ZAPISNIK
1. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2018 z dne 22. marca 2018
Seja je potekala v prostorih AŠ 2005 v Ljubljani od 17. ure do 20. ure. Na seji so
bili prisotni vsi člani predsedstva SPZ.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje:
a. Verifikacija samostojnega programa za usposabljanje podvodnih
reševalcev na URSZR se odloži na čas, ko bodo ugodnejše razmere.
b. Domagoj Ribarič je zaprosil za podrobnejše informacije za potrebe
sprotnega poročanja o delovanju PRS v reviji Potapljač. Zadolžen Marko
Šajnovič.
c. V teku je prenova www aplikacije SPZ v sklopu katere so posodobi razvoj
elektronske izkaznica SPZ, vodenje članstva preko www ter pametnih
telefonov, po vzoru DPS elektronske prijavnice za druge dogodke,
Evalvacijski list za tečajnike, PAS, ekoloških akcij, filmskega materiala SPZ
in drugo. Zadolžen Daniel Bernard, strokovno podporo nudijo ustrezni člani
predsedstva.
d. Matko Mioč poroča o trenirki s kapuco po ceni 18€ neto, dodatni strošek je
dotisk.
e. Pri komunikaciji po mailing listi se v podpis doda povabilo k včlanjevanju
novih članov. Zadolžen dr. Mitja Slavinec.
f. Vsak član predsedstva za naslednjo številko revije Potapljač predlaga dva
potapljaška centra, ki se ju povabi k predstavitvi v Potapljaču. Pripravi se
tudi obrazec za sodelovanje: oglas ali PR članek. Zadolžen dr. Mitja
Slavinec. Izpostavljeni so bili centri in potapljaški kampi Zaklopatica, Mljet,
Sv. Marina, Bijela v Črni Gori. Boris Vuga je predlagal Pakoštane in
Žurkovo. Marko Šifrar ima povezave na Pelješcu, Igor Urh pa Solitudo na
Lastovu.
g. Marko Šifrar spremlja razpis za podelitev koncesije za izdajo dovolilnic za
podvodni lov.
h. Predsednik je poročal glede dogovora za skupno organizacijo SPZ in HRS
DP v globinskem prostem potapljanju. Marko Šifrar se vključi v
organizacijo.
i. Igor Urh organizira tečaj za 8 tečajnikov tehničnega potapljanja na
katerega se povabi zainteresirana pripadnike PRS in druge.
j. Predsedstvo SPZ je sprejelo sklep, da kandidaturo za EP v PP v
bazenskih disciplinah leta 2019 preloži na leto 2021.
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k. Predsedstvo sprejme sklep, da z aktivnostmi povezanimi z ustanovitvijo
potapljaškega centra SPZ na morju počaka do vzpostavitve ugodnejših
razmer.
l. Predsedstvo SPZ je ocenilo, da je bil razmislek o uvedbi gostujočih
(»letečih«) inštruktorjev smiselni in nadaljuje z realizacijo le-tega.
Zadolženi Igor Urh, Matko Mioč in dr. Mitja Slavinec.
m. Marko Šifrar do naslednje seje preveri, ali je Nacionalna športna kartica
OKS zanimiva za športnike.
2. Skupščina SPZ bo 31. marca v Kopru.
Pohvala SPZ
 Rajko Lipič, GA-PO-RA, za uspešno delo v PRS
 Alenka Artnik, Rex Maris, za naslove svetovne prvakinje in svetovne
rekorde v prostem potapljanju
 Rok Kovačič, DRM Ljubljana, za dolgoletno uspešno vodenje Komisije za
podvodno fotografijo
Bronasta plaketa SPZ
 Katja Ražman, PLK Koper, za dolgoletno predano delo v PRS in organih
SPZ
 Željko Povh, Vidra Krško, za dolgoletno požrtvovalno delo v PRS
Srebrna plaketa SPZ
 Domagoj Ribarič, PLK Koper, za izjemen prispevek pri realizaciji
projektov in delo v organih SPZ
Zlata plaketa in naziv Častni član SPZ se letos ne podelita.
Najštevilčnejše društvo v SPZ:
1. PD Murska Sobota (87 članov)
2. DPD Trbovlje (53 članov)
3. DRM Ljubljana (43 članov)
Inštruktorji z največ tečajniki SPZ:
1. Simon Las (18 tečajnikov)
2. Zlatko Šunko (16 tečajnikov)
3. Goran Klemenčič (14 tečajnikov)
Najboljši športniki SPZ:
 Alenka Artnik, svetovna in dvakratna evropska prvakinja z dvema
svetovnima rekordoma
 Andrej Ropret, za 4. in 5. mesto na EP CMAS
 Reprezentanca v podvodnem lovu, za 5. mesto na evro-afriškem
prvenstvu.
3. V sklopu DP v PP 19. 5. v Mariboru se izvede tudi tečaj za sodnike. Zadolžena
Marko Šifrar in Jure Šega.

Stran2 od 3

4. Marko Šajnovič in dr. Mitja Slavinec sta poročala o poteku nakupa dveh
kombijev za potrebe PRS.
5. Dr. Mitja Slavinec je predlagal, da SPZ povabi OKS naj obudi ozaveščanje
glede ekološkega odnosa pri tistih športnih panogah, ki dejavnost izvajamo na
prostem in predlagal slogan »Športniki odgovorno do okolja«.
6. Nadaljuje se s preventivnimi aktivnostmi varovanja pred utopitvami. Zloženka
in slogan »Blanca nikoli več.« se preimenuje v »Varno v vodo.«.
7. Predsedstvo SPZ je obravnavalo pobudo IAHD glede zastopanja Slovenije v
CMAS in sprejelo sklep, da pozdravlja dialog, h konkretnim pogovorom pa bo
pristopilo, ko se zaključijo postopki, ki na CMAS potekajo v zvezi z IAHD.
Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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