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DATUM:  1. 1. 2009 

 NOVOLETNI POTOP 2009  

NAMEN: Z bistro glavo v novo leto. 
Kdor ne more hoditi, naj plava. Zbor 
ob 13. uri pred društvenimi prostori 
(avtokamp) na Velenjskem jezeru.

ORGANIZATOR: DPD Jezero 
  VELENJE  

KONTAKT:  Mitja Purnat; 
  041-394-616

DATUM:  10., 11. 01 2009 

EGA CMAS, Rim

NAMEN: Izredna skupščina medna-
rodnega združenja CMAS, spremem-
be statuta. 

ORGANIZATOR: C.M.A.S. 

KONTAKT:  Pierre Dernier

DATUM:  14. 02. 2009 

POTAPLJANJE AST 2009, Zreče
NAMENJEN potapljačem v vseh treh 
osnovnih kategorijah: Apnea Scuba, 
Tehnično potapljanje. 

ORGANIZATOR: IAHD Adriatic 

KONTAKT:  Branko Ravnak
  031-342-855
    info@iahd-adriatic.org
  

DATUM:  2. 1. 2009  
 DAROVANJE SARME 2009  

NAMEN: Darovanje sarme Neptunu 
za čisto morje in varne potope v novi 
potapljaški sezoni.

ORGANIZATOR: PLK Koper 

KONTAKT:  Boris Vuga; 
  041-339-107

Glavni urednik: 
Tomaž Lampič
Odgovorni urednik:
dr. Mitja Slavinec
Tehnični urednik:
Igor Praprotnik
Lektorica:
Alenka Farkaš

Oblikovanje:

mag. Nuša Pavlinjek in Leon Grenko

Uredniški odbor:

Borut Furlan, dr. Mitja Slavinec,  Igor Urh, 

mag. Nuša Pavlinjek, Boris Vuga, prof. dr. Igor 

B. Mekjavič, Tomaž Lampič, Irena Čok, Marko 

Šifrar, Vladimir Ban

Založnik, tisk: 

Tiskarna aiP Praprotnik, 

Igor Praprotnik, s. p., 

Tavčarjeva 14, 

Černelavci, 

9000 Murska Sobota

tiskarna.aip@siol.net

Fotografija na naslovnici je bila predstavljena na festivalu Vodan 2008 - Avtor: Dejan Šarman                                    Revijo sofinancira Fundacija za šport RS   

Dravske elektrarne Maribor

Pokrovitelj koMisije 
za rekreacijo
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Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Praznična številka revije 
Potapljač že drugo leto zapo-
red v vaše domove prihaja sku-
paj s potapljaškim koledarjem 
Slovenske potapljaške zveze. 
Ambicije ustvarjalcev kole-
darja niso le ustvariti lep ko-
ledar z umetniško dovršenimi 
podvodnimi fotografijami, ka-
tere je letos prispevala naša 
vodilna povodna fotografinja, 
državna prvakinja in prejem-

nica mnogih mednarodnih priznanj, Irena Čok. Vodita 
nas še vsaj dva cilja, ki vsak po svoje prispevata k temu, 
da bo čim več koledarjev obešenih na kar se da vidna 
mesta. Prvi je uporabnost, ki se kaže preko koledarskega 
dela, že tradicionalno zasnovanega tako, da si vanj lahko 
zapisujemo pomembne dogodke. Drugi, vezan tudi na 
naslov koledarja: »Zveza povezuje – pridružite se ji«, pa 
izpostavlja vsa društva, povezana v Slovensko potapljaško 
zvezo, še posebej njihove aktivnosti, dogodke in priredi-
tve, na katere tudi preko koledarja vabijo širšo potapljaško 
javnost. Prav temu letos namenjamo dodatno pozornost, 
saj smo v koledarskem delu vabila na prireditve posebej 
poudarili in opremili z reprezentativnimi fotografijami iz 
prejšnjih let, sobotam, ko večina potapljaških dogodkov 
poteka, pa namenili tudi več prostora.
To je majhna, a vsekakor pomembna podpora in pomoč 
tistim društvom in klubom, ki organizirajo potapljaške 
dogodke. Vsak, ki je kdaj organiziral kakšno prireditev ve, 
da je najlepše poplačilo za vloženo delo veliko zadovoljnih 
udeležencev. Da bomo zadovoljni, se lahko potrudimo 
skupaj, tako organizatorji kot gosti. Da pa nas bo veliko, 
pa je odvisno le od tega ali pridemo ali pač ne. Vabimo 
vas, da se v letu, ki je pred nami, organizatorjem za vložen 
trud zahvalimo tako, da bomo na njihovih prireditvah za-
dovoljni v čim večjem številu. 
Vsem potapljačem, še posebej članicam in članom 
Slovenske potapljaške zveze voščim vesele praznike, v 
prihajajočem letu pa vse najboljše in kar največ lepih in 
varnih potopov.

dr. Mitja Slavinec
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O P R E M A  -  T E S T  P O D V O D N E  S V E T I L J K E 

Naročilnica za revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 17,90 bom poravnal-a po izstavitvi računa.

Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Prispevke za objavo v reviji 
Potapljač, pošljite do konca 
vsakega lihega meseca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si

po proizvajalčevih navedbah 
okoli 50.000 ur. Teža svetilke 
je izredno majhna, na suhem 
okoli 0,4 kg, v vodi pa le 0,20 
kg. Proizvajalec serijsko vgrajuje 
parabolo s standardnim kotom 
12º, možno pa je vgraditi tudi 
širokokotno »video« parabolo 
90º. Ta model ima nekoliko spre-
menjeno stikalo. Nekako značilni 
Fa&Mi obroč z magnetnim stika-
lom so zamenjali z drsnim ti-
pkalom (glej sliko). Tak vžigalni 
mehanizem omogoča enoročno 
prižiganje in ugašanje ter še 
manjše dimenzije same svetilke. 
Model POCKET 40 je prime-
ren za rekreativne potapljače, 
za tehnične potapljače pa kot 
back-up svetilka. Priljubljena je 
celo med apneisti zaradi njenih 
majhnih dimenzij in dobre svetil-
ne lastnosti – močna svetilnost in 
dolga avtonomija. LED diode se 
med uporabo ne pregrevajo, zato 

Sicer LED diode obstajajo že dol-
ga leta, vendar uporaba visoko-
svetilnih LED diod za razsvetljavo 
kot alternativa klasičnim halogen-
skim žarnicam, je prisotna bolj v 
zadnjih letih. Prednosti LED diod 
so predvsem majhna poraba, 
velika vzdržljivost na tresljaje in 
udarce. 
Osnovno vodilo pri razvoju svetilk 
serije POWER LED, je podjetje 
Fa&Mi s.r.l.(www.fa-mi.com),  
namenilo kompaktnosti,  ter 
vzdržljivosti le-teh. Gre za široko 
paleto potapljaških svetil na LED 
diode od 10W vse do podvod-
nih reflektorjev z močjo 240W, 
kateri so namenjeni tako rekrea-
tivnim, kot tudi zelo izkušenim 
potapljačem. 
Tokrat smo pod vodo preizkusili 
model  POCKET 40S. Gre za 
ročno svetilko majhnih dimenzij, 
saj meri v premeru le 50 mm 
in v dolžino 140 mm. Ohišje je 
izdelano iz aluminija katerega 
proizvajalec še galvansko zaščiti 
da mu slana voda ne more do 
živega. Ta svetilka ima vgrajene 
3 visoko svetilne LED diode, 
kar  po zagoovilih proizvajalca 
daje 40W nominalne moči ter 
pokriva barvni spekter v območju 
4100°K – 5000°K. Velika sve-
tilnost za kompaktno svetilko!  
Življenjska doba LED diode je 

je tak tip svetilke priporočljiv tudi 
za suhe jame ali pa na čolnu. 
Svetilka je tesnjena z viton o-rin-
gom spredaj in zadaj. Proizvajalec 
deklarira in preizkuša tesnost 
svetilk na 200m, kar je zagotovo 
preveč, vendar s tem podatkom 
želi pokazati mehansko odpor-
nost na visok tlak. V svetilki so 
nameščene 4 AA baterije, kar za-
gotavlja 8h avtonomije. Posrečena 
je pritrditev  svetilke serije POC-
KET, z gumijastim obročem na 
zapestje kar potapljaču omogoča 
proste roke. 
Podvodna svetilka POCKET 40 
je lično shranjena v zaščitni torbi. 
Priporočena maloprodajna cena 
z davkom za ta model znaša 
239,00 €. Članom Slovenske 
potapljaške zveze dobavitelj na to 
ceno prizna še dodaten 10% po-
pust. Distributer potapljaških sve-
tilk Fa&Mi za Slovenijo, Euromark 
d.o.o.Koper, zagotavlja redno 
servisiranje, 1 letno garancijo ter 
popolno tehnično podporo. 

