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Spoštovane delegatke in delegati ter gostje 

 

Lepo vas pozdravljam na  

 

REDNI LETNI SKUPŠČINI SPZ. 
 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev organov skupščine. 

2. Pregled zapisnika prejšnje skupščine. 

3. Poročila o delu SPZ v preteklem letu. 

4. Program dela SPZ v tekočem letu. 

5. Spremembe Statuta SPZ 

6. Razno. 

 

Želim vam prijetno druženje, skupščini pa uspešno delo. 

 

Lep potapljaški pozdrav 

 

 Prof. dr. Mitja SLAVINEC 

 predsednik SPZ 
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ŠTEVILO DELEGATOV 
 

Zap. št. Društvo Sedež 
Leto 

ustanovitve 
Član SPZ 

od 

Št. 
članov  

31.12.19 

Št. 
članov  

31.12.20 

Št. 
delegatov 

  
SKUPAJ ŠTEVILO 
ČLANOV  

      850 790 22 

1.       PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1983 1996 79 84 3 

2.       DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 58 58 2 

3.       DPD BLED BLED 1974 1974 59 49 2 

4.       PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 40 35 1 

5.       DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 28 35 1 

6.       PLK KOPER 1974 1982 40 32 1 

7.       KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 24 31 1 

8.       RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 27 29 1 

9.       Društvo Mladi in drzni MARIBOR 2019 2019 44 29 1 

10.     ŠD APNEA LJUBLJANA 2014 2017 8 27 1 

11.     PGD GA-PO-RA G.RADGONA 1976 1978 33 27 1 

12.     DRM LJUBLJANA 1952 1974 35 27 1 

13.     DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 22 26 1 

14.     DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 29 21 1 

15.     DPA PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 4 20 1 

16.     DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 22 19 1 

17.     PONIREK KOČEVJE 1995 1995 14 17 1 

18.     PD EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 20 16 1 

19.     DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 14 14 0 

20.     VIDRA Krško KRŠKO 1989 1989 17 11 0 

21.     UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 19 11 0 

22.     PD PTUJ PTUJ 1994 1994 13 11 0 

23.     PD OCEANIK Koper Vanganel 2008 2008 9 10 0 

24.     Društvo Kisik Oxygen ŠENČUR 2012 2019 10 10 0 

25.     VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 10 9 0 

26.     PORPORELLA KOPER 2012 2012 4 9 0 

27.     H2O Team Maribor MARIBOR 2006 2017 7 9 0 

28.     ŠD ČRV - INHALEBLUE LJUBLJANA 2016 2017 5 8 0 

29.     NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 8 8 0 

30.     GRČAR-SUB DOMŽALE 2015 2015 12 8 0 

31.     PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 5 6 0 

32.     POZEJDON Krško KRŠKO 1997 1997 4 4 0 

33.     ORKA Pirniče ZGORNJE 
PIRNIČE 

2000 2001 6 4 0 

34.     ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 3 3 0 

35.     PK SOM KRANJ 2000 2001 12 3 0 

36.     OCEANDIVING KOPER 2016 2017 3 3 0 

37.     KROTA SUB GROSUPLJE 1995 1995 3 3 0 

38.     DVA DRAVA KAMNICA 2011 2011 10 3 0 

39.     DPD TUNA TRZIN 2010 2015 3 3 0 

40.     DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 3 3 0 

41.     PD KAMNICA KAMNICA 2013 2020 0 1 0 

42.     KPD TREBNJE TREBNJE 2016 2020 0 1 0 

43.     REX MARIS  KOPER 2014 2014 6 0 0 

44.     DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 3 0 0 

45.     *** Simpatizerji Slovenija - letno 75 53 0 
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POSLOVNIK SKUPŠČINE SPZ 
  

1. člen 

 

Skupščino odpre predsednik SPZ, vodi pa jo delovno predsedstvo, katerega predlaga 

predsednik SPZ in ga sestavljajo predsednik in dva člana. 

 

2. člen 

 

Predsednik delovnega predsedstva predlaga izvolitev ostalih organov skupščine in dnevni red 

skupščine ter vodi delo skupščine. 

 

3. člen 

 

Skupščina je sklepčna če je prisotnih več kot polovica vabljenih delegatov. V nasprotnem 

primeru se začetek skupščine preloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, 

če se ugotovi, da so bili delegati vabljeni v skladu s pravili in če so prisotni delegati najmanj 

desetih članov. 

O sklepčnosti poroča verifikacijska komisija. 

 

4. člen 

 

Skupščina sklepe sprejema z javnim glasovanjem. Sklepi so veljavni, če je za njih glasovalo več 

kot polovica prisotnih delegatov. 

 

5. člen 

 

Delo skupščine je končano, ko je izčrpan sprejet dnevni red. 

 

 

 prof. dr. Mitja SLAVINEC 

 predsednik SPZ 
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POROČILA KOMITEJA ZA IZOBRAŽEVANJE 

Poročilo o delu Komiteja za izobraževanje 2020 
 

 
1. V letu 2020 ni bilo težav, ki bi bile posledica nesporazumov med šolami SPZ niti 

zahtev po kakršnem koli posredovanju članov Komiteja. Zato ni bilo sestanka 

predstavnikov šol.   

 

2. Organiziran je bil izobraževalni seminar za inštruktorje potapljanja vseh potapljaških 

šol pod okriljem SPZ. Vabljeni so bili tudi potapljači višjih kategorij 

 

3. Informacije za člane SPZ šol po elektronski pošti  

 

Igor Urh 

Predsednik Komiteja za izobraževanje 
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CMAS: Igor Urh 

Poročilo o delu CMAS komisije za izobraževanje v letu 2020 
 

Delovanje CMAS šole je bilo zaradi pandemije v letu 2020 zelo zmanjšano. Od približno 40 
vsako leto aktivnih inštruktorjev jih je v lanskem letu imelo le 18 tečajnike in to le pet več kot 
deset tečajnikov. 
Odpadel je vsako letni seminar za inštruktorje, prav tako tudi tečaj za CMAS inštruktorje in 
potapljače P3. 
 
