ZAPISNIK
2. 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 Marko Gajič in Bojan Habulin.
1. Razmislek o strateških ciljih SPZ v aktualnem mandatu.
a. Šport: kategorizacija urejena, trije svetovnega ranga in ena
mednarodnega ranga, pomagamo priti do terminov v bazenih, zastali pa
organizacijsko, trenutno pa obveščanje s tekmovanj temeljni na samih
športnikih, tiskovna konferenca ali informacija za medije že pred
tekmovanjem, da se dlje časa govori, iskanje sponzorjev, tudi zato
pomembno oglaševanje DP in vseh drugih dogodkov, ki so vezani na
športe. Skrb za podmladek in krepitev vseh športov. Samo Jeranko
promotor širjenja tekmovalnega športa. Potapljač leta – podelitev v neki
prestižnejši dvorani ali ob kakem drugem dogodku (fakulteta za šport,
novoletni sprejem predsednikov…), predvidoma konec decembra in
začetek januarja.
b. PRS: 7 do 8 vozil, krepitev podmladka s prestrukturiranjem
izobraževanja, usposabljanje preko URSZR, kjer bi morali usposabljati
pripadniki PRS, modernizacija organizacije in obveščanja ob aktivaciji
(intervencija.net), spremeniti način sofinanciranja opremljanja, novi
načrt dela, zaposlitev preko uprave strokovni sodelavec, prijave na tuje
razpise, temeljno usposabljanje vsako drugo leto in vaje na dve leti,
tehnično usposabljanje (Simon Las).
c. Izobraževanje: www.cmas.si in FB na kateri je predstavitev, leteči
inštruktorji ne bodo zaživeli. Kaj vsak lahko naredi, da se motivira druge
inštruktorje naj včlanjujejo svoje tečajnike. Dostopnost gradiv na www
pod kodo. SSI ima aplikacijo za digitalne beležke in na koncu vprašanja
pa odgovore. 50 vprašanj, 80% za pozitivno.
d. WWW v zatonu in FB v porastu, dogodek Domi pregleda in cenzurira.
Objave za na www pridejo prepozno. Športniki SPZ. Na DPS pokazati
floto PRS. Fotolov na DPS ali streljanje na tarčo. Raziskovalna pot pod
vodo. Plastične kozarce za akontacijo.
e. Ekologija: sponzorji več investirati v eko akcije, mladim informacijo
plasirati preko interneta povezati z BWF. BWF povezati s športom in
najti športnega ambasadorja. Bolj ozavestiti širšo javnost o teh
dogodkih. Pred čistilno akcijo več v medije, podvodna fotografija ali
podvodni film. K sodelovanju povabiti še tiste, ki niso in dvigniti nivo ker
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naše eko akcije in PRS imajo veliko večji vpliv, kot se ljudje zavedajo in
ima vpliv.
f. Širitev vpliva SPZ: reklamiranje CMAS preko SPZ nam dela negativno
reputacijo. Veliko je starih zamer – treba jih je evidentirati. CMAS
inštruktorski seminar odlična zadeva, treba bolj promovirati. Popust 30%
na ABC. Servis opreme - to vključiti v kuponkčke.
SPZ koledarji bodo s športnimi fotografijami (Marko Šifrar, Mičo).
Problematika treninga v Kranju – Rakovec (prejšnji predsednik Triglava)
CMAS invalidi - Gnezda
OKS komisija za ekologijo
Projektna pisarna
Podvodno streljanje na tarče.
Popravi na Nitrox knjigi na 1.4

9. Pregled zapisnika prejšnje seje:
a. 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.
b. Publikacije PAS se v tiskani obliki pripravi v obsegu 2 strani na lokacijo,
najbolj izpostavljene lahko izjemoma več.
c. Marko Šifrar pripravi za ministrstvo za kmetijstvo glede nepravilnosti pri
izdaji dovolilnic za podvodni lov.
d. Marko Šifrar športnikom ponudi Nacionalno športno kartico OKS.
e. 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 – PSS ni aktiven, se ga izbriše.
f. Elektronska aplikacija za prijavo tečajnikov se vzpostavi 1. aprila.
g. DAN zavarovanje za vodje RP se iz bronastega dvigne na srebrno.
h. V sodelovanju s CMAS se pričnejo postopki za organizacijo tečaja za
inštruktorje in sodnike PP. Zadolžena Jure Šega in Marko Šifrar.
i. SPZ je OKS predlagalo krepitev aktivnosti na področju okoljevarstva.
10. Prvenstva so zaključena DP PF Hinko Šolinc, Grega Verč 2, Marko Gasparič
3.
11. PRS novi liferanti za uniforme (Marko Šajnovič)
12. Potapljača treba redisegnirati, pomladiti da bo bolj mladostno izgledal, kot je
zdaj.
Inštruktorji z največ tečajniki SPZ v letu 2018:
2. Martin REBULA (21 tečajnikov)
2. Simon LAS (21 tečajnikov)
1. Vojo ERAKOVIČ (28 tečajnikov)
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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
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)
13. Športni delegat na DP v PP v Mariboru bo Marko Šifrar.
14. Predsedstvo je potrdilo predloge sprememb statuta SPZ.
15. Predsedstvo je potrdilo predlog finančnega plana SPZ.
16. Opozori se predsednike društev in vodje RP da se izteka rok za uskladitev
statutov društev.
17. V SPZ se sprejme društvo Kisik Oxygen.
18. Iz SPZ se zaradi neizpolnjevanja pogoja glede članstva izbriše DPD Brežice.
Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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