
 
 

                                         
 

                

         

           

   
 

 Predstavitveno gradivo in realizacija 
programa delovanja ZUTS Slovenije v 
mandatnem obdobju od 2010 do 2014 



 
 

Spoštovani, 
 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja – ZUTS Slovenije je strokovno združenje, ki 
predstavlja enega temeljev razvoja smučarskega športa v slovenskem prostoru. Skozi 
dolgoletno tradicijo si je ZUTS Slovenije ustvaril položaj enega najštevilčnejših združenj 
na področju športa, saj trenutno pod okriljem le-tega deluje več kot 3400 aktivnih 
učiteljev in trenerjev smučanja. Z razvojem smučarskega športa se je razvejanost 
delovanja ZUTS-a razširila na delovanje sedmih komisij (Komisija za alpsko smučanje, 
ki vključuje tudi podkomisijo za smučanje po neurejenem smučarskem prostoru, 
Komisija za deskanje na snegu, Komisija za smučarske teke in nordijsko hojo in tek, 
Komisija za telemark, Komisija za smučanje prostega sloga, Komisija za smučarske 
skoke in nordijsko kombinacijo in Komisija za biatlon), ki so odgovorne za usposabljanje 
in izobraževanje strokovnih kadrov (Učitelj 1., 2., 3. stopnje, Trener in Trener PRO) na 
področju smučanja. Odgovornost posameznih komisij do razvoja stroke je v času, ko je 
smučarski šport na udaru velikih pričakovanj javnosti še toliko večja. Zato smo z našimi 
strokovno usposobljenimi učitelji smučanja aktivno vključeni tako v delo na področju 
rekreativnega smučanja, ko tudi v delo z različnimi kategorijami tekmovalcev.  
 
Naše ustanoviteljice so Osnovne organizacije ZUTS. Teh je skupaj preko 100 in 
zavedamo se, da je implementacija znanja v strokovno delo izrednega pomena za 
kvaliteto naših kadrov, ki delujejo na terenu. Dobri, kvalitetni in zaupanja vredni 
demonstratorji, posodobljena strokovna literatura, dobra organizacija tečajev in 
seminarjev in še kaj so naše glavni atributi, zaradi katerih lahko rečemo, da usposabljamo 
dobre učitelje smučanja. Tako so ob alpskem smučanju visoko stopnjo razvitosti začele 
dosegati tudi druge smučarske discipline - deskanje na snegu, tek na smučeh, telemark, 
prosti slog…  
 
Natančnejšo predstavitev našega dela skušamo strniti na naslednjih straneh. 
Prepričate se lahko, da smo bili in smo aktivni na mnogih področjih in da so 
rezultati našega dela dobro znani tako doma kot tudi v tujini! Pri tem smo si 
pomagali s slikovnim gradivom, ki je, namesto mnogih besed, trden dokaz, da smo s 
trudom in prizadevnostjo postavili dobro osnovo prihodnjemu delu. Znamo in zmoremo 
več... Zato še toliko bolj realno ocenjujemo možnosti za uresničitev novih ciljev, ki bodo 
še naprej usmerjeni predvsem v kvalitetnejše strokovno delo, popularizacijo smučanja in 
ustrezno podporo terenu.  
 
Pri promociji smučanja nam pomagajo legende, tako smučarske kot tudi druge. Vsi 
skupaj ubiramo smučarske akorde, ki odmevajo po Sloveniji in tudi daleč okrog - z željo, 
da bi res ostali smučarski narod… 
 

S spoštovanjem, 
dr. Blaž Lešnik,  

predsednik ZUTS Slovenije   
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URADNA SLOVENSKA DELEGACIJA NA INTERSKI KONGRESU 
2011 V ST. ANTONU (AUT) Z AMBASADORJEM SMUČANJA 

BOJANOM KRIŽAJEM 
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SLO DEMO IN PROMO TEAM 2010/11 – ALPSKO SMUČANJE 
 
 

 
 

SLO DEMO TEAM 2011/12 – ALPSKO SMUČANJE 
 

 
 

SLO DEMO TEAM 2012/13 – ALPSKO SMUČANJE 
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SLO DEMO TEAM 2013/14 – ALPSKO SMUČANJE 
 
 

 
 
 

SLO DEMO TEAM – TELEMARK SMUČANJE 2011/12 in 2013/14 
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SLO DEMO TEAM – DESKANJE NA SNEGU 2010/11 in 2013/14 
  

      
 

 SLO DEMO TEAM – TEK NA SMUČEH IN NORDIJSKA HOJA 
2011/12 
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SLO DEMO TEAM – TEK NA SMUČEH IN NORDIJSKA HOJA S 
PETRO MAJDIČ 2013/14 

 
 

  
 

  
 

SLO DEMO TEAM – SMUČANJE PROSTEGA SLOGA 2012/13 
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Utrinki iz naše dejavnosti… 
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…smučamo tako rekoč povsod…in na vse načine… 
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…primeri smučanja v parih, trojkah, večjih formacijah – alpsko smučanje… 
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….deskanje na snegu, telemark smučanje, tek na smučeh, nordijska hoja in tek… 
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Promocija smučarskega športa in znamke DEMO TEAM, ki je uveljavljena v 
svetu… 
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Promocija in koristne povezave preko FACEBOOK-a 
 

 
 

 
 

Število obiskov in všečkov na strani DEMO TEAM Slovenia narašča.  
 

 
 
Preko strani Slovenski učitelji smučanja se povezujejo učitelji smučanja, 
opremljevalci, šole smučanja in drugi.   
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Smučali smo tudi za dober namen… 
 

   
 
Dobrodelni izkupiček iz akcije »Smučam 24 ur« je bil preko 20.000,00 €… preko 
Zveze prijateljev mladine smo ga namenili socialno ogroženim otrokom … 
 

       
 

 
 
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Lions klubom smo v 
Kranjski Gori na smuči spravili tudi 50 socialno ogroženih otrok… 
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Smučarski šport prenašamo na najmlajše, ki so naša prihodnost… 
 
 

  
 
Člani SLO DEMO TEAM-a si nabirajo izkušnje tudi pri najmlajših (sodelovanje 
z VVZ Hans Christian Andersen, Ljubljana)… 

 

      
 

…zavedamo se, da moramo na smuči privabiti čim več otrok…  
 

  

 
…in mladih tekmovalcev, s katerimi delajo naši demonstratorji...  
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Temeljno poslanstvo ZUTS Slovenije je usposabljanje strokovnih kadrov na 
področju smučanja… 
 
 Poročilo sezone 2009/10; Do sredine marca 2010 je bilo v okviru vseh komisij ZUTS realiziranih 

71 tečajev usposabljanja. Opazen porast števila tečajev je tudi posledica subvencij ESS. V 
okviru vseh komisij ZUTS je bilo usposobljenih 790 novih učiteljev smučanja (brez tečajev 
Fakultete za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru).. 

 Poročilo sezone 2010/11; v okviru vseh komisij ZUTS je bilo, kljub precejšnji redukciji tečajev v 
okviru ESS, realiziranih 72 tečajev usposabljanja. V okviru vseh komisij ZUTS je bilo 
usposobljenih 719 novih učiteljev smučanja (brez tečajev Fakultete za šport in Pedagoških 
fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru). 

 Poročilo sezone 2011/12; v okviru vseh komisij ZUTS je bilo realiziranih 63 tečajev usposabljanja. 
V okviru vseh komisij ZUTS je bilo usposobljenih 571 novih učiteljev smučanja (brez tečajev 
Fakultete za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru). 

 Poročilo sezone 2012/13; v okviru vseh komisij ZUTS je bilo realiziranih 66 tečajev usposabljanja. 
V okviru vseh komisij ZUTS je bilo usposobljenih 587 novih učiteljev smučanja (brez tečajev 
Fakultete za šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru). 

 Poročilo sezone 2013/14; analize še potekajo - v okviru vseh komisij ZUTS je bilo do sedaj 
realiziranih cca 60 tečajev usposabljanja. Pri številu tečajev niso upoštevani tečaji Fakultete za 
šport in Pedagoških fakultet v Mariboru, Ljubljani in Kopru. 

 
 
… ŠTEVILO ČLANOV ZUTS SLOVENIJE V ZADNJIH LETIH 
ZOPET NARAŠČA. DANES JE AKTIVNIH PREKO 3.400 
UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA IN SMO ENO 
NAJVEČJIH ŠPORTNO STROKOVNIH ZDRUŽENJ V SLOVENIJI…             

 
  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
… NAŠI UČITELJI SMUČANJA IMAJO V MEDNARODNEM                      
PROSTORU VELJAVO Z LICENCAMI IVSI, ISIA ENOTRAJ EU PA TUDI S 
PROFESIONALNO KARTICO MoU…    

             
 
… PONAŠAMO SE S ČLANSTVOM V TEHNIČNI KOMISIJI ZDRUŽENJA 
ISIA… 
 
 
  

… NAŠE DELOVANJE TEMELJI NA DOBRI POVEZANOSTI Z 
NAŠIMI OSNOVNIMI ORGANIZACIJAMI…  V ZADNJIH 4 LETIH 
SE NAM JE PRIDRUŽILO 22 NOVIH OO-ZUTS… DANES ZUTS 
SLOVENIJE SESTAVLJA 101 OO-ZUTS… 

…V SVETU UŽIVAMO STATUS ENE VPLIVNEJŠIH ČLANIC 
MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA INTERSKI,…  OD SEZONE 2013/14 
SMO TUDI SOPODPISNIKI DIREKTIVE O PROSTEM PRETOKU 
UČITELJEV SMUČANJA V PROSTORU EU (MoU) 

ZUTS 
SLOVENIJE

101 OO ZUTS

NPR regija

(23 OO)

VZH regija

(31 OO)

CEN reg. in 
Dol. del

(34 OO)

ZAH regija

(13 OO)
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… DOBRO SODELOVANJE Z NAŠIMI PARTNERSKIMI CENTRI ZUTS SLOVENIJE: 

                
(50% popust na licenco ISIA)          (50% popust na licenco ISIA) 
(30% popust na licenco IVSI)          (30% popust na licenco IVSI) 
(20% popust na licenco ZUTS)          (20% popust na licenco ZUTS) 
 
Sponzorjem in opremljevalcem zagotovimo svoje mesto in več kot dobro 
reklamo… V preteklih sezonah so nam pomagali mnogi: 
 

          
 
 
 

   
 
…tudi v obliki degustacij in podobnih predstavitev… 
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Na smučiščih nas že nekaj let ne srečujete brez čelade! 
 