Aktivnosti, ki so bile v letu 2020 realizirane 
: 
1. Urejanje učečega statusa za CMAS inštruktorje 
2. V reviji »Potapljač« je bilo objavljeno več člankov na temo izobraževanja potapljačev 
3. Izdajanje CMAS izkaznic 

 

Plan dela za leto 2021 

 Organizacija razširjenega seminarja za inštruktorje potapljanja 

 Izvedba tečaja in izpita za CMAS inštruktorje in potapljače P3 

 Članki s področja izobraževanja v reviji »Potapljač« 

 Izdajanje CMAS izkaznic 
 

Možnost realizacije plana bo odvisna od stanja Covid epidemije v Sloveniji in ukrepov za 

njeno preprečevanje. 

 

Igor Urh 

Predsednik CMAS komisije za izobraževanje 

 
 

 
 

http://www.spz.si/portal/stran.asp?id_tema=239&id_strani_var=549&asp_datoteka=
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SSI: Bojan Habulin  

POROČILO O DELU SSI KOMISIJE ZA LETO 2020 
 

Potapljaška šola SSI (Scuba Schools International) je zrasla iz strasti nekaj navdušenih 
potapljačev, ki so si prizadevali, da bi se lahko kdorkoli naučil potapljanja. Že 50 let SSI 
zagotavlja usposabljanje, potapljanje in izobraževalne vire za potapljače, potapljaške 
inštruktorje, potapljaške centre in kraje po svetu. Od leta 1970 se je SSI razširil na več kot 30 
servisnih centrov, zastopan je v več kot 110 državah z več kot 2.800 mednarodnimi centri in 
ima literaturo v več kot 33 jezikih, ki je v digitalni obliki dostopna praktično takoj. V praksi se 
je digitalizacija literature v večje število jezikov pokazala kot odlična poteza, ki je na trgu 
prinesla pozitiven odziv in olajšala delo tako inštruktorjem kot tečajnikom. Nadaljevanje rasti 
nam omogoča sistemsko in sistematično delo z potapljači po končanem začetnem tečaju 
potapljanja. Potapljaški centri na področju Slovenije, ki delujejo v okviru SSI Adriatic Area so 
organizirali številne tečaje iz področja potapljanja na vdih, tečaje rekreativnega potapljanja, 
tečaje specialnosti, tečaje poltehničnega in tehničnega potapljanja in tečaje različnih 
profesionalnih stopenj. Potapljaški centri skrbijo za potapljače tudi z organiziranjem 
potapljaški taborov, izletov, informiranjem ter organizacijo druženj ter tematskih predavanj. 
Velik poudarek potapljaške šole SSI je izobraževati in izobraziti potapljače vseh kategorij v 
varne potapljače, ki bodo kos vsem predvidenim in nepredvidenim situacijam. Potapljaška 
šola SSI nudi naslednja usposabljanja:  
 

- pri rekreativnem potapljanju kategorije potapljačev z invalidnostjo, kategorije 

rekreativnih potapljačev , kategorije potapljanja z zaprtim krogom, 

- za rekreativno potapljanje kategorije strokovnih delavcev – voditeljev in inštruktorjev 

različnih kategorij,  

- pri tehničnem potapljanju kategorije poltehničnega, tehničnega in jamskega 

potapljanja, 

- za tehnično potapljanje kategorije strokovnih delavcev - inštruktorjev različnih 

kategorij poltehničnega, tehničnega in jamskega potapljanja, 

- pri prostem potapljanju potapljače na vdih različnih kategorij in specialnosti ter 

inštruktorje različnih kategorij prostega potapljanja, 

- priključile so se še kategorije potapljanja z rebreatherji, šnorkljanje in plavanje. 

V letu 2020 smo morali tečaje, tabore, izlete prilagoditi zahtevnim razmeram pandemije, ki so 
praktično onemogočila avionska potovanja, prepovedala potovanja med državami, regijami in 
občinami. Vsekakor smo se maksimalno trudili da smo ostali v stiku z potapljači in jim nudili 
potrebno podporo in omogočili izobraževanje na daljavo. 
 

Seminarji v letu 2020 

V letu 2020 so posamezni centri organizirali interne seminarje in izobraževanja.  

 

Program dela za leto 2021 

- sprememba in uveljavitev standardov SSI, 

- seminar za inštruktorje, 

- nadaljevanje prevajanja literature v slovenski jezik, razširitev novih specialnosti in 

šolanje novih potapljačev in novih inštruktorjev,  

- organizacija inštruktorskega in crossover tečaja, 

- organizacija tečajev po centrih čez celo leto po različnih kategorijah, 

- promocija potapljaške šole SSI in aktivnosti za dvig kvalitete potapljaške ponudbe, 

http://www.spz.si/portal/stran.asp?id_tema=239&id_strani_var=551&asp_datoteka=
http://www.spz.si/portal/stran.asp?id_tema=239&id_strani_var=543&asp_datoteka=
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- optimizacija aplikacij, ki jih ponuja asociacija SSI, omogočanje novih funkcij za 

obstoječe in nove potapljače v skladu z časom in tempom v katerem živimo,  

- sodelovanje pri spremembah Uredbe o merilih za potapljanje in pripravo prilog, 

- nadaljevanje projekta BLUE OCEANS – skupaj lahko zaščitimo naše oceane. Želimo, 

da se vsi zavedajo okoljskih problemov, ki jih naši oceani vsak dan trpijo. Gibanje 

Blue Oceans podpira ohranjanje in trajnostno rabo vodnih okolij, vključno z oceani, 

morji, obalami in vodnimi potmi ter njihovo veličastno raznolikost rastlinskih in 

živalskih vrst. 

