SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

za varno potapljanje

Zapisnik redne letne skupščine

30. marec 2019
Vila Bled

Redno letno skupščino Slovenske potapljaške zveze je s pozdravom delegatov in
gostov 30. marca 2019 ob 10:00 odprl predsednik SPZ prof. dr. Mitja Slavinec.
Po uvodu je navzoče pozdravil Janez Andrejc, predsednik DPD Bled, ki je organizator
skupščine. Sledili so pozdravni nagovori namestnika direktorja Uprave RS za zaščito
in reševanje g. Staneta Lotriča, podpredsednika veteranske sekcije Gasilske zveze
Slovenije Jožeta Smoleta in prvega predsednika Slovenske potapljaške zveze prof. dr.
Tineta Valentinčiča. Predsednik je prisotnim prenesel tudi pozdrave predsednika
Olimpijskega komiteja Slovenije.
Predsednik SPZ je predlagal delo po dnevnem redu, poslanim s sklicem:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
3. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
4. Volitve organov SPZ.
5. Program dela SPZ v tekočem letu.
6. Sprejem sprememb statuta SPZ.
7. Razno.
8. Podelitev plaket SPZ.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1: Predlagani dnevni red se sprejme.
1. IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE
Predsednik SPZ je predlagal verifikacijsko komisijo v sestavi:
- Igor Urh
- Renata Kozan
- Iztok Burja
Igor Urh je poročal, da je na redno letno skupščino SPZ je bilo vabljenih 25 delegatov
iz 19 društev. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 21 delegatov iz 15
društev, kar po statutu zadostuje za potrditev sklepčnosti skupščine.
Predsednik SPZ je podal naslednji predlog za organe skupščine:
Delovno predsedstvo:
- dr. Mitja Slavinec (predsednik)
- Matko Mioč (član)
- Janez Andrejc (član)
Zapisnikar:
- Renata Kozan
Overovatelja zapisnika:
- Marko Gajič
- Tone Stevanović
Predlog za organe skupščine je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2: Predlagani organi skupščine se sprejmejo.

2. PREGLED ZAPISNIKA PREJŠNJE SKUPŠČINE
Zapisnik lanske skupščine, ki je bila 31.3.2018 v Kopru, je bil objavljen na spletu. Na
zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP 3: Zapisnik lanske skupščine SPZ se soglasno sprejme.
3. POROČILA O DELU SPZ V PRETEKLEM LETU
Poročila o delu SPZ so bila v celoti objavljena na spletu na www.spz.si. Predsednik
SPZ jih je v svojem poročilu povzel in dodal še pregled mandatnega obdobja.
3.1 Finančno poročilo
Predsednik SPZ je predstavil finančno poročilo za leto 2018, ki je bilo priloženo tudi v
mapi, ki so jo prejeli delegati ob registraciji in je sestavni del gradiva skupščine SPZ. V
poročilu so bili prikazani vsi prihodki in odhodki.
3.2 Poročilo častnega razsodišča
Predsednik SPZ je povedal, da častno razsodišče v letu 2018 ni zasedalo.
3.3 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je podal Bogdan Šajnovič (član nadzornega odbora).
Povedal je, da je vodstvo in računovodstvo zveze z njimi zgledno sodelovalo in da
Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje o poslovanju SPZ.
4. Razprava po poročilih
Sandi Ramuševič je imel pripombo na poročilo komiteja za šport v delu, ki se nanaša
na poročilo vodje za podvodni lov, kar je pojasnil Marko Šifrar.
Štefan Brecelj, DPD Kranj je podal informacijo, da na današnji dan poteka čistilna
akcija v Kranju, kjer aktivno sodelujejo tudi člani DPD Kranj.
SKLEP 4: Poročila se soglasno sprejmejo.
5. VOLITVE ORGANOV SPZ
Predsednik SPZ je prisotne seznanil, da se volijo predsednik, podpredsednik in član
predsedstva. Igor Urh, Marko Šajnovič in Marko Šifrar so člani predsedstva po funkciji.
Volijo se tudi po štirje člani Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Delegati so
odločali o naslednjih predlaganih kandidatih:
- za predsednika SPZ Mitja Slavinec,
- za podpredsednika SPZ Matko Mioč,
- za člana predsedstva Domagoj Ribarič.
Nadzorni odbor:
- Katja Ražman,
- Irena Čok,
- Bogdan Šajnovič,

- Jure Šega
Častno razsodišče:
- Marko Hlebec,
- Janez Andrejc,
- Sandi Ramuševič,
- Davorin Zupanc.
Predlogi kandidatov za člane organov so bili soglasno potrjeni.
SKLEP 5: Potrdijo se predlagani organi Zveze za mandatno obdobje 2019 do
2023.
6. PROGRAM DELA SPZ V TEKOČEM LETU
Predsednik je predstavil najpomembnejše vsebinske poudarke iz programa dela in
finančni plan za tekoče leto. Poudaril je, da si želi, da bo Zveza tudi letos uspešna v
pridobivanju izrednih prihodkov, podobno kot je Zvezi to uspelo v preteklem letu.
Predsednik je predlagal plan dela in finančni plan za v potrditev.
SKLEP 6: Plan dela in finančni plan za leto 2019 se soglasno sprejme.
7. SPREJEM SPREMEMB STATUTA SPZ
Predsednik SPZ je pojasnil, da zaradi uskladitve z zakonodajo ali redakcijskih
uskladitev s sklepi prejšnjih skupščin SPZ predlaga nekaj sprememb statuta SPZ, ki
jih je tudi pojasnil.
SKLEP 7: Spremembe statuta SPZ se soglasno sprejme.
8. RAZNO
8.1 Miro Potočnik je povabil na ekološko akcijo na Ljubljanici, ki bo 20. aprila.
8.2 Janez Andrejc je povabil na čistilno akcijo na Bledu, ki bo 18. maja.
9. PODELITEV PLAKET SPZ
Inštruktorji z največ tečajniki v letu 2018:
2. Martin REBULA (21 tečajnikov)
2. Simon LAS (21 tečajnikov)
1. Vojo ERAKOVIČ (28 tečajnikov)
Gazela za leto 2018:
PD Jezero Velenje
Najboljša športnica SPZ:
Alenka Artnik, za dva svetovna rekorda in 2 srebrni medalji na SP v prostem
potapljanju

Najboljši športnik SPZ:
Andrej ROPRET, H2O Team, za drugo mesto na svetovnem prvenstvu v
prostem potapljanju
Pohvala SPZ
Samo JERANKO, ŠD Apnea, za izjemne športne dosežke
RČD Porporella, za aktivnosti na področju podvodnega lova
Rudi SKUPEK, KPA NM, za dolgoletno aktivno delovanje
Bronasta plaketa SPZ
Irena ČOK, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ
Simon LAS, DPD Trbovlje, za dolgoletno aktivno delo na področju
izobraževanja in v PRS
Matko MIOČ, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ
Srebrna plaketa SPZ
Marko ŠIFRAR, DPD Bled, za dolgoletno uspešno vodenje Komiteja za šport
Zlata plaketa in naziv Častni član SPZ se letos ne podelita.
Društva z največ člani
3. PD Maribor (51 članov)
2. DPD Trbovlje (53 članov)
1. PD Murska Sobota (81 članov)
Bled, 30. 3. 2019
Zapisnikar:
Renata Kozan
Overovatelja zapisnika:
Marko Gajič
Tone Stevanović

Predsednik SPZ:
prof. dr. Mitja Slavinec