Fa&Mi – POCKET 40
Razvoj novih svetilnih tehnologij nezadržno prodira 
tudi med proizvajalce potapljaških luči.
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P S S  -  I Z O B R A Ž E V A N J E

Kljub temu, da je šola PSS 
mednarodno uveljavljena in da 
je v Sloveniji prisotna že pet let, 
je bilo potrebno vložiti precej 
truda, da smo se postavili ob bok 
drugim potapljaškim šolam.
PSS v Sloveniji na leto izšola 
največ tečajnikov, predvsem 
zahvaljujoč temu, ker pokriva 
vsa področja potapl janja, 
od potapljanja na vdih do 
tehničnega potapljanja. 
Največ je bilo narejenega na 
področju potapljaškega gradiva 
in didaktičnih pripomočkov. 
Že pred leti smo za potrebe 
začetnega potap l jaškega 
tečaja OWD ponudili knjigo 
v slovenskem jeziku, ki ima 
190 barvnih strani in je prva 
knjiga za začetnika, ki že ponuja 
osnove navigacije ter uporabo 
potapljaškega računalnika. V 
letu 2006 smo knjigi dodali 
že DVD v slovenskem jeziku, 
ki je narejen po posameznih 
poglavjih knjige, vsebuje pa tudi 
prikaz in demonstracijo vseh 
potapljaških vaj, katere mora 
tečajnik osvojiti, preden postane 
potapljač.
Po evalvaciji tečajev in anketah 
tečajnikov, slušatelji prej osvojijo 
zahtevano znanje, saj je npr. 
dosti bolj razumljiva hipoksija 
oz. prikaz s filmom, kaj se v 
človeškem telesu dogaja in 
zakaj pride do sprememb.
Takšen material pripomore k 
dvigu kvalitete potapljaških 
tečajev, zato se DVD-ja in 
knjige PSS »Open water diver« 
poslužuje vse več inštruktorjev 
potap l jan ja  ne  g lede na 
potapljaško šolo.

Pod znakom PSS oz. motom 
DIV ING EVOLUTION so 
zanesenjaki s petindvajset 
let profesionalnih izkušenj 
sodeloval i  pr i  študi jah na 
univerzah, tehničnem svetovanju 
proizvajalcem potapljaške 
o p r e m e ,  u s p o s a b l j a n j i h 
inštruktorjev, pri vodenju verig 
potapljaških centrov, svetovanju 
turističnih operaterjev, kakor 
tudi  pr i  izdaj i  d idakt ičnih 
priročnikov za vse nivoje, 
od programa »snorkeling« 
za otroke do raziskav novih 
dekompresijskih algoritmov 
za tehnične potapljače. Na 
teh osnovah PSS predstavlja 
vodilno didaktično organizacijo 
na vsakem področju potapljaške 
dejavnosti. Kakovostni učni 
materiali, napredne tehnologije 
in nenehno izpopolnjevanje 
programov potrjujejo PSS 
Worldwide didaktiko drugačne 
kvalitete. RSTC vključuje vse 
najpomembnejše evropske 
d idak t i ke ,  vk l j učno  PSS 
Worldwide in v sodelovanju 
s  sorodno zvezo  v  ZDA 
tvorita nevtralno institucijo 
World Recreational Scuba 
Training Council (WRSTC), ki 
opravlja nadzor nad vsebino 
minimalnih zahtev, standardov 
in pravil potapljaških tečajev 
kar zagotavl ja ja kval i teto 
izobraževalnih programov in 
predstavlja osnovo za sprejem v 
lokalne, regionalne in nacionalne 
zakone.

PSS v Sloveniji
PSS je potapljaška šola, ki je v 
Sloveniji že zelo uveljavljena. 

Naslednji korak k dvigu kvalitete tečajev PSS 
smo naredili v letu 2008 s prevodom knjige 
za nadaljevalni tečaj AOWD, pred kratkim 
pa smo izdali tudi dva DVD-ja v slovenskem 
jeziku. Knjiga z dvanajstimi poglavji na 144 
barvnih straneh ponuja vse, kar napredni 
potapljač potrebuje. Kot smo že omenili 
sta nadaljevalnimi tečaju namenjena dva 
DVD. Na prvem je predstavljeno planiranje 
potopov, globinski potop in navigacija, 
drugi DVD pa vključuje poleg osnovnih 
znanj tudi specializacije: potapljanje z 
Nitroxom, nočno potapljanje, potapljanje na 
razbitinah, potapljanje v toku, potapljanje v 
slabi vidljivosti, iskanje in dvig bremen ter 
podvodno ekologijo.
Paleta potapljaškega gradiva v slovenščini 
s tem še ni zaključena, saj je na razpolago 
potapljaško gradivo tudi za »potapljač 
reševalec« (rescue diver), v zaključni fazi pa 
je prenova vseh gradiv, ki so že na razpolago 
v slovenščini za tehnično potapljanje. 
Tehnično potapljanje se je v zadnjih letih 
precej spremenilo, veliko je bilo narejenega 
na področju raziskav, kjer je PSS Adria 
aktivno sodelovala, zato želimo ob sledenju 
kvalitete ponuditi gradivo za tehnično 
potapljanje z vsemi novostmi. 
Ne smemo pa pozabiti na gradivo, ki je 
namenjeno apneistom, saj smo spomladi 
leta 2008 pridobili tudi gradivo v slovenščini 
SKIN DIVER.
Veliko poudarka v PSS podajamo tudi 
izobraževanju med potapljaškimi inštruktorji, 
ki jih je v Sloveniji trideset, devetnajst aktivnih. 
Vsak inštruktor z veseljem pristopi pred 
tečajnika, ko mu preda potapljaško gradivo, 
kjer ob knjigi v Slovenskem jeziku dobijo 
tudi knjižico za beleženje potopov, našitek, 
tablice, nalepko, potapljaško vrečo, pisalo, 
blok za pisanje, po uspešno upravljanem 
tečaju pa še diplomo in mednarodno 
veljavno potapljaško izkaznico.
Inštruktorji predavanja za začetni ali 
nadaljevalni tečaj izvajajo na dva načina: 
po pripravljeni prezentaciji v Power pointu 
ali uporabijo DVD.
Vso gradivo smo pripravili z lastnimi očmi 
in finančni sredstvi, zato upamo, da bo v 
pomoč vsem tečajnikom, potapljačem in 
njihovim inštruktorjem.

Klemen Tasič

PSS – Professional 
scuba schools
Didaktična organizacija PSS - Professional Scuba Schools 
deluje od druge polovice 90. let. Sedež organizacije je v Rimu, 
eno od regionalnih predstavništev, PSS Adria, pa ima sedež 
v Novi Gorici. V to skupino ob Sloveniji spadajo še balkanske 
države in nekatere države vzhodne Evrope.
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Vabilo avtorjem 
k sodelovanju 

z 
Revijo 

Potapljač
Revija Potapljač je edina sloven-
ska potapljaška revija, namenjena 
potapljačem in vsem drugim, ki imajo 
radi podvodni svet. Zanimivo branje v 
reviji prvenstveno zagotavlja širok krog 
avtorjev prispevkov, v veliki meri prav 
tako potapljačev. 
Vabimo vas, da se jim pridružite tudi vi. 
Ob reportažah so še posebej zanimivi 
članki povezani s potapljaško opremo, 
medicino potapljanja, podvodno biolo-
gijo, podvodnimi športi in podobnim ter 
seveda izobraževanju, tistemu na čemer 
temelji naša varnost pod vodo. 
Prosimo vas, da nam besedilo člankov 
pošiljate urejene v Wordovih datotekah, 
slikovno gradivo pa priložite v jpg ali tif 
formatu ločljivosti (resolucije) vsaj 300 
dpi (npr. fotografije, ki jih povzamete z 
internetnih strani so običajno v veliko nižji 
ločljivosti in niso primerne za tisk).
Vse opombe, morebitna navodila ured-
niku in vaš kontakt (ime priimek, e-mail, 
GSM, društvo ali podatke za avtorske 
pogodbe) obvezno dodajte na koncu 
članka v Wordovo datoteko, da med 
urejanjem revije lažje zagotavljamo sle-
dljivost prispevkov.

Članek pošljite na naslov spz@spz.si, 
kjer smo vam na razpolago tudi za vaša 
vprašanja.