 

  

Predstavnik SSI pri SPZ 

Habulin Bojan 

Master Instructor 

Inštruktor rekreativnega in poltehničnega potapljanja 

SSI MI 48845, SSI AIT 48845, SSI XRI 48845 
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KOMISIJA ZA POTAPLJAŠKE SPECIALNOSTI: Marko Hlebec 

Poročilo o delu komisije v letu 2020 

 
 

Poročilo o delu komisije v letu 2020 

Aktivnosti komisije:  

 Priprava standardov, pogojev in programov potapljaških specialnosti.  

 Priprava učnih pripomočkov. 

 Dopolnitev literature.  

 Tečaji za Nitrox potapljača – 6 tečajnikov 

 Sodelovanje z drugimi komisijami in organi SPZ.  

 

Program dela komisije v 2021 

 Dopolnitev in priprava literature.  

 Priprava standardov, pogojev in programov potapljaških specialnosti.  

 Priprava učnih pripomočkov.  

 Sodelovanje z drugimi komisijami in organi SPZ.  

 Zagotavljanje enotnih standardov pri organizaciji tečajev potapljaških specialnosti. 

 

 Komisija za potapljaške specialnosti Marko Hlebec 
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KOMISIJA ZA ZDRAVSTVO: mag. Ivan Kneževič 

 

LETNO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO PRI SPZ 2020 

 
Člani komisije: dr. Ivan Kneževič,dr.med., dr. Hugon Možina,dr.med., doc. dr. Katja 

Ažman–Juvan, dr.med. 

 

Aktivnosti komisije: 
Komisija se je v letu 2020 sestala na številnih izrednih sejah in posvetovanjih. 
 
Glavni sklepi in  opravljeno delo: 
 
1. Komisija je v letu 2020 odgovorila na številna vprašanja potapljačev in kandidatov za 
potapljače, ki so prispela na spletno stran SPZ. 
2. Recenzija člankov 
3. Izvajanje tečajev in predavanj 
4. Objava zanimivih vprašanj in odgovorov iz področja medicine potapljanja v reviji Potapljač 
  
Ad 1. Rešili smo precej vprašanj, ki smo jih sprejeli od potapljačev na različne načine 
(osebno, e-mail, telefonsko). 
Ad 2. Člani komisije za zdravstvo redno recenzirajo članke in prispevke, ki se nanašajo na 
fiziologijo in patofiziologijo potapljanja pred objavo v literaturi. 
Ad 3. Izvajanje in sodelovanje na tečajih iz prve pomoči in reanimacije. 
Predavanje članom PRS in inštruktorjem potapljanja iz problematike fiziologije in 
patofiziologije potapljanja. Priprave CMAS inštruktorskega seminarja, sodelovanje na 
licenčnih seminarjih za potapljaške inštruktorje. 
Ad 4. Redno objavljamo sklope zanimivih vprašanj in odgovorov na temo medicine 
potapljanja, ki smo jih prejeli v preteklih letih. Ugotavljamo, da je to deležno velikega 
zanimanja in ima velik informativno-edukacijski vpliv na bralce revije Potapljač. 
  

Plan dela komisije za prihodnje leto 

  

Aktivnosti: 
1. Odgovori s področja medicine potapljačem, članom SPZ 
2. Recenzije člankov 
3. Sodelovanje na seminarju inštruktorjev 
4. Sodelovanje na tečaju za CMAS inštruktorje 
5. Področja, pri katerih se ponavlja največ vprašanj bomo obdelali v Zdravniškem vestniku v 
obliki člankov v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki tega področja 
  

  

Doc. dr. Ivan Kneževič dr. med. 
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POROČILO KOMITEJA ZA ŠPORT 2020 

Leto 2020 je bilo precej drugačno za vse. Zaradi pandemije je odpadla večina tekmovanj. 
V začetku leta smo zabeležili nekaj odličnih rezulatov, ki so nakazovali uspešno sezono. 
Potem pa je bila razglašena epidemija tik pred izvedbo državnega prvenstva v prostem 
potapljanju. Po tećavnih razmerah, ko mnogi niso mogli niti trenirati, je pred poletjem življenje 
steklo bolj normalno in kazalo je, da bomo izvedli prvo globinsko državno prvenstvo v 
prostem potapljanju - a tudi to so ustavili vladni ukrepi. 
Kljub temu je Alenka Artnik iz PD Murska Sobota ujela dobro formo in izvrstvno nastopila na 
CMAS svetovnem pokalu v Kalamati v Grćiji, kjer je v konstantni obtežitvi s stereo plavutmi 
postavila svetovni rekord v globino -94 metrov. En mesec kasneje pa je v Egiptu izboljšala 
še svetovni rekord s plavutmi na -114 metrov. 
Edino lovci so v 2020 izvedli državno prvenstvo s samo eno jesensko tekmo. Naslov 
državnega prvaka je ponovno potrdil Sašo Moškon iz RČD Porporella. Tudi stari podprvak 
je novi podprvak  Dušan Krajnik iz RPD Piran. RČD Porporella je zasluženo osvojila ekipni 
naslov s člani, ki so tudi jedro reprezentance. 
Podvodni fotografi in hokejisti niso uspeli izvesti državnega prvenstva. Hokejisti so zaradi 
ukrepov bili tudi ob treninge. 
Po spremembi zakonodaje nismo pripravili programov usposabljanja za trenerje in smo lani 
izpadli iz financiranja letnega programa športa na MIZŠ. Konec leta smo oddali programe na 
MIZŠ. Tako so namenska sredstva iz Fundacije za šport prejeli le reprezentanti v prostem 
potapljanju. 
Alenka Artnik je za odlične rezultate v zadnjih letih prejela Bloudkovo plaketo.  
 
Podrobnejši pregledi dela so v poročilih Komisij. 
 