       
 

 
 
Sponzorjem, ki preko nas pomagajo smučarskemu športu poskušamo biti hvaležni 
tako rekoč vedno in povsod…
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Imamo tudi poslovnega partnerja iz avtomobilske industrije – AUDI in Porsche 
Verovškova… 

 

 
 

      
 
…ki nas na cestah rešuje tudi v najtežjih zimskih razmerah…  
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Skrbimo za pojavnost vseh, ki nam pomagajo že vrsto let… 
 

    
 

Oblečeni smo toplo, kvalitetno in tudi lično za oko… 
 

  
 
…uradni opremljevalci nam tudi v težkih časih zagotavljajo najkvalitetnejšo 
opremo za naše delo na snegu… 
 



19 
 

Trenutki med pedagoškim delom na snegu… 
 

  
 

  
 
Tečaji usposabljanja za najvišji strokovni naziv Učitelja alpskega smučanja 3. 
stopnje (U3) 
 

 
 
Člani Državne izpitne komisije (DIK) pri ZUTS Slovenije med ocenjevanjem izpita 
na U3… 
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…in med razglasitvijo rezultatov izpita za naziv U1 in U2… 

 

 
 
Tečaj za pridobitev naziva U3 za aktualne in bivše člane A reprezentance (Andrej 
Jerman, Andrej Šporn, Rok Perko, Bernard Vajdič, Maruša Ferk, Katarina 
Lavtar, Ana Kobal in drugi) na Voglu 2013... 
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Tečaj za pridobitev naziva Trener PRO alpskega smučanja (Areh, 2013). 
 

 
 

 
 
Tečaji za strokovni naziv Trener alpskega smučanja PRO 
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Llicenčni seminarji za naše učitelje… 
 

 
 

    
 
Predsezonski licenčni seminarji za vodje kadrovskih tečajev, teoretične 
predavatelj, mentorje na praksi, člane DIK in člane demonstratorskih vrst… 
(Kranjska Gora, Rogla, Pohorje, Ljubljana…)  
 

…in za naše trenerje smučanja… 
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…v Umagu, Portorožu, Kranjski Gori in Mariboru so z našimi trenerji izkušnje 
delili nekateri vrhunski strokovnjaki s področja tekmovalnega športa (Filip 
Gartner, Andrea Massi, dr. Vojko Strojnik, Burkhard Schaffer, Ivan Hudač in 
mnogi drugi…) 
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Gostili smo tudi priznane tuje strokovnjake… 
 

 
Dr. John Allen, uveljavljeni ameriški strokovnjak s področja smučanja; ciklus 6 predavanj po 
vsej Sloveniji. Predavateljev obisk je bil plod sodelovanja Ambasade ZDA v Sloveniji, ZUTS 
Slovenije in Fakultete za šport. Koordinator sodelovanja je bil Aleš Guček (september in oktober 
2009). 
 

…in goste s strani Evropske komisije za usklajevanje s 
podpisnicami direktive o prostem pretoku učiteljev smučanja v 
prostoru EU… 
 

                      
 

   
 
…obisk francosko – italijanske pogajalske komisije na Krvavcu in 
na Smučarski zvezi Slovenije (marec 2014)  
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Seminarji za pridobitev licence ZUTS, IVSI IN ISIA… 
 

 
 
Predsezonski licenčni seminarji za licenco ZUTS ali IVSI so namenjeni Učiteljem 1. oziroma 2. 
stopnje in potekajo v okviru Osnovnih organizacij ZUTS, ki so razporejene v štiri regije (VZH, 
ZAH, CEN in NPR) 

   
 

Licenčne znamke ZUTS in IVSI 
 

 
 

Znamka ISIA – licenca najvišje usposobljenih učiteljev in trenerjev smučanja 
 
Predsezonski in posezonski licenčni ISIA seminarji so namenjeni Učiteljem 3. stopnje in so 
organizirani centralno po okriljem pisarne ZUTS…tam počnemo marsikaj… 
 

 
…in to ne le v o okviru Komisije za alpsko smučanje, ampak tudi telemarka in drugih… 
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Udeležencem seminarjev skušamo predstaviti najsodobnejše trende in aktualna smučarska 
znanja, ki jim utegnejo tako ali drugače koristi pri strokovnem delu - od predavanj izkušenih 
strokovnjakov, do vadbe tehnike, organizirane paralelne tekme, smučanja v formacijah, 
smučanja s smučarji s posebnimi potrebami… 
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…do smučanja v različnih vadbenih poligonih, nostalgičnih občutkov na »sulicah« in konec 
koncev do zasluženega piknika, predvsem pa veselega vzdušja v večernih urah… 
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Demo dnevi so namenjeni promociji smučarskega športa…  
 

 
 
INTERSPORT HIT POKAL: Türracher Höhe, Kranjska Gora, Krvavec, Cerkno… 
 

 
 
FIDA SPORTS DEMO DAN; Ravne na Koroškem… 
 

  
 
PROJEKT SMUČARSKI IZZIV; Golte (z Nušo Derenda), Cerkno (s Primožem Kozmusom),   
Krvavec (z Miranom Stanovnikom), Rogla (z Boštjanom Romihom). Povsod je bil z nami naš stalni 
sodelavec, glasbenik, voditelj, animator in še kaj Franci Podbrežnik. 
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Radio DOBRO JUTRO SLOVENIJA; šola smučanja za dobitnike nagradne igre Dextro 
(Kranjska Gora, Cerkno, Krvavec) 
 

  

  
 
Organizirani demo dnevi za sponzorje (Pluton Gradnje vikend na Rogli) 
 

   
 
Druženje v okviru različnih dogodkov (Intersportov demo dan; Areh, Rogla…)                                        
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Priprava proge za organiziran VSL trening ekipe Nove KBM (Areh, Rogla) 
 

   
 
Sodelovanje z Vlado Republike Slovenije pri projektu »Le varna smuka je užitek« 

 

     
   
    Intersportov demo dan s Petro Majdič… 
 

 
 

Posodobljena celostna podoba uradnih emblemov Učiteljev in trenerjev Smučanja: 

  

  



31 
 

 

Komunikacija z mediji in objave mnogih prispevkov v revijah in 
časopisih… 
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…med snemanjem oddaj Gremo na smuči… 
 

   
 
… Pojavnost na televiziji…  

Učimo se smučati na TV SLO  
http://www.sloski.si/sloski-video  
http://www.sloski.si/sloski-video  
24 ur na POP TV; prispevek o udeležbi na INTERSKI kongresu 2011  
http://www.sloski.si/index.php?t=VideoArchive&category=5  
24 ur na POP TV; prispevek o razvoju proteze za invalide  
http://www.sloski.si/index.php?t=VideoArchive&category=5  
Učimo se smučati na TV SLO  
http://www.sloski.si/sloski-video  
Živa na TV RTS; oddaja o učenju smučanja začetnikov (SLO DEMO TEAM) 
http://www.sloski.si/index.php?t=VideoArchive&category=5  
Učimo se smučati na TV SLO  
http://www.sloski.si/sloski-video  
Planet Šport na TV SLO; prispevek s priprav DEMO TEAM-a Komisije za prosti slog   
http://www.planet-sport.si/16.-oddaja.html 
Učimo se smučati na TV SLO 
http://www.sloski.si/sloski-video  
Gremo na smuči na TV SLO; ciklus oddaj šole alpskega smučanja SLO DEMO TEAM-a 
http://www.sloski.si/index.php?t=VideoArchive&category=5  
http://tvslo.si/#ava2.154295963;; 

 PlanetTV:  
http://www.siol.net/sportal/rekreacija/novice/2013/02/video_mit_da_so_zenske_smuci_slabse_ne_drzi.aspx 
http://www.siol.net/sportal/rekreacija/novice/2013/02/video_nekaj_namigov_za_cim_vecji_uzitek_na_smuceh.aspx  

 

…in ostale objave na TV in fotogalerija z naših dogodkov, ki jih lahko najdete na 
naših spletnih straneh: 

www.zuts.si in www.demoteam.si 
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Sodelovanje s Fakulteto za šport, Inštitutom Jožef Štefan in 
drugimi institucijami… 
 

 
 
