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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. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine. 

4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.  

5. Volitve organov SPZ. 

6. Program dela SPZ v tekočem letu. 

7. Razno 

8. Podelitev plaket SPZ 

 

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  

31.12.21 

Št. članov  
31.12.22 

Št. 
delegatov 

  SKUPAJ ŠT. DELEGATOV       736 729 20 

1. PD MURSKA SOBOTA M. SOBOTA 1983 1996 72 79 2 

2. DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 57 58 2 

3. DRM LJUBLJANA 1952 1974 51 42 2 

4. PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 32 38 1 

5. DPD BLED BLED 1974 1974 36 35 1 

6. KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 27 34 1 

7. PGD GA-PO-RA G.RADGONA 1976 1978 24 34 1 

8. DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 19 27 1 

9. PLK KOPER 1974 1982 39 25 1 

10. DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 30 23 1 

11. DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 23 21 1 

12. RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 26 20 1 

13. DRUŠTVO KISIK-OXYGEN ŠENČUR 2012 2019 11 20 1 

14. VIDRA KRŠKO KRŠKO 1989 1989 14 17 1 

15. PONIREK KOČEVJE 1995 1995 16 16 1 

16. DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 17 15 1 

17. ŠD APNEA LJUBLJANA 2014 2017 12 15 1 

18. DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 17 14 0 

19. PD OCEANIK Koper Vanganel 2008 2008 14 13 0 

20. VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 7 13 0 

21. UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 11 12 0 

22. PD PTUJ PTUJ 1994 1994 12 10 0 

23. H2O Team Maribor MARIBOR 2006 2017 8 10 0 

24. ŠD ČRV - INHALEBLUE LJUBLJANA 2016 2017 8 9 0 

25. NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 10 8 0 

26. PORPORELLA KOPER 2012 2012 5 8 0 

27. Društvo Mladi in drzni MARIBOR 2019 2019 23 7 0 

28. GRČAR-SUB DOMŽALE 2015 2015 5 5 0 

29. ORKA Pirniče ZG. PIRNIČE 2000 2001 4 5 0 

30. DPA PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 9 4 0 

31. PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 5 4 0 

32. OCEANDIVING KOPER 2016 2017 4 4 0 

33. KPD TREBNJE TREBNJE 2016 2020 1 4 0 

34. DVA DRAVA KAMNICA 2011 2011 5 3 0 

35. KROTA SUB GROSUPLJE 1995 1995 4 3 0 

36. DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 3 3 0 

37. POZEJDON Krško KRŠKO 1997 1997 3 3 0 

38. ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 3 3 0 

39. PK VRHNIKA  VRHNIKA 2021 2021 3 3 0 

40. DPH KRANJ KRANJ 1997 2022 0 3 0 

41. PD KAMNICA KAMNICA 2013 2020 1 2 0 

42. *** Simpatizerji Slovenija - letno 55 57 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 



 

 6 

POROČILA KOMITEJA ZA IZOBRAŽEVANJE 
 

 
 

1. V letu 2022 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. Predsedstvo SPZ je na seji dne 10.10.2022 črtalo šole PSS, CEDIP, SDI, TDI in ERDI 

zaradi neaktivnosti, saj v zadnjih nekaj letih na SPZ niso poslali nobenega poročila o 

svoji dejavnosti, niti niso pri SPZ registrirali nobenega svojega učečega inštruktorja 

3. Organiziran je bil izobraževalni seminar za inštruktorje potapljanja vseh potapljaških šol 

pod okriljem SPZ. Vabljeni so bili tudi potapljači višjih kategorij 

4. Informacije za člane SPZ šol po elektronski pošti  

 

Borut Blažina 

Predsednik Komiteja za izobraževanje 

 
Poročilo o delu CMAS komisije za izobraževanje 2022 
 

 

1. Organizacija CMAS licenčnega seminarja za inštruktorje potapljanja 

2. Organizacija P3/M1/M2/M3 tečaja  

3. Izpiti za P3 kandidate 

4. Urejanje učečega statusa za CMAS inštruktorje 

5. V reviji »Potapljač« je bilo objavljeno več člankov na temo izobraževanja  

Potapljačev 

 

Plan dela za leto 2023  

• 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 

 

 

Borut Blažina 

Predsednik CMAS komisije za izobraževanje 
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 POROČILO O DELU SSI KOMISIJE ZA LETO 2022 

