ZAPISNIK
3. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2015 z dne 16. novembra 2015
Seja je potekala v prostorih IC URSZR na Igu 18:15 do 23:50 ure. Na seji so bili
prisotni vsi člani predsedstva SPZ in predsednica NO Katja Ražman.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje:
a. Dogovori z URSZR glede statusa pripadnikov PRS v zvezi z opravljanjem
preventivnih aktivnosti varovanja prireditev še zmeraj niso obrodili sadov.
b. SPZ v sodelovanju s šolami tehničnega potapljanja prične s postopki za
organizacijo tečajev tehničnega potapljanja za pripadnike PRS, rok. do
marca 2016.
c. Višino članarine za CMAS P3 tečaj se določi na osnovi kalkulacije iz
podatkov pridobljenih v računovodstvu SPZ.
d. SPZ poskuša pridobiti oceno stroškov na osnovi katerih bo možna
primerjava obsega financirana različnih reševalnih služb in sistemov.
e. SPZ povabi društva da vpisujejo svoje prireditve v koledar dogodkov SPZ,
ki se objavljajo v Potapljač in na spletni strani.
f. Na merilih PRS in Pravilih PRS, aktiviranju itd. se aktivno dela preko
komiteja za reševanje. Zadeva bo zaključena predvidoma do marca 2016.
g. Marko Šajnovič poroča, da so pripadniki PRS, kot ostali v Sloveniji
(tehnični potapljači, gasilci, reševalci na vodi,..), leta 2011 bili postavljeni
pred dejstvo, da je za varovanje prireditev ob in na vodi potrebno imeti
tečaj za reševalca na vodi C ali E. Oboje potrdi URSZR. Ocenjuje, da bi
PRS to zadevo morala imeti. Ker pa je minilo 4 leta od uredbe, nas ta hip
nihče ne more kamorkoli dopisati ali potrditi, kot da te licence imamo. Od
letošnjega leta, se je tudi GZS odpovedala temu tečaju, saj ga URZSR ne
priznava! Z vodji enot je dogovorjeno, da mi še letos javijo potrebo po tem
tečaju in število potapljačev, kateri bi se udeležili tega tečaja v Tacnu. Ko
bom imel vse te podatke, zaprosimo URSZR in nam refundirajo tečaj,
kvečjemu da je naš strošek prehrana in pot.
h. Marko Šajnovič poroča, da so se glede na potrebe po enoti v Zasavju,
med letom uskladili in podprli ustanovitev RP Trbovlje, katera v bistvu že
sedaj dela samostojno, vendar še preko RP Ljubljana. Sklep komiteja je bil
10. 10. v Krškem na vaji PRS.
i. V zvezi s Pravilnikom o izobraževanju, ki ga je treba prilagoditi na način,
da bo usmerjen za usposabljanja, ki jih potrebujejo pripadniki PRS v
organizaciji predvsem strokovnih kadrov znotraj PRS in SPZ Marko
Šajnovič poroča, da se zaenkrat izvaja po enotah oziroma regijah v okviru
vaj, na katere se vabi tudi ostale enote. V roku približno enega leta bo
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jasna celotna slika, kaj vse reševalci potrebujejo, na osnovi česar se
pripravijo pisni predlogi.
j. Vsako leto pripraviti načrt vaj pripadnikov PRS na nivoju nacionalne vaje,
vaje skupin in okvirno vaj posameznih RP in s tem seznaniti URSZR, v
letu 2016 vajo organizira RP Maribor dne 26. 3., kar sovpada z njihovo
ekološko prireditvijo.
k. Spodbujanje sodelovanja s sorodnimi reševalnimi službami, kot so
Tehnična potapljaška enota, Jamarska reševalna služba in gasilci na
način, da jih SPZ povabi na skupen sestanek je v teku.
l. Posodobiti in aktualizirati predstavitev PRS na www in intenzivirati
prisotnost PRS v reviji Potapljač.
m. Posodobiti aplikacijo PRS na način, da bo omogočala preglednejši dostop
in analizo aktivnosti PRS (akcije, preventiva, vaje in usposabljanja). Rok
do marca 2016, zadolžen dr. Mitja Slavinec in Marko Šajnovič.
w. Razvije se elektronska izkaznica SPZ. Rok do marca 2016, zadolžen dr.
Mitja Slavinec.
x. V skladu z novimi možnostmi elektronskega plačevanja se poenostavi
včlanitev in podaljševanje članarin preko www ter preko pametnih telefonov.
Rok do marca 2016, zadolžen dr. Mitja Slavinec
y. Pripravijo se elektronski evalvacijski list za tečajnike in prijavnice za
dogodke (licenčni seminarji, DPS…) pod okriljem SPZ. Rok do marca 2016,
zadolžen dr. Mitja Slavinec.
z. SPZ je podala pobudo na ministrstvo za šolstvo, da se uredi podeljevanje
licenc inštruktorjem potapljanja.
aa. Proučijo se možnosti prijave publikacij SPZ (Potapljač, učbeniki, skripta,
PAS itd.) na razpise.
bb. SPZ obnovi promocijski material (namizne in velike zastave oz. žirafa,
stojala za Potapljača in zloženke itd.). Rok do marca 2016, zadolžen dr.