… izvajanje različnih meritev (motorika, kinematika, tenziometrija, GPS, EMG in drugo)… 
 

           
 
…implementacija znanstvenih ugotovitev v prakso… 
 
 

      
 
… iskanje vedno novih rešitev za boljše in učinkovitejše delo na snegu… 
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Delo s smučarji  s posebnimi potrebami (invalidi, cerebralna 
paraliza, slepi in slabovidni, gluhi in gluhonemi…) 
 
Sodelovanje pri razvoju proteze za smučanje invalidov z nadkolensko amputacijo 
 

 
 

                     
 
Sodelovanje pri izdelavi patenta svetovnega formata, ki omogoča smučanje invalidom z 
nadkolensko amputacijo v povezavi s podjetjem ART leg d.o.o. (www.zuts.si: film na 
http://www.sloski.si/index.php?t=VideoArchive&category=5 )  

 

  
 
Smučanje s slepimi v sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije 
 



35 
 

Izdana literatura v zadnjih letih 
 
 Univerzitetni učbenik in gradivo za tečaje usposabljanja: Naše smučine (izid v decembru  

2007; naklada 1500 izvodov, 1. ponatis; december 2010; 2. ponatis; januar 2013),  
 Žepni priročnik: Sklopi storitev Slovenske nacionalne šole alpskega smučanja (izid v 

januarju 2008; naklada 2000 izvodov; 1. ponatis z dopolnitvami v novembru 2010; naklada 
2000 izvodov, 2. ponatis; januar 2013), 

 Gradivo za tečaje usposabljanja Komisije za Deskanje na snegu: dopolnjena izdaja knjige 
Deskanje na snegu (december 2010),  

 Angleški izvod knjige »A turn to move on« v nakladi 1000 knjig (marec 2010), 
 DVD – Gremo na smuči z demonstratorsko vrsto ZUTS Slovenije (združen material iz šestih 

oddaj Gremo na smuči, ki so bile predvajane na TV SLO; maj 2010), 
 DVD – Slovenska šola deskanja na snegu; produkcija DUDS, 2011, 
 Na poti k velikim; Knjiga za trenerje smučarskih skokov, 
 Druga strokovna smučarska literatura… 
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Utrinki iz priprav demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije… 
 

 
 

    
 
 

Priprave SLO DEMO TEAM-a Komisije za alpsko smučanje… 
 

   
 
Team building SLO DEMO TEAM-a - alpsko smučanje (Koper)… 
 

     
 
Priprave demonstratorjev prostega sloga in deskanja na snegu (Kaprun, Dachstein). 
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Priprave demonstratorjev Komisije za tek na smučeh in nordijsko hojo in tek… 
 

 
 

S SLO DEMO TEAM-om teka na smučeh in nordijske hoje in teka sodeluje tudi 
Petra Majdič.  
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Še nekaj utrinkov iz promocijskih akcij ZUTS Slovenije… 
 

 
 
Druženje z našimi veterani in drugimi prijatelji smučanja (B. Vajdič, Bor 
Zuljan…) 
 

 
 
Promocija knjige »NAŠE SMUČINE« s Filipom Gartnerjem, Janezom 
Šmitkom,… 
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Naš član in promotor je legenda Bojan Križaj… 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Različni načini popularizacije smučanja (smučarski testi, organizacija tekmovanj, 
dogodkov…) 
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22-letna tradicija organizacije teniških turnirjev ZUTS - ELAN za naše kadre 
 

   
 
Organizacija tekmovanj v veleslalomu za kadre ZUTS v Kranjski gori, na Rogli, 
Pohorju, Krvavcu… 
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Obiski sponzorjev in srečanja z zamejskimi OO ZUTS Slovenije… 
 

    
 
Strokovni posvet o varnosti na smučiščih (Tacen, 2010)… 
 

       
 
S Fakulteto za šport smo organizirali smo tudi prvo Mednarodno smučarsko 
akademijo (Rogla, 2013) 

 
     
 
Od 2013 dalje sodelujemo tudi pri pripravah naših 
najboljših smučarskih tekačev in tekačic. 
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V mesecu decembru smo bili v Milanu gostje na sedežu Italijanske smučarske 
zveze (FISI) pri predsedniku G. Flaviu Rodi in Sindikatu italijanskih učiteljev 
smučanja Coleggio Nazionale Maestri di Sci (COLNAZ), ki mu predseduje G. 
Luciano Magnani.  
 
 

     
 
Uspešno smo opravili tudi kalibracijski test za organizacijo in izvedbo Eurotesta, 
ki je s strani EU obvezujoč za podpisnice direktive MoU. Certifikat za postavljanje 
časov na Eurotestu so si kot prvi Slovenci pridobili Katja Jazbec, Jure Podbrežnik 
Lekič, Jure Pernek in David DeCosta. Pogajanja o pogojih za pridobitev 
profesionalne kartice MoU so potekala ob prisotnosti predstavnika Evropske 
komisije G. Jensa Gastera (Alpe d'Huez, 2013) 
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Realizacija programa delovanja ZUTS Slovenije v obdobju 
od 2010 do 2014 
 
Pri pripravi programa delovanja ZUTS Slovenije za mandatno obdobje 2010 do 2014 smo izhajali iz: 
analiz opravljenega dela na podlagi poročil posredovanih Izvršilnemu odboru SZS v preteklih letih, 
zapisnikov in sprejetih sklepov vseh sej sekretariata, zapisnikov in sprejetih sklepov iz regijskih 
sestankov (VZH regija, ZAH regija, CEN regija in NPR regija), pisnega gradiva in zapisnikov sej 
Strokovnega sveta ZUTS Slovenije, sprotnih odzivov predstavnikov OO-ZUTS Slovenije v povezavi s 
tekočo problematiko, zapisnikov sestankov ter stalne korespondence širšega in ožjega vodstva ZUTS 
Slovenije, predlogov članov demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije, izkušenj iz tujine in novih idej, ki 
so nastajale iz pridobljenih izkušenj delovanja v praksi ter teoretičnega znanja. Uvodom je potrebno 
vsekakor poudariti tudi dejstvo, da se je po letu 2010 gospodarska situacija v Sloveniji nesporno 
poslabšala, kar je žal imelo svoj odsev tudi v delovanju ZUTS Slovenije. Kljub vsemu lahko s 
ponosom potrdimo, da smo vse postavljene cilje izpolnili ali celo presegli.  
 
 
 

 
 
V nadaljevanju sledi poročilo doseženem v preteklem mandatnem obdobju:  
 

1. Realizacija ciljev na področju strokovnega dela? 
 

a. Rekreativno smučanje: 
  
 ZUTS Slovenije je nosilec 34 programov usposabljanja na področju smučarskega športa, ki so 

potrjeni s strani Strokovnega sveta za šport pri vladi RS. Zadnja dva potrjena programa 
usposabljanja sta Vodnik smučanja po neorganizranem prostoru in Učitelj alpskega smučanja 
za učenje mlajših otrok, v proceduri pa je še program Nordijsko krpljanje. Z uveljavljanjem 
novih programov v prakso želimo hkrati ponuditi tudi nove možnosti za delo strokovnih 
kadrov iz naših OO v praksi. Osnovo našega dela na terenu predstavlja tudi potrditev 
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(Strokovni svet za šport RS) popolnoma prenovljenih programov usposabljanja za pridobitev 
nazivov U1, U2 in U3 v vseh komisijah ZUTS Slovenije. Izhodišče pri določanju in izbiri 
vsebin programov je bila hierarhična nadgradnja vsebin glede na program, ne pa ponavljanje 
vsebin, kot se je to pogosto dogajalo v preteklosti. Poseben poudarek ostaja na pridobivanju 
praktičnih izkušenj kandidatov za strokovne nazive. Odgovornost za korektno izvedbo tečajev 
usposabljanja imajo vodje tečajev, za opravljeno prakso v predpisanem številu ur pa nosijo 
licencirani mentorji na praksi (vodje šol smučanja, predsedniki OO…). S potrditvijo programa 
usposabljanja »Učitelj smučanja mlajših otrok« s strani Strokovnega sveta RS smo postavili 
temelje za boljšo povezanost OO z vrtci in drugimi vzgojno izobraževalnimi institucijami. 

 Naredili smo korak naprej k sistematičnemu uvajanju in približevanju elementov šole 
smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh,…) različnim kategorijam 
učencev. Zlasti pri poskusu uvedbe licenc za športne pedagoge je bilo na tem področju veliko 
polemik, saj si na tem področju nasprotujeta Zakon o varnosti na smučiščih in Zakon o 
športu. Zato smo preko ustreznih vladnih resorjev (MŠŠ, MZP, MZT, MZG…) na 
medinstitucionalni ravni naredili korak naprej, ki bo v prihodnosti omogočil poenotenje vseh, 
ki se v  vlogi učiteljev smučanja pojavljamo na istem smučišču. Delo na snegu bo tako 
nesporno potekalo bolj varno in učinkovito.  

 Smučanje je pomemben del zimsko športnega turizma in v Sloveniji imamo več smučarskih 
šol, katerih delovanje temelji na kvalitetni in pestri ponudbi storitev v povezavi z učenjem 
različnih zvrsti smučanja. Zato na svoji veljavi pridobiva tudi zaščitni znak 
kvalitete članic Združenja šol smučanja pri ZUTS Slovenije. Število članic 
Združenja šol smučanja Slovenije iz leta v leto narašča (v sezoni 2013/14 je 
aktivno delovalo 17 članic). 