Pri Slovenski potapljaški zvezi želimo, da bi naša spletna stran www.spz.
si bila čim bolj aktualna in v čim večji meri upravičevala vlogo osrednjega 
informacijskega središča. Pri tem jo tudi tehnološko posodabljamo 
in nadgrajujemo. Ena pomembnih aplikacij je PRIJAVA ČLANOV, ki 
članom SPZ omogoča neposreden vpogled in urejanje njihovih osebnih 
podatkov, vezanih na članstvo v SPZ vključno s podaljšanjem članstva.
Preko te spletne aplikacije lahko člani neposredno vnesete morebitne 
spremembe naslova, na katerega vam pošiljamo revijo Potapljač in 
drugo pošto. Opažamo namreč, da zaradi nepoznanega ali preseljenega 
naslovnika določen del naše pošte ni izročen.
Vabimo vas, da preverite vaše osebne podatke in jih po potrebi dopolnite 
ali popravite.

Navodilo:

Na spletni strani 
www.spz.si 
levo zgoraj izberite 
PRIJAVA ČLANOV 

in potem 

Podaljšanje 
članstva v SPZ - 
(Dostop za 
posamezne člane).

V aplikacijo, ki se vam prikaže vpišite vse štiri zahtevane kontrolne podatke 
(pri vnosu datuma rojstva uporabite dva znaka za dan, mesec in leto tj. obliko 
DD.MM.LL) in kliknite »Potrdi«.
Prosimo vas, da pazljivo pregledate vaše podatke, ki se vam prikažejo na 
ekranu (v kolikor se to ne zgodi nam zahtevane 4 kontrolne podatke sporočite 
na naslov info@spz.si da jih vnesemo v evidence). Spremembe shranite s 
klikom na okence »Shrani spremembe«, aplikacijo pa zapustite s klikom na 
okence »ODJAVI«. 
Aplikacija omogoča tudi vpogled v status članstva v SPZ. V kolikor vam je poteklo, 
ga lahko podaljšate s klikom na »Podaljšaj članstvo«. Članstvo v SPZ se bo 
obnovilo z dnevom plačila članarine.

Za uporabniško pomoč ali vprašanja nam pišite na info@spz. V e-pismu navedite 
čim več podrobnosti, da bomo lažje odgovorili ali zadevo uredili.

Dr. Mitja Slavinec

S P Z

�

Evidenca članstva 
SPZ na internetu
Člani lahko neposredno urejate svoje podatke
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Članstvo v Slovenski potapljaški zvezi je že nekaj 
časa zastavljeno tako, da člani SPZ dobijo več, kot 
je vrednost plačane članarine. Razliko Zveza po-
kriva iz drugih virov, predvsem sponzorjev in lastne 
dejavnosti.
Članstvo želimo približali čim širšemu krogu, zato je 
ob osnovnem članstvu predvidenih tudi nekaj prila-
gojenih oblik članstva.

Osnovno članstvo
Iz naslova osnovnega članstva članom SPZ pripa-

da: 
- članska izkaznica in kupončki, s katerimi člani 

uveljavljajo tam navedene popuste
- nezgodno zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, 
- naročnino na revijo POTAPLJAČ, ki jo prejema po 

pošti na domači naslov, 
- ekskluzivni stenski koledar SPZ, ki ga prejmejo po 

pošti na domači naslov, 
- popuste na tečajih in ostalih prireditvah pod okriljem 

SPZ, 
- popuste v trgovinah z nalepko SPONZOR SPZ (sez-

nam sponzorjev je objavljen v reviji Potapljač),
- pravico do pridobitve športne licence,
- pravico do pridobitve inštruktorske licence,
Članarina znaša 29 €.

Znižana članarina za začetnike:
Znižana članarina za začetnike, ali tki. B članstvo je 
namenjeno vsem potapljačem začetnikom. Gre za 
promocijsko članstvo z bistveno znižano članarino 
in le delno okrnjenimi pravicami in bonitetami članov 
(ne zajema zavarovanja in koledarja). Članarina za B 
članstvo je 15 €. 

Družinski član
To obliko članstva lahko uveljavljajo člani, ki bivajo 
na istem naslovu, pa ne želijo prejemati vsak svojega 
izvoda revije Potapljač, vsi ostali pogoji pa so enaki 
kot pri Osnovnem članstvu. Članarina za družinskega 
člana je 19 €.

Otroško članstvo
Otroško članstvo je namenjeno mladostnikom do 14 
leta starosti, ki so opravili npr. potapljaške tečaje po 
programih otroški potapljač. Članarina za otroško 
članstvo je 15 €.

Več o članstvu v SPZ na spletni strani www.spz.si ali 
na naslovu spz@spz.si.

S lovenska potapljaška zveza na redni letni skupščini 
med drugim tudi podeli plakete in nagrade. Pravilnik 
po katerem se plakete podeljujejo je objavljen na 

spletni strani www.spz.si (O SPZ/Pravilniki in obrazci), kri-
teriji pa so tradicionalno zelo visoki, saj le na ta način lahko 
zagotovimo ugled in pomen plaket ter njihovih prejemnikov. 
Za primer naj navedemo, da smo do sedaj podelili le 3 
zlate plakete: dr. Dušanu Kuščerju in Marjanu Rihterju za 
življenjsko delo, ter društvu DRM Ljubljana ob 50 obletnici 
delovanja).
Plakete bodo prišle v prave roke še toliko bolj, če jih boste 
predlagali iz okolij, kjer predlagani delujejo. Vabimo vas, 
da do 15. februarja 2009 na naslov spz@spz.si pošljete 
predloge z ustreznimi utemeljitvami.

Kaj dobijo 
ČLANI SPZ?

Plakete 
SPZ

Koledar 2009

Dodatne izvode koledarjev lahko naročite 
po ceni 5 € na naslov spz@spz.si

S HITRIM 
PLAČILOM 
ČLANARINE LAHKO 
PRIHRANITE
Članarina SPZ že tretje leto ostaja nespremenjena, 
čeprav bo v prihodnje teba upoštevati vsaj inflacijo. 
Pomembna novost, s katero SPZ podpira delovanje 
društev in ki prav tako vpliva na višino članarine pa je, 
da Slovenska potapljaška zveza del članarine nakaže 
nazaj na matična društva. 
Glede na to vse člane vabimo, da članarino SPZ 
poravnajo najkasneje do 1. marca in tako prihranijo 
približno 10 %.
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IZKORISTITE POSEBNI 
NOVOLETNI POPUST 

- 25% 
ZA ČLANE 
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Prvi trije uvrščeni v skupnem 
seštevku DP v podvodni 
fotografiji.

1. Irena Čok (DRM Ljubljana)
2. Oskar Marko Musić (Ljubljana)
3. Hinko Šolinc (DRM Ljubljana)

Državni  p r vak i  2008

Prvi trije uvrščeni v skupnem 
seštevku DP v podvodnem 
lovu.

1. Moreno Matijašič (RPD Piran)
2. Dušan Krajnik (RPD Piran) 
3. Robert Ukmar (PD Ankaran)

Prve tri uvrščene ekipe v skup-
nem seštevku DP v podvodnem 
lovu.

1. RPD Piran
2. PD Ankaran
3. Pozejdon Krško

Prvi trije uvrščeni v skupnem 
seštevku DP v prostem 
potapljanju.

1. Jure Daić (H2O Team)
2. Aleš Seliškar (DPD Bled) 
3. Mitja Štampfer (H2O Team)

DP v hitrostnem potapljanju in 
plavanju s plavutmi - HPPP
Kategorija A - člani:       Luka Šafič 
           (4 prva mesta)

Kategorija B - mladinci:  Marko Kampuš  
          (3 prva mesta)

Mladinke:  Ele Habjanič (2 prvi mesti)

Kategorija C -               Timi Letonja
mlajši mladinci:           (4 prva mesta)      

Dobitnikom medalj 
čestitamo za uspešne 

nastope, vsem 
nastopajočim pa želimo 
čim boljše rezultate tudi 

v prihodnje.
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apneji. V tem neznosnem boju 
z živci je triumfiral Srb Branko 
Petrović, ki je bil še do nedav-
nega znan po tem, da svoje na-
stope zelo rad zaključuje z izgubo 
zavesti, tokrat pa je dokazal, da 
je dozorel in s sedmimi minuta-
mi in štirimi sekundami postavil 
spoštovanja vreden rezultat tudi 
v svetovnem merilu. V Zagrebu 
pa je dobesedno pometel s 
konkurenco. Domačin Tomislav 
Sviličić je na drugem mestu 
zaostal za več kot tričetrt minu-
te, tretji pa je bil Slovenec Miha 
Pribošič s šestimi minutami in 
dvema sekundama. Na četrto 
mesto se je zavihtel Jure Daić 
(5:50), Mitja Šampfer je osvojil 
sedmo mesto (5:16), Nejc Likar 

morda presenetljivo se je tokrat 
več tekmovalcev v bazen odpra-
vilo bosonogih.