SSI: Bojan Habulin  
 

 
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 več kot 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 150 državah z več kot 3.500 mednarodnimi centri in 
na voljo je več kot 50.000 SSI profesionalnega osebja, ki vam pomagajo osvojiti znanja od 
začetnih do tehničnih tečajev. V več kot 50 letih je SSI izšolal več kot 21 milijonov potapljačev. 
SSI ponuja literaturo v več kot 70 digitalnih programih v več kot 40 jezikih, ki je dostopna 
praktično takoj in ponuja 24/7 dostop. 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 tehničnega 
potapljanja in tečaje različnih profesionalnih stopenj in tečajev crossover, saj je zanimanja med 
inštruktorji veliko. 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 zaprtim krogom - rebreatherji, okolje, SSI 
Mermaid – morska deklica. 

 
V letu 2022 smo tečaje, tabore, izlete prilagoditi zahtevnim razmeram po pandemiji, ki so se 
ponovno razplamtela in opravilo se je veliko potovanj. Vsekakor smo se maksimalno trudili da 
smo ostali v stiku z potapljači in jim nudili potrebno podporo in omogočili izobraževanje v živo. 
 
Seminarji v letu 2022 
V letu 2022 so posamezni centri organizirali interne seminarje in izobraževanja.  
 
Program dela za leto 2023 

- sprememba in uveljavitev standardov SSI, 
- seminar za inštruktorje in crossover, 
- 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=


 

 8 

- 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, Assistant Instructor Trainer 
Inštruktor rekreativnega in tehničnega 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 2022 

 
 

Aktivnosti komisije:  

• Priprava standardov, pogojev in programov potapljaških specialnosti.  

• Priprava učnih pripomočkov. 

 

Program dela komisije v 2023 

• 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: doc. dr. Ivan Kneževič 

 

LETNO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO PRI SPZ 2022 

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

Ažman–Juvan, dr.med. 

 

Aktivnosti komisije: 
Komisija se je v letu 2022 sestala na številnih izrednih sejah in posvetovanjih. 
 
Glavni sklepi in  opravljeno delo: 
 
1. Komisija je v letu 2022 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 2022 

V letu 2022 so tekmovanja spet tekla normalno. Pozna se številčnost v prostem potapljanju, 
kjer so tekmovalci sodelovali na obeh svetovnih prvenstvih. Na globinskem SP je  Alenka Artnik 
iz PD Murska Sobota ponovno osvojila naslov svetovne prvakinje, v bazenskih disciplinah pa 
bilo nekaj državnih rekordov, Japec Jakopin iz ŠD Apnea celo z veteranskimi svetovnimi 
rekordi, Alan Pavlič iz H2O Teama je s 6. mestom malo zaostal za stopničkami, ostali pa med 
deseterico ali blizu nje. V ostalih panogah se nismo udeležili večjih svetovnih tekmovanj. 
Dodatni zagon je dobil podvodni hokej, kjer narašča število tekmovalcev izven Ljubljane: 
ponovno trenirajo v Kranju, še več igralcev je v Mariboru. Izkušeni tekmovalci in trenerji iz 
Ljubljane nesebično delijo znanje in izkušnje, kjer je interes. Podvodni lov in fotografija žal ne 
beležita takšnega razvoja, sta pa še vedno aktualna in letos smo izvedli državna prvenstva v 
vseh panogah. 
Ob izteku mandata in dveh kriznih let, kjer skoraj nismo bili deležni javnih financ, smo tudi 
formalni in administrativni del uredili. Delno smo bili uspešni na razpisu za letni program športa 
na ministrstvu. Zastavili smo načrt in z največjima društvoma za prosto potapljanje, Apnea 
Slovenija in H2O Team iz Maribora uspeli izvesti dodatna tekmovanja, kjer je nastopilo še več 
apneistov in smo gladko presegli 100 registriranih športnikov.  
Enotni registracijski sistem OKS je šel skozi tri nadgradnje, kjer je bilo potrebno dodatno delo 
in podatki. Pred koncem leta smo po dobrem letu končno dobili potrjeno 2. stopnjo 
usposabljanja za trenerja prostega potapljanja. Če je interes in potreba pomagamo pri 
pridobivanju terminov na bazenih. 
 
