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ZAPISNIK 

1. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2017 z dne 9. marca 2017 

 

Seja je potekala v prostorih Izobraževalnega centra na Igu od 18. ure do 22:15. 

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. Zadolžen 

Marko Šajnovič, rok do pričetka sezone. 

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

Potapljač, vsaj v obliki ene strani PRS novic. 

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

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

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

evalvacijski listi za tečajnike. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

e. Možnosti prijave na razpise publikacij SPZ (Potapljač, učbeniki, skripta, 

PAS itd.) obstojijo na ARRS, predvidoma spet 2018.Zadolžen Matko Mioč. 

f. SPZ obnovi promocijski material (namizne, velike in žirafa SPZ in PRS 

zastave, stojala za Potapljača in zloženke itd.). Zadolžena Domagoj Ribarič 

in dr. Mitja Slavinec. 

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

Zadolženi Matko Mioč, Marko Šajnovič in Marko Šifrar. 

h. 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. 

i. Potapljaškim bazam na Hrvaškem se ponudi sodelovanje in predstavitev v 

Potapljaču, pogoj so dobre reference baze in popust članom SPZ. Pripravi 

se tudi obrazec za sodelovanje, zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

j. Domagoj Ribarič pregleda in Komisiji za izobraževanje predlaga morebitne 

posodobitve literature in filmskega materiala s poudarkom na 

kompatibilnost za čim širši krog uporabnikov (dihanje v paru na eden 

regulator…). 

k. 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. 

l. Resornemu ministrstvu se pošlje seznam licenciranih podvodnih lovcev, da 

se preveri ali so bile licence za podvodni lov, izdane le pooblaščenim 

podvodnim lovcem. Zadolžen Marko Šifrar, do skupščine SPZ.  
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m. Na področju zaščite in reševanja se na Igu pripravi splošen seminar 

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

n. Predvidoma jeseni pred EP v globinskem potapljanju eden vrhunski športnik 

pripravi predavanje – predstavitev športne panoge, zadolžen Marko Šifrar. 

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

globinskem prostem potapljanju. Zadolžena dr. Mitja Slavinec in Marko 

Šifrar. 

p. Alenka Artnik je dobila izredno kategorizacijo, nadaljuje se postopke za 

redno kategorizacijo športnikov v prostem potapljanju pri OKS. Zadolžena 

dr. Mitja Slavinec in Marko Šifrar. 

2. Nova enota RP PRS Trbovlje je v letu 2017 upravičena do sredstev za 

članarino SPZ za reševalce in aktivnosti ter servisiranje, v letu 2018 pa tudi 

za delovanje. 

3. Igor Urh do skupščine SPZ pripravi predlog izobraževanja za tehnične 

potapljače za pripadnike PRS. 

4. 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. 

5. SPZ prične aktivnosti za kandidaturo EP v PP v bazenskih disciplinah leta 

2019. Zadolžen Marko Šifrar. 

6. Predsedstvo sprejme sklep, da se nadaljuje z aktivnostmi povezanimi z 

ustanovitvijo potapljaškega centra SPZ na morju. 

7. Skupščina SPZ bo 25. marca v Gornji Radgoni. 

Pohvala SPZ 
 Tomaž Munda, GA-PO-RA, pohvala za uspešno vodenje društva in delo v 

PRS 
Bronasta plaketa SPZ 
 dr. Matjaž Vidmar, DPD Soča, za požrtvovalnost pri ustvarjanju 

Potapljaškega atlasa Slovenije 
 Marjan Čubej, DPD Soča, za dolgoletno aktivno delo v PRS 
 Brane Krivic, DPD Bled, za aktivno delo na področju izobraževanja 
 Boris Pučko, GA-PO-RA, za dolgoletno aktivno delo na področju 

izobraževanja in v PRS 
Srebrna plaketa SPZ 
 Slavko Potočnik, UPD Pozejdon, za dolgoletno delo na področju 

izobraževanja 
Zlata plaketa 
 Igor Urh, za življenjsko delo pri razvoju potapljanja v Sloveniji. 
 
Naziv Častni član SPZ se letos ne podeli. 
 
Najštevilčnejše društvo v SPZ: 
1. PD Murska Sobota (78 članov) 
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2. RexMaris(43 članov) 
3. DPD Bled (51 članov) 
3. PD Maribor(41 članov) 
3. GA-PO-RA(41 članov) 
 
Gazela za leto 2016 je: 
PK Som 
 
Inštruktorji z največ tečajniki SPZ v letu 2016: 
1. Nedjan Kastelic (30 tečajnikov) 
2. Vojo Erakovič(15 tečajnikov) 
3. Borut Blažina (8 tečajnikov) 
3. dr. Mitja Slavinec (8 tečajnikov) 
 
Najboljša športnica SPZ: 
 Alenka Artnik, za svetovni rekord in 2 zlati medalji na SP v prostem 

potapljanju 
Najboljši športnik SPZ: 
 Samo Jeranko DPD Bled, za 2 državna rekorda 
Najboljša športna ekipa SPZ: 
 Ekipa v podvodnem lovu, RČD Porporella za odmevne domače in 

mednarodne rezultate 
8. Sprejet je bil program dela ekoloških akcij 

9. Pristopnina novih društev in članarina za tekoče leto je 200€, ob ponovni 

včlanitvi se društvu odobri 50€ popusta. 

10. Predsedstvo se je seznanilo s spremembami Meril in Pravilnika ter jih sprejelo 

11. Predsednik Komiteja za šport Marko Šifrar je Predsedstvu predstavil 

vsebinski in finančni del Letnega programa dela Komiteja za šport. 

12. Komite za šport rezervira sredstva za nagradni fond za prve tri na veljavnih 

DP po 500 € na posamezno komisijo za posameznike, praviloma v razmerju 

5:3:2. Ustvari se tudi poseben nagradni fond za uspehe na EP in SP. 

Vrednost nagrade je praviloma dva krat večja kot na DP. Podrobnejši 

pravilnik oz. sklep sprejme Komite za šport. 

13. Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Komiteja za šport. 

14. Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Komiteja za izobraževanje. Zaradi 

upada izvedenih tečajev se sprejet sklep, da se uvede vmesne potapljaške 

tečaje specialnosti med P1 in P2 ter med P2 in P3. Prav tako se poskuša 

povečati število aktivnih inštruktorjev. 

15. Prouči se možnost promocije inštruktorjev potapljanja na prireditvi Karierni 

sejem. Zadolžena Matko Mioč in Igor Urh. 

16. Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Komiteja za reševanje. Posebej je 

bila izpostavljena skupna mednarodna reševalna akcija v BiH in dve veliki 

skupni reševanji v Ljubljanici in Dravi. 
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17. Delegat na DP v PP v Kranju 1. in 2. aprila bo Marko Šifrar. Delegat na DP v 

podvodnem lovu 29. aprila v Kopru bo Domagoj Ribarič. 

18. V SPZ se sprejme društvo InhaleBlue in Apnea Slovenija. 

19. Iz SPZ se zaradi premajhnega števila članov izključi društvo Plavutka. 

 

Zapisal: dr. Mitja Slavinec 