Statika
Toda še prej nas je čakala gotovo 
daleč najbolj osovražena disci-
plina statika. “Kot bi tekmovali 
v tem, kdo dlje časa ne bo šel 
srat!”, se je slikovito izrazil član 
PD Maribor Mitja Štampfer, ko 
smo ga po nastopu pobarali za 
komentar svojega zadrževanja... 
sape. Kot da psihični napori ob 
statiki ne bi bili dovolj, smo si 
bili letos primorani bazen deliti 
z razposajenimi vaterpolisti, ki 
s svojimi bojnimi kriki gotovo 
niso pripomogli k prepotrebni 
sproščenosti tekmovalcev v 

Poleg nas so se tekme tra-
dicionalno udeležili tudi 
mariborski apneisti Jure 

Daić, Antonio Koderman (oba 
H2O team), Mitja Štampfer in 
edina ženska v slovenski odpravi 
Manja Perko (oba PD Maribor).
Zagrebška tekma pomeni 
začetek sezone. Tekmovalci 
so po napornem poletju šele v 
začetni fazi priprav, kar ni ravno 
lep obet za vrhunske rezultate, 
a se jih po pravilu vedno najde 
nekaj, ki tudi v tem letnem času 
odplavajo odlično.
Tekmovalo se je v dveh klasičnih 
bazenskih disciplinah statiki in 
dinamiki. Pri dinamiki smo se 
tekmovalci lahko odločali med 
plavanjem s plavutmi ali brez in 

Konec novembra se je v Zagrebu pod okriljem AIDE zgodil četrti Submania Apnea 
Cup. Tudi letos se je na poti proti bazenu Utrine v hrvaški metropoli uspelo izgubiti 
“ljubljanski” ekipi, ki smo jo sestavljali novinec Ribničan Samo Jeranko, Primorec 
Nejc Likar in Vrhničan Miha Pribošič, vsi člani DPR Tjulnji. 

Zagreb
na vdih
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tretjem mestu Slovenec Miha 
Pribošič oba s preplavanimi 124 
metri. Na peto mesto med 14. 
tekmovalci se je z 98 metri uvrstil 
Antonio Koderman, Nejc Likar 
pa je s preplavanimi 53 metri 
in 11. mestom samo potrdil, da 
tokrat ni bil njegov dan.
Pri ženskah je v tej disciplini slavi-
la Hrvatica Lidija Lijić z odličnimi 
128 metri in novim hrvaškim 
rekordom, druga je bila Italijanka 
Francesca Scolari s prav tako 
novim državnim rekordom 92 
metrov, tretja pa Srbkinja Tijana 
Žunić (84 metrov). Slovenka 
Manja Perko se je s 66 metri 
uvrstila na solidno 6. mesto med 
9. tekmovalkami.
Po tradicionalno obilni večerji 
in zaključni zabavi ter podelitvi 
priznanj smo morali priznati, da 
je kljub nekaterim razumljivim 
pomanjkljivostim tudi tokratno 
tekmo zaznamovala dobra orga-
nizacija in solidni rezultati, pri ka-
terih so imeli precej prstov vmes 
tudi slovenski tekmovalci.

Miha Pribošič

aboniran Mitja Štampfer. Tudi 
tokrat se ni izneveril tradiciji 
in s solidnimi 163 metri za tri-
najst metrov prehitel Srba Mark 
Arsenijevića, na tretje mesto pa 
se je zavihtel Slovak Erik Toček. 
Oder za zmagovalce se je zaradi 
spodletelega protokola po obratu 
na 150 metrih izmaknil Juretu 
Daiću, v tej disciplini pa je svoj 
potencial razodel tudi Samo 
Jeranko, saj se je v svojem 
premiernem nastopu s 128 metri 
zavihtel na peto mesto med pet-
najstimi tekmovalci.
Pri ženskah je spet blestela kdo 
drug kot Karla Fabrio ter z novih 
hrvaškim rekordom 179 metrov 
postavila tudi najboljši rezultat 
v dinamiki s plavutjo v absolutni 
konkurenci.

Brez plavuti
Zadnja disciplina dinamika brez 
plavuti je prav tako postregla s 
solidnimi rezultati, zmagovalec 
pa je po pričakovanjih z novim 
hrvaškim rekordom 149 metrov 
postal Goran Čolak. Sledila 
sta mu Hrvat Mario Brčić in na 

je ob 14. mestu (4:25) razočarano 
zmajeval z glavo. Debitant Samo 
Jeranko je z 20. mestom med 
29 tekmovalcu (3:52) uspešno 
prebil led, Antonijo Koderman 
pa je bil zaradi nepravilnega pro-
tokola diskvalificiran. Razočaral je 
nesporni favorit, hrvaški rekorder 
Goran Čolak, ki je nastop po 
dobri minuti in pol prekinil.
Kar se tiče ženskega dela, mi 
pride na misel znana krilatica “na 
zahodu nič novega”, saj je prvo 
mesto osvojila hrvaška sirena in 
ena najboljših svetovnih prostih 
potapljačic Karla Fabrio s petimi 
minutami in dvema sekundama. 
Na drugem in tretjem mestu sta 
se zvrstili Srbkinja Ivana Orlović 
Kranjc ter Hrvatica Magda Milas, 
Slovenka Manja Perko pa je svoj 
krstni nastop z dvema minutama 
in 33 sekundami končala na 13. 
mestu med 15. tekmovalkami.

S plavutmi
Po krajšem predahu je sledil 
popoldanski spored v dinamiki. 
Najprej s plavutjo, kjer je že od 
prve tekme v Zagrebu na zmage 
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trideset metrov. Na globini treh 
metrov je jama ozka, globlje pa se 
razširi. Obliko bi lahko primerjali z 
narobe obrnjenim lijakom.
Prva sta se v jamo spustila naš 
inštruktor Goran s soprogo Kse-
nijo in sta doživela prvovrstno 
presenečenje. Jama je bila polna 
gofov, katerih predstavo ne bomo 
nikoli pozabili. Bilo jih je na stoti-
ne in graciozno so v strnjeni jati 
krožili v sredini jame, ki je zaradi 
svetlobe naših svetilk postala kot 
osvetljen oder na katerem so ple-
sali svoj ples. Ko sem se obrnil, 
da pogledam kje je potapljaški 
kolega, sem zagledal prizor, ki 
se mi je za vedno vtisnil v spomin 
– Božo med gofi. In tudi vsem 
ostalim kolegom bo veličasten 
prizor jate gofov ostal v trajnem 
spominu.
Ker sta nas Edi in Jasna ves čas 
bivanja razvajala z kulinaričnimi 
mojstrovinami, smo se jima 
oddolžili tako, da smo v njunem 

razložiš zakaj nas vleče na morje, 
zakaj prevozimo na stotine ki-
lometrov do mesta kjer bomo 
opravili potop.
V oktobru smo se člani PD Mur-
ska Sobota na povabilo našega 
člana Edija in njegove soproge 
Jasne odpravili na otok Brač. 
Namestili smo se v majhnem mir-
nem mestecu Milni, kjer spoznaš 
vrednote življenja in kjer čas 
teče počasneje kot v ponorelem 
vsakdanu.
V sodelovanju s potapljaškim cen-
trom DRAULIK smo obiskali nekaj 
lepih lokacij v okolici Milne in 
Supetarja, toda vsem nam bo prav 
gotovo vedno ostala v spominu 
lokacija Lučice. Potop v jamo se 
prične na globini okoli treh metrov, 
širina odprtine je okoli tri metre 
največja globina jame pa petin-

N ekomu, ki ga morske 
globine še niso očarale 
in ki ga še razvajal svet 

tišine podvodnega sveta težko 

Je kaj lepšega kot preživeti lep vikend v dobri družbi kole-
gov potapljačev, še posebej če imaš srečo z vremenom. 

Bundačov
Makarac
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ponovno vrnemo v ta idiličen kraj 
in odkrijemo nova presenečenja, 
ki jih skrivajo morske globine in 
Edijev žar.