Marko Šifrar 
Predsednik Komiteja za šport pri SPZ 
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Komisija za podvodni lov 
 
Poročilo o delu komisije za podvodni lov 2020 
 

Člani komisije: 

 Tadej Špeh (RČD Porporella) – predsednik komisije 

 Sašo Moškon (RČD Porporella) 

 Dušan Krajnik (RPD PIRAN) 

 Jani Longo (DPR POZEJDON) 
 
 
Aktivnosti komisije: 
Odpovedana vsa tekmovana (pandemija) 
Uspeli smo izpeljati samo 1 krog DP. 
 
Sklepi sestankov: 

 V letošnjem letu je bila komisija samo na vezi, sestankovanje ni imelo smisla. 
 
 
Poročilo z DP 
Na žalost smo uspeli speljat samo 1 krog . 
Bila je pa lepa udeležba, kar 18 nastopajočih kljub slabemu vremenu.. 
Rezultat smo bili sledeči. Zmagovalec Sašo Moškon (RČD Porporella),drugo uvrščeni Dušan 
Krajnik (RPD Piran),tretji pa Kristijan Šumberac (RČD Porporella).  
Ekipni zmagovalec leta 2020 je klub RČD Porporella (poročilo poslal Sandi Ramušević)  
 
 
Plan dela komisije za prihodnje leto 
 
Izvedba državnega prvenstva v dveh krogih. Prvi krog v Nerezinah in drugi na slovenski 
obali. Datumi še niso potrjeni. 
 
Klub RČD Porporella bo ponovno organiziral mednarodno tekmo za pokal Sv.Nazarija. 
Povabljene bodo ekipe Slovenije, Hrvaške, Italije in San Marina. 
 
Reprezentanca ima v planu naredit priprave. Tako, da bomo v primeru organizacije 
mednarodnih tekmovanj pripravljeni. 
 
Mednarodna tekmovanja: 
Plan je udeležba na čim več mednarodnih tekmovanjih. Največ jih bo na Hrvaški obali: 

 ZADAR 29.04.2021 - 02.05.2021 (svetovno ekipno!!) 

 Pokal Erika Radina 

 Memorial Busan-Stanič Rab (oktober) 

 Kup istre (november) 

 Pokal Sv. Nazarija (julij) 
 
Delo komisije po prioritetah: 

 Organizacija državnega prvenstva (RČD Porporella/RPD Piran) 

 Izvedba mednarodnega tekmovanja (sv.Nazarija Koper Porporella) 

 Udeležba na mednarodnih tekmovanjih 

 Povečanje prepoznavnosti podvodnega lova med mladimi 
 
 

Predsednik KPL, Tadej Špeh 
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Komisija za podvodni hokej 
 

Poročilo o delu Komisije za PODVODNI HOKEJ v letu 2020 

 
Aktivnosti komisije 
Zaradi nastale situacije z Covidom-19 v letu 2020 nismo uspeli organizirati niti enega turnirja 
prav tako se nismo nobenega turnirja niti udeležili. Treninge smo imeli samo v mesecu 
janarju pa se to samo polovico januarja in februarja nato so nam zaprli bazene. 
Od marca 2020 tako nismo uspeli izpeljati niti enega samega treninga v bazenu. Tudi v 
prihodnje je napoved slaba saj za nas sport potrebujeno vsaj polovico bazena v Tiovoliju, ki 
pša ga ponavadi dobimo sele po pol deveti uri zvecer. Zaradi policijske ure in vseh ukrepov 
na bazenu pa nam ne dovolijo najema terminov.  
 
Plan dela komisije za prihodnje leto 
 
Delovanje komisije 
Komisija se bo v letu 2021 sestala po potrebi večkrat saj imamo planirano organizacijo 
Evropskega klubskega prvenstva 21  v mesecu juniju. Glede na nastalo situacijo svetovna in 
evropska prvenstva še niso potrjena prav tako tudi ne mednarodni turnirji. 
Še naprej se bomo vztrajno prizadevali promovirati in širiti podvodni hokej kot rekreacijski in 
vrhunski šport.  
Glede na to, da trenutno v Ljubljani ne dobimo terminov za izvajanje treningov in tečaja še ne 
vemo kdaj bomo lahko začeli. 
 
 
Sredstva in stroški komisije 
Vsa sredstva pridobljena za leto 2021 in vsa prenešena sredstva iz prejšnega obdobja se 
bodo porabila za organizacijo državnega prvenstva, državno reprezantanco  ter za promocijo 
športa in organizacijo turnirjev. 
 
Organizacija tekmovanj 
V letu 2021 bomo prav tako izvedli odprto državno prvenstvo v treh krogih tekmovanj: 
1.Kolo - 23.05.2021  Bazen Tivoli, Ljubljana 
2.Kolo - 27.06.2021  Bazen Tivoli, Ljubljana 
3.Kolo - 17.10.2021  Bazen Tivoli, Ljubljana    
 
Seštevek dobljenih točk vseh treh kol, določi končni vrstni red ekip na državnem prvenstvu. 
 
Pokal Slovenije: 
03.10. 2021Bazen Tivoli, Ljubljana 
 
Mednarodnih turnirjev: 
4.th CapodIstria Open 12.6.21 – Zusterna Bazen Koper 
 
Udeležba na tekmovanjih 
V letu 2121 se bomo probali udeležiti čim več turnirjev po tujini, ki bodo seveda organizirana 
saj smo v letu 2020 pravzaprav ostali na suhem.  
 
Zaključek 
Za sezono 2021 upamo, da realiziramo zadane plane ter poskrbimo za dobre rezultate.  
 
Predsednik KPH, Peter Grosman 
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Komisija za podvodno fotgrafijo, film in video  

 
Poročilo o delu Komisije za PODVODNO FOTOGRAFIJO IN VIDEO v letu 2020 
 
 
Člani komisije: Rok Kovačič, predsednik komisije za podvodno fotografijo in video / Borut 
Furlan, član komisije / Irena Čok, član komisije. 
 

