SLOVENSKA POTAPLJAŠKA
ZVEZA

za varno potapljanje

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE

26. marec 2016
Hotel Bor, Grad Hrib
Preddvor

Skupščino Slovenske potapljaške zveze je s pozdravom delegatov in gostov odprl njen
predsednik doc. dr. Mitja Slavinec.
Po uradnem nagovoru je v potrditev predlagal dnevni red, kot je bil naveden na vabilu:
1. Izvolitev organov skupščine:
a. delovno predsedstvo,
b. verifikacijska komisija,
c. overitelja zapisnika.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
5. Finančno poročilo za preteklo leto.
6. Poročilo predsednikov komitejev in komisij.
7. Poročilo predsednika SPZ.
8. Poročilo nadzornega odbora.
9. Razprava po poročilih.
10. Finančni plan za tekoče leto.
11. Razno
12. Podelitev plaket in pohval SPZ
Predlagani dnevni red je bil soglasno je bil sprejet.
SKLEP 1: Predlagani dnevni red se sprejme.

1 IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE
Predsednik je podal naslednji predlog za organe skupščine:
Delovno predsedstvo:
- doc. dr. Mitja Slavinec, (predsednik)
- Katja Ražman, (članica)
- Igor Urh, (član)
Zapisnikar:
- Robert Gogala
Overitelja zapisnika:

-

Marko Šajnovič

- Marina Radič
Verifikacijska komisija:
- Boris Vuga
- Marko Šifrar
- Irena Čok
Predlog za organe skupščine je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2: Predlagani organi skupščine se sprejmejo.
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2 SPREJEM POSLOVNIKA SKUPŠČINE
Predsednik je predstavil poslovnik skupščine, delegati so ga brez razprave sprejeli.
SKLEP 3: Poslovnik skupščine se sprejme.

3 POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na skupščini prisotnih 20 delegatov, ki zastopajo 14
društev članov SPZ, od skupno vabljenih 25 delegatov iz 19 društev. Poročilo verifikacijske
komisije je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP 4: Poročilo verifikacijske komisije se soglasno sprejme, skupščina je sklepčna.

4 PREGLED ZAPISNIKA PREJŠNJE SKUPŠČINE
Zapisnik je objavljen na spletni strani SPZ. Na zapisnik prejšnje skupščine Slovenske
potapljaške zveze, ki je bila v Ljubljani dne 28. marca 2015, ni bilo pripomb in ni bilo razprave.
SKLEP 5: Zapisnik skupščine SPZ iz leta 2015 se soglasno sprejme.

5 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015
Finančno poročilo za leto 2015 je predstavil predsednik SPZ doc. dr. Mitja Slavinec in je
sestavni del gradiva redne letne skupščine SPZ 2015. V poročilu so bili nazorno prikazani vsi
prihodki in odhodki.
V razpravi na temo finančnega poročila je Igor Urh izpostavil razliko med prihodki in odhodki
komiteja za izobraževanje, da se precejšni del prihodkov porablja za potrebe članstva ter
športa. Na finančno poročilo za leto 2015 ni bilo pripomb in je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP 6: Finančno poročilo se soglasno sprejme.

6 POROČILA PREDSEDNIKOV KOMITEJEV IN KOMISIJ
Poročila so bila kot gradiva s sklicem skupščine objavljena na spletni strani www.spz.si.
Predsednik SPZ doc. dr. Mitja Slavinec je predlagal, da se opravi skupna razprava po
predstavitvi vseh poročilih.
Predsednik častnega razsodišča je podal poročilo, da v preteklem letu niso imeli nobene
obravnave.

7 POROČILO PREDSEDNIKA SPZ
Predsednik SPZ je v svojem poročilu izpostavil najpomembnejše poudarke delovanja SPZ v
preteklem letu: varno potapljanje, izobraževanje, skrb za članstvo, delovanje zveze.
Predsednik je poudaril, da SPZ nima profesionalnih zaposlenih, kar od vseh zahteva veliko
prostovoljnega dela, za kar se je vsem zahvalil.
Komite za izobraževanje:
 pripravlja in izvaja licenčni seminar v sklopu CMAS komisije za Učeče inštruktorje,
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vključenost posameznih šol/komisij ni v želenem obsegu; določene šole se ne želijo
vključevati v komite za izobraževanje
 ponatisnjene potapljaške knjižice za vpis potopov,
 priprava strokovnih člankov na temo varnega potapljanja, ki se objavljajo v reviji
Potapljač,
Komite za šport:
 dvig kvalitete na račun kvantitete; vrhunski rezultati, vendar manjše število športnikov
 kategorizacija športnikov in priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije
 organizacija državnih prvenstev
 financiranje s strani države/ministrstva ne zagotavljajo niti plačila startnin za vrhunske
športnike
 športne oblačila (majice) predstavljajo dobro promocijo SPZ na tekmovanjih
Komite za reševanje:
 nabavljeni podvodni sonarji
 evidentiranih 155 akcij
 poudarek na preventivnih dejavnostih; s strani države velikokrat nerazumljena, kar se
kaže v zahtevah za izobraževanja, ki reševalcem ne koristijo
Spletna stran SPZ:
 50 objavljenih novic
 aktualizirane strani komisij
 objavljeni pravilniki in zapisniki
 prenovljena prijavnica za prijavo članov
Članstvo:
 članstvo za potapljače začetnike se ukine in tudi za njih velja enotno članstvo, 25%
članarine pa se nameni za spodbudo tistim, ki jih včlanijo
 revija Potapljač; izhaja 15 let, izdana 85. številka
o stalne rubrike v reviji
o potapljaške novice
o ekskluzivni popusti za opremo članom SPZ
o objava prejšnje številke revije potapljač na spletu
o koledar dogodkov
 Dan potapljačev Slovenije – 1. sobota v mesecu juniju
 Eko potapljač – izkaznica, promocija dogodkov s strani SPZ
 zloženka
Poročilo je priloga zapisnika.