 
Pregled financ: 
Ker smo v preteklih treh letih imeli precejšen izpad prihodkov, smo pred koncem mandata 
uskladili finance. V letih 2020 in 2021 smo prejeli sredstva izključno za vrhunske športnike in 
so zato je dodatna sredstva prejela le komisija za PP. V letu 2022 smo ob določenih sredstvih 
prejeli še 5.108 EUR za delovanje zveze. Od tega je del denarja bil porabljen ze delovanje 
Komiteja, ki ni imel nobene rezerve, oziroma je bil dolg 660 evrov za trenirke iz leta 2019.  
Vsako leto je Komite povečal dolg za članstvo v CMAS in stroški medalj.  
 
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 2022 
 

Člani komisije: 

• Tadej Špeh (RČD Porporella) – predsednik komisije 

• Sašo Moškon (RČD Porporella) 

• Dušan Krajnik (RPD PIRAN) 

• Jani Longo (DPR POZEJDON) 
 
Aktivnosti komisije: 
Letos smo speljali dva kroga državnega prvenstva. 
Organizirana je bila tudi že tradicionalna mednarodna ekipna tekma. 
Udeležili smo se tudi mednarodnega tekmovanja. 
 
Sklepi sestankov: 
V sekciji nimamo novosti. 
 
Poročilo z DP 

Prvi krog je organiziralo društvo POZEJDON po slabi volji zadnjega časa v katerem nas je 
omejevala corona se je zbralo veliko navdušenih nastopajočih . 
Na tekmi smo se sicer borili z orkansko burjo ampak še enkrat dokazali ,da nas ta šport zelo 
veseli. Prvi krog za državno prvenstvo je tako zasluženo zmagal Sašo Moškon nato sledi Tadej 
Špeh in na tretjem mestu Kristijan Šumberac. 
Drugi krog v Sloveniji je organiziralo društvo RPD PIRAN. 
Doma smo imeli nekoliko boljše pogoje z vetrom so se pa nekoliko obrnile zadeve na 
stopničkah. Prvo mesto je zasedel Kristijan Šumberac (RČD Porporella) drugo mesto Erik 
Špeh (RČD Porporella) sledi Markežič Jani (RPD PIRAN) 
Tako je sledil preobrat na stopničkah skupnega rezultata . 
Zmagovalec državnega prvenstva je postal izkušeni stari maček Kristijan Šumberac (RČD 
Porporella) na drugem mestu pa Sašo Moškon (RČD Porporella) ter Tadej Špeh (RČD 
Porporella) 
 
Rezultati z mednarodnih tekmovanj: 
Doseženo 10. mesto KUP ISTRA (RČD Porporella) 
Ekipa v sestavi Sašo Moškon,Tadej Špeh in Kristijan Šumberac  
 
Plan dela komisije za prihodnje leto 
Izvedba državnega prvenstva v dveh krogih. Prvi krog v Nerezinah in drugi na slovenski obali.  
Planirani datumi tekmovanj: 
.2023 Nerezine (DPR POZEJDON)  
23.9.2023 / 24.9.2023 (RČD Porporella) 
17.6.2023 Koper (RČD Porporella) -SKUPINSKA MEDNARODNA TEKMA 
 
Ker nimamo še točnega podatka ali bo organiziran prvi krog v Nerezinah smo pripisali dva 
datuma v Septembru . 
Na sestanku  smo imeli idejo ,da se v primeru odstopa organizacije društva Pozejdon 
organizira oba kroga v enem vikendu.  
Tekmovanje ostaja v isti izvedbi in seveda točkovanju .Tekmovanje bo organiziralo društno 
RČD Porporella. 
Klub RČD Porporella bo ponovno organiziral mednarodno tekmo za pokal Sv.Nazarija. 
Povabljene bodo ekipe Slovenije, Hrvaške, Italije, Črne Gore in San Marina. 
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Reprezentanca ima v planu udeležbo na SP-EKIPNO v Sutivanu (Brač). Plan je speljati 5 dni 
pregleda terena ,kateri bi omogočili konkuriranje domačim in tujim ekipam.  
Letošnji plan sekcije je kot vsako leto  povečanje udeležbe na tekmovanjih. 
 
Mednarodna tekmovanja: 
Plan je udeležba na čim več mednarodnih tekmovanjih. Največ jih bo na Hrvaški obali: 

• Supetar 03.05.2023-07.05.2023 (SP BRAČ-EKIPNO) 

• Kup Istre 11.3.2023 

• Pokal Sv. Nazarija 17.6.2023 
 
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 
 

Tadej Špeh, predsednik komisije PL 
 
 

Komisija za podvodni hokej 
 

Poročilo o delu Komisije za PODVODNI HOKEJ v letu 2022 

 
Delovanje komisije 

Komisija se je v letu 2022 sestala enkrat. V ospredju je bilo predvsem pridobivanje novih 
članov, predvsem izven Ljubljane.  