Aktivnosti komisije: Komisija se je v letu 2020 sestala enkrat. Dogovorili smo se o 
organizaciji enega mednarodnega tekmovanja, državnega prvenstva. Poleg organizacije 
tekmovanj smo analizirali delo komisije v preteklem letu. Ugotavljamo, da je situacija v zvezi 
s COVID-19 pandemijo onemogočila izpeljavo DP. Upamo, da bo v letu 2021 bolje. 

 
Organizacija tekmovanj: V letu 2020 je bilo zaradi razglašene pandemije COVID-19 
odpovedano državno prvenstvo Slovenije in mednarodno odprto prvenstvo v podvodni 
fotografiji v slanih vodah (DRM Open), ki bi sicer potekalo v Piranu. 
 
Organizacija tekmovanj v letu 2020: 
V letu 2020 so bila odpovedana vsa tekmovanja zaradi COVID-19 ukrepov. 
 
Zaključek 

V sezoni 2020 je bila komisija za PFFV popolnoma ohromljena zaradi COVID-19 ukrepov, 
tako da je bilo normalno delo onemogočeno in so bili vsi plani prestavljeni v leto 2021. Prav 
tako ni bilo mednarodnih tekmovanj in evropskega prvenstva. Računamo, da bo v letu 2021 
bolje in se bo naša reprezentanca lahko pripravila na SP na Tenerifih 2021. 
 
 
Plan dela komisije za prihodnje leto (2021) 
 
Komisija se bo v letu 2021 sestala po potrebi oz. vsaj enkrat v sezoni. Plan za leto 2021 je 
podpora edinemu slovenskemu splash-in tekmovanju v podvodni fotografiji DRM Open.  
 

 Pri OKS bomo sprožili zahtevali revidiranje postopka po katerem smo bili izločeni 
iz registracije panoge “podvodna fotografija”, prva pritožba je bila že vložena, druga je 
že pripravljena in čaka na naslednjo sejo OKS-a, na kateri jo bo predsednik Komiteja 
za Šport tudi predstavil. 

 Po uspešni registraciji športne panoge pri OKS bomo sestavili programe za 
izobraževanje Strokovni delavec v športu I in II. 

Kandidiranje na razpisih Fundacije za šport. 

Sredstva in stroški komisije 

Del sredstev pridobljenih za leto 2019 se bo porabil za finančno podporo tekmovanjem, 
tekmovalcem in promocijo podvodne fotografije v letu 2021. Prenešena sredstva bodo ostala 
kot rezerva za prihodnje projekte. Del sredstev bo porabljen za plačilo startnine za CMAS SP 
2021 
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Organizacija in udeležba na tekmovanjih 
V letu 2021 bomo izvedli:  
 
- državno prvenstvo v PF (16. - 17.10.2021) 
- mednarodno prvenstvo v slanih vodah DRM Open (16. - 17.10.2021) 
 
Slovenska reprezentanca  se bo glede na možnosti udeležila CMAS Svetovnega prvenstva 
Tenerife (06.10. - 10.10.2021). 
 
Za sezono 2021 upamo, da realiziramo zadane plane ter poskrbimo za dobre rezultate. 
Povečati moramo število podvodnih fotografov in poskrbeti za ponovno oživitev tekmovanj po 
COVID-19 pandemiji. V kolikor bomo pridobili sponzorje bomo na tekmovanjih podelili 
praktične nagrade, sicer bomo podelili le medalje in pokale 
 
Predsednik KPFV, Rok Kovačič 
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Komisija za prosto potapljanje 

 

Poročilo o delu komisije za prosto potapljanje v letu 2020 
 
Člani komisije: 
Mitja Štampfer, predsednik komisije za prosto potapljanje (predstavnik PDM) in predstavniki 
klubov, ki so aktivni na področju prostega potapljanja: Samo Jeranko (delegat ŠD Apnea 
Slovenija), Jure Šega (delegat PDM), Andrej Ropret (podpredsednik Komisije PP) in Jure 
Daič (delegat H2O Team), Alenka Artnik (PD Murska Sobota), Bojan Habulin (delegat UPD 
Pozejdon), Marko Šifrar (DPD Bled), Maja Božiček (MODRA KODA/INHALE BLUE), Tadej 
Černoš (delegat ŠD Črv). 
 
Aktivnosti komisije: 
Komisija se zaradi razmer, kot posledica COVID – 19 ukrepov, v letu 2020 ni sestala, so se 
pa aktivnosti usklajevale na neformalnih sestankih med predstavniki klubov, po telefonu in 
elektronski pošti. Zaradi ukrepov je bilo v letu 2020 odpovedano večino planiranih dejavnosti, 
med drugim tudi DP, ki je bilo planirano v mesecu marcu v Mariboru. Odpovedano je bilo tudi 
AIDA tekmovanje »Blue Tiles« v Kranju, kakor tudi izvedba prvega globinskega DP na Krku – 
Hrvaška. Tekmovanje na Krku je sicer bilo izvedeno pod soorganizatorstvom SPZ, vendar 
smo se zaradi omejitev prehoda meje odločili, da le to ne bo štelo za DP. Odpovedana so 
bila tudi vsa CMAS in AIDA svetovna prvenstva. 
 
Ne glede na prej navedeno, pa so se naši tekmovalci v letu 2020 udeležili naslednjih 
tekmovanj: 

- Riga Freediving Cup 2020, Latvija (bazensko AIDA) 
- 8th Tyrolean Apnea Cup, Avstrija (bazensko AIDA) 
- Adriatic Depth Trophy, Krk - Hrvaška (globinsko AIDA in CMAS) 
- CMAS "European freediving cup", Kalamata – Grčija (globinsko CMAS) 
- AIDA Blue Week Competition, Sharm El Sheikh – Egipt (globinsko AIDA) 
- Poskus postavitve AIDA svetovnega rekorda v discipline DYNB s strani Andreja 

Ropreta (december, Kranj) 
 
Izmed doseženih rezultatov izstopata predvsem rezultata dosežena s strani Alenke 
Artnik, in sicer SR -94m bi-fins v Grčiji in SR -114m CWT v Egiptu. 
  
