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ZAPISNIK 

1. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2019 z dne 13. marca 2019 

 

Seja je potekala v prostorih ICZR na Igu od 18:00 ure do 21.30 ure. Na seji so bili 

prisotni vsi člani predsedstva SPZ. Dodatno prisotna Katja Ražman in Marko 

Hlebec 

 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje: 

a. Marko Šajnovič poskrbi za osebo, ki bo skrbela za informacije o 

aktivnostih PRS za objavo v Potapljaču. 

b. SPZ organizira tečaj potapljaške specialnosti kompresorist na katerega se 

povabi tudi nečlane SPZ iz drugih potapljaških šol. Zadolžen dr. Mitja 

Slavinec. Udeležencem se izdajo SPZ izkaznice. 

c. Publikacije PAS se v tiskani obliki pripravi v obsegu 2 strani na lokacijo, 

najbolj izpostavljene lahko izjemoma več. 

d. Matko Mioč poskrbi za design, Marko Šajnovič pa na www najde možne 

dobavitelje za jopice s kapucami na katerih se promovira SPZ in CMAS. 

e. Marko Šifrar pripravi za ministrstvo za kmetijstvo glede nepravilnosti pri 

izdaji dovolilnic za podvodni lov.  

f. Marko Šifrar športnikom ponudi Nacionalno športno kartico OKS. 

g. Igor Urh pripravi predlog programa in terminov za tečaj tehničnega 

potapljanja na katerega se povabi zainteresirane pripadnike PRS in druge. 

h. Nadaljujejo se aktivnosti za povečanje članstva preko zagotavljanja 

potapljaških tečajev. Pri tem se povežemo s potapljaškimi centri, aktivnim 

inštruktorjem pa z aplikacijo in prijavnico na WWW pomagamo zagotavljati 

kritično maso tečajnikov za posamezni tečaj. 

i. Aplikacija za registracijo inštruktorjev deluje za vse šole. Šole, ki nimajo 

licenciranih inštruktorjev se pozove, da jih vpišejo do 15. aprila, sicer se 

šolo izbriše s seznama priznanih šol. 

j. Elektronska aplikacija za prijavo tečajnikov se vzpostavi 1. aprila. 

2. Poročilo o delu Komiteja za izobraževanje 

a. Igor Urh je bil izvoljen za predsednika CMAS in komiteja za 

izobraževanje. 

b. Seminarja za inštruktorje se je udeležilo rekordno število udeležencev 

iz vseh šol, nekateri tudi izven članstva SPZ, katere se naslednje leto 

pred tečajem povabi, da se včlanijo. 

c. V letu 2018 ni bilo problematike, ki bi zahtevala sestanek Komiteja 

3. Poročilo o delu PRS 

a. DAN zavarovanje za vodje RP se iz bronastega dvigne na srebrno. 

b. RP Bled je dobilo novo vodstvo. 
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c. Marko Šajnovič bo nadaljeval s prizadevanji za dodatno opremljanje 

PRS s plovili in vozili. 

d. Sprejet je bil pravilnik o uporabi plovil in vozil v uporabi PRS. 

e.  

4. Poročilo o delu komiteja za šport 

a. Marko Šifrar je bil izvoljen za predsednika Komiteja. 

b. Konec leta je bilo DP v podvodnem hokeju z okrepljeno udeležbo 

mladih igralcev. 

c. Prosti potapljači so letos dosegli že 3 državne rekorde. 

5. Poročilo predsednika 

a. IAHD je izključen iz CMAS 

b. V sodelovanju s CMAS se pričnejo postopki za organizacijo tečaja za 

inštruktorje in sodnike PP. Zadolžena Jure Šega in Marko Šifrar. 

c. SPZ je OKS predlagalo krepitev aktivnosti na področju okoljevarstva. 

6. Skupščina SPZ bo 30. marca na Bledu. Prejemniki priznanj SPZ so:  

 
Inštruktorji z največ tečajniki SPZ v letu 2018: 
2. Martin REBULA (21 tečajnikov) 
2. Simon LAS (21 tečajnikov) 
1. Vojo ERAKOVIČ (28 tečajnikov)  
 
Gazela za leto 2018 je: 
PD Jezero Velenje 
 
Najboljša športnica SPZ: 
 Alenka Artnik, za dva svetovna rekorda in 2 srebrni medalji na SP v 

prostem potapljanju 
Najboljši športnik SPZ: 
 Andrej ROPRET, H2O Team, za drugo mesto na svetovnem prvenstvu v 

prostem potapljanju 
 

Pohvala SPZ 
 Samo JERANKO, ŠD Apnea, za izjemne športne dosežke 
 RČD Porporella, za aktivnosti na področju podvodnega lova 
 Rudi SKUPEK, KPA NM, za dolgoletno aktivno delovanje  
Bronasta plaketa SPZ 
 Irena ČOK, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ 
 Simon LAS, DPD Trbovlje, za dolgoletno aktivno delo na področju 

izobraževanja in v PRS 
 Matko MIOČ, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ 
Srebrna plaketa SPZ 
 Marko ŠIFRAR, DPD Bled, za dolgoletno uspešno vodenje Komiteja za 

šport 
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Zlata plaketa in naziv Častni član SPZ se letos ne podelita. 
 
Najštevilčnejše društvo v SPZ: 
3. PD Maribor (51 članov) 
2. DPD Trbovlje (53 članov) 
1. PD Murska Sobota (81 članov) 
 

7. Športni delegat na DP v PP v Mariboru bo Marko Šifrar. 

8. Predsedstvo je potrdilo predloge sprememb statuta SPZ. 

9. Predsedstvo je potrdilo predlog finančnega plana SPZ.  

10. Opozori se predsednike društev in vodje RP da se izteka rok za uskladitev 

statutov društev. 

11. V SPZ se sprejme društvo Kisik Oxygen. 

12. Iz SPZ se zaradi neizpolnjevanja pogoja glede članstva izbriše DPD Brežice.  

 

Zapisal: dr. Mitja Slavinec 