Jože Škrilec

domu, polni vtisov iz čudovitih 
potopov in prekrasnih večerov v 
dobri družbi prijateljev.
Vsi smo se strinjali, da je kaj 
takega treba ponoviti, zato že vsi 
nestrpno čakamo povabilo, da se 

zalivu opravili čistilno akcijo in iz 
morja izvlekli kar nekaj smeti, ki 
so po ˝nesreči˝ padle v morje. 
Hitro in neizbežno se je bližal dan 
ko smo morali potapljaško opre-
mo pospraviti in se odpraviti proti 

R E P O R T A Ž A  -  B U N D A Č O V  M A K A R A C
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Kategorije v podvodni fotografiji

tehniko in fotografira ribe v jati, 
lahko se odda portret ribe ali pa 
le kakšno podrobnost na ribi, kot 
je plavutka ali oko. Najlažji motiv 
so bentonske ribe, kot so babice, 
glavači, pa tudi sprehajalčki in 
škarpene, ki pa so navadno zliti 
z okolje in nekontrastno podlago. 
Težje je slikati pelagične ribe, saj 
so hitre in jih pogosto težko uja-
memo v primerno kompozicijo. 
Srebrne ribe, kot so fratri, šargi, 
pici, kavali pa predstavljajo zaradi 
svoje barve poseben izziv, saj od-
bijejo direktno svetlobo bliskavic 
in nam pustijo prežgano fotogra-
fijo. Ključnega pomena bo izbor 
motiva in fotografske tehnike.

polovico slike. Ambientalna fo-
tografija je lahko posneta tako v 
globoki kot plitki vodi.

Kategorija »makro« 
v tej kategoriji je potrebno oddati 
čim lepšo in tehnično korek-
tno sliko drobnih živih bitij ali 
podrobnosti podvodne flore in 
favne. V skladu s to kategorijo 
lahko slikamo raka samotarja, 
del morske zvezde ali pa kakšen 
detajl spužve ali žveplenjače. V 
kategoriji makro je prepoveda-
no oddajati fotografije rib. V tej 
kategoriji so najpogostejši motiv 
goli polži na spužvah ali morskih 
drevescih. Vendar pozor! Pre-
stavljanje morskih organizmov je 
prepovedano in žirija lahko zaradi 
suma prestavljanja posnetek 
kaznuje ali celo diskvalificira. 
V kategoriji “makro” velja, da 
daljša stranica fotografije ne sme 
presegati deset centimetrov v 
naravi, zato morajo biti kompak-
tni aparati pri izboru motiva še 
posebej pazljivi.

Kategorija »riba«  
v tej kategoriji je potrebno oddati 
čim lepšo in tehnično korektno 
sliko, kjer je glavni objekt riba. 
Lahko se uporablja širokokotno 

Tekmovanja v podvodni 
fotografiji so organizira-

na na različen načine, 
tako glede časa, kraja 
in tudi načina, kako so 
fotografije posnete. V 

nadaljevanju na kratko 
predstavljamo tri tipične 

kategorije podvodnih 
fotografij. 

Kategorija »ambient« 
v tej kategoriji je potrebno oddati 
čim lepšo in tehnično korektno 
sliko podvodnega ambienta. 
Podvodni ambient lahko krasi 
tudi potapljač, ki je v ospredju, ali 
pa v ozadju in le dopolnjuje sliko 
primarnega motiva. Motiv slike 
je lahko tudi potapljač na vdih 
ali pa plavalec, ki z zanimanjem 
skozi masko opazuje podvodni 
svet. Pogoste so tudi “pol - pol” 
kompozicije pri katerih je del foto-
grafije pod vodo, del pa prikazuje 
nadvoden motiv. Pozorni mora-
mo biti samo na to, da podvodni 
del posnetka prikazuje najmanj Fo
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enote, slovenske vojske, luški 
potapljači iz podvodne reševalne 
službe Slovenije in koprski poklic-
ni gasilci. Potopa so se udeležili 
še potapljači tržaške pomorske 
policije in karabinjerjev. Pova-
bljeni so bili tudi hrvaški kolegi, 
ki pa zaradi drugih obveznosti 
niso prišli.
Dogodek se je pričel ob deseti 
uri z zborom pred piranskim 
potapljaškim centrom na Piran- 

36 potapljačev. Potapljačem 
pomorske policije so se pridružili 
potapljači iz policijske specialne Kljub slabemu vremenu se 

je vabilu odzvalo približno 
60 udeležencev, od tega 

Koprska policijska uprava in Postaja pomorske policije 
Koper je v soboto 29. novembra organizirala zanimiv 
potapljaški potop. Potapljači poklicnih enot iz Slovenije 
in Italije, ki običajno v službenem času pod morsko gla-
dino počnejo vse kaj drugega, je tokrat v morju iskalo 
skriti zaklad.

Policisti
pod vodo
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ski punti. Sledil je uvodni nago-
vor, v katerem je bil predstavljen 
potek celotnega dogajanja. Za-
tem so si potapljači ogledali 
piranski pomorski muzej in si 
nato privoščili okusen obrok. 
Malici je sledila priprava na po-
top in seznanitev z osnovnimi 
napotki potopa. Sam potop je 
trajal nekoliko manj kot uro. Kljub 
slabemu in hladnemu vremenu 
so potapljači motivirano iskali 
skriti zaklad, plastenke v katerih 
so bile številne nagrade. Po po-
topu je sledila kratka predstavitev 
opreme in izmenjava strokovnega 
znanja med udeleženci. 
Pobuda koprske pomorske poli-
cije je požela veliko navdušenja 
med udeleženci, zato so se do-
govorili, da bodo takšna srečanja 
postala tradicionalna. Dogodek 
se je zaključil v duhu prijetnega 
druženja.

Matjaž Čeh

Prihaja božično – 
novoletni čas,

čas prijaznosti, 
zahval, 

upanja in želja.

Naj bo novo leto 
2009 

uspešno,
srečno 

in zdravo!

SKUPINA NORIK SUB
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o potopih, ki so nas čakali tisti 
vikend. Vsi načrti so bili odvisni 
od napovedanega vetra. Za 
soboto smo si zastavili tri in za 
nedeljo en potop. Čeprav nas je 
zjutraj dočakalo mirno morje, se 
je s prebujanjem dneva počasi 
prebujal tudi veter in valovi. Zara-
di tega smo za prvi potop izbrali 
»haus reef« in vstop v vodo z oba-
le. V vodi nas je dočakala še kar 
solidna vidljivost in peščena tla, 
ki brez sonca niso ponujala ravno 
živahnih barv. Pa tudi živalski svet 
ni bil pisan. Globina potopa ni 
presegala dvajsetih metrov. Med 
potopom smo imeli priložnost 
»obiskati« tri potopljene čolne, ki 
so osamljeno ležali v pesku, vsak 
na svojem koncu zaliva.
Ob dekompresijskem postanku, 
nam je inštruktor iz potapljaškega 
centra priredil malo predstavo z 
ogromno jato knezov, ki so nas 
radovedno spremljali in se nam 
z vsem pogumom nastavljali na-

zaključuje z naravnim »lukobra-
nom« proti Velebitskem kanalu. 
Za prikaz zgodovine, so na tem 
lukobranu obnovili »tunarico«, 
opazovalnico za tune. Ta se je 
včasih uporabljala pri spremljanju 
jat tun, ki so nekoč bile zelo po-
gosto v tem delu Jadrana. Temu v 
prid pričajo tudi »tunarice« posta-
vljene v Bakarskem zalivu.
Ob prihodu v potapljaški center 
Neptun, kjer smo bili dogovorje-
ni za bivanje in potope, nas je 
dočakalo popolnoma drugačno 
vzdušje kot ob prihodu v mesto. 
Lokal je bil poln potapljačev, ki 
so šli na potop ali se vračali iz 
njih. Ko smo se zvečer zbrali 
in si razdelili ležišča, smo se 
ob klepetu poskušali dogovoriti 

Š ilo je mestece na vzhodni 
obali otoka Krka, ki se 
nahaja točno nasproti 

Crikvenice in gleda na mogočni 
Velebit. Proti Šilu smo se napotili 
v petek popoldan. Že sama mi-
sel, da je pred nami še en vikend 
pod vodo je v nas zbujala vznemi-
rjenje in veselje. Vremenska na-
poved za vikend ni bila najboljša, 
predvsem zaradi napovedane 
burje, ki se še kako močno zna 
spustiti do morja s pobočij Vele-
bita. Že prihod v mesto nam je 
nakazal konec turistične sezone. 
Zaprte počitniške hišice, prazni 
vrtovi... 
Samo mestece je dokaj slikovi-
to. Razteza po celem zalivu, ki 
je globoko zarezan v otok in se 

Za mojo letošnjo potapljaško sezono je bil otok Krk 
»usoden«. Po majskem Eurodiverskem vikendu v Krku, 
se je ekipa odločila za še eno ponovitev vikenda v sep-
tembru, le da je tokratna destinacija bil Šilo. 