S strani komisije je bil v letu 2020 pripravljen tudi program izobraževanja za trenerje prostega 
potapljanja, ki je trenutno še v potrjevanju na MIZŠ, in ki je tudi pogoj za kandidaturo na 
razpisu MIZŠ za vrhunski šport. 
 
Finančno poročilo za leto 2020: 
 
Leto 2020 je bilo z vidika pridobljenih financ relativno slabo, saj smo prejeli zgolj sredstva s 
strani Fundacije za šport v višini 4000 EUR, nismo pa bili uspešni na razpisu MIZŠ za 
financiranje vrhunskega športa, saj nismo izpolnjevali pogojev. 1.500 EUR je bilo prenosa iz 
leta 2019 za namen izvedbe DP in tekoče stroške KPP.  

Obrazložitev PRIHODKI ODHODKI Obrazložitev 

Prenos iz l. 
2019 

1.500   

Fundacija za 
šport 

4.000   

  150 
Članarina 
AIDA 
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  200 Ostalo 

  4000 
Delitev med 
kategorizirane 
športnike 

 
 
Ker zaradi razmer izvedba DP ni bila možna, prav tako so bili manjši tudi tekoči stroški KPP, 
se znesek 1.150 EUR, ki je ostal na kontu KPP, prenese v leto 2021. V letu 2020 so bile s 
strani SPZ poravnane tudi vse zapadle obveznosti do vrhunskih tekmovalcev iz preteklih let.  
 
Rezultati z mednarodnih tekmovanj (vsaj najboljša uvrstitev):  
 

 AIDA Riga Freediving Cup 2020, Riga, Latvija (7. – 9. 2. 2020 - 50m bazen, STA, 
DNF, DYN, DYNB) 

 

Mesto Tekmovalec Disciplina 

1. Andrej Ropret   STA 08:07 

 
 

 8th Tyrolean Apnea Cup, Innsbruck, Avstrija, 23. 2. 2020 – 25m bazen, STA in DNF) 
 

Mesto Tekmovalec Disciplina 

2. Alan Pavlič  STA 06:48 

4. Robert Tasič  STA 05:48 

   

2. Slavica Žertuš  STA 05:47 

7. Lucija Rihtar  STA 04:20 

 
 

Mesto Tekmovalec Disciplina 

2. Luka Krisper DNF 138 m 

3. Alan Pavlic  DNF 134 m 

6. Robert Tasic  DNF 120 m 

   

3. Slavica Zertus  DNF 96 m 

4. Lucija Rihtar  DNF 93 m 

10. Vita Kremser  DNF 122 m 

 

 Adriatic Depth Trophy, Krk, Hrvaška, 8.9.2020 – 12.9.2020. Prvo globinsko 
tekmovanje, ki je sočasno potekalo tako po CMAS kot AIDA pravilih  

 

Jure Daić, -60m, CWTB - državni rekord 

Lucija Rihtar, -30m, FIM 

Maja Božiček, -40m, CWTB 

 
 
 

 CMAS European Freediving Cup, Kalamata, Grčija, 12 – 16 September 2020 
 

https://athletes.aidainternational.org/Profile-00000000-0000-0000-0000-000000000ca5
https://athletes.aidainternational.org/Profile-3a24745e-0f3d-4165-9a1d-f4482bc32c1e
https://athletes.aidainternational.org/Profile-00000000-0000-0000-0000-000000001099
https://athletes.aidainternational.org/Profile-cd1efe59-7d57-4f34-a475-4782062ee3c2
https://athletes.aidainternational.org/Profile-85798072-940f-4141-9d45-a6a79774f788
https://athletes.aidainternational.org/Profile-3a24745e-0f3d-4165-9a1d-f4482bc32c1e
https://athletes.aidainternational.org/Profile-00000000-0000-0000-0000-000000001099
https://athletes.aidainternational.org/Profile-cd1efe59-7d57-4f34-a475-4782062ee3c2
https://athletes.aidainternational.org/Profile-85798072-940f-4141-9d45-a6a79774f788
https://athletes.aidainternational.org/Profile-00000000-0000-0000-0000-000000001a60
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Alenka Artnik, -94m, CWTB, SVETOVNI 
REKORD 

 
 

 AIDA Blue Week Competition, Sharm el Sheikh, Egipt, 7. – 11. 11. 2020  
 

Alenka Artnik, -114m, CWT, SVETOVNI 
REKORD 

 
 
 
Predlog KPP za najboljšo športnico SPZ v letu 2020 je Alenka Artnik za dosežena dva 
svetovna rekorda. V moški kategoriji predlagamo, da se naziv najboljšega športnika v 
letu 2020 podeli Andreju Ropretu za zmago na tekmovanju v Latviji in za poskus 
postavljanja svetovnega rekorda. 
 
 
 
Plan dela komisije za leto 2021 
 
 
Ključne naloge komisije za leto 2020: 

• Omogočiti/sofinancirati udeležbo najboljšim (kategoriziranim) športnikom udeležbo 
na bazenskem in globinskem svetovnem prvenstvu 

• Aktivnosti za izpeljavo članskega in mladinskega državnega prvenstva v bazenskih 
disciplinah (predvidoma april 2021 v Mariboru) in prvega globinskega državnega 
prvenstva (september 2021 na Krku)  

• Izvedba izobraževanja za pridobitev naziva trener prostega potapljanja po novem 
programu  

• Izvedba »cross over« tečajev za pridobitev naziva CMAS apnea inštruktor 
• Izvedba tečaja za pridobitev naziva mednarodni in nacionalni CMAS sodnik za 

bazenski del disciplin 
• Posodobiti pravilnik za sofinanciranje tekmovalcev na svetovnih in evropskih 

prvenstvih 
• Posodobiti državne rekorde na spletnih straneh SPZ 

 
Z navedenimi aktivnostmi želimo približati prosto potapljanje čim širšemu krogu potapljaških 
navdušencev, s čemer bi zveza pridobila tudi na dodatnem članstvu, v šport vključiti mlade 
športnike, ki bi lahko čez nekaj let postali nosilci tekmovalnih uspehov ter izobraziti slovenske 
sodnike (CMAS) in trenerje.  
 
