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Redno letno skupščino Slovenske potapljaške zveze je s pozdravom delegatov in gostov 31. 

marca 2018 ob 10:00 odprl predsednik SPZ doc. dr. Mitja Slavinec.  

Na oder je povabil prof. dr. Lovrenca Lipeja iz Morske biološke postaje Piran, da prisotnim  na 

kratko predstavi novo knjigo »Polži zaškrgarji slovenskega morja«. V njej je prostor našlo 141 

vrst, ki so predstavljene z več kot 480 fotografijami, 151 zemljevidi, 142 razpredelnicami in 51 

avtorskimi ilustracijami. Material za knjigo so avtorji (poleg dr. Lipeja sta to še Domen Trkov in 

dr. Borut Mavrič) zbirali in urejali več let. Prof. dr. Lipej se je še posebej zahvalil za pomoč 

kolegov potapljačev, ki so jim tokom let tako vztrajno pomagali in jim pošiljali slike polžev, na 

katere so naleteli med potopi.  Poudaril je, kako pomembna oz. nujna je povezava med 

rekreativnimi potapljači in raziskovalci. Na koncu je še izkoristil priložnost in k bodočemu 

sodelovanju povabil vse navzoče.  

Po predstavitvi knjige je navzoče pozdravil Domagoj ribarič, član predsedstva SPZ in 

predsednik PLK Koper, ki je organiziral tokratno skupščino.  

 

Predsednik SPZ je po uvodnem delu v potrditev predlagal dnevni red, kot je bil zapisan na 

vabilu:  

1. Izvolitev organov skupščine 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine 

4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu 

5. Program dela SPZ v tekočem letu 

6. Razno 

7. Podelitev plaket SPZ 

 

 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  

 

SKLEP 1: Predlagani dnevni red se sprejme.  

 

 



1. IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE 

Predsednik SPZ je podal naslednji predlog za organe skupščine:  

Delovno predsedstvo:  

- Doc. dr. Mitja Slavinec (predsednik) 

- Domagoj Ribarič (član) 

- Igor Urh (član) 

Zapisnikar:  

- Eva Polignone 

Overovitelja zapisnika:  

- Aleš Gunjač 

- Nejc Kovačič 

Verifikacijska komisija: 

- Irena Frkovič 

- Pela Krašna 

- Irena Čok 

 

Predlog za organe skupščine je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 2: Predlagani organi skupščine se sprejmejo. 

 

2. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 

Na redno letno skupščino SPZ je bilo vabljenih 25 delegatov iz 19 društev. Verifikacijska 

komisija je ugotovila, da je prisotnih 17 delegatov iz 15 društev, kar po statutu zadostuje za 

potrditev sklepčnosti skupščine. 

Poročilo verifikacijske komisije je bilo soglasno sprejeto.  

 

SKLEP 3: Poročilo verifikacijske komisije se soglasno sprejme. Skupščina je sklepčna. 

 



3. PREGLED ZAPISNIKA PREJŠNJE SKUPŠČINE 

Zapisnik lanske skupščine, ki je bila 25.3.2017 v Gornji Radgoni, je bil objavljen na spletu. Na 

zapisnik ni bilo pripomb.  

 

SKLEP 4: Zapisnik lanske skupščine SPZ se soglasno sprejme.  

 

4. POROČILA O DELU SPZ V PRETEKLEM LETU 

Poročila o delu SPZ so bila v celoti objavljena na spletu na www.spz.si . Predsednik SPZ je na 

skupščini podal zgolj povzetke poročil. Predsednik SPZ se je zahvalil tistim, ki so jih pripravili 

in Domiju Ribariču za objavo na spletu. Zaradi boljše preglednosti je nato predlagal skupno 

razpravo po predstavitvi vseh poročil in skupno potrditev v kompletu. Na predlog ni bilo 

pripomb. 