Osvajanje »haus reefa« 
v štirih korakih
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Že ponoči nas je zavijanje burje 
po strehi pripravljalo na tisto, kar 
nas je zjutraj čakalo. Sončen 
dan, a še močnejši veter. Sama 
sem se sprehodila do strani, ki 
gleda proti kopnemu in lahko 
sem občudovala belo peno na 
valovih, po katerih se je v močnih 
sunkih kotalila burja. Po dolgem 
premišljevanju in obotavljanju, 
četrtič »haus reef« v tem mrazu 

ali ne, smo se v skoraj 100% 
postavi odpravili v vodo. In za to 
smo bili nagrajeni z enim zares 
krasnim, pomirjajočim poto-
pom. Po dobrih 68ih minutah 
potopa, smo vsi prišli iz vode z 
nasmehom. To je bil eden tistih 
potopov, ko ne vidiš nič novega 
ali presenetljivega, vseeno pa ti 
pokaže bistvo potapljanja same-
ga – doživetje miru in spokoja 
pod vodo z svojimi istomišljeniki. 
Tako zadovoljni smo se spakirali 
in podali na pot proti domu. Ob 
poti smo se ustavili na kosilu in še 
zadnje skupne trenutke tistega 
vikenda izkoristili za »opravljanje« 
vikenda in besedami: »To bo po-
trebno kmalu ponoviti!«

Veronika Ivančević

podal na nam neznano pot.
Pred zvečer načrtovanim poto-
pom, je v prostorih centra imel 
krajše predavanje kolega Miha, 
ki je bil tudi (uspešen) organiza-
tor tega vikenda. Predstavil nam 
je nekatere novosti s področja 
potapljanja, s katerimi se je 
seznanil na seminarju DAN-a v 
Avstriji. Po zanimivi predstavitvi 
in krajši razpravi, smo se neka-

teri ponovno podali v veter, v 
še mokre obleke in v morje, na 
pričakovani potop. Cilj je seveda 
bil znan: »hišni greben«. To je 
bil moj prvi nočni potop in zato 
je zame bilo doživetje že samo 
opazovanje teme oz. opazovanje 
zgolj tistega, kar so osvetlile naše 
luči. Med potopom nas je Miha 
zaustavil na platoju in nam po-
kazal naj ugasnemo lučke. V ne 
popolni temi, smo ob premikanju 
rok bili deležni veličastnega 
svetlikanja planktona. Čeprav 
nas tudi tokrat živalski svet ni 
preveč radodarno »počastil« s 
svojo prisotnostjo, nas je s svojo 
mirnostjo presenetila živo rdeča 
mala bodika, ki je, pri vseh lučeh 
usmerjenjih vanjo, neustrašno 
ostala ležati na pesku. 

ravnost pred maske. Cela jata se 
je zbrala ob njegovi roki v kateri 
je držal razpolovljenega ježka. 
In čeprav je bilo zanimivo videti 
vse tiste »požrešnice«, se mi je 
obenem tisti ježek prav smilil. 
Ob izstopu iz vode in pospra-
vljanju opreme, nas je lepo »do 
kosti« prepihala burja, ki nam ni 
prihranila drhtenja ob niti enem 
preoblačenju tisti vikend.
Ker veter ni ponehal in z njim 
tudi valovi ne, smo se po pre-
misleku ponovno odločili za 
potop v »haus reef«. Nekateri 
so se odločili, ostati na suhem, 
čeprav temu ni bilo tako, saj se 
je vetru pridružil še dež. Izvedli 
smo praktično identičen potop 
vendar svet pod vodo vseeno ni 
bili isti. Kot da bi prišle iz svojih 
skrivališč, smo tokrat bilo videli 
zelo veliko rdečih zvezd in sma-
ragdnih zvezdašev. Ob pogledu 
v eno skalnato luknjo, samo našli 
nekaj škarpočev, ki so z svojimi 
velikimi očmi neustrašno strmeli 
v nas. Med plavanjem mi je padlo 
v oko nekaj zelo rumenega. To 
je bil rumeni slamnik, ki se je, 
osamljen s svojim »klobučkom«, 

Po izhodu, pospravljanju opreme in kratkem klepetu, 
smo se utrujeni in zadovoljni odpravili spat.

O S V A J A N J E  H O U S  R E E F A -  R E P O R T A Ž A 
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PRELIMINARNI PROGRAM 
Sobota, 14. februar 2009, Terme Zreče
08:30 – 09:45 Prijave in registracija 
10:00 – 10:20 Otvoritev in pozdrav
1. sklop: Apnea
10:20 – 10:40 No Limit: A Way to Redefine Our self, Patrick Musimu, BEL 
10:40 – 11:00 Update of Breath Hold Diving Physiology, Zeljko Dujic, MD, PhD, CRO 
11:00 – 11:30 “Underwater on a Single Breath”, Umberto Pelizzari, ITA     
2. sklop: SCUBA
11:45 – 12:00 50th Anniversary of C.M.A.S. Karl Heinz Kerll, GER 
12:00 – 12:15 Elhawi Star, Sigrid & Lina – The Choice of SCI Divers, Peter Lombar, SLO 
12:15 – 12:35 Underwater Film and Video in Adriatic Region
12:35 – 13:00 Adriatic Hydro Archaeology, Smiljan Gluscevic, PhD, CRO
13:00 – 13:30 Diver’s Training & Medico-Technical Problems during Lifting Dives of Sunken
                       LPG Tanker Brigitta Montanari, Stracimir Gosovic, MD, PhD, CRO
13:30 – 14:30 Kosilo
3. sklop: Tehnično potapljanje
14:30 – 15:00 Recent Decompression Trials at NEDU: Effects of Exercise, Temperature and 
         Deep Stops on Decompression Outcomes - Wayne A. Gerth, PhD, Navy Experimental Diving Unit, USA
15:00 – 15:20 Osma tema, Pascal Bernabe, FRA 
15:20 – 16:00 Dive Computers 
15:50 – 16:10 Estimated Decompression Stress in 100 Cases of DCS, Petar Denoble, MD, D.Sc., USA
16:10 – 16:25 Automatic Control Algorithms of Poseidon Discovery MK VI Rebreather, Kurt Sjöblom, SWE
16:25 – 17:00 The Influence of Trimix on Diver’s Cardiovascular System, Marko Ljubkovic, MD, D.Sc., CRO

Spremljevalni dogodki:
Petek, 13. februar 2009, delavnica odprta za strokovno javnost
18:00 – 18:05 Uvod: Variability of Decompression Outcomes, Petar Denoble, MD, D.Sc., USA    
18:05 – 18:20 The Contribution Of Pre-Dive Activity To Post Dive Bubbles, Igor B. Mekjavic, PhD, SLO
18:20 – 18:35 Physiological and Pharmacological Factors Affecting Decompression Outcomes, 
                       Zeljko Dujic, MD, PhD, CRO
18:35 – 19:35 Risk Management Features in Decompression Algorithms Used in Dive Computers
19:35 – 19:55 Some Epidemiological Data about DCS in Croatian Adriatic, Nadan M. Petri, MD, PhD, CRO
19:55 – 20:10 Diskusija
 

- 1. slovenski festival podvodnega filma “Beograd po Beogradu” 
   Se bo dogajal med 12. in 14. februarjem. Projekcije bodo vsak dan med 19:00 in 21:00 uro.  

- »Priručnik za komercjalna i mornarička dubinska ronjenja« Stracimir Gosovic, MD, PhD, Gojko Gosovic, MD, D.Sc.
    Premierna predstavitev v Sloveniji z možnostjo avtorjevega podpisa bo v soboto med 10:00 in 17:00 uro.  

- 2. regionalni kolegij predsednikov potapljaških zvez in direktorjev DAN Europe
   Sobota, ob 19:00. 
- Scubapro, Uwatec, Suunto, Mares, Poseidon •  V času simpozija bo razstavljena najmodernejša potapljaška oprema. 
- Valerio Grassi in Seatec 
   Legendarni oblikovalec podvodnih pušk in ustanovitelj Omerja, bo predstavil novosti med podvodnimi puškami Seateca. 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE  •  www.iahd-adriatic.org, branko.ravnak@siol.net 031 625 729

�. mednarodni simpozij – 

“Potapljanje AST 2009”

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  A S T  2 0 0 9

apnea, SCUBA in tehnično potapljanje, IAHD Adriatic
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Poleti smo v naši stari in 
dobro 

poznani Fiesi opravili 
predstavitvene potope 

za inštruktorje 
NATO School 

Oberammergau. 