Ključna tekmovanja predvidena v l. 2021 so (odvisno od omejitev zaradi covid – 19):  

- Državno prvenstvo v PP (april 2021 v Mariboru) 
- Globinsko državno prvenstvo (september 2021 na Krku) 
- Bazensko svetovno prvenstvo CMAS, junij 2021, Beograd, Srbija 
- Bazensko svetovno prvenstvo AIDA, junij 2021, Bolgarija 
- Globinsko svetovno prvenstvo CMAS, oktober, Kaş, Turčija 
- Globinsko svetovno prvenstvo AIDA, september, Ciper 

 
 
Predsednik KPP, Mitja Štampfer 
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POROČILO KOMITEJA ZA REŠEVANJE  
 

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju Podvodne reševalne službe Slovenije (PRS) med 
Slovensko potapljaško zvezo (SPZ) in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (MORS), v 
nadaljevanju predstavljamo poročilo o delu PRS za leto 2020. 
 
SPZ je za zagotavljanje opravljanja pogodbenih obveznosti na področju zaščite in reševanja do 
MORS in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) leta 1995 ustanovila 
posebno strokovno organizacijo, Podvodno reševalno službo Slovenije, ki deluje v okviru SPZ in 
se poročilo nanaša na delovanje omenjene organizacije. 
             
1. DEJAVNOST PRS V LETU 2020: 

a) Organizacijska dejavnost 
PRS je organizirana v skladu z Merili o organizaciji PRS, Pravilnikom PRS in splošnimi pravili 
SPZ o organiziranosti potapljaške dejavnosti znotraj SPZ (PRAPOS). 

PRS je v skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in 
reševanje (Uradni list RS št. 92/2007), organizirala reševanje iz in na vodi z ustanovitvijo 16. 
reševalnih postaj (RP), ki izvajajo reševalno dejavnost na vseh odprtih vodnih površinah in 
pod ledom do globine 40 m na celotnem območju Republike Slovenije, s 60 normiranimi in v 
letu 2020 158 aktivnimi podvodnimi reševalci. 

Aktiviranje reševalcev PRS je potekalo v skladu z načrtom aktiviranja reševalcev PRS. 
Reševalne postaje PRS so pri izvajanju reševalne dejavnosti delovale na celotnem območju 
Republike Slovenije po naslednji razdelitveni shemi: 

 

 

Razdelitev območij delovanja Skupin RP in RP po območjih Uprav za obrambo in 
občinah 
Območja delovanja Skupin RP in posameznih RP po Regijskih centrih za obveščanje in 
občinah: 
 
 
 
1. SKUPINA PRIMORSKA 
 

RCO 
REŠEVALNA 

POSTAJA 
OBČINE 

KOPER Koper Koper, Izola , Piran. 

N. GORICA Nova Gorica 
N. Gorica, Idrija, Ajdovščina, Vipava, Miren, Kostanjevica, 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko.  

N. GORICA Tolmin Tolmin, Bovec, Kobarid, Cerkno, Kanal. 

POSTOJNA Nova Gorica 
 Sežana, Postojna, Cerknica, Divača, Pivka, Komen, Loška 
dolina, Hrpelje, Kozina, Ilir. Bistrica, Bloke. 
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2. SKUPINA LJUBLJANA IN GORENJSKA 
 

RCO REŠEVALNA 
POSTAJA 

OBČINE 

LJUBLJANA Ljubljana 

Ljubljana, Litija, Kamnik, Lukovica, Vodice, Domžale, 
Mengeš, Moravče, Medvode, Dol, Horjul, Logatec, Vrhnika, 
Brezovica, Ig, Borovnica, Škofljica, V. Lašče, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrova-Polhov Gradec, Komenda, Log-
Dragomer, Šmartno pri Litiji, Trzin. 

TRBOVLJE Trbovlje Trbovlje, Hrastnik, Zagorje. 

KRANJ Kranj 
Kranj, Tržič, Preddvor, Naklo, Šenčur, Žiri, Škofja Loka, 
Železniki, Gorenja vas-Poljane, Cerklje na Gorenjskem, 
Jezersko. 

KRANJ Bled 
Bled, Kranjska Gora, Radovljica, Jesenice, Bohinj, Žirovnica, 
Gorje.  

 

3. SKUPINA DOLENJSKA IN POSAVJE 
 

RCO REŠEVALNA 
POSTAJA 

OBČINE 

NOVO 
MESTO 

Novo Mesto 
N. Mesto, Trebnje, Škocjan, Semič, Šentjernej, Črnomelj, 
Metlika, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Straža. 

LJUBLJANA Kočevje 
Kočevje, Ribnica, Dobrepolje, Loški Potok, Osilnica, 
Sodražica, Kostel. 

KRŠKO Krško Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica na Krki.  

 

4. SKUPINA ŠTAJERSKA 
 

RCO REŠEVALNA 
POSTAJA 

OBČINE 

CELJE Celje 

Celje, Žalec, Vojnik, Vitanje, Zreče, Radeče, Slov. 
Konjice, Rogaška Slatina, Laško ,Šmarje, Šentjur, Kozje, 
Podčetrtek, Rogatec, Štore, Braslovče, Bistrica ob Sotli, 
Tabor, Prebold, Polzela, Vransko, Dobje, Dobrna, 
Rečica. 

