
SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 
KOMITE ZA ŠPORT 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 

ZAPISNIK SESTANKA 
Komiteja za šport dne, 10.03.2017 ob 17 v prostorih IC URSZR na Igu. 

 
Prisotni: Rok Kovačič – PFFV, Ernest Brožič – PL, Marko Šifrar – HPPP.  
Odsotna: Peter Grosman – PH, Uroš Logonder – PP.  
 
Dnevni red:  

1. pregled zapisnika prejšnjega sestanka 

2. pregled poročil in točk za 2016 
3. izbor naj športnice, športnika in ekipe 2016 

4. plani Komisij za 2017 
5. izvedbe državnih prvenstev 

6. nagrajevanje državnih prvakov 

7. oblačila reprezentantov 

8. razno 
 
  

Ad1.   
 
Zapisnik soglasno potrjen. 
 
Ad2.  

Predsednik KŠ je podal poročilo o delu predsednika. V letu 2016 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. Uspeli smo pridobiti izredno kategorizacijo Alenke Artnik za njen 
svetovni rekord in zmagi na SP. Organizirali smo predavanje Alenke Artnik v Olimpijskem centru. V 
nadaljevanju smo prebrali poročila vseh Komisij o delu v letu 2016. 

HPPP: Ni bilo sestanka, tudi ne izvedbe DP.  

PP: Panoge so kategorizirane. Tudi težka situacija zaradi uskladitve dejanskih sredstev. DP ni bilo izvedeno. 
Precej zmag in vidnih uvrstitev posameznikov na mednarodnih tekmah. Vrhunec pa svetovni rekord in dve 1. 
mesti Alenke Artnik na svetovnem prvenstvu v potopih s konstantno obtežitvijo. 

PFFV: Hinko Šolinc in Mojca Šimnic Šolinc  sta imela štiri uvrstitve med deseterico na EP v Španiji. 
Organizirali so dve tekmovanji: DRM Online v začetku leta in DRM Open septembra v Piranu, ki je tudi DP. 
Državni prvak je Gregor Verč. 

PL: Trije krogi DP, dva v Sloveniji in en v Nerezinah, Hrvaška. Skupno se je udeležilo 15 tekmovalcev z 
licenco. Državni prvak je Sašo Moškon Porporella, ekipno Porporella. Udeležba na mednarodnih tekmah je 
cenovno visoka in postaja problematična, ker tudi društva niso več zmožna sofinancirati. 

PH: Ni poročil.Nekaj starejših izkušenih nadaljuje odlične igre, vključenih je nekaj mlajših in število malo 
narašča. DP ni bilo izvedeno. 

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

PL: 76 točk 
PFFV: 58,75 točk 
PP: 0 točk ni izvedeno DP 
PH: 0 točk ni izvedeno DP 
HPPP – 0 točk ni izvedeno DP 

 
Ad3.   
 
Člani so soglasno sprejeli predloga za športnika in ekipo leta z naslednjimi obrazložitvami: 

Alenka Artnik, članica Rex Maris. Za svetovni rekord in dva naslova svetovne prvakinje. 

Samo Jeranko, član DPD Bled. Za državna rekorda in odmevne nastope. 



Naslov najboljše ekipe RČD Poroprella v postavi Sašo Moškon, Tadej Špeh in Kristijan Šumberac za 
naslov državnih prvakov in 5. mesto izmed 54 ekip na mednarodnem tekmovanju v Rovinju. 

 
Ad4.  
 
Plani za 2017: 
PP: Udeležba na mednarodnih tekmah in evropskih prvenstvih v bazenu in globinah. Izvedba DP 1. in 2. 
aprila. 

PFFV: Izvedba dveh tekmovanj. Udeležba na svetovnem prvenstvu v Mehiki. 

PL: Izvedba DP trije krogi. Udeležba na mednarodnih tekmovanjih v bližini. Organizacija odprtega 
tekmovanja v začetku poletja. Veliko truda bo vloženega v dobro pripravo na evropsko prvenstvo na Lošinju. 

PH: Ni plana. 
 
Ad5.  
Lovci in fotografi bodo izvedli državni prvenstvi v ustaljenih terminih. Prosto potapljanje ima aprila DP v 
bazeskih disciplinah, globinske discipline pa predvidoma skupaj s hrvaško zvezo. Tudi hokejisti predivdevajo 
manjše prvenstvo, ki pa predvidoma zaradi majhnega števila tekmovalcev ne bo regularno. 
 
Ad6.  
 
Predsedstvo SPZ je predagalo denarne nagrade medaljistom na državnih prvenstvih. Po debati se je 
pokazalo, da je večina mnenja, da se ves denar usmeri v reprezentanco, v kateri tudi so večinoma medaljisti.  
Ne pa, da se, čeprav mjhen del denarja prši. 
 
Ad7.  
 
V delovanju Komiteja se predvidi denar za nabavo reprezentančnih trenirk - in majice SPZ, ki jih še imamo. 
 
Ad8.  
 

 

 
Sestanek smo zaključili ob 20:00. 
 
 
Zapisal: Marko Šifrar 
predsednik Komiteja za šport 

 
 

 