V Ljubljani je stanje zadovoljujoče in število članov stabilno. Nekaj treningov je bilo tudi v Kranju 
v organizaciji DPH Kranj, zaradi zasedenosti bazena pa žal ni mogoče dobiti rednega termina. 
V Mariboru treningi potekajo redno, število igralcev je od lani še naraslo. Udeležujejo se jih 
člani treh klubov: H2O Team, PD Maribor in PD Drava. Še vedno prihajajo tudi igralci iz PH 
Ljubljana. 

Mednarodni turnirji 

V letu 2022 smo po premoru zaradi epidemije spet organizirali mednarodni turnir v Kranju – že 
25 po vrsti. Hokejisti PH Ljubljana so se udeležili turnirja v Parmi, kjer so v konkurenci 20 ekip 
zasedli odlično drugo mesto ter turnirja v Pragi, kjer so med 14 ekipami dosegli peto mesto. 

V letu 2022 nam ni uspelo pridobiti nobenih finančnih sredstev iz razpisov, saj so kriteriji v 
zadnjih letih zelo nenaklonjeni nepriznanim športom. Stroške treningov, udeležbe na turnirjih 
in organizacije turnirjev tako večinoma nosijo igralci sami z nekaj malega sponzorskih sredstev. 

Sredstva in stroški komisije 

V letu 2022 komisija ni porabila nič sredstev pridobljenih s strani SPZ. 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
 
Poročilo 
V nedeljo, 27. 11. 2022 je v ljubljanskem bazenu Tivoli pod okriljem Slovenske potapljaške 
zveze potekalo Državno prvenstvo v podvodnem hokeju. Tekmovanja se je udeležilo šest ekip: 
PD Maribor, H2O Team, PH Kranj, PH Ljubljana 1, PH Ljubljana 2 in PH Ljubljana 3. Ekipe so 
se pomerile vsaka z vsako, torej je vsaka ekipa odigrala po pet tekem. 
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Najbolje se je po pričakovanjih odrezala ekipa PH Ljubljana 1, ki si je skupno prvo mesto in 
naziv državnega prvaka zagotovila s petimi zmagami. Kljub temu pa skupna zmaga nikakor ni 
bila vnaprej zagotovljena. Še posebej tekmi s klubskimi kolegi iz ekip PH Ljubljana 2 in PH 
Ljubljana 3 sta bili zelo tesni z rezultatoma 3:2 in 2:1. Tretji ljubljanski ekipi pa je uspelo 
presenetiti svoje klubske kolege iz druge ekipe. Z rezultatom 3:0 so si zagotovili skupno drugo 
mesto, PH Ljubljana 2 se je zato morala zadovoljiti z bronom. 
Ekipa PH Kranj, ki se je po nekajletnem premoru spet udeležila državnega prvenstva, je klonila 
proti 
kondicijsko bolje pripravljenima ekipama PH Ljubljana 1 in PH Ljubljana 2 ter na drugi strani z 
izkušenostjo premagala obe mariborski ekipi. Še posebej so se kranjčani izkazal v tekmi z 
drugouvrščeno ekipo PH Ljubljana 3, ki se je končala z neodločenim izidom 1:1, s čimer so si 
zagotovili četrto mesto. Tudi ekipa H2O Team je pokazala odločnost, saj so tekmo s kranjčani 
izgubili z minimalno razliko 2:1, tekma s PH Ljubljana 2 pa se je končala z rezultatom 4:2. 
Zadnjeuvrščena je bila ekipa novincev PD Maribor, za katero je bil prvi nastop na državnem 
prvenstvu namenjen predvsem nabiranju izkušenj. 
Državno prvenstvo je potekalo tekoče in v sproščenem ozračju. Ta dogodek je namreč kljub 
tekmovalnosti tudi priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj, načrtovanje skupnih treningov 
ter prihodnjih dogodkov. Tudi letos se je na bazenu zbralo okoli petintrideset podvodnih 
hokejistov vseh generacij. 
 
