ZAPISNIK
3. SEJE PREDSEDSTVA SPZ v letu 2019 z dne 7. decembra 2020
Seja je potekala v prostorih Hotela Štrk v Polani pri Murski Soboti od 13:00 ure do
17.30 ure. Na seji so bili prisotni vsi člani predsedstva SPZ. Dodatno prisotna
Marko Gajič, Bojan Habulin, Katja Ražman, Suzana Čurman in Igor Praprotnik.
1) Marku Šifrer se pooblasti za delegata na skupščini OKS 18. decembra.
2) Pobuda Jureta Šege glede seminarja za sodnike prostega potapljanja po
CMAS se v okviru možnosti podpre.
3) Predsedstvo se je seznanilo z vključitvijo potapljaških tekmovanj invalidov pod
okrilje SPZ.
4) Predsedstvo se je seznanilo z nadaljnjim razvojem SPZ potapljaške aplikacije.
5) Predsedstvo se je pozdravilo odločitev za tematski koledar SPZ posvečen
športnikom in je podprlo podobno , da se SPZ koledar
6) V nadaljevanju je tekla analiza dela v tekočem letu:
a. Boris Vuga pove, da je FB medij, kjer imamo 1400 sledilcev in da je to
stično mesto vseh šol.
b. Katja Ražman izpostavi Dan potapljačev Slovenije
c. Bojan Habulin ugotavlja, da se pri drugih šolah pričenja presegatoi famo,
da je SPZ le CMAS
d. Marko Šajnovič stabilne odnose z URSZR in pohvali korektno delo
predsedstva SPZ.
e. Matko Mioč izpostavi dobro delo Marka Šifrerja in poudari porast
prepoznavnosti SPZ zaradi rekordov športnikov.
f. Igor Urh zaznava višjo kvaliteto znanja P3 in instruktorjev; na vajah se
vidi, da je poučevanje dobro, pred izpitom praktično vse naučijo dovolj,
da so na izpitu uspešni, zato bi si želel še več mladih inštruktorjev saj se
starejši s časom naveličajo delati tečaje.
g. Domagoj Ribarič poudari, da je DPS postal velik projekt in s tem tudi
organizacijski zalogaj, kjer pa se skoraj zmeraj 20% ljudi več prijavi, kot
pa jih pride, zato je nujno omogočiti možnost odjave, 2 dni pred
dogodkom, pa bomo poslali opomnik za potrditev udeležbe, glede
družinskih članov pa kaže razmisliti o vprašanju kdo bo spremljevalec:
partner, brat, otrok, prijatelj, kar terja prenovo prijavitvene aplikacije.
h. Suzana Čurman pove, da smo počrpali vsa sredstva na razpisih in da je
zadovoljna z delovanjem aplikacije za vodenje evidence članov.
7) Sledila je razprava ter predlogi o ciljih v prihodnje:
a. Boris Vuga za cilj postavi 2000 sledilcev na FB in da okrepi promocijo
SPZ aplikacije takoj pa bo naredil predstavitev SPZ koledarja.
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b. Katja Ražman predlaga prisotnost na instagramu ter povabi k
razmisleku za še eden dogodek podoben DPS.
c. Bojan Habulin izpostavi, da je treba še bolj natančno opredeliti kaj dobijo
člani SPZ, kar bo olajšalo včlanjevanje potapljačev drugih šol. Nekaj je
še treba dodati, npr. omogočiti potapljanje na HR.
d. Marko Šajnovič opozori, da je treba veš delati na pomlajevanju in da je
kakovost PRS članov pomembnejša od števila pripadnikov in da je zato
toliko bolj pomembno koliko jih je aktivnih.
e. Matko Mioč predlaga komite za mlade, saj se zveza stara in milenijci
imajo nove vrednote kot je npr. okoljevarstvo.
f. Igor Urh predlaga, da se na seminar za inštruktorje kot predavatelje
vključi tudi predstavnike drugih šol npr. iz fakultete za šport, SSI itd. ter
se tako išče sinergije šol. Na www.spz.si pa se objavi seznam
instruktorjev s kontakti.
g. Marko Gaic: drugo leto bo 30 let najstarejših ekoloških akcij, zato j
etreba z ustrezno promocijo še bolj vključiti mlade, športnike pa da
medijsko podprejo, saj so mnenjski vodje, podporo pa moramo iskati
tudi na MOP in urad za komuniciranje (UKUM). Akcije narediti
mednarodne (npr. Sava s Hrvati, Drava z Avstrijci) in s tem biti zgled
drugim državam, kako mi čistimo vode. Pri tem se kaže povezati s
sosednjimi zvezami AT, IT, HU.
8) V nadaljevanju je razprava postregla z naslednjimi ugotovitvami in predlogi:
a. e-izpiti za potapljaške tečaje, v pripravi je P2.
b. e-delovne zvezke in v nadaljevanju tudi e učenje na daljavo.
c. Krepiti je treba pripadnost SPZ med člani in društvi, kar dosežemo tako,
da jim zaupamo določene aktivnosti.
d. Vse člane predsedstva je povabil, da vsaj tri krat letno prispevajo nekaj
vsebin za Potapljača.
e. Posodobiti Potapljača, predvsem stran s popusti.
f. Uvesti dodatne stalne rubrike v Potapljaču: EKO, PRS, APNEA
g. Na www objaviti top 10 lokacij za potapljanje v SLO, tudi v angleščini.
h. Potapljaške trgovine bolj opremiti z informacijami o SPZ dogodkih.
i. Apneiste bolj intenzivno vključevati v SPZ.
j. Urediti razmere glede kupovanja ribolovnih dovolilnic, kar sedaj teče
mimo SPZ.
Zapisal: dr. Mitja Slavinec
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