
SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 
KOMITE ZA ŠPORT 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 

ZAPISNIK SESTANKA 
Komiteja za šport dne, 05.02.2019 ob 18 v prostorih IC URSZR na Igu. 

 
Prisotni: Rok Kovačič – PFFV, Peter Grosman – PH, Uroš Logonder – PP, Marko Šifrar – HPPP.  
Odsoten: Tadej Špeh – PL. 
 
Dnevni red:  

1. pregled poročil in točk za 2018 

2. izbor naj športnice, športnika in ekipe 2018 
3. volitve predsednika 

4. plani Komisij za 2019 
5. izvedbe državnih prvenstev 

6. pridobivanje dodatnih sredstev 

7. oprema reprezentantov 
8. razno 

  
Ad1.   
 
Predsednik KŠ je podal poročilo o delu predsednika. V letu 2019 smo bili uspešnejši na razpisih LPŠ in 
Fundacije za šport. Večina sredstev je bila namenjena reprezentanci v prostem potapljanju, ki je tudi v 
lanskem letu zabeležila izjemne uspehe, saj so kar trije tekmovalci prejeli medalje na SP, še dva pa sta se 
uvrstila v prvo deseterico. 

V nadaljevanju smo prebrali poročila vseh Komisij o delu v letu 2018. 

HPPP: Ni bilo sestanka, tudi ne izvedbe DP.  

PP: Letos so dosegli 4 medalje na SP: Andrej Ropret srebrni v dinamiki s plavutmi 265,85 m; Alenka Artnik 
dvakrat srebrna v globinskih potopih s plavutmi in Samo Jeranko bronasti v prstem potopu. Alenka in Samo 
sta postavila nova svetovna rekorda. 

PFFV: Organizirali so DRM Open septembra v Piranu, ki je tudi DP. Državni prvak je Gregor Dušan Krajnik 
RPD Piran, ekipno pa RČD Porporella. Reprezentanca se je udeležila SP v Sagresu na Portugalskem, člani 
pa precej tekem v bližnji tujini. 

PH: Poročila. Organizacija dveh turnirjev: v Kranju (12 ekip, 6 držav); v Žusterni (16ekip iz 9 držav). Udeležili 
se turnirja v Gdansku, Poljska; Munchen, Nemčija; Parma, Italija in na Češke Budjejovice, Češka. Nekaj 
starejših izkušenih nadaljuje odlične igre, vključenih je nekaj mlajših in število malo narašča. DP je bilo 
izvedeno. 

Obravnavali smo točke, oddane skladno s Pravilnikom za sofinanciranje športa in sprejeli sklep: 

PL: 152,85 točk 
PFFV: 124,75 točk 
PP: 206,75 točk 
PH: 207,5 točk 
HPPP – 0 točk ni izvedeno DP 

 
Ad2.   
 
Člani so soglasno sprejeli predloga za športnika in ekipo leta z naslednjimi obrazložitvami: 

Alenka Artnik, članica PD Murska Sobota. Za svetovna rekorda in dva naslova svetovne podprvakinje. 

Andrej Ropret, član H2O Team. Za naslov svetovnega podprvaka in državna rekorda. 

Naslov najboljše ekipe letos ne podelimo. 

Plaketo SPZ podelimo Samu Jeranku za bronasto medaljo na SP in svetovni rekord. 

Ad4.  
 
Člani predsedstva smo soglasno izvolili novega starega predsednika Marka Šifrarja.: 
 



 
Ad4.  
 
Plani za 2019: 
PP: Udeležba na mednarodnih tekmah in evropskih prvenstvih v bazenu in globinah. Izvedba DP 16. marca. 

PFFV: Izvedba DP 5. in 6. 10. Udeležba na svetovnem prvenstvu 17.-20.9., Tenerife, Kanarski otoki. 

PL: Izvedba DP dva kroga. Udeležba na mednarodnih tekmovanjih v bližini. Organizacija odprtega 
tekmovanja v 

PH: 2.2. tekmovanje v Kranju; 26.5 Žusterna; 17.11. DP. 

 
Ad5.  
Lovci in fotografi bodo izvedli državno prvenstvo 5. in 6. 10. Prosto potapljanje ima 16. marca DP v 
bazenskih disciplinah v Mariboru. Hokejisti predvidevajo državno prvenstvo 17.11. 
 
Ad6.  
 
Poskusili bomo pridobiti sredstva po komisijah in kot komite. 
 
Ad7.  
 
V delovanju Komiteja se predvidi denar za nabavo reprezentančnih trenirk - in majice SPZ, ki jih še imamo. 
Hokejisti potrebujejo tudi dvojne kopalke (bele, modre) 
 
Ad8.  
 
Pridobivanje tekmovalcev. Problem je tudi v infrastrukturi, saj je težko dobiti termine v bazenu. Glede na to, 
da imamo 2 športnika svetovnega razreda in 1 mednarodni razred, bo predsednik Komiteja kontaktiral 
zainteresirana društva in potem športne centre za povečanje terminov. 
Obnova podatkov na spletu. 
Vrnitev PH v kategorizacijo. 

 
Sestanek smo zaključili ob 20:30. 
 
 
Zapisal: Marko Šifrar 
predsednik Komiteja za šport 

 
 

 


