Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
21. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v torek 17. oktobra 2006 ob 17. uri v sejni sobi
Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Ivan Gruden, Sandi Murovec, Matej Vörös, Primož Grabnar, Iztok Kordiš,
Boštjan Gašperšič, Dušan Videmšek, dr. Blaž Lešnik, Bojan Gerič, Boštjan Čač, dr. Rado Pišot
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, Uroš Martinšek, Gorazd Janko, Gregor
Osojnik
Dnevni red:
1.
2.
3.
•
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 20. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Pregled realizacije sklepov 20. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije (Dušan VIDEMŠEK);
Seminar za pridobitev licence vodij kadrovskih tečajev, predavateljem in demonstratorjem v
programu usposabljanja ZUTS Slovenije v sezoni 2006/07 (Bohinj 21. oktober 2006);
programi usposabljanja po posameznih komisijah in predstavitev vsebin za seminar, Bohinj 21.
oktober 2006 (dr. Blaž LEŠNIK, Sandi MUROVEC).
Spremembe statuta ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve… (Janko DVORŠAK, Dušan
VIDEMŠEK, Gregor OSOJNIK);
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije (Gregor OSOJNIK);
Kongres INTERSKI 2007 – PyeongChang / Južna Koreja 27. 01. – 03. 02. 2007 (Dušan
VIDEMŠEK);
Razno;

Add. 1.
---------g. Gruden poda poročilo o delu ZUTS v času med 21. sejo sekretariata in 22. 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 21. 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 20. in 21. sejo
sekretariata) realizirani.
Prav tako je poudaril, da bodo člani sekretariata v prihodnje prejeli – po seji sekretariata časovni pregled
in vsebino sklepov, ki so bili potrjeni na seji sekretariata (zaradi lažje preglednosti in delovanja).
Apeliral je na vodje komisij, da naj v pisarno ZUTS Slovenije javijo, kdaj in kje se bodo organizirale
priprave njihove komisije, zaradi lažje organizacije dela, ter dodal, da so člani komisije za deskanje na
snegu že realizirali del priprav.
Prav tako je vse člane obvestil, da je pisarna ZUTS Slovenije kupila komplet (smučarski koli, vrtalka,
nahrbtniik, ključ…) za uspešno realizacijo dela na terenu – predvsem trenerskega tečaja in tečaja za
pridobitev naziva učitelj alpskega smučanja III.

Predsezonski ISIA seminar za učitelje 3. stopnje alpskega smučanja se bo predvidoma organiziral 09. ali
10. decembra 2006 (rezervni termin 16. ali 17. december 2006). O natančnem datumu predsezonskega
ISIA seminarja za učitelje 3. stopnje boste obveščeni sredi meseca novembra 2006. Kraj bo določen
naknadno, glede na snežne in ostale pogoje.
Vse člane je tudi obvestil, da se bo prividoma 08. novembra 2006 v Bohinju odvijal licenčni trenerski
seminar za trenerje za trenerje alpskega smučanja.
Poleg tega je prisotne obvestil, da se bo tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti učitelj alpskega
smučanja III odvijal med:
• 20. in 27. januarjem 2007 (I. del)
in
• 10. in 17. februarjem 2007 (II. del).
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 ni bilo, je predsednik ugotovil, da se poročilo lahko
sprejeme.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje poročilo direktorja ZUTS Slovenije
Ob tej priliki je g. predsednik predlagal članom sekretariata v sprejem sklep, da se zaradi pereče
problematike na področju dela komisije za prosti slog ZUTS Slovenije – nepotrjeni programi
usposabljanja ter, da strokovni svet za šport že 2. leto zapored ni razpisal kataloga in pogoje za
kandidiraje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja in usposabljanja, ki se upoštevajo za
napredovanje strokovnih delavcev v športu v nazive.
V sled zgoraj navedenega je predlagal članom sekretariata naslednji sklep v potrditev:
S strani pisarne ZUTS Slovenije naj se v prihajajočih dneh na strokovni svet za šport oz. predsednika
naslovi dopis v katerem naj bo omenjena problematika usposabljanja oz. potrditev programoma
usposabljanja na področju smučanja prostega sloga in kdaj se bo razpisal katalog in pogoji za
kandidiraje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja in usposabljanja, ki se upoštevajo za
napredovanje strokovnih delavcev v športu v nazive
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje predlog predsednika ZUTS Slovenije
A dd. 3
---------Na podlagi sklepa Sekretariata ZUTS Slovenije – 20.redna seja, sta dr. Blaž Lešnik in Sandi Murovec
predstavila vsebine seminarja za pridobitev licence vodij kadrovskih tečajev, predavateljem in
demonstratorjem v programu usposabljanja ZUTS Slovenije v sezoni 2006/07 bo 21. oktobra 2006
(Bohinj).
Program seminarja:
OD 09.00 DO 10.00
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA
10.00
Janko DVORŠAK, prof.
POZDRAVNI NAGOVOR IN SMERNICE DELOVANJA ZUTS SLOVENIJE V PRIHODNOSTI
10.30