4.1 Finančno poročilo 

Predsednik SPZ je predstavil finančno poročilo za leto 2017, 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. Izpostavil je dodatno finančno podporo Zvezi s strani URSZR  

za delovanje PRS. Zahvalil se je Načelniku PRS Marku Šajnoviču za aktivno pomoč pri 

uskladitvi pridobitve dodatnih sredstev. Ta sredstva so bila deloma že porabljena v letu 2017 

za nakup kombija in nekaj manjše opreme za potrebe PRS. V letu 2018 pa bo s preostankom 

sredstev nabavljen še en kombi.  

 

4.2 Poročilo častnega razsodišča 

Predsednik SPZ je povedal, da častno razsodišče v letu 2017 ni zasedalo.  

 

4.3 Poročilo predsednika SPZ  

Predsednik SPZ je v svojem poročilo na kratko predstavil najpomembnejše dogodke in 

poudarke delovanja zveze v preteklem letu. Hkrati pa se je pri določenih točkah navezal na 

delo v tekočem letu. Povedal je da največja skrb zveze še vedno ostaja skrb za varno 

potapljanje, izobraževanje, skrb za članstvo in uspešno delovanje zveze.  

http://www.spz.si/


- Predsednik je na kratko povzel poročilo komiteja za šport in poudaril izjemne dosežke 

športnikov v letu  2017. 

- Pri povzetku poročila komiteja za reševanje se je še posebej posvetil dvema točkama. 

In sicer prošnji za sprotno vnašanje PRS akcij v aplikacijo, saj je le tako možno 

zagotovit popolne in verodostojne podatke o izvedenih akcijah. Z uvedbo nove 

aplikacije bo mogoče ob poročilu naložiti tudi fotografije in datoteke. Nadalje pa je 

predstavil spremembo naziva preventivne akcije “Blanca nikoli več” v “SPZ za varno v 

vodi”. Za preimenovanje so se odločili predvsem zaradi tega, ker je od tragične nesreče 

v Blanci preteklo že 10 let. Pozval je vse navzoče, da iz Potapljača iztrgajo list o 

omenjeni akciji in ga predajo tistim, ki jim to koristi (kot npr. šolam, vrtcem,…)  

- Pri poročilu komiteja za izobraževanje je predstavil novost P1 Advanced, ki naj bi bila 

nekakšna vmesna stopnja med P1 in P2 in naj bi služila predvsem motiviranju novih 

potapljačev za nadaljnje delo. Sama organizacija in ovrednotenje tečaja je prepuščena 

posameznemu inštruktorju. Poudaril je tudi, da licenčni seminar za inštruktorje vsako 

leto ponudi zanimive in poučne teme in da ni omejen zgolj za CMAS inštruktorje. V 

zvezi se trudijo motivirat tudi inštruktorje drugih šol, da se jim pridružijo na seminarju, 

saj ponuja splošne teme za potapljače. Predstavil je idejno zasnovo za “leteče 

inštruktorje”. Le-ti naj bi priskočili na pomoč društvom, ki nimajo svojega inštruktorja, 

ter bi želeli v okviru svojega društva organizirati potapljaški tečaj. Zveza bi jim v tem 

primeru nudila zgolj organizacijsko in informacijsko pomoč. Podrobnosti o izvedbi 

tečaja in plačilu pa naj bi se društva sama dogovorila z “letečim inštruktorjem”.  

- Ob registraciji so delegate dobili broško pozlačenega potapljača. Kot posebno novost 

v letu 2018 je predsednik predstavil “zelenega potapljača”, ki ga bo moč dobiti za 

sodelovanje na ekoloških akcijah. Podrobnosti bodo objavljene tekom leta.  

- Skrb za članstvo je za SPZ velikega pomena. Letos bo 100 izdaja revije Potapljač, za 

katero je predsednik SPZ napovedal, da se bodo vsi sodelujoči še posebej potrudili. 