Končna razvrstitev: 
 
1. PH Ljubljana 1  
Ivan Uršič-Drolc  - DPA PH Ljubljana 
Don Damjanovič  - DPA PH Ljubljana 
Darjan Damjanovič  - DPA PH Ljubljana 
Francois Botton  - DPA PH Ljubljana 
Martin Pegan  - DPA PH Ljubljana 
Vid Ponikvar  - DPA PH Ljubljana 
 
2. PH Ljubljana 3 
3. PH Ljubljana 2 
4. PH Kranj 
5. H2O Team 
6. PD Maribor  

MEDNARODNI TURNIRJI 

Organizacija mednarodnega turnirja Kranj 26. 3. 2022 
11 ekip, 7 držav, 3., 4., in 9. mesto 
 
Udeležba na mednarodnem turnirju:  
ParmaCup 10. 9. 2022; 20 ekip, 10 držav, 2. mesto 
 
Udeležba na mednarodnem turnirju:  
Pragadise Cup 2022, 8. 10. 2022; 14 ekip, 8 držav, 5. mesto 
 
 
Zaključek 
S sezono 2022 smo zadovoljni. Število članov v Ljubljani je stabilno, v Mariboru pa narašča. 
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Plan dela 

Delovanje komisije 

Komisija se bo v letu 2023 sestala po potrebi saj imamo planirano organizacijo treh 
mednarodnih turnirjev ter nastop na Evropskem klubskem prvenstvu. 

Še naprej si bomo vztrajno prizadevali promovirati in širiti podvodni hokej kot rekreacijski in 
vrhunski šport. Zelo smo veseli, da je podvodni hokej v Mariboru vedno bolj popularen, saj je 
število klubov in ljudi, ki hodijo na treninge iz dneva v dan večje. 

Sredstva in stroški komisije 

Vsa sredstva pridobljena za leto 2023 in vsa prenešena sredstva iz prejšnjega obdobja se 
bodo porabila za organizacijo državnega prvenstva, državno reprezentanco  ter za promocijo 
športa in organizacijo turnirjev. 

Organizacija tekmovanj 

V letu 2023 bomo prav tako izvedli odprto državno prvenstvo v dveh krogih tekmovanj: 

1.Kolo - 16.10.2023  Bazen Tivoli, Ljubljana 

2.Kolo - 20.11.2023  Bazen Pristan, Maribor 
 
Seštevek dobljenih točk obeh dveh kol, določi končni vrstni red ekip na državnem prvenstvu. 

Pokal Slovenije: 

08.05. 2023 Bazen Tivoli, Ljubljana 

 

Organizacija mednarodnih turnirjev: 

26. Boštjan Mesarec UWH Memorial 25.2.2023  - Bazen Kranj 

5. CapodIstria Open 24.6.23 – Žusterna Bazen Koper 

Udeležba na tekmovanjih 

Bud Pig Cup, Češka, april 2023 

Evropsko klubsko prvenstvo, Nemčija, april 2023 

Budimpešta, Madžarska, junij 2023 

Munchen, Nemčija julij 2023 

Parmacup, Italija, september 2023 

PragadiseCup, Češka, oktober 2023. 

 

Zaključek 

 Za sezono 2023 upamo, da realiziramo zadane plane ter poskrbimo za dobre rezultate.  

Peter Grosman, predsednik komisije PH 
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Komisija za podvodno fotografijo, film in video  

 
Poročilo o delu Komisije za PODVODNO FOTOGRAFIJO IN VIDEO v letu 2022 
 
 
Člani komisije: Rok Kovačič, predsednik komisije za podvodno fotografijo in video / Borut 
Furlan, član komisije / Irena Čok, član komisije. 
 
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 2022 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 z izpadom iz OKS precej 
oklestila finančna sredstva, prav tako pa prihaja do upada števila tekmovalcev. Klubi ne 
organizirajo tečajev za podvodno fotografijo, natečaji pa ne vzpodbujajo razvoja PF kot športne 
discipline. V prihodnje smo se zato odločili zmanjšati sredstva za organizacijo tekmovanj, saj 
je udeležba minimalna, kar prinaša premalo sredstev v komisijo, da bi lahko bolje delovali. 
 
Organizacija tekmovanj:  
V letu 2022 je bilo uspešno izpeljano državno prvenstvo Slovenije in mednarodno odprto 
prvenstvo v podvodni fotografiji v slanih vodah (DRM Open), ki je 08.10.2022 potekalo v 
Piranu. DP se je udeležilo 7 fotografov iz 3 klubov, 3 v DSLR in 4 v kategoriji kompakt. 
Odprtega dela se je udeležilo 12 tekmovalcev, 6 v DSLR in 6 v kompakt. Zaradi zmanjšanja 
stroškov je bilo izpeljano kot enodnevno tekmovanje. 
 