dr. Milan ŽVAN

IZVEDBENI NAČRT TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH VSEBIN ZA POSAMEZNE STOPNJE
IZOBRAŽEVANJA SMUČARSKIH KADROV
11.00
dr. Blaž LEŠNIK
NOVOSTI V ORGANIZACIJI KADROVSKIH TEČAJEV IN SMERNICE DELA DRŽAVNE IZPITNE
KOMISIJE ZA SMUČARSKO SEZONO 2006/07
11.30
Boštjan GAŠPERŠIČ
PREDLOGI SPREMEMB POGOJEV ZA PRIDOBITEV ISIA IZKAZNIC V SEZONI 2006/07
11.45

ODMOR

12.00
Matej VÖRÖS, Primož GRABNAR
PROBLEMATIKA RAZVOJA SODOBNIH NAČINOV GIBANJA NA SNEGU
12.30
Matija STEGNAR, Miha KÜRNER
INFORMACIJSKI TOK SPREMLJANJA DELOVANJA KADROV NA PODROČJU SMUČANJA
13.00
Matjaž ŠTIBELJ
NOVOSTI V PONUDBI MODRE KARTICE
13.15

KOSILO

14.00
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 SMUČANJE PROSTEGA SLOGA: PRIMOŽ GRABNAR
• KOMISIJA ZA TELEMARK SMUČANJE: BOŠTJAN ČAČ
• DRŽAVNA IZPITNA KOMISIJA
16.00
ZAKLJUČEK SEMINARJA
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog
A dd. 4 in A dd. 5
----------------------Pri 4. in 5. točki dnevnega reda je zaradi pomembnosti vsebin, ter opravičeni odsotnosti g. Gregorja
OSOJNIKA, je predsednik predlagal članom sekratarjata v potrditev, da se točki dnevnega reda:
• Spremembe statuta ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve…;
• Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije;
Obravnavajo na 22. redni seji sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog.
A dd. 6
---------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 650.000, 00 SIT, tako, da bo potrebno resno pristopiti k organizaciji
omenjenega projekta, ki je zahteven tako po organizacijski kot tudi po finančni plati. Delegacija ZUTS
Slovenije naj bi se predvidoma udeležilo 18. predstavnikov – vodstvo in demonstratorji.

Ob tem je poudaril tudi , da se bo na INTERSKI 2007 predstavil ŠC Pohorje, kateri bo kandidiral za
organizacijo naslednjega svetovnega prvenstva 2009 v Mariboru.
Prav tako je apeliral na vodje komisij – alpsko smučanje in deskanje na snegu naj v pisarno ZUTS
Slovenije pravočasno oddajo gradivo – teme za delavnice na INTERSKI 2007.
A dd. 6
---------Pod omenjeno točko se je tudi obravnavala sprememba cenika ZUTS Slovenije za sezono 2006/07.
Po predstavitvi cenika storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za sezono 2006/2007 s strani direktorja
ZUTS Slovenije g. Dušana Videmška, je gospod predsednik predlagano točko dnevnega reda na
glasovanje.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno sprejme cenik storitev, članarin in taks ZUTS Slovenije za
sezono 2006/2007
Vodja komisije za prosti slog, je podal članom sekretariata predlog komisije za imenovanje g. Špan Aleša
za člana državne izpitne komisije – prosti slog v smučarski sezoni 2006/07.
G. predsednik je predlog podal v razpravo.
Ker diskusije na to temo ni bilo sekretariat sprejme naslednji,
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno za imenovanje g. Špan Aleša za člana državne izpitne
komisije – prosti slog v smučarski sezoni 2006/07.
21. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.05 uri.
V Ljubljani, 21. november 2006
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

