ZAPISNIK
2. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2018 z dne 25. oktobra 2018
Seja je potekala v prostorih ICZR na Igu od 18:30 ure do 21.30 ure. Na seji so bili
prisotni vsi člani predsedstva SPZ.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje:
a. Marko Šajnovič sproti informira in poskrbi za informacijo in podatke o PRS
aktivnostih za objavo v Potapljaču.
b. Do 1. decembra se dokonča aplikacija SPZ v sklopu katere bo elektronska
izkaznica SPZ, vodenje članstva in oddaja poročila o tečaju preko www ter
pametnih telefonov. Zadolžen Daniel Bernard, strokovno podporo nudijo
ustrezni člani predsedstva.
c. Pri potapljaških specialnostih, za katere CMAS nima potapljaških izkaznic
izdelamo ustrezne SPZ izkaznice.
d. SPZ organizira tečaj potapljaške specialnosti kompresorist na katerega se
povabi tudi nečlane SPZ iz drugih potapljaških šol.
e. Za potrebe izdaje publikacije PAS se povežemo z lokalnimi gostilnami in jih
povabimo k sodelovanju tako s sponzorstvom kot reklamiranjem.
f. Matko Mioč in Marko Šajnovič pripravita ponudbo za tekstil, na kar na
izdelke našijemo logotipe SPZ in CMAS.
g. Pri komunikaciji po mailing listi se v podpis doda povabilo k včlanjevanju
novih članov. Zadolžen dr. Mitja Slavinec.
h. Marko Šifrar pokliče na ministrstvo glede razpisa za podelitev koncesije za
izdajo dovolilnic za podvodni lov.
i. Marko Šifrar se poveže s sosednjimi državami in prične z aktivnostmi
glede organizacije globinskega DP v PP.
j. Marko Šifrar do naslednje seje preveri, ali je Nacionalna športna kartica
OKS zanimiva za športnike.
k. Igor Urh organizira tečaj za 8 tečajnikov tehničnega potapljanja na
katerega se povabi zainteresirane pripadnike PRS in druge.
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. Po izvolitvi novega vodstva OKS se le-temu predlaga naj obudi
ozaveščanje glede ekološkega odnosa pri tistih športnih panogah, ki
dejavnost izvajamo na prostem in predlagal slogan »Športniki odgovorno
do okolja«.
2. Poročilo o delu Komiteja za izobraževanje
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a. Aplikacija za registracijo inštruktorjev deluje za vse šole, nekatere šole
nimajo licenciranih inštruktorjev.
b. Število CMAS tečajev se je rahlo povečalo.
Poročilo o delu PRS
a. Vaja PRS v Kranju je bila uspešno izvedena.
b. PRS usklajuje z URSZR postopke glede migrantov na reki Krki.
c. Pričakuje se dodatni kombi in kompresor za potrebe delovanja PRS.
d. PRS je sodeloval na sejmu SOBRA.
e. Nadaljujejo se prizadevanja za pridobitev dveh dodatnih kombijev in
treh čolnov, tako da bo vsaka skupina PRS imela en čoln in en kombi.
f. Načrtuje se tečaj potapljanja pod ledom v organizaciji RP PDMS.
Poročilo o delu komiteja za šport
a. V Mariboru je bilo organizirano DP PP v MB, kjer je v moški kategoriji
nastopilo 15 tekmovalcev.
b. Alenka Artnik je postavila svetovni rekord na 105 m v PP.
c. Alenko Artnik so kot vrhunsko športnico zaposlili na Policiji.
d. Organizira se osnovni tečaj PP za PRS in druge člane SPZ.
SPZ predlaga dr. Mitjo Slavinca za člana Skupščine OKS in za kandidata v
ČR pri OKS.
Skupščina SPZ bo 30. marca 2019 na Bledu.
Komplet za P3, P4 in za M se dopolni z ustreznim tekstilom, pregleda se ter
po potrebi posodobi trenutna vsebina materialov.

Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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