Stroški:  
V letu 2022 je bilo organizirano državno prvenstvo, ki ga bo komisija za PFFV pokrila v višini 
530€, ki so bila nakazana na račun DRM Ljubljana, ki je tekmovanje organiziralo. Prav tako je 
bilo vrnjeno del sredstev za DP 2021 v višini 375 €. Reprezentanti Hinko Šolinc in Mojca Šimnic 
Šolinc sta prejela 1.050 € povračila za udeležbo na preteklem SP 2019. Grega Verč sredstev 
ni prejel in so bila vrnjena na račun komisije, saj PD Tuna ni članica SPZ-ja in jim tako ne 
moremo nakazati denarja. 
 
 
Svetovno prvenstvo v podvodni fotografiji (PF) 
 
CMAS Evropsko prvenstvo v PF je bilo organizirano na Tenerifih, Madeira in sicer (03.10. - 
08.10.2022). Tekmovanja se je udeležilo 36 fotografov z asistenti iz 14 držav. Slovenska ekipa 
se tekmovanja ni udeležila zaradi pomanjkanja kandidatov za reprezentanco. 
 
 
Mednarodna prvenstva in natečaji 
Borut Furlan je na natečaju 
● Underwater Photographer of the Year, Great Britain, Black&White 2022 osvojil drugo mesto; 
● Ocean Geographic Society - Pictures of the Year, Australia: Portraits 2022 osvojil nagrado 
“Special mention”; 
● European Wildlife Photographer of the Year, Germany: Underwater World: Highly 
Commended 2022 osvojil drugo mesto. 
● Underwater Photographer of the Year, Great Britain, Wrecks 2023 osvojil nagrado Highly 
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Commended 
● World Shootout, Israel, Sharks of the World 2023 osvojil peto mesto 
● Wetpixel Masters Competition, USA: Over-Under 2023 osvojil drugo mesto 
 
Zaključek: 
V sezoni 2022 je komisija za PFFV delovala okrnjeno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Prav tako je trend udeležbe na tekmovanjih nizek. Za tekmovalno panogo podvodne fotografije 
in videa, ki ima v Sloveniji sicer dolgo tradicijo, a malo zanimanja, je to zahtevno obdobje, ki 
bo potrebovalo inovativni pristop k pridobivanju financ in kadra za preživetje panoge. V komisiji 
se bomo še naprej trudili, da dobimo vsaj minimalna sredstva, da obdržimo državna prvenstva 
in ohranimo kontinuiteto tekmovanj v tej športni panogi. 
 
 
PLAN DELA KOMISIJE ZA PODVODNO FOTOGRAFIJO IN VIDEO ZA 2022 

Komisija se bo v letu 2023 sestala po potrebi oz. vsaj enkrat v sezoni. Plan za leto 2023 je 
podpora edinemu slovenskemu splash-in tekmovanju v podvodni fotografiji DRM Open.  

● Pri OKS smo dokončno izločeni iz možnosti registracije panoge, dokler nimamo 
100 aktivnih tekmovalcev v panogi. 

● Zaradi upada števila tekmovalcev in izpada iz OKS ter Fundacije za šport smo 
zmanjšali 

● sredstva za podporo DP in odprtim tekmovanjem v PF. V prihodnje bo komisija 
skušala zagotavljati 100% sredstva za: 

○ uporaba potapljaškega centra na dan tekmovanja (cca. 250 €) 
○ žirija delo in potni stroški (cca. 3x60 €) 
○ 50% potni stroški, nočitev in prehrana organizacijske ekipe (cca. 100 €). 

Skupaj torej okvirno 530 € sredstev za DP in odprto tekmovanje. Ostalo si bodo klubi morali 
pokriti s sponzorskimi sredstvi in kotizacijami tekmovalcev. 

Za SP in EP bomo v prihodnje namenili do 500 € na tekmovalni par. Dokler ne bo vidnejših 
rezultatov na SP ali EP in številčnejše udeležbe na DP in odprtih tekmovanjih namreč komisija 
ne bo mogla pridobiti dovolj sredstev za večjo podporo 

 

V letu 2023 bomo izvedli:  

- državno prvenstvo v PF  

- mednarodno prvenstvo v slanih vodah DRM Open  

Slovenska reprezentanca se bo, če bo možno, udeležila CMAS svetovnega prvenstva na 
Kubi. 