 Veliko smo naredili na uveljavljanju novodobnih načinov smučanja, kot so 
smučanje v snežnih parkih in izven urejenih smučišč. Izmed teh moramo 
izpostaviti smučanje v parkih, ki s strokovnega vidika ostaja v domeni 
delovanja Komisije za smučanje prostega sloga in Komisije za deskanje na snegu. Za razvoj 
smučanja izven urejenih smučišč je pri ZUTS Slovenije zadolžena podkomisija za smučanje 
izven urejenih smučišč. Prav slednja je za svoje delovanje v preteklem mandatu z sprejetjem 
programa »Vodnik smučanja izven urejenih smučišč« dobila tudi pravno formalno podlago 
za usposabljanje na tem področju. Prav omenjeni program bo v prihodnosti poleg Eurotesta 
predstavljal temeljno osnovo za pridobivanje profesionalne kartice MoU. 

 Ne glede na pojavno obliko smučanja je varnost bila in bo vedno 
na prvem mestu. V tem pogledu smo naredili nekaj pomembnih 
korakov kot sonosilci projektov Gremo na smuči, »Le varno 
smučanje je užitek«, z izdajo zgibanke z 10 FIS pravili ter s 
sodelovanjem z institucijami kot je npr. Inšpektorat za promet, 
Inšpektorat za šport in drugi). 
  

b. Tekmovalno smučanje: 
 

 Sodelovanje z alpskimi disciplinami se je opazno okrepilo. ZUTS Slovenije je v Strokovnem 
svetu alpskih disciplin (dokler je ta obstojal) bil prisoten s tremi predstavniki (Verdnik, Božič, 
Lešnik). Rezultat tega je sodelovanje s člani SLO DEMO TEAM-a, ki so bili prisotni na 
treningih z reprezentancami mlajših kategorij (Mölltal, 2011, 2012 in 2013). V ospredju so 
bile vsebine treninga tehnike smučanja, načini postavljanja glede na novosti in omejitve nove 
opreme in druga tematika, ki je pomembna pred začetkom tekmovalnega obdobja. Z izvedbo 
ocenjevanja elementov tehnike je bil na eni strani narejen prvi korak k uradnemu 
ovrednotenju tehničnega znanja vseh prisotnih tekmovalcev, na drugi strani pa smo s pomočjo 
znanstvenega pristopa ovrednotili tudi veljavnost ocen vseh prisotnih ocenjevalcev (člani DIK 
in trenerji). Zaradi pomembnosti obvladanja tehnike smučanja si bomo še naprej prizadevali k 
izboljšanju stika članov vseh demonstratorskih vrst s tekmovalnimi selekcijami. Ob 
vzpodbujanju razvoja uveljavljenih in novodobnih načinov smučanja si želimo še več 
tesnejšega sodelovanja z ostalimi disciplinami na SZS. Uporabnost znanj med različnimi 
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disciplinami (npr. alpsko smučanje in tek na smučeh) se je pokazala tudi pri treningu 
reprezentanc v smučarskem teku, ki so zadnji dve leti del treninga drsenja in različnih 
sprememb smeri na snegu obdelali s pomočjo demonstratorja alpskega smučanja. Še naprej 
ostaja ključno tudi povezovanje različnih starostnih skupin tekmovalcev, kar zlasti mlajšim 
predstavljalo velik motiv in lažji prehod v višjo kategorijo.  

 Več kot opazen je tudi napredek sodelovanja članov demonstratorskih vrst ostalih komisij 
ZUTS Slovenije (deskanje na snegu, tek na smučeh, smučanje prostega sloga, telemark 
smučanje) na področju tekmovalnega smučarskega športa. Slednje se je pokazalo z uspešno 
izvedenimi tečaji za naziv Trener (deskanje na snegu, tek na smučeh, prosti slog) in naziv U3 
v panogi telemark. 

 Knjiga priznanih strokovnjakov s področja tekmovalnega alpskega smučanja je tako rekoč 
napisana. Izdana ni bila zaradi občutljivosti časa, v katerem zlasti mediji žal dajejo prednost 
mnenjem smooklicanih kritikov, ki se imajo za »reševalce« slovenskega smučarskega športa. 
Prav ti s svojimi nastopi, predvsem pa z nepopolnimi ali celo napačnimi informacijami širijo 
neresnice katerih učinek je ravno nasproten. 

 Potrditev prenovljenih programov usposabljanja za pridobitev naziva Trener in Trener PRO 
alpskega smučanja. Pri izbiri vsebin programov je upoštevana njihova nadgradnja in 
interdisciplinarnost področij, ki so pomembna za dobro delo trenerja v praksi. Poseben 
poudarek je na pridobivanju praktičnih izkušenj. 

 Teoretični seminarji za trenerje alpskega smučanja so bili dobro obiskani, odzivi na izbiro 
vsebin pa so bili zelo dobri. Žal pa se večkratni poskus organizacije praktičnih seminarjev za 
trenerje na snegu ni obnesel (Rogla, april 2013). Razlogi za to so v zasedenosti trenerjev v 
spomladanskem času. 

 
c. Delo s smučarji s posebnimi potrebami: 

 
 V preteklem mandatu smo nadaljevali s projekti sodelovanja z ljudmi s posebnimi potrebami.  

Invalidi različnega tipa (sedeči, nadkolenska amputacija, podkolenska amputacija, slepi in 
slabovidni…) so bili gostje na mnogih naših seminarjih. 
Poleg metodike učenja in psihologije pristopa k delu z 
omenjenimi skupinami, je bila udeležencem seminarjev 
predstavljena tudi potrebna oprema in postopki uporabe 
le te. Naš cilj, s katerim želimo na smuči spraviti čim 
več invalidov in jim pomagati pri vključevanju v 
smučarski šport ostaja še naprej aktualen tako na 
rekreativni kot tudi tekmovalni ravni. Ob mnogih 
objavljenih strokovnih in znanstvenih člankih ter drugih pisnih prispevkih na temo smučanja 
ljudi s posebnimi potrebami, zavezama posebno vlogo tudi diplomska naloga demonstratorke 
Metke Lavrič z naslovom »UČENJE SMUČANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH«. 

 Sodelovanje pri projektih izdelave potrebnih protez za smučanje invalidov: omenjeni 
segment delovanja se je odvijal v povezavi  podjetjem ART leg d.o.o., z Medicinsko 
fakulteto, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za zdravstvene vede in Centrom za rehabilitacijo 
Soča ter s Fakulteto za šport. Proteza za smučanje z nadkolensko amputacijo je bila odmevno 
predstavljena tudi na INTERSKI kongresu 2011 v St. Antonu.  
 

d. Delovanje SLO DEMO TEAM-a: 
 

 V preteklem obdobju je bilo opazen premik navzgor v kvaliteti dela članov alpske 
demonstratorske vrste. Njeno delovanje je pretežno usmerjeno v usposabljanje in 
izobraževanje, delo s tekmovalci, v množičnejše rekreativno smučanje, promocijo 
smučarskega športa, soustvarjanje teoretičnih in praktičnih vsebin na tečajih usposabljanja in 
drugo. Danes lahko rečemo, da gre za mednarodno uveljavljeno ekipo demonstratorjev, 
Ekipa demonstratorjev se izbira v skladu s sprejetimi Pravilniki, pri tem pa prednost pri 
uvrstitvi v »SLO DEMO TEAM« pomeni vrhunsko tehnično znanje, pedagoške izkušnje, 
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teoretična podkovanost in druge kvalitete, ki jih mora imeti član vrste. Za priprave 
demonstratorske vrste je bilo vsako sezono zagotovljeno vse potrebno.  

 Poskrbljeno je bilo tudi za delovanje in priprave demonstratorskih vrst ostalih komisij ZUTS 
Slovenije. Izmed ostalih komisij, ki delujejo v okviru ZUTS Slovenije, moramo izpostaviti 
dobro delovanje Komisije za deskanje na snegu. Komisija za tek na smučeh in NHT je s 
sprejetjem novih programov usposabljanja za področje nordijske hoje in teka (NHT) svoje 
delovanje precej razširila na celoletno obdobje. Znotraj omenjene komisije delujeta 
demonstratorski vrsti za tek na smučeh in za NHT. V zadnjih letih beležimo tudi vzpon v 
delu Komisije za telemark smučanje kot tudi Komisije za smučanje prostega sloga. Obe 
se uveljavljata počasi, a vztrajno. 

 
e. Delovanje Državne izpitne komisije (DIK): 

 
 Temeljni cilj delovanja DIK je učinkovita organizacija in izvedba kadrovskih izpitov in 

objektivno in poenoteno ocenjevanje na preverjanju teoretičnega in praktičnega znanja 
kandidatov. Kar zadeva delovanje DIK komisije za alpsko smučanje, se je kot velik korak k 
objektivnosti in poenotenju pokazala, ko smo v sezoni 
2010/11 uvedli t.im. regijske izpite tako teoretičnih kot 
tudi praktičnih znanj. Spremenjen sistem organizacije 
izpitov pomeni velik prispevek k objektivnosti kriterija 
zahtevanih teoretičnih in praktičnih znanj za pridobitev 
posameznih strokovnih nazivov (U1, U2, U3). Prav 
slednje pomeni tudi kvalitetnejše, predvsem pa bolj 
poenoteno delovanje Državne izpitne komisije, ki deluje 
kot neodvisen organ v sklopu izvedbe tečajev 
usposabljanja. 