Vojaški inštruktorji zaposleni v 
NATO School Oberammergau so iz 
različnih držav sveta (Amerika, Ka-
nada, Anglija, Austrija, Nemčija,..). 
Letošnje leto so za počitnikovanje 
izbrali Slovenijo. Ob pomoči naših 
inštruktorjev, ki so ravno tako zapo-
sleni v NATO šoli, so imeli aktivne 
počitnice. Pripadniki Slovenske 
vojske so jim omogočili plezanje, 
PK Mehurček pa potapljanje. 
Po krajšem spoznavanju jim je 
Darjan predstavil Fieso in nekaj 
osnovnih načel potapljanja, opremo 
in način uporabe, tako da je vse 
skupaj potekalo čim bolj varno. 
Devetnajst udeležencev smo razde-
lili v dve skupini (dopoldansko in 
popoldansko), tako da je prišlo na 
vsakega voditelja po eden do dva 
udeleženca. 
V vodi smo ponovili potapljaške 
znake in se potopili 2m globoko. 
Dva udeleženca sta potop prekinila, 
ostali pa so pod vodo uživali, zato 
smo potop čez dva dni ponovili in 
se takoj dogovorili tudi za naslednje 
leto.
Za konec zahvala vsem za pomoč: 
Darijan, Rok, Simon, Štefan in moja 
malenkost.

Simon Lisjak

Zakaj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica?

• ker imamo dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj,

• ker smo največja zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji,

• ker imamo dostopno široko razvejano mrežo po vsej Sloveniji,

• ker vedno skrbimo za vas in vedno ponujamo dodatne ugodnosti.

Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje in si

zagotovite finančno in zdravstveno varnost v primeru bolezni ali nezgode.

Po dopolnjenem 26. letu starosti si 
mora tudi študent s statusom urediti 
obvezno zdravstveno zavarovanje kot 
občan. Ko si uredi obvezno zavarovanje, 
priporočamo sklenitev dopolnilnega 
zavarovanja pri Vzajemni.

dopolnilno zdravstveno zavarovanjeVzajemnaZdravje

najnižja 

premija
dopolnilnega 

zdravstvenega 

zavarovanja

PE Murska Sobota
Slovenska ulica 48

• Lendava
   Kranjčeva ulica 4

• Gornja Radgona
   Partizanska cesta 20

Ogla-Vzajemna-korporativni-A6-(0912-2008).indd   1 9.12.2008   9:53:16

Bled pod
vodo 
in nad vodo
V letu 2009 organizira 
DPD Bled v sodelovanju s 
Potapljaškim društvom Lo-
kvanj Bled, Ribiško družino 
Bled in Foto klubom Tri-
glavski narodni park iz 
Bleda prvi mednarodni foto 
natečaj: 

BLED POD VODO IN NAD VODO.
Natečaj bo objavljen 9. 1. 2009 na spletni strani www.dpdbled.si. 
Vabljeni k sodelovanju. Borut Novak
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baru. Plaža je dolga približno 
štiri kilometre v eno smer, z obeh 
strani pa je zelo lepo urejena in 
čista. Na gladini Savskega jezera 
je ob sedmih zvečer potapljaški 
računalnik pokazal temperaturo 
kar 25 stopinj Celzija, maksimal-
na globina, ki sva jo dosegla, je 
bila 10 metrov, voda na 10 metrih 
pa je imela 18 stopinj Celzija. 
Dvig na toplo gladino Savskega 
jezera sva naredila ob nosilnem 
stolpu za deskanje na vodi. 33 
minutno plavanje v topli vodi je 
bil pravi užitek po napornem in 
vročem dnevu. 
 
Petek, 1. avgust
Danilo nama pred najinim odho-
dom razgrne karto Beograda 
in nama pokaže najkrajšo pot 
po obvoznici na avtocesto proti 
Nišu. Danilova želja je bila, naj 
do konca najinega dopusta 
ostaneva v Beogradu, vendar je 
najina želja po potovanju prev-
ladala. Avtocesta za Niš je bila 
kot zakleta in je zato nisva našla, 
števec, v Beogradu postavljen na 
ničlo, pa je pokazal že celih 35 

je torej hladen veter, ki prihaja iz 
Romunije s planine Karpati preko 
Banata (Vojvodine). V mrzlih 
zimskih mesecih je veter hladen 
in neprijeten, ki vedno piha po 
več dni, v vročem poletju pa na 
človeka deluje prijetno. Ima pa 
še eno dobro stran - Beograd 
očisti smoga. 
V samem centru mesta, kjer se 
običajno dogajajo razne demon-
stracije, je vse mirno. Od vseh 
opozoril o nevarnosti v Srbiji 
zaradi aretacije Karadžića ni 
nobenih sledi.
 
Potapljanje v Savskem jezeru
Končno prvo potapljanje. Danilo, 
upokojeni inženir strojništva, je bil 
vsa leta zaposlen v Jatu kot glavni 
vzdrževalec na letalskih motorjih. 
Sprva smo se mislili odpraviti na 
potop v Donavo, vendar je pre-
vladal razum. Zaradi varnostnih 
razlogov (izredno slaba vidljivost 
Donave, močan vodni tok in gost 
rečni promet) smo se premislili 
in odšli na mirno Savsko jezero. 
Za vstop v jezero smo izbrali 
peščeno plažo pri Varadero 

Razlog za razvnete strasti Srbov 
je ujetje nekdanjega predsednika 
Republike Srbske in vrhovnega 
poveljnika njenih oboroženih sil 
Radovana Karadžića. 
 
Četrtek, 31. julij
Ob 01.15 zjutraj prispeva na 
slovensko - hrvaški mejni prehod 
Bregana. V Slavonskem Brodu 
za kratek čas obiščeva Boruto-
vega bratranca ob 13.00 uri pa 
naju Beograd pozdravi z visoko 
zračno temperaturo 30 stopinj 
Celzija in prijetnim hladnim ve-
trom, ki mu domačini pravijo 
košhava (koš v arabščini pomeni 
hladen, hava pa zrak). Košhava 

Srbija

Z Borutom se z manjšim cmokom 
v grlu odpraviva v Beograd, glavno 
mesto Republike Srbije. Slovenski 
mediji zadnje dni poročajo o »mir-
nih« protestnih mitingih Srbske ra-
dikalne stranke, zaradi varnostnih 
razlogov pa tujcem odsvetujejo 
potovanje v Srbsko prestolnico. 
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lja, ustvarilo jezero, v katerem so 
izginili žito, konj in nejeverni pop. 
Na površini jezera je ostala samo 
popova kapa, iz katere je kasneje 
nastal otok. Druga legenda govo-

ri, da v Semeteškem jezeru živi 
pošast, ki ponoči odide iz jezera 
in rjove v njegovi bližini, nato pa 
izgine. Za te čudne zgodbice so 
slišali tudi potapljači iz Beograda 
in Kraljeva. Potapljali so se do 
globine desetih metrov, a jezer-
ske pošasti niso našli. V sredinski 
del jezera, odkoder izvira mrzla 
voda, pa se niso upali potopiti. 
Stari meščani zato še danes 
verjamejo, da se je pošast skrila 
ravno na tem delu jezera, ki ga 
potapljači niso raziskali. 

na boljšem trgu za 200 dinarjev 
kupil staro potapljaških masko, 
mene pa je v nakup prepričal 
star ruski potapljaški »slinček« 
s pripeto mini jeklenko za 700 
dinarjev. 
Popoldan sva se še enkrat po-
slovila od Božene in Danila in se 
skozi Kruševac odpeljeva naprej 
proti Kopaoniku, kjer sva bila 
priča prometne nesreče, kateri 
sva se verjetno sama izognila le 
po naključju, ker sva se ustavila 
in fotografirala staro pravosla-
vno cerkev. Rahlo pretresena 
sva vožnjo nadaljevala in pozno 
ponoči ob končno »prisopihala« 
na vrh Kopaonika. Na kosovski 
meji sva avto usmerila proti va-
sici Tiođe, kjer so naju že čakali 
domačini iz majhne vasice. Kljub 
polnočni uri so naju domačini 
lepo sprejeli in ponudili že vna-
prej dogovorjeno prenočišče. 
 
Nedelja, 3. avgust
Popoldan ob 13.00 uri zapu-
stiva prijazne domačine iz vasi-
ce Tiođe in se odpeljeva proti 
Semeteškemu jezeru.

