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6. NAVODILO O KNJIŽICI ČLANA 2. RAZPORED  

1. Knjižica člana Podvodne reševalne službe je 
osebna javna listina, s katero član dokazuje 
izpolnjevanje obveznosti v času članstva  v 
Podvodni reševalni službi. 

2. Knjižico izdaja Komite za reševanje na vodi 
in iz vode pri Slovenski potapljaški zvezi. 

3. Člani Podvodne reševalne službe so dolžni 
hraniti Knjižico člana. 

4. Prepovedano je posoditi svojo knjižico v 
uporabo drugemu oz. si izposoditi knjižico 
člana od drugega. 

5. Član Podvodne reševalne službe, ki izgubi 
ali kako drugače ostane brez knjižice, mora 
najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je to 
ugotovil, prijaviti Komiteju za zaščito in 
reševanje pri Slovenski potapljaški zvezi. 

6. Član Podvodne reševalne službe je dolžan v 
osmih dneh od nastanka spremembe prijaviti 
vodji Reševalne postaje v okviru Podvodne 
reševalne službe, ta pa Komiteju za 
reševanje iz vode in na vodi pri SPZ: 
spremembo stanovanja (novi naslov), 
spremembo telefona, na katero je dosegljiv 
za poziv (novo številko telefona), spremem-
bo naslova elektronske pošte (novi e-naslov) 

  

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 
 

………………………………………. 
Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  2. RAZPORED - SPREMEMBE 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 

 
………………………………………. 

Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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2. RAZPORED - SPREMEMBE 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 
 

………………………………………. 
Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  3. USPOSOBLJENOST 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 

 
.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  3. USPOSOBLJENOST 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 

 
.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  3. USPOSOBLJENOST 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  4. POTRDITEV AKTIVNOSTI 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 

 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  4. POTRDITEV AKTIVNOSTI 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 

 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  4. POTRDITEV AKTIVNOSTI 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 

 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
(lastnoročni podpis) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdal  

Komite za reševanje izi vode in na vodi 
Pri Slovenski potapljaški zvezi 

2001 
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1 . OSEBNI PODATKI LASTNIKA 6. NAVODILO O KNJIŽICI ČLANA   

 
 
Priimek: 

 
………………………………….. 

Ime: 
 

………………………………….. 
Datum rojstva: 
 

………………………………….. 
 
 
 
 
Datum izdaje:  

 
……………….                     žig 
 
Št.knjižice: 

 
……………….      ………………………… 

(podpis pooblaščene osebe) 

 
 

  

stalno ali začasno, več kot 30 dni trajajočo 
odsotnost ali nezmožnost za aktivno delovanje 
kot aktiven potapljač-reševalec. 

7. Za potrjevanje točnosti podatkov v Knjižici 
člana PRS sta odgovorna: Komite za 
reševanje iz vode in na vodi pri SPZ (rubrike 
1,2,3,4) ter vodja reševalne postaje, katere 
trenutno je lastnik knjižice član (rubrika 5) 
 

Slovenska potapljaška zveza 
Komiite za reševanje iz vode in na vodi 

Podvodna reševalna služba 
Načelnik PRS 
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2. RAZPORED - SPREMEMBE 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 
 

………………………………………. 
Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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2. RAZPORED - SPREMEMBE 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 
 

………………………………………. 
Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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STRAN 9  
 

      

2. RAZPORED - SPREMEMBE 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Reševalna postaja: 
 

………………………………………. 
Področje/skupina: 
 

………………………………………. 
Društvo, sedež reševalne postaje: 
 

………………………………………. 
Funkcija v RP: 
 

………………………………………. 
Potapljaška kategorija 
 

………………………………………. 
 
 
Od …………………..  
                                                      žig 

 
do ……………………             

………………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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3. USPOSOBLJENOST 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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3. USPOSOBLJENOST 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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3. USPOSOBLJENOST 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 
Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Tečaj ………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
od ...……………….….do…………………….. 
 
Kraj …………………..                 žig 
 

.……………………… 
(podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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4. POTRDITEV AKTIVNOSTI 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 

 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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4. POTRDITEV AKTIVNOSTI 5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 

 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

 

Član PRS je aktiven potapljač-reševalec 
 
Leto………….                              Žig 
Št.čl.karte SPZ 

.…….……………………… 
………………...              (podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe)  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 
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5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  5. UDELEŽBA NA AKCIJAH IN VAJAH  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

  

Od ………………do………………leto…………… 
Akcija/vaja …………………….…………………… 
……..……………………………………………….. 
Kraj           ………………………….……………… 
Sklicatelj/naročnik ………………………………… 
Skupaj udeleženo reševalcev …………………… 

(Žig)              …….………………………     
            (podpis pooblaščene osebe) 

 

 - 24 -   - 25 -  



STRAN 13  

STRAN 13  
 

 