 

2. Realizacija doseženih ciljev na področju delovanja regij ZUTS?  
 

 Za boljšo komunikacijo Osnovnih organizacij (OO) in za delovanje OO v regijah smo 
naredili velik premik. K močnejšemu in obojestranskemu pretoku informacij med vsemi OO 
in pisarno in k boljšemu sodelovanju in povezanosti med OO znotraj vsake regije smo veliko 
prispevali tudi z realiziranimi regijskimi sestanki 
(VZH, NPR regija). Prav skozi omenjena druženja 
imajo predstavniki regij možnost neposrednega vpliva 
na delovanje celote. Regijski sestanki so se v 
preteklosti pokazali kot dobra priložnost za 
neposredno medsebojno komunikacijo med 
predstavniki OO v povezavi z regijskimi vodji. 
Zagotoviti želimo še več možnosti za lažje reševanje 
problemov znotraj regije in ZUTS Slovenije kot 
celote.  
Iz števila realiziranih regijskih sestankov je razvidno, 
da je bila komunikacija med OO VZH in NPR regije intenzivnejša medtem, ko je bilo v ZAH 
in CEN regiji te komunikacije manj. Razlogi za to so v manjši oddaljenosti od Ljubljane in 
torej lažjo možnostjo neposrednega stika OO s pisarno. Delno odmaknjenost in slabšo 
povezanost s centrom je morda bilo čutiti le v OO iz dolenjskega, posavskega in 
belokranjskega konca, kar bomo v prihodnosti poskusili rešiti s predstavnikom, ki zadolžen 
za razvoj delovanja ZUTS na omenjenem delu CEN regije (sestanki, licenčni seminarji, 
obveščanje,…). Po letu 2010 je število OO v okviru ZUTS Slovenije narastlo na 101 članico. 

 Vloga regijskih vodij je povezovalna, njihova odgovornost pa je vezana na korektnost 
izvedbe kadrovskih tečajev, licenčnih seminarjev in mentorske prakse. Regijski vodja so kot 
člani Sekretariata uspešno zagovarjali interese OO posamezne regije. Pomembno vlogo so 
igrali tudi kot prva instanca reševanja vseh problemov na nivoju regije.  

ZUTS 
SLOVENIJE

101 OO ZUTS

NPR regija

(23 OO)

VZH regija

(31 OO)

CEN reg. in 
Dol. del

(34 OO)

ZAH regija

(13 OO)
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3. Realizacija ciljev na področju delovanja osnovnih organizacij ZUTS? 
 

 Organizacijo in izvedbo licenčnih seminarjev ZUTS in IVSI smo v celoti vrnili v OO: 
Pogoj kandidatov za vodenje licenčnih seminarjev v okviru OO je, da imajo licenco ISIA ter 
da se udeležijo enodnevnega teoretičnega seminarja o organizaciji tečajev usposabljanja, 
licenčnih seminarjev in drugega, kar je pomembno za uspešen začetek sezone (Uvodni 
seminar v oktobru). Razpisi licenciranj in izvedb seminarjev, število skupin, seznami 
kandidatov in ostale formalnosti morajo zaradi ustreznega nadzora še vedno biti usklajene z 
vodjem regije.  

 Licenciranje športnih pedagogov: Kljub temu, da imajo športni pedagogi v skladu z 
Zakonom o šolstvu vse kompetence za vodenje skupin na snegu, prejemamo od ravnateljev in 
športnih pedagogov samih je bilo vse več pobud za možnost dodatnega izpopolnjevanja na 
področju smučanja. Razlog za to je predvsem ta, da vsi učimo na istih smučiščih, kjer mora 
biti na prvem mestu varnost. V sodelovanju z MIZŠ in Inšpektoratom za promet smo 
definirali sistem licenciranja, ki zaradi nasprotujoče si zakonodaje (Zakon o varnosti na 
smučiščih in Zakon o šolstvu) žal ostaja na ravni ideje.  

 Vzpostavitev povezanosti OO z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter visokošolskimi 
izobraževalnimi ustanovami: Elemente šole smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, 
tek na smučeh,…) želimo v še večji meri približati različnim kategorijam učencev, pri tem pa 
upoštevati njihove temeljne interese in možnosti za ukvarjanje s smučanjem. Prizadevali smo 
si, da bi poleg pedagogov z ustreznimi kompetencami pedagoški proces na snegu vodili 
izključno strokovno usposobljeni in licencirani učitelji smučanja. S tem smo poskušali 
odpreti nove možnosti za delo učiteljev iz naših OO v praksi. 

 Uvedba sistema strokovnega usposabljanja kadrov za predšolske otroke: Predšolska 
populacija predstavlja nesporni potencial za ustvarjanje baze večjega števila smučarjev v 
našem prostoru. Zavedamo se, da lahko k temu veliko prispevajo tudi vzgojitelji(ce), ki z 
otroki na snegu lahko preživijo relativno veliko časa. Omenjeni čas je mogoče v veliki meri 
preplesti tudi s smučarskimi vsebinami, zato smo s potrditvijo programa »Učitelj smučanja 
mlajših otrok« začeli uvajati sistem usposabljanja in licenciranja strokovnih kadrov za 
predšolske otroke, ki ga na lokalni ravni lahko izvajajo pooblaščeni učitelji smučanja iz naših 
OO.  

 Popusti pri nakupu smučarskih vozovnic: Dogajanja v zvezi s popusti pri nakupu 
smučarskih vozovnic za učitelje smučanja so bila v povezavi z Združenjem gorskih centrov 
(ZGC) zelo burna. Ne glede na nove ideje s strani ZGC se je ZUTS Slovenije že začel 
obračati direktno na posamezne centre, od katerih smo naleteli na pozitivne odzive za naprej. 
Večino smučarskih centrov v Sloveniji nam omogoča 
popust pri nakupu smučarskih kart z eno od uradnih licenc 
ZUTS Slovenije. Te so od sezone 2010/11 dalje 
nalepljene na zadnji strani Modre kartice ZUTS. 
Dogajanja v zvezi s popusti pri nakupu smučarskih 
vozovnic za učitelje smučanja so bila v povezavi z 
Združenjem slovenskih žičničarjev (ZSŽ) in Združenjem 
gorskih centrov (ZGC) zelo burna ali bolje rečeno zelo 
žaljiva do nas. Več o tem je zapisano v odprtem pismu Slovenskim žičničarjem (iz leta 2011) 
preko spletne povezave: 
http://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/Odprto_pismo_ZUTS_Slovenije_-_ZGCS_in_ZSZ.pdf Zato 
smo v preteklih dveh sezonah sodelovali le z dvema partnerskima centroma, ki licenciranim 
učiteljem smučanja zagotavljata visoke popuste pri nakupu dnevnih smučarskih vozovnic 
(ŠC Pohorje: ISIA -50%, IVSI – 30%, ZUTS-20%  in RTC Krvavec: ISIA -50%, IVSI – 
30%, ZUTS 20%). 
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4. Realizacija ciljev izvedbe tečajev usposabljanja 
 

 Organizacija in izvedba tečajev usposabljanja: Pri tečajih usposabljanja U1 in U2 želimo 
še bolj dvigniti raven organizacije kot tudi strokovnega dela. Veliko rezerv je zlasti v 
podajanju teoretičnih vsebin, ki so v preteklem mandatu z licenciranimi predavatelji že 
dobile večjo veljavo. V prid organizatorjem tečajev želimo rešiti tudi pogoj izvedbe 
predavanj teoretičnih vsebin pred začetkom tečajev za U1 in U2. Izvedba praktičnega dela 
tečajev usposabljanja je potekala v dosedanjem 
obsegu, vsekakor pa se bomo še naprej zavzemali 
za to, da bodo tečaji potekali v skladu s 
postavljenimi normativi v Pravilniku o 
organizaciji in poteku kadrovskih tečajev, ki je bil 
nazadnje dopolnjen na Zboru delegatov junija 
2011.  

 Opravljanje prakse in mentorstvo: V prihodnje 
želimo še bolj poudariti pomen opravljanja 
prakse, ki je že do sedaj bila del tečajev 
usposabljanja. Za opravljanje mentorstva na 
praksi so in bodo mentorji morali izpolnjevati ustrezne pogoje. Pomembno je, da kandidati 
skozi opravljanje obvezne prakse dobijo vse potrebne informacije o delu učitelja smučanja. 
Zato želimo, da kandidati prakso opravljajo eni izmed uradnih članic šol smučanja ali v OO, 
ki so aktivnejše na področju učenja smučanja na različnih ravneh učenja. 

 

5. Realizacija ciljev na področju licenciranja?  
 
 V preteklem mandatu smo precej razširili krog učiteljev smučanja s kompetencami za 

vodenje licenčnih ZUTS in IVSI seminarjev v OO. Organizacijo in izvedbo licenčnih 
seminarjev ZUTS in IVSI smo v celoti vrnili nazaj v OO. Število licenčnih seminarjev 
narašča, vsebinsko pa so seminarji organizirani glede na uporabnost v praksi (predelava 
elementov šole smučanja s poudarkom na začetnih oblikah smučanja za potrebe licenc ZUTS 
in na nadaljevalnih oblikah smučanja za potrebe licenc IVSI). Danes lahko rečemo, da je 
sistem licenciranja in evidentiranja licenc v ZUTS-u dobro urejen. 