Zaključek: 
Za sezono 2023 želimo poskrbeti, da bo panoga lahko dolgoročno preživela kljub nezmožnosti 
kandidiranja za dodatna finančna sredstva pri OKS in LPŠ. Trenutno je število tekmovalcev na 
najnižjem nivoju, prav tako ni pravih kandidatov za svetovno prvenstvo, tako da je organizacija 
državnega prvenstva in udeležba na svetovnem prvenstvu lahko ogrožena. V komisiji se bomo 
trudili, da kljub težki situaciji, pridobimo dodatna finančna sredstva. 

 

Rok Kovačič, predsednik komisije PFFV pri SPZ 
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Komisija za prosto potapljanje 
 

Poročilo o delu komisije za prosto potapljanje v letu 2022 
 
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 Dajič 
(delegat H2O Team), Alenka Artnik (delegat PD Murska Sobota), Bojan Habulin (delegat UPD 
Pozejdon), Marko Šifrar (delegat DPD Bled), Maja Božiček (predsednica AIDA Slovenije), 
Tadej Černoš (delegat ŠD Črv) in Matjaž Podgornik (delegat PD Kamnica). 
 
Aktivnosti komisije: 

Po sprostitvi ukrepov, kot posledica COVID-19 ukrepov, so se po ustaljenem planu ponovno 
zvrstila tudi največja tekmovanja v prostem potapljanju, med katerimi izpostavljamo: 

• Bazensko CMAS svetovno prvenstvo v Srbiji in 

• Globinsko CMAS svetovno prvenstvo v Turčiji 
kjer sta blestela predvsem Alenka Artnik (članska kategorija) in Japec Jakopin (kategorija 
masters 70+), ki sta oba postala svetovna prvaka v svoji kategoriji - Alenka v disciplini CWT 
na svetovnem prvenstvu v Turčiji, Japec pa v kategoriji Masters 70+ v disciplini STA in DYN 
na svetovnem prvenstvu v Srbiji. 
 
Poleg navedenega so se naši tekmovalci v letu 2022 aktivno udeleževali tudi drugih tekmovanj 
v tujini, kjer so praviloma posegali po najvišjih mestih:  

- AIDA 16th Serbian Open Freediving Championships (bazensko AIDA) 
- 9th AIDA Tyrolean Apnea Cup 

 
Posebej izpostavljamo prvo mesto Andreja Ropreta v STA na tekmovanju na AIDA 16th 
Serbian Open Freediving Championships, kjer je z rezultatom 10min 23s dosegel novi državni 
rekord. 
 
Poleg tega smo organizirali tudi bazensko državno prvenstvo, ki je v letu 2022 potekalo v 
domeni organizatorja PD Maribor.     
 
Med športnimi dosežki naših tekmovalcev velja posebej izpostaviti tudi najvišje državno 
odlikovanje »zlati red za zasluge«, ki ga je s strani predsednika države Boruta Pahorja kot prva 
v našem športu prejela Alenka Artnik. 
 
S strani komisije je bil v letu 2022 pripravljen in s strani MIZŠ tudi potrjen program 
izobraževanja za trenerje prostega potapljanja 2.stopnja, kar je tudi en izmed pogojev za 
kandidaturo na razpisu MIZŠ za vrhunski šport. Trenutno ima SPZ 6 licenciranih trenerjev 
prostega potapljanja 1.stopnja.  
 
Vsem kategoriziranim športnikom je bilo posredovano tudi obvestilo OKS glede obveznosti za 
opravo protidopinškega izobraževanja in izpita (Sloado). Kolikor nam je poznano je večina 
kategoriziranih športnikov to izobraževanje in izpit uspešno izvedla.  
 
