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ZAPISNIK 

2. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2017 z dne 23. oktobra 2017 

 

Seja je potekala v prostorih Izobraževalnega centra na Igu od 18.15 ure do 22:45. 

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 2018. 

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

Potapljač, vsaj v obliki ene strani PRS novic. Domi potrebuje več 

informacij, zato predlaga sklic komiteja PRS za namen pretoka informacij. 

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. 

e. Predsednik je predstavil osnutek Evalvacijskega lista za tečajnike, ki ga 

predsedstvo korespondenčno dopolni in uskladi do decembrske seje. 

Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

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

Zadolženi Matko Mioč, Marko Šajnovič in Marko Šifrar. Do decembrske 

seje. 

g. Pri komunikaciji po mailing listi se v podpis doda povabilo k včlanjevanju 

novih članov. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

h. 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. Vsak član predsedstva do decembrske seje 

predlaga dva centra. Zadolžen dr. Mitja Slavinec. 

i. 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…). Poročilo na decembrski seji. 

j. 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. 

k. Marko Šifrar spremlja razpis za podelitev koncesije za izdajo dovolilnic za 

podvodni lov.  
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l. Predsednik je poročal glede dogovora za skupno organizacijo SPZ in HRS 

DP v globinskem prostem potapljanju. Marko Šifrar se vključi v 

organizacijo. 

m. Igor Urh do decembrske seje pripravi predlog izobraževanja za tehnične 

potapljače za pripadnike PRS. 

n. 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. 

o. SPZ prične aktivnosti za kandidaturo EP v PP v bazenskih disciplinah 

junija 2019. Pripravi se predlog OO in prouči možne lokacije. Zadolžen 

Marko Šifrar. 

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

ustanovitvijo potapljaškega centra SPZ na morju. 

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

a. Alenka Artnik je osvojila 2 zlati medalji na EP v PP in postavila dva 

svetovna rekorda: 95 m z mono plavutjo in 85 m s stereo plavutmi. 

b. DP v PP bazenske discipline bilo izvedeno, Samo Jeranko zmagal vse 

3 discipline. Pri ženskah pa so zmagovalke: Neža Čeč (statika), Vita 

Kremser (dinamika brez plavuti) in Tjaša Učakar (dinamika s plavutmi) 

c. EP v PL skupno 5., Kristjan Šumbarac je ujel največjo ribo, Sašo 

Moškon pa 10. posamično. 

d. DP v PL je Sašo Moškon. 

e. DP v PF je Grega Verč. Na SP v Mehiki pa gre Hinko Šolinc.  

3. Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Komiteja za izobraževanje.  

a. Predstavljeni so bili standardi za vmesno potapljaško kategorijo med 

P1 in P2, pripravijo pa se standardi za vmesno kategorijo med P2 in 

P3. 

b. Organiziran je bil seminar za inštruktorje. 

c. Organiziran je bil tečaj za CMAS M1. 

d. Razmisli se o uvedbi gostujočih (»letečih«) inštruktorjev in se jih 

promovira med društvi. 

4. Predsedstvo se je seznanilo s poročilom Komiteja za reševanje. 

a. PRS je pridobil dodatna sredstva za skupno opremo v višini 72 k€. 

b. Predstavitev SPZ in PRS na Bogatajevih dnevih.  

c. Organizacija Zbora reševalcev v Babincih. 

d. Na DPS je bil predstavljen novi reševalni čoln. 

5. Igor Urh ob pomoči Matka Mioča pripravi formular o poteku tečaja, pri čemer 

zasledujeta cilj čim uspešnejšega novačenja že ob promocijah tečajev. 

Pripravijo se tudi posnetki predavanj za potapljaške tečaje na daljavo. V ta 

namen se vzpostavi tudi ustrezen portal na spletni strani SPZ. 
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6. Predsedstvo se je seznanilo z izvedbo DPS in ga ocenilo kot zelo uspešnega.  

7. Predsedstvo se je seznanilo z organizacijo dveh čistilnih akcij rek Mure in 

Ščavnice v sodelovanju s Spar Slovenija. 

8. Predsedstvo se je seznanilo z aktivnostmi CMAS v zvezi s SLOF01, ki ga je 

pokrenila SRBF00. Ko dobimo podatke o ukrepih CMAS bo SPZ glede na le-

te sprejela naslednje ukrepe.  

9. Za plaketo naj prostovoljec DS SPZ predlaga Marka Šajnoviča. 

10. Predsedstvo se je seznanilo s pobudo Zavoda za podvodno arheologijo 

(ZAPA) glede sodelovanja s SPZ, Matko Mioč preveri okoliščine. 

11. Fotografije za koledar SPZ bo prispeval Grega Verč. 

12. Nacionalna športna kartica OKS, Marko Šifrar do decembrske seje preveri, ali 

je zanimivo za športnike. 

13. Srečanje s predsedniki društev in komisij bo v začetku decembra. Marko 

Šifrar preveri možnost, da tam Alenki Artnik podelimo plaketo za naj športnico 

SPZ in plaketo OKS. 

 

Zapisal: dr. Mitja Slavinec 