 Za udeležence, ki so starejši od 60 let: smo upoštevali dogovorjeni bonus. Starejši 
udeleženci ZUTS, IVSI in ISIA seminarjev so opravičeni do napornejše vadbe, po možnosti 
pa za njih delo organiziramo v posebnih skupinah.  

 Pri obisku na seminarjih ISIA smo uvedli gratis kotizacijo za vsakega petega udeleženca iz 
iste OO-ZUTS, s čemer smo naše člane še dodatno vzpodbudili k udeležbi na seminarjih 
ISIA. Slednje se je pokazalo kot dobro. Poleg tega smo nekoliko omilili tudi pogoje za 
pridobitev ISIA licence novim kandidatom. 

 V zadnjih letih nam je delno že uspelo vzpostaviti licenciranje trenerjev (Trener in Trener 
PRO). K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da se je v letu 2012 izteklo prehodno obdobje v 
katerem je ponujena možnost pridobitve usposobljenosti Trener oz. Trener PRO vsem, ki le 
tega še niso naredili. 

 

6. Kakšno je bilo naše sodelovanje z drugimi institucijami? 
 

 Fakulteta za šport: Sodelovanje med ZUTS Slovenije in Fakulteto za šport je ključnega 
pomena tako z vidika priprave in realizacije programov usposabljanja (U1, U2, U2, Trener in 
Trener PRO). Sodelovanje s Katedro za alpsko smučanje, Katedro za tek na smučeh in 
Katedro za športno rekreacijo smo nadgradili v povezavi z vsemi štirimi programi 
bolonjskega študija na FŠ (športna vzgoja, športno treniranje, športna rekreacija in 
kineziologija). V povezavi z licenciranjem športnih pedagogov smo aktivno sodelovali tudi 
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na programih permanentnega izobraževanja, trudili pa smo se tudi z implementacijo 
izsledkov znanosti v naše delo na snegu. V sodelovanju s Katedro za alpsko smučanje je bilo 
narejenih več raziskav tako na temo tekmovalnega kot tudi rekreativnega smučanja.. 

 Pedagoške fakultete v Mariboru, Ljubljani in Kopru: Že v preteklem obdobju smo 
sodelovali z omenjenimi institucijami, v prihodnje pa imamo v načrtih še bolj poglobljeno 
sodelovanje tako na pedagoških smereh (predšolska in šolska vzgoja) kot tudi na trenerskih 
programih. Naš cilj je poenotenje vsebin in dela pri usposabljanju strokovnih kadrov na 
področju smučanja, pa tudi vključitev vseh kadrov iz omenjenih institucij v sistem delovanja 
ZUTS Slovenije.  

 Inštitut Jožef Štefan: Z omenjeno institucijo bomo sodelovali predvsem pri razvoju in 
testiranju smuči, vezi in smučarskih čevljev. Narejeni so tudi že prvi prototipi smučarskih 
robotov, ki jih bomo v prihodnosti poskušali izkoristiti tudi v prid naše stroke. 

 Center za rehabilitacijo Soča: Uveljavitev programov učenja smučanja invalidov različnega 
tipa in razvoj potrebnih protez za smučanje. V zaključni fazi je pisni material z ustrezno 
prilagojeno metodiko učenja smučanja invalidov različnega tipa (sedeči, nadkolenska 
amputacija, podkolenska amputacija). Poleg metodike učenja in psihologije pristopa k delu z 
omenjenimi skupinami, bo predstavljena tudi potrebna oprema in postopki uporabe le te. Naš 
cilj je na smuči spraviti čim več invalidov in jim pomagati pri vključevanju v smučarski šport 
tako na rekreativni kot tudi tekmovalni ravni.  

 Zveza slepih in slabovidnih Slovenije: Priprava programov učenja smučanja slepih in 
slabovidnih. Narejena je bila tudi diplomska naloga na temo učenja smučanja slepih in 
slabovidnih (avtorica Metka Lavrič). 

 Prometni inšpektorat pri Ministrstvu za promet in smučarski centri (ZGS): Pri 
Prometnem inšpektoratu so nam ponudili možnost sodelovanja pri nadzorovanju ustreznih 
licenc učiteljev smučanja. Obojestranska pobuda temelji na potrebi po ostrejšem nadzoru dela 
učiteljev smučanja, ki po Zakonu o varnosti na smučiščih za svoje delo potrebujejo ustrezno 
usposobljenosti in licenco. V preteklem času smo definirali načine preverjanja licenc in 
možnostih sankcioniranja kršiteljev. Pri kontroli licenc učiteljev smučanja sodelujemo s 
smučarskimi centri. Ti lahko z nadzorniki veliko pripomorejo k preprečevanju nelegalnega 
učenja smučanja, ki je še vedno pereč problem v našem prostoru. 

 Sodelovanje z Inšpektoratom za šport v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom: 
Prizadevali si bomo za povečanje kompetenc inšpektorjem in nadzornikom na smučiščih, 
predvsem glede sankcioniranja sive ekonomije na področju našega delovanja. 

 Gospodarsko interesno združenje (GIZ) in Center za poslovno usposabljanje (CPU): V 
sodelovanju z omenjenima institucijama smo bili sonosilci usposabljanja nadzornikov in 
inšpektorjev na smučiščih.  
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7. Kako je potekala realizacija črpanja sredstev ESS? 
 

 Črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih 
skladov (ESS) za izvedbo tečajev 
usposabljanja t.im. deficitarnih smučarskih 
panog: V preteklem obdobju smo zelo dobro 
izkoristili možnost črpanja razpoložljivih 
sredstev iz ESS. To priložnost smo izkoristili predvsem za razvoj t.im. deficitarnih 
smučarskih panog. Pri kandidaturi za subvencije naših programov usposabljanj in seminarjev 
smo dobili možnost sistematičnega črpanja sredstev v na področju deskanja na snegu, 
prostega sloga, telemarka, teka na smučeh in nordijske hoje in teka ter smučarskih skokov 
(programi U1, U2, U2, Trener in trener PRO). Iz ESS želimo tudi v prihodnosti sredstva 
črpati za realizacijo čim večjega števila tečajev in seminarjev.  

 

8. Kakšno je bilo sodelovanje s sponzorji, promocija smučarskega 
športa ter pojavnost v medijih?  

 
 Sodelovanje s sponzorji: Naša prizadevanja so bila v veliki meri usmerjena v pridobivanje 

sponzorskih sredstev za lažje in kvalitetnejše delovanje vseh komisij ZUTS-a. Iz omenjenih 
sredstev so bile finančno podprte vse priprave vseh komisij, ki delujejo v okviru ZUTS 
Slovenije, pa tudi izdaja različne literature in drugi stroški, povezani s strokovnim delom in 
našo dejavnostjo. Glede na vse slabo gospodarsko situacijo je bil odziv sponzorjev dober, a 
kljub vsemu realno in pričakovano manjši. Zavedajoč se dejstva, da podjetja vse težje 
namenjajo sredstva za razvoj športa smo že začeli iskati tudi druge vire financiranja 
(literatura, trženje demonstratorjev, turizem,…drugo). V preteklem mandatu smo bili 
poslovno vezani na sodelovanje s številnimi poslovnimi partnerji (skupaj cca 60 sponzorjev 
in opremljevalcev ZUTS Slovenije). Opremljanje članov demonstratorskih vrst je v 
potekalo skladno z vsemi potrebami in željami. Na opremi ZUTS Slovenije je vsako leto bilo 
med 54 in 60 članov demonstratorskih vrst vseh komisij ZUTS in vodstvo. Poimenski 
seznam in znamke artiklov opreme vseh pogodbeno vezanih sodelavcev ZUTS 
(demonstratorjev in vodstva) je bil vsako leto sproti objavljen v Informatorju ZUTS ob 
začetku sezone.  

