ZAPISNIK
1. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2016 z dne 1. februarja 2016
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. V prehodnem obdobju se v skladu z interesom pripadnike PRS napoti na
usposabljanja za reševalce iz vode, dolgoročni cilj pa ostaja, da se
temeljno usposabljanje pripadnikov PRS v organizaciji PRS organizira in
izvede na način, da bodo podvodni reševalci imeli priznano ustrezno
usposobljenost tudi za izvajanje preventivne dejavnosti.
b. Igor Urh pridobi ponudbo za izvedbo tečajev tehničnega potapljanja za
pripadnike PRS, rok. do naslednje seje.
c. Višino članarine za CMAS P3 tečaj trenutno ne pokriva stroškov, zato se
do naslednje seje pripravi predlog spremembe. Zadolžena Igro Urh in dr.
Mitja Slavinec.
d. Posodobiti in aktualizirati predstavitev PRS na www in intenzivirati
prisotnost PRS v reviji Potapljač. Zadolžen Marko Šajnovič.
e. Posodobiti aplikacijo PRS na način, da bo omogočala preglednejši dostop
in analizo aktivnosti PRS (akcije, preventiva, vaje in usposabljanja). Rok
do maja 2016, zadolžen dr. Mitja Slavinec in Marko Šajnovič.
f. Razvije se elektronska izkaznica SPZ. Rok do maja 2016, zadolžen dr.
Mitja Slavinec.
g. V skladu z novimi možnostmi elektronskega plačevanja se poenostavi
včlanitev in podaljševanje članarin preko www ter preko pametnih
telefonov. Rok do maja 2016, zadolžen dr. Mitja Slavinec.
h. Pripravijo se elektronski evalvacijski list za tečajnike in prijavnice za
dogodke (licenčni seminarji, DPS…) pod okriljem SPZ. Rok do maja 2016,
zadolžen dr. Mitja Slavinec.
i. Proučijo se možnosti prijave publikacij SPZ (Potapljač, učbeniki, skripta,
PAS itd.) na razpise.
j. SPZ obnovi promocijski material (namizne in velike zastave oz. žirafa,
stojala za Potapljača in zloženke itd.). Rok do maja 2016, zadolžen dr. Mitja
Slavinec.
k. SPZ različne proizvajalce zaprosi za ponudbe za jakne v enakem stilu kot
so SPZ majice.
l. 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). Zadolžen dr. Mitja Slavinec.
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m. 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. Zadolžen
dr. Mitja Slavinec.
n. Aquamed izkazuje interes za sodelovanje s SPZ, zato se nadaljujejo
aktivnosti za podpis ustrezne pogodbe, priporočila članom pa se pričnejo
šele po proučitvi in primerjavi pogojev (zadolžen Matko Mioč).
o. Pregleda se kaj je smiselno posodobiti pri literaturi in filmskem materialu,
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.
p. 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 na svoje prireditve
povabijo ostale, za predloge se vključi tudi Matka Mioča.
q. Organizatorje ekoloških akcij se seznani z elektronsko prijavnico-poročilom
in se jih povabi k tovrstnemu poročanju, kar pa še ni zaživelo, zato je treba
nadaljevati z aktivnostmi.
Seminar za CMAS učeče inštruktorje bo v soboto 2. aprila.
Posebno pozornost se nameni organizacijam potapljaških tečajev v
sodelovanju s študentskimi organizacijami.
Komite za zaščito in reševanje predlaga ustanovitev RP Trbovlje.
Predsedstvo sklep potrdi, ko bo seznanjeno s prilagojenim načinom
financiranja in organizacijsko strukturo PRS. Zadolžen Marko Šajnovič.
Pripravijo se navodila koncesionarju, ki izdaja licence za podvodni lov, da se
ob prodaji zahteva SPZ članarina. Zadolžen Marko Šifrar do 15. 2.
V reviji Potapljač se vpelje se rubrika Potapljaške novice, zadolžen Domagoj
Ribarič, predstavitev potapljaških športov in športnikov, zadolžen Marko
Šifrar, predstavitev članov Kluba sponzorjev SPZ in podrobnejša predstavitev
izdelka v posebni akciji, seznam učečih inštruktorjev po posameznih šolah in
največjih društev v SPZ (v drugi številki letnika).