Dan potapljačev bo, zdaj že tradicionalno, potekal v Fiesi, in sicer prvo soboto v juniju, 

to je 2.6.2018. Predsednik SPZ se je že vnaprej zahvalil Domiju Ribariču in društvu 

PLK za pomoč pri organizaciji tega osrednjega dogodka SPZ. Povedal je še, da se je 

akcija »eko potapljač« zelo dobro prijela med člani. Zahvalil se je tudi sponzorjem, ki 

nudijo članom popust na servisu potapljaške opreme. Kot zadnje pa se je predsednik 

dotaknil najbolj kočljive teme, potapljaških nesreč. V letu 2017 na srečo ni bilo 

zabeležene nobene potapljaške nesreče med člani SPZ in izrazil upanje, da bo tako 

tudi v prihodnje.  

- Na koncu poročila predsednika SPZ se je posvetil še spletni strani in FB strani SPZ. 

Pozval je vse navzoče, da zanimive spletne vsebine in strani pošljejo Domiju Ribariču, 

ki jih bo (ob primernosti vsebine) objavil na spletu. Povedal je, da so v letu 2017 pričeli 



s posodobitvijo aplikacije SPZ. Le-to bo urejal Daniel Bernad, ki jo bo postavil na novo 

platformo in nove temelje. Prosil je Danija, da predstavi aplikacijo in prikaže njeno 

delovanje. Aplikacija naj bi bila predvidoma objavljena v začetku maja.  Predsednik je 

pozval navzoče, da podajo predloge in želje o spremembah, dopolnitvah,… Borisa 

Vugo je zanimalo ali bodo v aplikacijo vključeni tudi športniki/licence in predsednik SPZ 

mu je zagotovil, da bodo vključene vse obstoječe strani. Janeza Andrejca je zanimalo 

ali bodo aplikacijo lahko uporabljali vsi člani SPZ-ja. Na to mu je predsednik odgovoril 

da JA, vendar pa ne bodo imeli vsi dostopa do vseh podatkov. Kar na primer pomeni, 

da bo vsak član imel dostop do svojih podatkov in jih bo lahko urejal, predsedniki kluba 

bodo imeli dostop do podatkov vseh njihovih članov. Enak sistem velja tudi inštruktorje 

in vodje šole, za člane PRS-ja in vodje enot. Poleg tega bodo inštruktorji poročilo o 

tečaju lahko podali kar v aplikaciji. Predsednik SPZ se je dotaknil še teme glede 

varovanja in hranjenja podatkov (v smislu novih določil, ki začnejo veljati maja - ZVOP-

2 in GDPR) in je povedal, da bo podpredsednik SPZ, Matko Mioč, pripravil ustrezno 

pravno podlago na to temo. Mateja Kruca je zanimalo, kako je s pregledovanjem 

osebnih podatkov oz. kaj bi se zgodilo, če kdo vpraša kdo je pregledoval njegove 

podatke (ponovno v smislu novih določil). Kako se bo to izvajalo. Predsednik SPZ je 

najprej zagotovil vsem udeležencem, da osebno skrbi, da se noben osebni podatek ne 

zlorablja. Kako točno se bo to izvajalo, bo pa znano po pripravi pravne podlage oz. do 

pričetka veljavnosti omenjenega zakona. Ker dodatnih predlogov in pripomb na 

posodobljeno aplikacijo SPZ ni bilo, se je zahvalil Danielu za praktično predstavitev in 

dodal, da v kolikor bi pri uporabi aplikacije kdo naletel na kakšno težavo ali imel predlog 

za izboljšavo, da lahko to kadarkoli sporoči.    

- Ob zaključku je predsednik vprašal še predsednike komitejev, ali želijo še karkoli dodati 

k svojim poročilom.  