V KPP smo si zaradi zaostrenih pogojev za prijavo na razpis MIZŠ za financiranje letnega 
programa športa zastavili ambiciozni načrt v smislu več kot 100 registriranih športnikov, za kar 
smo si na SPZ izbojevali posebne finančne pogoje v obliki 15 EUR za članarino in športno 
licenco. Na koncu leta 2022 je tako bilo na SPZ okvirno 115 registriranih tekmovalcev v 
prostem potapljanju in okvirno 1725 EUR vplačil v blagajno SPZ iz tega naslova. Največje 
zasluge za izpolnitev kvote imata ŠD Apnea Slovenija in H2O Team iz Maribora. 
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V začetku leta 2023 je bil izveden tudi sestanek Komisije za PP, kjer se je volil novi predsednik 
Komisije. Kandidaturo za mesto predsednika Komisije za PP je kot edini vložil dosedanji 
predsednik Mitja Štampfer, ki je bil na glasovanju tudi soglasno izvoljen za novi mandat. 
 

Finančno poročilo za leto 2022: 

Rezultat poslovanja je strnjen v spodnji tabeli, iz katere izhaja, da smo v letu 2022 imeli za 485 
EUR višje odhodke kot prihodke. Glavnino sredstev s katerimi je razpolagala Komisija v letu 
2022 so predstavljala sredstva prenesena iz leta 2021 in sredstva pridobljena na razpisu 
Fundacije za šport v višini 2.440 EUR. 
 

Obrazložitev PRIHODKI ODHODKI Obrazložitev 

Prenos iz l. 2021, 
Fundacija za šport 

4.614 5.099 
Članarina Cmas in Aida, DP, 

sredstva za vrhunske športnike 

 
 
Predlog za najboljšo športnico in najboljšega športnika SPZ za leto 2022 
Predlog KPP za najboljšo športnico SPZ v letu 2022 je Alenka Artnik za doseženo prvo mesto 
na svetovnem prvenstvu v Turčiji v disciplini CWT, kjer se je potopila na globino – 116m. Za 
najboljšega športnika predlagamo Japca Jakopina, ki je postal svetovni prvak v kategoriji 
Masters 70+ v disciplini STA (rezultat 7min 5s) in DYN (rezultat 186,35m) na svetovnem 
prvenstvu v Srbiji. 
 
 
Plan dela komisije za leto 2023 

Ključne naloge komisije za leto 2023: 

• Omogočiti/sofinancirati udeležbo najboljšim (kategoriziranim) športnikom udeležbo 
na   bazenskem in globinskem svetovnem prvenstvu. Ključna tekmovanja 
predvidena v l. 2023 so:  

- Bazensko svetovno prvenstvo CMAS, 7.5. – 13.5.2023, Kuwait 
- Bazensko svetovno prvenstvo AIDA, 10.6. – 17.6.2023, Korea 
- Globinsko svetovno prvenstvo CMAS, 12.8. – 20.8.2023, Kuba 
- Globinsko svetovno prvenstvo AIDA, še ni določeno 

• Aktivnosti za izpeljavo članskega državnega prvenstva v bazenskih disciplinah 12. 
marca v Kopru – organizira ŠD Spiro.  

• Uvedba dodatnih tekmovanj v bazenskih disciplinah, kot npr. Pokal Slovenije, s 
čemer bi dobili tudi več kategoriziranih športnikov in posledično več možnosti na 
razpisih. Predlog za novo obliko tekmovanja bosta pripravita Jure Dajič in Samo 
Jeranko.  

• Izvedba izobraževanja za pridobitev naziva trener prostega potapljanja po novem 
programu (1. in 2. stopnja) 

• Izvedba tečaja za pridobitev naziva mednarodni in nacionalni CMAS sodnik za 
bazenski del disciplin 

 

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.  
 
 
 
Mitja Štampfer, predsednik komisije PP  
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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 2022. 
 
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 2022: 

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 2022 160 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: 

Prisotni smo bili na vseh dogodkih URSZR in vseh dogodkih občin in občinskih civilnih zaščit 
kjer so nas povabili. To je preventivno delovanje, katero ima velik pomen in doseg. 
Predstavili smo se na gasilskih olimpijskih igrah v Celj, na dnevu potapljačev SPZ v Fiesi, na 
Ptuju na Bogatajevih dnevih z opremo in logistiko,… 

 

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 2022 opravile naslednje vrste in število intervencij, 
usposabljanj ter delovnih akcij: 
 

IP – intervencija/reševanje premoženja 16 

IU – intervencija/reševanje utopljenca 30 

IZ – intervencija/zaščita, varovanje, preventiva 49 

U – usposabljanje članov enot PRS 68 

SKUPAJ 163 
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POROČILO ČASNEGA RAZSODIŠČA 
POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA SPZ ZA LETO 2022 

 

Častno razsodišče se v letu 2022 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 

 