Pripadnikom PRS se je onemogočila preventivna dejavnost in to kljub dejstvu,
da je PRS v preteklosti to edina zanesljivo izvajala, zato je reševanju tega
statusa namenjena največja prioriteta. Zadolžen Marko Šajnovič.
Na področju zaščite in reševanja se na Igu pripravi splošen seminar
namenjen preventivi, vzdrževanju opreme itd., zadolžen Marko Šajnovič.
Načelnik PRS predstavi aktivnosti na področju tipizacije in standardizacije
opreme, zdravniških pregledov za reševalce, zagotavljanja skupne opreme
(kombi) in servisiranja obstoječe (robot).
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10. Načelnik Komiteja za šport poda kratko poročilo o sestanku Komiteja.
Aktivnosti komisij v letu 2015 se ovrednoti na: Komisija za …
11. Skupščina SPZ bo 26. marca v Preddvoru v organizaciji DPD Kranj, zadolžen
Marko Šifrar.
12. Plakete in priznanja SPZ
Pohvala SPZ
 Nejc Kovačič, PLK Koper, za aktivno delo v društvu in na področju PRS
 Simon Mauer, Rex Maris, za aktivno delo na področju podvodnega lova
in organizacije Dneva potapljačev Slovenije
 Janez Golob, DPD Trbovlje, za aktivno delo in vodenje društva.
 Evgen Suban, DPD Soča, za aktivno delo področju foto - video sekcije in
na področju PRS
Bronasta plaketa SPZ
 Marko Šajnovič, GA-PO-RA, za dolgoletno uspešno delo in prispevek na
področju PRS
Srebrna plaketa SPZ
 Marjan Lakota, DPD Bled za izjemen prispevek pri delu v organih društva
in SPZ.
Zlata plaketa in naziv Častni član SPZ se letos ne podelita.
Najštevilčnejše društvo v SPZ:
1. PD Murska Sobota (85 članov)
2. DPD Bled (51 članov)
3. DPD Trbovlje (49 članov)
3. PD Maribor (49 članov)
Gazela za leto 2015:
1. DPD Trbovlje
Inštruktorji z največ tečajniki SPZ v letu 2015:
1. Igor URH, (24)
1. Nedjan KASTELIC, Rex Maris (24)
3. Simon LAS, DPD Trbovlje (22)
Najboljša športnica SPZ:
 se ne podeli
Najboljši športnik SPZ:
 Samo Jeranko RPD Bled, za 2. in 3. mesto na SP v prostem potapljanju
Najboljša športna ekipa SPZ:
 Grega Verč in model Tomaž Volej za 2. mesto na SP v kategoriji ambient
z modelom.
13. Pri Zakonu o športu SPZ Marko Šifrar predlaga, da se v 11. členu definira rok,
do kdaj se objavi razpis.
14. Predsednik Komiteja za šport Marko Šifrar je Predsedstvu predstavil
vsebinski in finančni del Letnega programa dela Komiteja za šport.
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Predsedstvo je sprejelo sklep, da oba predlagana programa za leto 2016
podpre.
15. Na področju športa se pripravi seminar – predstavitev športne panoge, ki jo
pripravi eden vrhunski športnik (Marko Šifrar), pripravimo tudi 2016.
16. Dr. Mitja Slavinec prisoten sezani, da zaradi selitve OKS več ne moremo
gostovati v njihovih prostorih, zato je trenutna rešitev s preusmeritvijo pošte
na sedež računovodstva.
17. Potrdi se korespondenčni sklep, da je v SPZ sprejeto društvo PD Grčar SUB.
Iz SPZ pa se izbrišejo vsa društva, ki kljub ponovnemu pozivu do 31. 1. niso
poravnala letne članarine: Potapljaško društvo RE JZZPR Maribor,
Potapljaško društvo DUFA CLUB, Društvo SIRENA SUB, Društvo Potapljačev
Koroške, Potapljaško društvo SHARKY, NORIK SUB Piran, Potapljaški klub
VS Dive team, Navtično društvo KRAŠKA MORNARICA, Potapljaški klub
MEHURČEK, H2O Team Maribor, Potapljaško društvo POZEJDON
ŠENTJUR.
Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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