CELJE Velenje 
Velenje, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Solčava 

SLOVENJ 
GRADEC 

Velenje 
Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd, Radlje, Podvelka, 
Muta, Vuzenica, Mežica, Črna, Prevalje, Mislinja, Ribnica 
na Pohorju. 

MARIBOR Maribor 

Maribor, Kungota, Šentilj, Lenart, Pesnica, Duplek, Slov. 
Bistrica, Rače, Starše, Ruše, Oplotnica, Lovrenc na 
Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Hoče – Slivnica, 
Selnica ob Dravi, Benedikt, Sveta Ana v Slovenskih 
goricah, Cerkvenjak, Brda, Makole, Sv. Trojica, Poljčane. 
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5. SKUPINA POMURJE IN PODRAVJE 
 

RCO REŠEVALNA 
POSTAJA 

OBČINE 

MURSKA SOBOTA Murska Sobota 

Murska Sobota, Cankova, Rogaševci, Kuzma, 
Gornji Petrovci, Hodoš, Puconci, Moravske 
Toplice, Beltinci, Črenšovci, Lendava, Tišina, 
Kobilje, Dobrovnik, Grad, Turnišče, Velika 
Polana, Odranci, Šalovci. 

MURSKA SOBOTA Gornja Radgona 
Gor. Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, 
Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, 
Razkrižje, Apače. 

PTUJ Ptuj 

Ptuj, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, 
Gorišnica, Dornava, Juršinci, Destrnik, Ormož, 
Hajdina, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v 
Slovenskih Goricah, Trnovska Vas, Žetale, 
Cerkvenjak, Središče ob Dravi, Sv. Tomaž. 

 
Razdelitev področij delovanja, ki jih pokrivajo Skupine RP in RP posamezno je 
opredeljena tudi v Načrtu aktiviranja. 
 

b) Izvajanje reševalne dejavnosti 
Reševalne postaje PRS so v letu 2020 opravile naslednje vrste in število intervencij, 
usposabljanj ter delovnih akcij: 

 

IP – intervencija/reševanje premoženja 15 

IU – intervencija/reševanje utopljenca 26 

IZ – intervencija/zaščita, varovanje, preventivni pregled 22 

U – usposabljanje članov enot PRS 60 

SKUPAJ 123 

 

 
c) Zagotavljanje mobilizacijske pripravljenosti 

    Reševalne postaje PRS so skrbele za stalno psihofizično pripravljenost pripadnikov PRS, za 
servisiranje in vzdrževanje skupne in osebne potapljaške opreme, vodje posameznih 
reševalnih postaj in vodstvo PRS pa podatke o članih in spremembe vodilo in ažuriralo preko 
posebne elektronske aplikacije, do katere ima URSZR permanenten dostop. 

  
d) Usposabljanje 
PRS je v letu 2020 sodelovala pri izobraževanju za osnovne potapljaške kategorije P1 in P2 
– reševalec pripravnik zasledovala cilj, zagotavljati zadostno bazo podmladka. Ob tem so 
bila organizirana tudi usposabljanja ali izobraževanj na nivoju posamezne RP, skupine RP, 
več skupin RP in celotnega sestava PRS 

Skupno število usposabljanj v letu 2020: 60 
 

Zaradi razmer s COVID19 in priporočili nIJZ ter navodili URSZR, smo glavno vajo celotnega 
sestava planirano v Novi Gorici morali odpovedati, vendar smo opravili vse manjše in 
regijske vaje in usposabljanja. Pomemben vidik skupnih vaj je seznanitev in vaje s skupno 
reševalno opremo, ki je zaradi posebnostih, reševalci ne uporabljajo pri svojih vajah v okviru 
posamezne RP. 
Dopolnilno usposabljanje se je izvajalo v RP in po reševalnih skupinah. Zaradi pogojev smo 
drugače dalj časa trajajoče vaje skrajšali na dvo ali tro dnevne.  
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Vodenje evidenc o aktivnostih podvodnih reševalcev PRS na usposabljanjih, preventivnih 
dejavnostih in reševanjih se izvaja preko posebne elektronske aplikacije.  

 

e) Opremljanje 
Opremljanje je potekalo v skladu s planom vodstva PRS po katerem se RP opremljajo s 
skupno in osebno potapljaško opremo selektivno glede na stopnjo dosedanje opremljenosti. 
Opremljanje se izvaja glede na Merila PRS in pogodbeni znesek za investicijske transferje 
po pogodbi med SPZ in MORS. 
Iz naslova dodatnih sredstev s strani URSZR je bilo opremljanje obsežnejše, predvsem na 
področju skupne potapljaške opreme in reševalnih vozil za potrebe intervencij na nivoju RP, 
skupin RP ali celotnega PRS v smislu štabnega vozila. Lani smo tako bogatejši za vozilo v 
RP Bled in delovno vozilo v RP Maribor. Kranj in Celje sta pridobili čolna in ju s pridom 
uporabljata na vajah in intervencijah. Ostalo opremo, kot so šotori, manjši prenosni 
kompresor, dvižni baloni, kovčki prve pomoči in ostalo drobno skupno opremo se je nabavilo 
po spisku potreb. 
Za vso nabavljeno opremo so zadolženi vodje RP. Evidenco o zadolžitvah na podlagi 
reverzov vodi Komite za zaščito in reševanje pri SPZ. 
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POROČILO ČASNEGA RAZSODIŠČA 
POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA SPZ ZA LETO 2020 

 

Častno razsodišče se v letu 2020 ni sestalo, saj ni bilo uvedenega nobenega disciplinskega 

postopka. Ravno tako ni bila podana nobena pobuda za uvedbo disciplinskega postopka.   

 

Predsednik častnega razsodišča SPZ 

Marko Hlebec 

 


