorjev morda kaj lahko pripomore tudi ZUTS… Nasploh pa upam, da bo Komisija za telemark smučanje v
»družini ZUTS« tudi v prihodnosti upoštevana kot majhna komisija z vsemi posebnostmi, povezanimi s to
majhnostjo.

V splošni debati, ki je sledila predstavitvi programov vseh komisij ZUTS Slovenije za sezono 2006/07 v
kateri so sodelovali vsi člani sekretariata ZUTS Slovenije, je podal predsednik na glasovanje in v sprejetje
naslednji sklep sekretariata ZUTS Slovenije:
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme programe vseh komisij ZUTS Slovenije za sezono
2006/07.
A dd. 6
---------V zvezi z udeležbo delegacije ZUTS Slovenije na INTERSKI 2007 – Yong Pyong (Južna Koreja), je g.
Videmšek – direktor ZUTS Slovenije zbrane obvestil, da vse akcije in aktivnosti ZUTS Slovenije na to
temo potekajo po začrtanem planu in da se bo srečanja v Yong Pyong udeležilo malo število
predstavnikov našega združenja (zaradi visokih stroškov), ter, da bo delegacija sestavljena iz dveh delov –
nastopajoči, vodstvo in sponzorji).
Prav tako pričakuje od vodij komisij, ki bodo izkazali interes udeležbe na INTERSKI 2007, naj v
prihodnje (do naslednje seje sekretariata) oddajo v pisarno ZUTS program nastopa ter finančno
konstrukcijo udeležbe.
Prav tako se je zavezal, da bo pisarna ZUTS Slovenije sproti obveščala vse interesente o prispelih
obvestilih s strani organizatorja.
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.
Ob koncu je vodje komisij obvestil, da je interes sponzorjev opremljevalcev tak, da izkazujejo interes
opremljanja samo za člane komisije za alpsko smučanje, upa pa, da bo v prihodnje drugače.
19. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18. 30 uri.
V Ljubljani, 20. junija 2006
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

