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ZAPISNIK 

2. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2016 z dne 24. novembra 2016 

 

Seja je potekala v prostorih IC URSZR na Igu od 18. ure do 22. ure. Na seji so bili 

prisotni vsi člani predsedstva SPZ. 

  

1. Pregled zapisnika prejšnje seje: 

a. PRS prouči možnosti za verifikacijo samostojnega programa za 

usposabljanje podvodnih reševalcev. Strokovna izhodišča na osnovi že 

pripravljenih podlag dokonča komisija za izobraževanje PRS. 

b. Višino članarine za CMAS P3 tečaj ostaja 50€ pod pogojem, da so vsaj 4 

tečajniki, sicer po potrebi doplačajo morebitne višje neposredne stroške. 

c. Domagoj Ribarič prevzame sprotno poročanje o delovanju PRS v reviji 

Potapljač. 

d. Nadaljuje se s posodobitvijo aplikacije PRS. Zadolžena dr. Mitja Slavinec 

in Marko Šajnovič. 

e. Nadaljuje se z razvojem elektronske izkaznica SPZ in vodenjem članstva 

preko www ter pametnih telefonov. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

f. Po vzoru DPS se pripravijo elektronske prijavnice za druge dogodke in 

evalvacijski listi za tečajnike. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

g. Proučijo se možnosti prijave publikacij SPZ (Potapljač, učbeniki, skripta, 

PAS itd.) na razpise. Zadolžen Matko Mioč. 

h. SPZ obnovi promocijski material (namizne in velike zastave oz. žirafa, 

stojala za Potapljača in zloženke itd.). 

i. SPZ proizvajalce zaprosi za ponudbe za SPZ trenirke s kapucami. 

Zadolženi Matko Mioč, Marko Šajnovič in Marko Šifrar. 

j. Pri komunikaciji po mailing listi se v podpis doda povabilo k nakupu 

vrednostnih bonov za Nitrox tečaj in povabilo k včlanjevanju novih članov. 

Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

k. 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, zanj 

zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

l. Domagoj Ribarič pregleda morebitne posodobitve literature in filmskega 

materiala s poudarkom na kompatibilnost za čim širši krog uporabnikov 

(dihanje v paru na eden regulator…). 

m. 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. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 
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n. Ob koncu leta se resornemu ministrstvu pošlje seznam licenciranih 

podvodnih lovcev z namenom, da preveri ali so bile licence za podvodni lov, 

izdane le pooblaščenim podvodnim lovcem. Zadolžen Marko Šifrar, do 

naslednje seje.  

o. Na področju zaščite in reševanja se na Igu pripravi splošen seminar 

namenjen preventivi, vzdrževanju opreme itd., zadolžen Marko Šajnovič. 

p. Na področju športa se pripravi seminar – predstavitev športne panoge, ki jo 

pripravi eden vrhunski športnik, zadolžen Marko Šifrar. 

2. SPZ se poskuša dogovoriti s HRS za skupno organizacijo DP v globinskem 

prostem potapljanju. Zadolžena dr. Mitja Slavinec in Marko Šifrar. 

3. Prične se postopke za kategorizacijo športnikov v prostem potapljanju pri 

OKS. Zadolžena dr. Mitja Slavinec in Marko Šifrar. 

4. Alenko Artnik se povabi na predavanje za širšo zainteresirano javnost, na 

kateri se ji podeli priznanje SPZ za njen dosežek. Zadolžena dr. Mitja 

Slavinec in Marko Šifrar. 

5. Prouči se možnost vzpostavitve nagradnega sklada za udeležence Državniih 

prvenstev, ki potekajo pod okriljem SPZ. Zadolžena dr. Mitja Slavinec in 

Marko Šifrar. 

6. Predsedstvo je sprejelo sklep, da se s 1.1. 2017 ustanovi RP PRS Trbovlje. 

Načelnik PRS bo na naslednji seji predstavil predlog načina financiranja. 

7. Predsedstvo se je seznanilo s ponudbo za izvedbo izobraževanje za tehnične 

potapljače za pripadnike PRS, ki jo podpira. DO naslednje seje se pripravi 

predlog izvedbe in financiranja. Zadolžen Marko Šajnovič. 

8. Predsedstvo se je seznanilo s spremembo upravičenosti stroškov namenjenih 

za opremljanje PRS, kamor je vključeno tudi servisiranje in podpira usmeritev, 

da se enotam letno zagotavljajo sredstva v ta namen. 

9. Predsednik je predsedstvo seznanil z obsegom pridobljenih sredstev na 

razpisih in drugih projektih, kjer je opazen izrazit porast za delovanje Komiteja 

za šport. 

10. Predsednik je predsedstvo seznanil z aktivnostmi povezanimi s pripravo 

stenskega koledarja SPZ za leto 2017. 

11. Predsedstvo je potapljaško leto ocenilo kot zelo uspešno, saj je do sedaj 

minilo brez nezgod s tragičnim izidom. Neuradno sta zabeleženi dve 

poškodbi, ki bi ju v interesu preventive kazalo podrobneje predstaviti 

zainteresirani javnosti, pri čemer se zagotovi anonimnost vseh vpletenih. 

12. Predsedstvo je sprejelo sklep, da se okrepi predstavitev in promocija tečajev 

višjih potapljaških kategorij in nekaterih potapljaških specialnosti. Zadolžena 

dr. Mitja Slavinec in Igor Urh. 

 

Zapisal: dr. Mitja Slavinec 