Mitja Slavinec
cc. SPZ različne proizvajalce zaprosi za ponudbe za jakne v enakem stilu kot
so SPZ majice.
dd. Prenovi se celostna podoba komunikacije po mailing listi (predsednika
komisije za podvodno fotografijo se zaprosi za novo sliko za čestitko za RD,
v podpis se doda promocijsko sporočilo).
ee. Potapljaškim bazam na Hrvaškem se ponudi sodelovanje in predstavitev v
Potapljaču, pogoj so dobre reference baze in da članom SPZ odobrijo
popust. V nadaljevanju je treba pripraviti obrazec za sodelovanje.
ff. Aquamed izkazuje interes za sodelovanje s SPZ, zato se nadaljujejo
aktivnosti za podpis ustrezne pogodbe, priporočila članom pa se pričnejo
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šele po proučitvi in primerjavi pogojev (zadolžen Matko Mioč). Katja
Ražman do 5.12 poskuša urediti vzorec police od Zavarovalnice Maribor.
gg. Proučijo se možnosti za organizacijo potopov, predstavitvenih potopov za
bodoče člane, predstavitvenih potopov za otroke, zagotavljanje opreme v
sodelovanju člani Kluba sponzorjev SPZ, literature in drugih potapljaških
ugodnosti članom SPZ v okviru delovanja baze SPZ. Matko Mioč preveri
možnosti za realizacijo.
hh. Pregleda se kaj je smiselno posodobiti pri literaturi in filmskem materilau,
pri čemer se poskuša zagotoviti kompatibilnost za čim širši krog
uporabnikov. Treba je pregledati, kaj je treba popraviti oz. posodobiti.
Popraviti je treba dihanje v paru na eden regulator oz. se manj komplicira
pri umetniškem vtisu pri izvajanju
2. SPZ bo nadaljevala z aktivnostmi namenjene članstvu, kot so

a. na področju izobraževanja se na licenčne seminarje povabi širše članstvo
SPZ in organizira se še vsaj eden splošen seminar (Igor Urh), nadaljujemo
z vabili drugih in poskušamo doseči, da tudi druge šole povabijo ostale.
b. na področju športa se pripravi seminar – predstavitev športne panoge, ki jo
pripravi eden vrhunski športnik (Marko Šifrar), pripravimo tudi 2016.
c. na področju zaščite in reševanja se v sodelovanju z URSZR pripravi
splošen seminar namenjen preventivi, vzdrževanju opreme itd. Marko
Šajnovič poroča, da se na URSZR s tečaji strinjajo.
d. Organizatorje ekoloških akcije se seznani z elektronsko prijavnicoporočilom in se jih povabi k tovrstnemu poročanju, kar pa še ni zaživelo,
zato je treba nadaljevati z aktivnostmi.
e. SPZ bo nadaljevala z aktivnostmi namenjene članstvu, kot so
3. Pri uredniški politiki revije Potapljač se razmisli o naslednjih dopolnitvah ali
posodobitvah:
a. vpelje se rubrika novice (1 do 2 strani), Domagoj Ribarič poskuša pripraviti
z urejanjem tega v naslednjem letu,
b. predstavitev potapljaških športov in športnikov, zadolžen Marko Šifrar,
c. predstavitev članov Kluba sponzorjev SPZ, zadolžen dr. Mitja Slavinec,
d. podrobnejša predstavitev izdelka v posebni akciji (1 stran), zadolžen dr.
Mitja Slavinec,
e. ustvari se baza navtičnih oglaševalcev in se jih kontaktira za sodelovanje,
trženje reklam ali vložkov (VAL itd.), zadolžen dr. Mitja Slavinec,
f. objavi se seznam učečih inštruktorjev po posameznih šolah in največjih
društev v SPZ, kar objavimo v aprilski številki,
g. nadaljuje se z intervjuji s člani SPZ in predstavitvijo največjih društev (PD
Maribor, DPD Bled, Rex Maris, GA-PO-RA, DPD Kranj, RPD Piran itd.),
majhnih a aktivnih društev, gazel, Reševalnih postaj PRS,
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h. leta 2016 se članom uredniškega odbora se izdelajo press kartice z
veljavnostjo do konca leta 2017,
i. proučijo se možne spremembe in nadgradnja koledarjev SPZ , da bi jim
povečali uporabnost in posledično pojavnost (dodatne pomembne tel. št.,
najpomembnejše dogodke pod okriljem SPZ (DPS, ekološke akcije itd.) in
ga po potrebi natisniti za SPZ in izven. K sodelovanju pri koledarju 2016
se povabi Arne Hodalič.
4. Prične se z promocijo poklica potapljača in promocije posameznih
potapljaških šol oz. ustreznih Komisij pod okriljem Komiteja za izobraževanje.
Odprt dostop članom predsedstva do FB. Matku se doda dostop do FB.
5. Nadaljuje se z urejanjem PAS in se razišče možnosti za prijavo projekta na
kakšen primeren razpis.
6. Akcija Eko potapljač se nadaljuje tudi v letu 2016, do skupščine se pripravi
osnutek značk in pravilnik.
7. Predsedstvo ugotavlja, da se še zmeraj pojavljajo organizatorji, ki tečaje
ponujajo pa dumpinških cenah cca 140€. Hkrati se ugotavlja upad tečajev po
CMAS CMAS ne delajo tečajev, kar bi se lahko spodbudilo s potapljaškim
centrom SPZ oz. večjim številom profesionalnih inštruktorjev.
8. SPZ članstvo za začetnike (tki. B članstvo), ni doseglo željenih ciljev, zato se
z letom 2016 ukine, kar se nadomesti s stimulacijo inštruktorjem v višini 25%
članarine vsakega na novo prijavljenega člana.
9. Pripravijo se navodila koncesionarju, ki izdaja licence za podvodni lov, da se
ob prodaji zahteva SPZ članarina. Zadolžen Marko Šifrar.
10. Marko Š. pripravi poročilo z rezultati z letošnjih DP za Potapljača.
Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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