1. Igor Urh (predsednik komiteja za izobraževanje) je še malo širše obrazložil pojem 

P1 Advanced. Želel je poudariti, da P1 Advanced ni pogoj za P2. To naj bi 

predstavljalo zgolj nek vmesni člen, da inštruktor ohrani stik s tečajnikom in jih lažje 

pripeljejo do naziva P2. Tako naj bi lahko na primer nekdo s P1 in 10 potopi (ki 

nima še pogojev za opravljanje P2) formalno (v okviru tečaja) opravil par 

ponovitvenih vaj pred začetkom nove sezone, kar pa pomeni tudi večjo varnost 

novih potapljačev. Janeza Andrejca je zanimalo, ali je P1 Advanced usklajen z 

CMAS-om? Igor Urh mu je odgovoril, da ne. Da je to mišljeno kot motivacijski ukrep. 

Na to je Janez Andrejc odgovoril, da je med P2 in P3 na primer še večja razlika. 

Igor Urh je na to odgovoril, da se bodo temu še posvetili. Predsednik SPZ je na tem 

mestu omenil, da je SPZ nabavila nov printer za kartice in v kolikor bi kateri izmed 

klubov želel kartice za svoje člane, jih lahko dobi na Zvezi po ugodni ceni.  



2. Marko Šifrar (predsednik komiteja za šport) je želel še enkrat pohvaliti vse 

športnike, ki so v lanskem letu dosegli izjemne rezultate, med drugim je pohvalil 

Alenko Artnik za njene izjemne uspehe in podvodne lovce, ki so na Evroafriškem 

prvenstvu ekipno zasedli 5. mesto.  

 

 

4.4 Poročilo nadzornega odbora 

Poročilo nadzornega odbora je podala Katja Ražman (predsednica nadzornega odbora). 

Povedala je, da se je nadzorni odbor zbral v Murski Soboti 18.3.2018, da je vodstvo in 

računovodstvo zveze zgledno sodelovalo in da pri pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih 

neskladnosti.  

 

4.5 Razprava po poročilih 

Sandi Ramuševič je imel pripombo na poročilo komiteja za šport, saj poročilo komiteja in 

poročilo vodje za podvodni lov nista usklajena. Marko Šifrar (predsednik komiteja za šport) je 

povedal, da je na hitro naredil povzetek poročila vodje podvodnih lovcev in da se opravičuje, 

če je prišlo do neskladnosti. Predsednik SPZ je predlagal, da se neskladnost reši interno. 

Drugih pripomb oz. razprav po poročilih ni bilo. Predsednik je zato predlagal da se poročila 

sprejmejo v kompletu. Poročila so bila soglasno sprejeta. 

 

SKLEP 5: Poročila se v kompletu soglasno sprejmejo. 

 

5. PROGRAM DELA SPZ V TEKOČEM LETU 

5.1  

Predsednik je na kratko predstavil program dela za leto 2018. Poudaril je, da bodo prioritete 

delovanja Zveze še naprej: 

- Vključevanje drugih šol v zvezo 

- Motivacija članov za prijavo na inštruktorske tečaje 

- Modernizacija delovanja zveze (prenovitev spletnih aplikacij,…) 

- Že prisotne in uspešne programe se bo še naprej izvajalo in krepilo (DPS, eko akcije, 

izobraževanje,…) 



Pozval je vse navzoče, da v mapi, ki so jo dobili pri registraciji poiščejo obrazec za predloge in 

pobude in ga izpolnjenega vrnejo na zvezo. Saj je le-tako možno dobiti informacije iz prve roke, 

kaj člani priporočajo za še boljše delo SPZ.  

 

5.2 Finančni plan za leto 2018 

 

Predsednik je predstavil finančni plan za leto 2018 in poudaril, 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 finančni plan za leto 2018 v potrditev. Finančni plan je bil soglasno 

sprejet.  

 

SKLEP 6: Finančni plan za leto 2018 se soglasno sprejme. 

 

6. RAZNO 

 

6.1 Janez Andrejc je ponudil organizacijo naslednje skupščine SPZ na Bledu. Predsednik 

SPZ se je s tem strinjal in se zahvalil Janezu za ponudbo.  