 Uveljavitev promocijske vrste (»Promo team«): V preteklosti se je pojavnost ZUTS 
Slovenije precej povečala z organizacijo promocijskih demo dni, ki so tako rekoč vsak 
vikend potekale na slovenskih smučiščih in v tujini. Tako smo z našimi demonstratorji 
predstavljali šolo smučanja, smučanje v formacijah, v sodelovanju z opremljevalci pa smo 
prisotnim na smučišču pomagali z nasveti glede tehnike varnega smučanja. Z omenjenim 
sodelovanjem želimo nadaljevati v okviru naslednjih projektov kot so tekmovanja za 
INTERSPORT HIT pokal, Smučarski izziv, Le varna smuka je užitek, Gremo na smuči 
in drugi. Ker je zaradi prenatrpanosti urnika, predvsem pa zaradi pedagoških obveznosti 
demonstratorjev bilo čutiti pomanjkanje kadra za promocijo učenja smučanja, smo v ta 
namen aktivirali PROMOCIJSKO VRSTO, ki je prevzela obveznosti povezane s 
promocijo. Omenjena ekipa je sestavljena iz učiteljev smučanja, ki so potencialni kandidati 
za pridružitev demonstratorski vrsti in so se za mesto v ekipi potegovali na izborih in vseh 
pripravah demonstratorske vrste. V ta namen smo zagotovili tudi enotno uniformo članom 
izobraževalne in promocijske vrste. Z racionalizacijo prej deljenih vrst na SLO DEMO 
TEAM in SLO PROMO TEAM komisije za alpsko smučanje smo z vstopom v smučarsko 
sezono 2012/13 delovanje obeh ekip strnili v enotno IZOBRAŽEVALNO PROMOCIJSKO 
VRSTO. Ob pomoči legende Bojana Križaja, Petre Majdič in drugih znanih osebnosti smo v 
pretekli sezoni bili veliko prisotni v različnih medijih (TV SLO; Gremo na smuči, Migaj raje 
z nami, Dobro jutro Slovenije,…/POP TV; Vizita, 24 ur,…/ revije in časopisi…drugo). 
Porast pojavnosti v medijih je bil opazen tudi v okviru Komisije za prosti slog, deskanje na 
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snegu, tek na smučeh, nordijske hoje in telemarka. V pretekli sezoni smo posodobili tudi 
uradno spletno stran ZUTS Slovenije (www.zuts.si), pri promociji pa se poslužujemo tudi 
uporabe socialnih omrežij. Tako imamo od začetka sezone odprto tudi uradno facebook stran, 
ki nosi ime DEMO TEAM SLOVENIA. Zanimanje za naše spletne strani, število ogledov in 
objav narašča. Izmed uradnih promocijskih akcij ZUTS Slovenije lahko izpostavimo 
organizacijo Tradicionalnih teniških turnirjev dvojic, ki so potekali v Kopru, Ljubljani in 
Velenju (prisotnih preko 100 udeležencev turnirja in piknika) in organizacijo Državnih 
prvenstev kadrov ZUTS Slovenije v alpskem smučanju, deskanju na snegu in telemarku 
(Maribor in Krvavec 240 do 320 udeležencev). Naši demonstratorji so bili pred in ob 
začetkom vsak smučarske sezone prisotni kot svetovalci v prodajalnah Intersport (Ljubljana, 
Maribor, Kranj…), kar zadeva ostale promocijske akcije pa lahko izpostavimo še zelo 
uspešno izvedene Intersportove demo dneve na smučišču Areh in Svetovni dan snega na 
Krvavcu, ki ga je tako lani kot letos žal pokvarilo slabo vreme. V okviru promocije smo 
poskušali biti osredotočeni predvsem na dogodke, ki bodo ustrezno medijsko podprti (TV, 
radio, časopisi, revije…), kar nam je tudi zelo dobro uspevalo. Iz pretekle sezone beležimo 
doslej daleč največ prisotnosti na TV, tudi v najbolj gledanih terminih (akcija Smučam 24. ur 
s POP TV, ciklus oddaj Gremo na smuči na TV SLO, Svetovni dan snega in drugo…). Pri 
tem ne smemo zanemariti dejstva, da smo z organizacijo dobrodelne akcije Smučam 24 ur 
na smuči spravili več kot 50 otrok socialno ogroženih družin, za Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije pa smo uspeli zbrati skoraj 20.000 €. Z nami je kot promotor smučanja sodeloval 
Bojan Križaj, sicer pa smo sodelovali tudi drugimi znanimi osebnostmi iz športa, zabave, 
kulture in drugih področij. 

 

9. Kaj smo naredili na področju strokovne literature?  
 
Strokovno literaturo ZUTS Slovenije smo obogatili z izidom angleške knjige »A turn to move on«, 
izšla pa je tudi nova verzija »Priročnika za predavatelje teoretičnih vsebin na tečajih usposabljanja za 
U1 in U2 alpskega smučanja« in »Gradivo za tečaje usposabljanja deskanja na snegu«. Posebno 
pridobitev v pretekli sezoni pomeni tudi nastanek dveh novih DVD-jev z naslovom »Na smuči s 
slovenskimi demonstratorji« in »Šola deskanja na snegu«. ZUTS Slovenije izdali novo knjigo z 
naslovom Skoči z nami (avtorja: Gorazd Pogorelčnik in Vesna Štemberger), bili pa smo aktivno 
udeleženi tudi pri izdaji novega Smučarskega slovarja. 
 
Literatura, ki je v zakjlučni fazi: 
 Študijsko gradivo za trenerje alpskega smučanja,  
 Nova dopolnjena izdaja knjige Smučanje je igra, 
 Nova dopolnjena verzija šole smučanja, 
 Metodika učenja smučanja slepih in slabovidnih, 
 Učenje smučanja ljudi s posebnimi potrebami, 
 Metodika in tehnika smučanja telemark, 
 Metodika in tehnika smučanja prostega sloga, 
 Čez drn in strn, ne le z užitkom ampak predvsem varno… (Podkomisija za smučanje izven urejenih smučišč). 
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10.Več kot uspešno smo se odrezali tudi na interski kongres in na 
področju mednarodnega sodelovanja 

 
 POROČILO O UDELEŽBI URADNE DELEGACIJE SLOVENIJE NA INTERSKI 

KONGRESU V ST. ANTONU 2011 
 
V soboto 22. januarja 2011 se je v avstrijskem St. Antonu končal enotedenski spektakel na katerem je 
aktivno sodelovala tudi 43 članska delegacija iz Slovenije. S ponosom lahko rečemo, da smo bili del 
največjega dogodka učiteljev smučanja iz vsega sveta, kjer se je v preteklih dneh srečalo več kot 2000 
udeležencev iz 37 držav. Domov se vračamo z bogato izkušnjo več ter mnogimi novimi informacijami, 
pomembno pa je tudi, da smo na kongresu pustili močan vtis, o katerem se govori in piše daleč 
naokrog. Seveda verjamemo, da je kaj od tega prišlo na uho tudi vam, saj o tem še vedno poročajo tudi 
različni slovenski mediji. Z aktivno prisotnostjo in kreativnimi rešitvami smo bili prisotni »povsod«, 
predvsem pa smo znali dobro izkoristiti vsako priložnost, da Slovenijo predstavimo v najboljši luči. K 
temu smo zagotovo pripomogli vsi in vsak posebej…  
 
Zavedajoč se dejstva, da parirati največjim in najboljšim, celo na njihovih tleh, seveda še zdaleč ni 
lahko. Narediti smo poskušali vse, da stopimo iz povprečja že tako ali tako »popolnih« predstav večine 
prisotnih in sedaj lahko rečemo, da nam je to več kot uspelo. O tem pričajo tudi posnetki, ki so se na 
svetovnem spletu znašli še isti dan dogodka. Povezave do njih so sledeče: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4gUJf28YGmo 
http://www.youtube.com/watch?v=NcHjzV0Uq8c 
http://www.youtube.com/watch?v=gbVY1xcfGek 
 

Z nami je bil Bojan Križaj - kot Legenda in uradni ambasador slovenskega smučanja na Interski 
kongresu 2011. V družbi ambasadorjev drugih držav je blestel npr. ob japonski princesi Kawashimo 
Kiko ter drugih smučarskih zvezdah kot sta Karl Schranz (Avstrija), Bohumir Zeman (Češka) in drugi. 
Kot edini izmed ambasadorjev je s člani SLO demo teama tudi nastopil na »demo showu« prvi dan. O 
tem pričajo naslednje fotografije: 
 

    
 
 
Sicer pa smo znali v vseh pogledih narediti »show«! Nadaljevanje zgodbe »007« je zagotovo bil 
zadetek v polno, predvsem pa prava pika na »i« v okviru večernih predstavitev smučanja v formacijah 
(SLO Interski team) pred več kot 3000 glavo množico. 
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Poster s prirejenim logotipom »Licence For Skill« je po vsem svetu najprej zakrožil s pomočjo 
svetovnega spleta (spletne strani, elektronska pošta, Facebook, Twitter…), v mestu samega prizorišča 
pa so bili naši plakati mimoidočim na očeh tako rekoč na vsakem koraku. Po prvem in vseh naslednjih 
nastopi najboljši ekstremni smučar na svetu in promotor Elana Glenn Plake še zdaleč ni bil edini, ki si 
je želel slike z našimi Bondi. K predstavitvi našega dela so vabili tudi lično izdelani letaki in zgibanke 
(idejna zasnova in izvedba: Sandi Murovec). 
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Skozi nastope smo sredi zibelke modernega smučanja spomnili tudi na preteklost. S smučmi Elan RC 
Impuls, RC-04, RC-05, Miracle MBX in drugimi »sulicami« so fantje suvereno dokazali, da zares 
znajo! Pravzaprav je bilo množici v areni vse skupaj jasno šele v cilju, ko so jih videli bližje. 
 

   
 

Na kongresu smo dokazali, da naše delo temelji na praktičnih izkušnjah z močnim teoretičnim 
ozadjem. Vrhunskemu teoretičnemu prispevku dr. Mateja Supeja in soavtorjev dr. Milana Žvana in dr. 
Blaža Lešnika z naslovom BIOMECHANICAL LIMITATIONS OF BASIC EXERCISES IN ALPINE 
SKI TEACHING je v glavni kongresni dvorani prisluhnilo okrog 1000 prisotnih poslušalcev. Po 
doživetem »šoku« z zložljivo smučko tretjega tisočletja je bilo zanimanje za nas seveda še toliko večje.  
 

