Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
22. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v ponedeljek 15. januarja 2007 ob 16. uri v sejni
sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Ivan Gruden, Matej Vörös, Primož Grabnar, Dušan Videmšek, Bojan Gerič,
dr. Milan Žvan, Jure Gantar (namesto Iztoka Kordiša), Matija Stegnar
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt, Matej Kordež, Uroš Martinšek, Gorazd Janko, Gregor
Osojnik, Sandi Murovec, Boštjan Gašperšič, dr. Blaž Lešnik, Boštjan Čač, dr. Rado Pišot

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 21. redne seje Sekretariata ZUTS (Ivan GRUDEN);
Pregled realizacije sklepov 21. redne seje sekretariata ZUTS Slovenije (Dušan VIDEMŠEK);
Poročila vodij komisij o realizaciji programov v sezoni 2006/07 (vodje komisij);
Priprave na volilno skupščino april /maj 2007;
Spremembe statuta ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve… (Janko DVORŠAK, Dušan
VIDEMŠEK, Gregor OSOJNIK);
Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije (Gregor OSOJNIK);
Potrditev delegacije – udeležencev INTERSKI kongresa 2007 – PyeongChang / Južna Koreja 27.
01. – 03. 02. 2007 (Dušan VIDEMŠEK);
Kandidatura ŠC POHORJE d.o.o. – SK BRANIK za organizacijo DP ZUTS v veleslalomu;
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.
---------V vmesnem času med sejama sekretariata je ZUTS Slovenije organiziral:
• oktobra v Bohinju, enodnevni seminar za vodje kadrovskih tečajev, članov državne izpitne
komisije in demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije.
• oktobra v Ljubljani enodnevni, predsezonski licenčni seminar za trenerje alpskega smučanja.
• decembra 2006 predsezonski seminar za učitelje 3. stopnje alpsko smučanja – Avstrija
(Turacher)
• januarja 2006 predsezonski seminar za učitelj 3. stopnje telemark smučanja (Krvavec)
• decembra 2006 predsezonski seminar za učitelje deskanja na snegu 3. stopnje (Krvavec)
Predsezonski licenčni seminarji komisije za tek na smučeh in prosti slog se bodo organizirali, ko bodo
snežni pogoji za organizacijo seminarja primerni.
Prav tako je g. Videmšek ob podajanju poročila omenil, da je bi9la s strani vodstva nordijskih disciplin
podana želja, da strokovni del – teki sami organizirajo predsedzonski seminar, kar jim je bilo seveda
omogočeno, vendar ob dogovoru, da se seminar ne šteje kot licenčni (ni ga mogoče uveljavljati ob
napredovanju).

Člane sekretariata je obvestil, da se je na tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti U3 – alpsko
smučanje prijavilo 42. kandidatov, ter, da se bo zaradi slabih snežni pogojev tečaj organiziral na Krvavcu
(kljub mnogim ponudbam iz tujine).
Prav tako je posredoval apel vodje projekta Modrih novic – g. Matjaža Štiblja, da imajo vodje komisij
možno objave - slikovno in tekstovno v mesečniku MODRE NOVICE.
Ob koncu poročila pa je poudaril, da je finančno stanje ZUTS Slovenije pozitivno iz zadovoljivo, ter se
zahvalil članom sekretariata za pozornost.
Ker vprašanj in razprave na poročilo direktorja ZUTS Slovenije ni bilo je predsednik podal v potrditev
poročilo direktorja ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog
A dd. 3
---------Pod to točko dnevnega reda so vodje komisij podale poročilo o delni realizaciji sezone, ter vsi v en glas
poudarili, da se program izvaja namotoma, razen z nekaterimi izjemami – snežne razmere.
A dd. 4
---------Na predlog predsednika se imenuje volilna komisija, ki bo skrbela za pravilno izvedbo volilne skupščine
Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije, v sestavi:
•
•
•

Grega OSOJNIK - predsednik
Bojan GERIČ - član
Dr. Rado PIŠOT - član

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog
A dd. 5
--------Pri 5. točki dnevnega reda je zaradi pomembnosti vsebin, ter opravičeni odsotnosti g. Gregorja
OSOJNIKA, je predsednik predlagal članom sekratarjata v potrditev, da se točka dnevnega reda:
• Sprejem novih članic v ZUTS Slovenije (Gregor OSOJNIK);
Obravnavajo korespondenčno med 22. in 23. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog
A dd. 6
---------Pri 5. točki dnevnega reda je zaradi pomembnosti vsebin, ter opravičeni odsotnosti g. Gregorja
OSOJNIKA, je predsednik predlagal članom sekratarjata v potrditev, da se točka dnevnega reda:
• Spremembe statuta ZUTS Slovenije - prosti slog, volitve…;
Obravnavajo korespondenčno med 22. in 23. redno sejo sekretariata ZUTS Slovenije.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije soglasno potrjuje zgoraj naveden predlog

A dd. 7
---------Pritej točki je Direktor predlagal v potrditev in sprejem seznam udeležencev INTERSKI 2007 – Južna
Koreja:
SEZNAM UDELEŽENCEV INTERSKI 2007

ŠT.