6.2 Predsednik SPZ je v imenu Mira Potočnika (ki se skupščine žal ni mogel udeležiti) 

povabil vse navzoče na Eko akcijo v Ljubljani. Podrobnosti in uradno vabilo bodo 

poslane članom kot po navadi po mailu.  

6.3 Predsednik SPZ se je še posebej zahvalil vsem, ki Zvezo podpirajo in vsem 

sponzorjem:  

- Davidu Verliču iz Oceanika, 

- Tomažu  Favai iz Scubatoma 

- Igorju Vrhovcu iz Norik Suba  

- Vsem potapljaškim klubom, saj se zaveda, kako pomembna je vez med SPZ in klubi. 

Pozval je delegate, da prenesejo svojim članom zahvalo za dobro delo in željo za varne 

potope. 

 

 

 



7. PODELITEV PLAKET SPZ 

 

Slovenska potapljaška zveza je tudi letos podelila plakete in pohvale SPZ za leto 2017.  

 Priznanja - najaktivnejši inštruktor:  

1. mesto: Simon Las (18) 

2. mesto: Zlatko Šunko (16) 

3. mesto: Goran Klemenčič (14) 

Predsedstvo SPZ je na predlog Komiteja za šport nazive najboljših športnikov v letu 2017 

podelilo naslednjim: 

 Najboljša športnica SPZ: 

Alenka Artnik (Rex Maris), svetovna in dvakratna prvakinja z dvema svetovnima 

rekordoma 

 Najboljši športnik SPZ: 

Andrej Ropret (H2O Team) za 4. in 5. mesto na EP CMAS 

 Najboljša športna ekipa SPZ:  

Reprezentanca v podvodnem lovu za doseženo 5. mesto na evro-afriškem prvenstvu. 

Sestava: Selektor Moreno Matijašič; tekmovalci: Sašo Moškon, Kristijan Šumberac, 

Tadej Špeh in Dušan Krajnik. 

 

Slovenska potapljaška zveza vsako leto najaktivnejšim članom in društvom podeli pohvale in 

bronaste, srebrne ter zlate plakete. Najvišja priznanja na področju potapljanja v Sloveniji za 

leto 2017 so prejeli:  

 Pohvale SPZ:  

Rajko Lipič, GA-PO-RA, za uspešno delo v PRS 

Alenka Artnik, RexMaris, za naslove svetovne prvakinje in svetovne rekorde v prostem 

potapljanju 

Rok Kovačič, DRM Ljubljana, za dolgoletno uspešno vodenje Komisije za podvodno 

fotografijo 

 

 Bronasta plaketa SPZ: 

Katja Ražman, PLK Koper, za dolgoletno predano delo v PRS in organih SPZ  

Željko Povh, Vidra Krško, za dolgoletno požrtvovalno delo v PRS 

 



 Srebrna plaketa SPZ:  

Domagoj Ribarič, PLK Koper, za izjemen prispevek pri realizaciji projektov in delo v 

organih SPZ. 

 

 Zlata plaketa SPZ  

     Se za leto 2017 ne podeli. 

 

 Največje društvo v letu 2017: 

Društvo z največ člani prejme prehodni pokal SPZ, ki po petih osvojitvah ali treh zaporednih 

osvojitvah preide v trajno last. Leta 2008 ga je imel DRM Ljubljana, leta 2009, 2010, 2012 

in 2013 Potapljaško društvo Murska Sobota, leta 2014 je prehodni pokal prejelo PD 

Maribor, leta 2015 in 2016 ponovno PDMS, največja društva v letu 2017 pa so bila: 

1. mesto: PD Murska Sobota (78 članov) 

2. mesto: DPD Trbovlje (53 članov) 

3. mesto: DRM Ljubljana (43 članov) 

 

Koper, 26.4.2018 

 

Zapisnikar:         Predsednik SPZ:  

Eva Polignone       doc. dr. Mitja Slavinec 

 

Overovitelja:  

Nejc Kovačič 

 

Aleš Gunjač 

 

 

 