   
 

Iz slikovnega materiala je razvidno tudi izjemno zanimanje za našo stojnico, na kateri je bila na 
vpogled angleška izdaja knjige avtorjev Blaža Lešnika in Milana Žvana z naslovom A TURN TO 
MOVE ON in knjiga avtorjev Rada Pišota, Mateja Supeja in našega prijatelja in sodelavca iz ZDA 
Ronna Kippa z naslovom SKIING IS A GAME.  
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Odlično smo opravili tudi z delavnicami. Začenši z dopoldansko teoretično predstavitvijo delavnic 
smo v ospredje stopili s smučanjem invalidov in predstavitvijo svetovnega patenta proteze, ki omogoča 
smučanje invalidom z nadkolensko amputacijo. Delavnico z naslovom THERE IS NO 
HANDICAPPED SKIERS – THERE IS ONLY SKIERS; PRACTICAL ASPECTS OF SKIING 
WITH TRANSFEMORAL AMPUTEES sta predstavila in izvedla Zvone Petek in Vid Baruca. 
 

    
 

V imenu naših deskarjev je delavnico z naslovom NO FEAR - HOW TO COPE WITH FEAR AS 
THE MAIN INHIBITOR OF THE LEARNING PROCESS IN SNOWBOARDING predstavil vodja 
deskarske ekipe Jure Gmajnar. Delavnica je bila polna presenečenj in novih prijemov pri učenju 
deskanja na snegu. Pri tem so bili aktivno vključeni tudi ostali prisotni demonstratorji: Miha 
Andoljšek, Grega Bizjak, Luka Dasovič, Teo Ivančič, Doroteja Muhič, Nena Rifelj, Marina Pribošič, 
Miha Loboda, Maks Vrečko in Andrej Černe. Svoje znanje deskanja v parkih so imeli deskarji 
možnost pokazati tudi pred množico na večernem showu. 
 
 

    
 

Za predstavitev delavnice smučanja prostega sloga sta bila odgovorna Aleš Špan in naša olimpijka 
Nina Bednarik. Naslov njune delavnice je nosil naslov ENHANCING THE KNOWLEDGE OF 
SKIING WITH THE BASES IN SNOW PARKS. Prisotne je že zjutraj z vsebino delavnice seznanila 
Nina Bednarik, kasneje pa je omenjena delavnica potekala v snežnem parku, kjer so se prisotni 
udeleženci iz mnogih držav imeli možnost seznaniti z našim pogledom učenja smučanja v snežnih 
parkih z osnovami prostega sloga.  
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Delavnico demonstratorjev alpskega smučanja so pripravili Sandi Murovec, Miha Verdnik in Boštjan 
Božič. V okviru jutranje predstavitve je nastopil Boštjan Božič in predstavil temo delavnice z 
naslovom THE ROLE OF A DEMO TEAM MEMBER  WORKING WITH THE HIGH-CLASS 
COMPETITORS. Gre za referenčno področje SLO DEMO TEAMA, katerega člani so v preteklosti 
delali z mnogimi velikimi imeni smučarskega športa. Na snegu je delo potekalo kar v 6 skupinah, ki so 
jih vodili demonstratorji Tomaž Šegula, Aleš Valenti, Tomaž Hribar, Nejc Jeraša, Luka Sekula, Tomaž 
Hribar in Iztok Zajc. 
 
 

   
 

 
Prava potrditev našega dobrega dela je bil številen obisk in odmevnost dobro pripravljenih delavnic. 
Delavnice na snegu smo zaključili več kot uspešno izmenjava mnenj in različnih izkušenj pa se je 
nadaljevala s pogostitvijo vseh prisotnih z domačo kapljico na Slovenski način in račun v ciljni areni. 
Na kongresu so bili zaradi izmenjave izkušenj prisotni tudi naši demonstratorji Telemark smučanja 
(Robert Aleš, Miha Grilj) in predstavnik opremljevalca s smučarskimi očali in čeladami Bolle ter 
rokavicami Level (Damian Ambrožič - Kuki). Posebna zahvala velja fotografom Maksu Vrečku, Alešu 
Gučku in Lanu Wudlerju, ki je velik del dogajanja posnel tudi s kamero. Seveda pa je svoje naredil 
tudi operativni del pisarne ZUTS (Ivan Gruden in Matija Stegnar). 
 
 

    
 

 
Bilo je lepo in uspešno. Naredili smo veliko, ne le za promocijo slovenskega smučanja, ampak tudi za 
naše poslovne partnerje, ki so tako ali drugače bili z nami tudi ves čas kongresa. Sodeč po 
povpraševanju in zanimanju, smo bili zagotovo med vidnejšimi. Na osnovi te izkušnje smo bogatejši, 
hkrati pa se zavedamo, da lahko naredimo še več in morda tudi bolje. Mnoge vtise moramo najprej 
analizirati in jih strniti v smiselno celoto. Seveda verjamem, da bomo tudi v tem pogledu enotni in 
učinkoviti, predvsem pa, da bomo na naslednjem Interski kongresu v argentinski Ushuai še udarnejši 
in številčnejši. 
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 Nadaljevanje uveljavljanja interesov v okviru združenja ISIA in IVSI: Po pridobitvi 

mesta v tehnični komisiji mednarodnega združenja ISIA smo š povečali vpliv pri odločitvah 
glede uveljavitve pogojev za pridobivanje profesionalnih licenc in možnosti delovanja naših 
učiteljev smučanja v mednarodnem prostoru. Naš interes je bil povečati tudi status licenc 
IVSI in ISIA, ki morajo pomeniti najvišjo možno kredibilnost naših učiteljev smučanja v 
primerjavi s tujimi. Še naprej si prizadevamo za odprtost in interes tujih šol smučanja za 
sodelovanje z našimi učitelji smučanja, ki so nosilci omenjenih licenc. Ohraniti želimo tudi 
popuste pri nakupih kart na tujih smučiščih. 

 Aktivna prisotnost pri oblikovanju kriterijev za slovenske učitelje smučanja za 
pridobitev profesionalne kartice MoU; Na področju mednarodnega sodelovanja smo 
pomemben in konstruktiven sogovornik na sestankih Evropske komisije. V preteklem času 
smo dosegli, da je poklic učitelj smučanja pri nas ustrezno reguliran. Slednje je tudi pogoj za 
pristop k direktivi MoU (Memorandum of understnding), ki začenja na področju EU veljati v 
mesecu maju 2014. V tujini se trudimo za boljši položaj in možnosti dela naših učiteljev 
smučanja. Doseči želimo tudi večjo odprtost in interes tujih šol smučanja za sodelovanje z 
našimi učitelji smučanja, ki so nosilci naših licenc (ISIA in IVSI). Že nekaj let ohranjamo 
tudi določene popuste pri nakupih kart na tujih smučiščih. Aktivno se udeležujemo tudi 
različnih mednarodnih sestankov (Budimpešta, Krakow, Bruselj…) in kongresov (Interski). 
Že nekaj let imamo tudi članstvo v tehnični komisiji svetovnega združenja ISIA. V času od 
17. do 22. marca 2013 smo v sodelovanju s Fakulteto za šport na Rogli uspešno organizirali 
tudi 1. mednarodno akademijo učiteljev smučanja. Glede na dejstvo, da se leto 2015 počasi 
približuje, se postopoma intenzivirajo tudi priprave na INTERSKI kongres v Argentini. 

 Sodelovanje s Črno goro, BIH, Srbijo in Makedonijo: V vseh omenjenih državah smo že 
prisotni pri procesih usposabljanja strokovnih kadrov in tudi pri delu s tekmovalci. Na tem 
področju se želimo v prihodnosti angažirati še bolj. Obojestranski interes je tudi poiskati 
možnosti uradnih izmenjav učiteljev in trenerjev smučanja.  

 
V zgoraj naštetih točkah je v osnovi zajeto tisto, kar smo skupaj naredili v preteklih štirih letih. Ker je 
tega vendarle bilo veliko, je bilo na nekaj straneh papirja težko zajeti vse. A najpomembneje je, da je 
za nami uspešen mandat, v katerem je ZUTS Slovenije pridobil na veljavi tako znotraj SZS kot tudi 
navzven. V zelo »razburkanem morju« zadnjih štirih let ni bilo enostavno slediti menjavam vodstev na 
SZS (trije predsedniki, trije direktorji SZS in mnogi drugi), ob vsem tem pa krmariti postavljenim 
ciljem naproti… Lahko rečemo, da smo preživeli turbulentno obdobje, ki nas ni omajalo, ampak še 
dodatno okrepilo in nas obogatilo z novimi znanji in izkušnjami. Kot doslej, želimo še naprej nastopati 
odkrito in pošteno, predvsem pa v strnjenih vrstah. Naše delo želimo usmeriti naprej, pri tem pa 
izkoristiti rezerve, ki jih imamo. Nov celosten pristop učenja smučanja bo še naprej temeljil na 
prijaznem, predvsem pa prijetnem delu, saj nam je v preteklosti, morda prav zaradi maksimalne 
angažiranosti v stroki, kdaj zmanjkalo časa prav za to.  
 
Glede na situacijo, ki razvoju športa ni naklonjena, se še kako zavedamo, da je pred nami težko delo in 
velika odgovornost do vseh, ki smo kakorkoli povezani s smučanjem. Zavezujemo se, da bomo za 
smučarsko stroko naredili vse, kar je v naši moči, kljub vsemu pa nas navdaja velik optimizem in 
veselje do novih izzivov in korakov, ki bodo narejeni v prid smučarskega športa. 
 
Vsem iskrena hvala za sodelovanje in pomoč, predvsem pa za zaupanje in naklonjenost smučarski 
stroki… 
 

dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije  
 
v Ljubljani, dne 15. aprila 2014  
 
 
 