PRIIMEK

IME

FUNKCIJA

1

BIZAJL

TOMAŽ

Gost - delegat

2

DVORŠAK

JANKO

Predsednik ZUTS

3

DR. ŽVAN

MILAN

Vodja komisija za alp. smučanje

4

DR. LEŠNIK

BLAŽ

Vodja DIK

5

VIDEMŠEK

DUŠAN

Direktor ZUTS – vodja delegacije

6

TATALOVIČ

SAVO

Gost - delegat

7

MUROVEC

SANDI

Vodja demonstratorske vrste – alp.

8

LUKEŽIČ

ANDREJ

Član demonstratorske vrste – alp.

9

KVAS

IZTOK

Gost - delegat

10

RATAJ

MARKO

Gost - delegat

11

ZUPAN

UROŠ

Član demonstratorske vrste – alp.

12

RODOŠEK

DEJAN

Član demonstratorske vrste – alp.

13

SEKULA

LUKA

Član demonstratorske vrste – alp.

14

VERDNIK

MIHA

Član demonstratorske vrste – alp.

15

VÖRÖS

MATEJ

Član demonstratorske vrste – desk.

16

GMAJNAR

JURE

Član demonstratorske vrste – desk.

17

VREČKO

MAKS

Član demonstratorske vrste – desk.

18

ŽVIKART

TADEJ

Član demonstratorske vrste – desk.

Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije potrdi seznam udeležencev INTERSKI 2007 – Južna Koreja.
A dd. 8
---------Na podlagi obvestila, ki je bil poslan na OO ZUTS Slovenije, o možnosti organizacije državnega prvenstva
kadrov ZUTS Slovenije – vseh komisij, se je prijavila OO ZUTS - SK Branik Maribor.
Sklep: Sekretariat ZUTS Slovenije potrdi kot organizatorja državnega prvenstva kadrov ZUTS Slovenije
– vseh komisij OO ZUTS - SK Branik Maribor.

A dd. 9
---------Članom sekretariata ZUTS Slovenije je bila predstavljena vsebina dopisa, ki je bil dne 15. januarja
naslovljen na naslov SZS – ZUTS, OKS – ZŠZ in MŠŠ – Direktorat za šport .
V dopisu, ki se vsebinsko nanaša na učitelje, ki so se prijavili na tečaj za pridobitev strokovne
usposobljenosti učitelj alpskega smučanja III predsednik Jure Kufersin navaja »da bodo morali
poravnati šolnino, ki je bistveno višja od one, ki jo bodo plačali kandidati iz Slovenije. Novica nas je
presenetila, saj ne razumemo razlike, ki dejansko diskriminira slovenske zamejske športne delavce.«
Nadalje navaja člene Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ki enači
pripadnike manjšin s slovenskimi državljani.
Po vsemu navedenemu se za besedo priglasi direktor ZUTS Slovenije – g. Videmšek , ter članom
sekretariata ZUTS obrazloži, da se z MŠŠ še dogovarjajo o načinu subvencioniranja in kdo je do
subvencije upravičen, sicer pa, da so o vsem - prijavljeni na tečaj obveščeni. Razpis in višina šolnine v
razpisu – obvestilu pa je bila navedena na način, kot je to zapisano (obvestilo dne 11. januarja 2007.)
Šolnina za posameznega udeleženca znaša (na podlagi prejetih prijav) za državljane
• Republike Slovenije 630,00 EUR (420,00 EUR + 210,00 EUR).
Subvencija s strani ESS znaša 520,00 EUR.
• Republike Italije 1.150,00 EUR (420,00 EUR + 730,00 EUR).
Za subvencijo ESS se še dogovarjamo z Ministrstvom za šolstvo in šport.
O nastali situaciji bodo odgovorni v ZSŠDI obveščeni naknadno.
22. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 18.30 uri.
V Ljubljani, 22. februar 2007
Zapisal:
Vodja referata ZUTS Slovenije
Ivan GRUDEN

Predsednik
Janko Dvoršak, prof.