8 POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Poročilo nadzornega odbora je podala njegova predsednica Katja Ražman. NO je opravil
pregled poslovnih knjig, pregled arhiva sklenjenih pogodb, izpiskov in ostale dokumentacije.
Vodstvo je pri pregledu sodelovalo, predložena je bila vsa zahtevana dokumentacija, ki je bila
tudi vzorno urejena. Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nobenih
neskladnosti in nepravilnosti v delu in poslovanju zveze.
Predsednica NO je predlagala, da NO v bodoče dobi dokumentacijo v pregled vsaj 3 tedne
pred skupščino. Poročilo NO je priloga zapisnika.

9 RAZPRAVA PO POROČILIH
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje glede licenciranja inštruktorjev.
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Predsednik dr. Mitja Slavinec pojasni, da SPZ preverja, ali inštruktorji izpolnjujejo pogoje, ki jih
predpiše matična šola in na osnovi tega podeli status Učeči inštruktor.
Poročila so bila soglasno sprejeta.
SKLEP 7: Vsa poročila se sprejme.

10 FINANČNI PLAN ZA LETO 2016
Predsednik SPZ je podrobno predstavil predlog finančnega plana za leto 2016, ki v osnovnih
postavkah sledi realizaciji v prejšnjem letu. Posebej je izpostavil presežek odhodkov nad
prihodki pri skrbi za članstvo in Komiteju za šport. Pri tem je posebej pozval vse športne
komisije k čim aktivnejšemu pridobivanju sredstev.
Pripomb na finančni plan ni bilo in je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP 8: Finančni plan za leto 2016 se soglasno sprejme.

11 RAZNO



Povabilo na čistilno akcijo Ljubljanica, ki bo 23. 4. 2016.
CMAS komisija za izobraževanje v okviru Slovenske potapljaške zveze razpisuje tečaj
za pridobitev naziv za potapljača P3 in instruktorje potapljanja M1, M2 in M3.

12 PODELITEV PLAKET IN PRIZNANJ SPZ
Slovenska potapljaška zveza tudi letos podeljuje Plakete in priznanja SPZ
Ob plaketah SPZ priznanja podeli tudi najboljšim športnikom, najbolj aktivnim inštruktorjem in
društvom. Priznanje NAJAKTIVNEJŠI INŠTRUKTOR prejmejo inštruktorji z največ tečajniki,
društva z največjim porastom članstva pa prejmejo naziv GAZELA ZA LETO 2015.
Inštruktorji z največ tečajniki:
1. Igor URH (24)
1. Nedjan KASTELIC (24)
3. Simon LAS (22)
Gazela za leto 2015:
 DPD Trbovlje
Predsedstvo SPZ je na predlog Komiteja za šport nazive najboljših športnikov v letu 2015
podelilo naslednjim:
Najboljša športnica:
 Naziv Najboljša športnica se letos ne podeli.
Najboljši športnik SPZ:
 Samo JERANKO, za 2. in 3. mesto na SP v prostem potapljanju.
Najboljša športna ekipa SPZ:
 Grega VERČ in model Tomaž VOLEJ, za osvojitev 2. mesta na SP v kategoriji
ambient z modelom
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Slovenska potapljaška vsako leto najaktivnejšim članom in društvom podeli pohvale in
bronaste, srebrne ter zlate plakete. Najvišja priznanja na področju potapljanja v Sloveniji
letos prejmejo:
Pohvala SPZ:
 Nejc KOVAČIČ, PLK Koper, za aktivno delo v društvu in na področju PRS
 Simon MAUER, Rex Maris, za aktivno delo na področju podvodnega lova in
organizacije Dneva potapljačev Slovenije
 Janez GOLOB, DPD Trbovlje, za aktivno delo in vodenje društva
 Evgen SUBAN, DPD Soča, za aktivno delo na področju foto – video sekcije in na
področju PRS
Bronasta plaketa SPZ:
 Marko ŠAJNOVIČ, GA-PO-RA, za dolgoletno uspešno delo in prispevek na področju
PRS
Srebrna plaketa SPZ se letos ne podeli
 Marjan LAKOTA, DPD Bled, za izjemen prispevek pri delu v organih društva in SPZ
Zlata plaketa SPZ:
Zlata plaketa SPZ se letos ne podeli.
Častni član SPZ
Plaketa za častnega člana SPZ se letos ne podeli.
Največje društvo v letu 2015:
Društvo z največ člani prejme prehodni pokal SPZ, ki po petih osvojitvah ali treh zaporednih
osvojitvah preide v trajno last. Leta 2008 ga je imel DRM Ljubljana, leta 2009, 2010, 2011 in
2012 Potapljaško društvo Murska Sobota, leta 2014 PD Maribor, največja društva v letu 2015
pa so :
1. mesto: PD Murska Sobota, 85 članov (prejmejo prehodni pokal)
2. mesto: DPD Bled, 51 članov
3. mesto: PD Maribor in DPD Trbovlje, 49 članov
Predsednik SPZ doc. dr. Mitja Slavinec se je zahvalil vsem dobitnikom ter društvom za prejeta
priznanja. Poudaril je tudi, da moramo vsi skupaj skrbeti za varne in lepe potope vseh
potapljačev Slovenske Potapljaške Zveze.

Zapisal:
Robert Gogala, DPD Kranj

Overitelja:
Marko Šajnovič
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