Semeteško jezero
Nihče točno ne ve, kako je jezero 
nastalo. Znanstveniki predvide-
vajo, da je Semeteško jezero 
ledeniškega izvora. Srbski narod 
je oblikoval nekaj zanimivih le-

gend o samem nastanku jezera. 
Ena od njih pripoveduje nekako 
takole: Pravoslavni pop je vpregel 
svojega konja, da se odpravi na 
»vršidbu« (mlatiti pšenico) na sam 
dan »Svetog Ćirila«. Meščani, 
zgroženi nad tem dogodkom, 
so popa opozarjali, naj tega ne 
dela na veliki verski praznik. 
Vendar se je pop na njihove 
besede požvižgal. Odgovoril jim 
je: »Neka Sveti Ćiril-ćireče, a ja 
moram da »vršem«. Potem se je 
rodila legenda. Odprla se je zem-

zgrešenih kilometrov. In potem 
se je »Bogu za leđima« zgodilo 
tisto, kar si človek na potovanju 
najmanj želi. Zaradi hitrega ma-
nevra (obračanja avtomobila na 
nevarnem delu ceste) in počene 
manšete popolnoma odpove 
zglob v levem prednjem kolesu. 
V avtu, ki je bil zaradi okvare na 
cesti obrnjen »počez«, sva imela 
štiri polne potapljaške jeklenke, 
po hribu navzdol pa se je precej 
hitro približeval avto sumljivega 
tehničnega izgleda. K sreči se je 
vse skupaj hitro in srečno rešilo; 
»zemljak« je osebni avto uspešno 
zaustavil in naju rešil tragedije, 
dobila sva samo nekaj zasluženih 
»prijaznih živalskih znakov in be-
sed«. Kmalu so se začeli okoli 
naju zbirati osnovnošolski otroci, 
ki jim je bila najina nesreča očitno 
zelo zanimiva in smešna. Sledila 
so njihova vprašanja »Je’l ste 
vas dvojica Slovenci?«, za tem 
pa še otroško šepetanje »ludi 
Slovenci!«. Stvari so potem po-
tekale nadzvočno hitro. Skoraj 
nisva mogla verjeti, da sva na 
Balkanu. Že v prvih minutah 
čakanja na asistenco Generali 
se je mimo pripeljal mehanik z 
lastno avto vleko. Možakar je 
takoj ponudil pomoč: »Ja ču da 
vam sredim gumenu manšetu i 
zglob za dva sata i to jeftinije od 
ciganske p….)«. Vseeno sva raje 
počakala naročeno avto vleko od 
zavarovalnice Generali, ta naju je 
ob sončnem zahodu odpeljala 
nazaj v Beograd. Danilova želja, 
da ostaneva še kak dan v Beo-
gradu, se je tako uresničila. 
 
Sobota, 2. avgust
V petek ob desetih zvečer je bil 
avto oddan v »mehaničarskoj 
radionici kod Kuma«, v soboto 
dopoldan ob enajstih pa za 120 
evrov, skupaj s ceno za avto 
vleko, že popravljen! Borut je v 
Sloveniji manšeto in zglob še za 
levo kolo čakal kar štirinajst dni! 
Kdo je tu Balkanec? 
V nenačrtovanem podaljšanem 
bivanja v Beogradu z Borutom 
po stari navadi nisva kaj dosti 
počivala. Med drugim je Borut 

Semeteško jezero na Kopaoniku je praktično ne-
poznano turistom, kljub temu, da se vsako leto na 
Svetog Iliju (tradicionalni Ilindanski sabor) na jezeru 
zbere veliko število obiskovalcev.
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trov, širok je tri metre, njegova debelina 
pa je do meter in pol. Enkraten fenomen 
se zgodi, ko prične pihati veter v zelene 
drevesne krošnje na otoku, ta pa se na ve-
liko veselje obiskovalcev začne premikati 
po jezeru. Radovedni obiskovalci dobijo 
možnost brezplačne vožnje po jezeru, za 
kratek čas pa postanejo tudi gospodarji 
premikajočega se otoka. Včasih je težko 
ločiti otok od obale, takrat si domačini 
pomagajo z veslom ali pa kar z lopato. 
Ne dolgo nazaj je na jezeru plavalo še več 
manjših otokov, vendar so jih nepazljivi 
kopalci uničili. 
Tritoni so sladkovodne živali, ki žive v vodi, 
občasno pa tudi na kopnem. Po podatkih 
iz leta 1986 je bilo tritonov še dovolj, da-
nes pa so že bolj redki, zato si maloštevilni 
znanstveniki že zastavljajo vprašanje, kaj 
se je z njimi v resnici zgodilo. 
Popoldne zapustiva Semeteško jezero. 
Nazaj proti Sloveniji se vračava skozi 
Raško, po kanjonu Ibarske magistra-
le, ki je znana kod »dolina jorgovana« 
(španskega bezga). Zvečer se Šabcu 
za kratek čas ustaviva še pri Borutovi 
sestrični. Simpatična Nada nama ponudi 
prebranec in pečene paprike s česnom. 
Midva, lačna kot vedno, pojeva vse. Ob 
petih zjutraj se je števec ustavil na 1882 

Naravno jezero v srcu Kopaonika je 
dobilo ime po majhni vasici Semeteš, 
ki šteje približno sto hiš. Semeteško 
jezero ima jajčasto krožno obliko 
premera šestdesetih metrov, njego-
va globina pa je od štiri do sedem 
metrov. Vodo dobiva od podvodnih 
izvirov in dveh izvirov iznad jezera. 
Nivo vode pa je vedno isti, ne glede 
na dotok in odtok vode. Globina 
podvodnih izvirov pa zaenkrat ostaja 
skrivnost, ker v praksi še ni izme-
rjena. Povprečna letna temperatura 
vode v jezeru je 10 stopinj Celzija, 

v juliju in avgustu pa se živo srebro 
dvigne vse tja do 20 stopinj Celzija. 
Semeteško jezero skriva zanimiv 
naravni fenomen. Glavna atrakcija 
jezera je plavajoči otok (domačini 
mu pravijo »zelena ladja«), poseljen 
z rastlinjem in drevesi. Na njem 
so našle dom celo rdeče mravlje. 
Plavajoči otok meri v dolžino 12 me-

Strumno stojijo,
ustvarjajo gozd.
Tiha DREVESA

le stojijo
in molijo veje kvišku.

Prazna tišina
med debli odmeva,
mir in negibnost,

le mir.

Koliko zlega
treba je storiti svetu,

da življenje te v tla prikuje,
vzame ti ušesa, usta,

nos, oči?

In, ko divja neurje,
mokre tvoje so noge,
veter zvija hrbtenico

in razmrši ti lase.

In, ko nastopi zima,
življenje vsuje ti na glavo

težo mokrega snega,
težo mrkih lic,

trpkih spominov
trpečega sveta.

Strumno stojijo
tiha drevesa,

negibno stojijo.
Le tu in tam

poči veja, pod težo snega.

Milan Novak

Jezero je tudi pravi raj za ribiče, kljub temu, da so vanj šele pred 
nekaj leti nestrokovno zanesli krape in »babuške«. Pred tem 
je bilo jezero čisto kot človeško oko, danes je vidljivost skoraj 
nična. Stari prebivalci v jezeru so tritoni (Salamandra salaman-
dra) iz družine Salamandera s slabo razvitimi nogami.

prevoženih kilometrih (Slovenija 
- Srbija 970km in Srbija - Slovenija 
912 km). Za nama je dolga vožnja 
in noč brez spanja. Mene pa ob 
šestih čaka še služba. Doma me 
kljub zgodnji jutranji uri sprašujejo, 
kako sva se z Borutom imela. Mudi 
se mi, zato iščem hiter in iskren 
odgovor - noro!!! 

Marko Osojnik

POPUST ZA ČLANE SPZ
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Facelina bostoniensis (Couthoy, 1838)

bostonski gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

Opis: Bostonski gološkrgar je razmeroma velika vrsta 
golega polža, ki zraste do 5 cm. Tako kot za vse polže 
tega rodu so tudi za to vrsto značilne dolge in številne 
cerate, ki izraščajo iz hrbtne strani plašča. Zanj so 
značilni tudi dolgi obustni tentakli ter lamelasti rino-
fori. Oba tipa izrastkov in cerate se končujejo z belimi 
konicami. Noga polža je modrikasta, skozi cerate pa 
se dobro vidi rjavkasto črevo.

Območje naselitve: Živi v plitvem fitalnem pasu med 
kamni, pomešanimi z algami, pretežno v zahodnem Sredozemskem morju, v 
Jadranu pa redko.

Sorodne vrste: V ta rod prištevamo nekaj vrst, ki pa se med seboj kar razlikujejo. 
Dokaj pogosti vrsti sta do 2,5 cm velika (a) bleda facelina (Facelina dubia) in še 
nekoliko manjša (b) skodrana facelina (Facelina fusca). Ti dve vrsti nimata lamela-
stih rinoforov. Prva je po številu cerat precej podobna bostonski facelini, pri drugi 
vrsti pa je teh izrastkov precej manj in imajo bolj vretenasto obliko.

Mehkužci 255

 
1–10 m

Caloria elegans (Alder & Hancock, 1845)

pikasti kuštravec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

Opis: Je majhna vrsta golih polžev, ki zraste do 
1,5 cm. Zanj so značilni vršički številnih cerat, ki se 
končujejo s črnimi in z belimi pikami. Rinofori in obu-
stni tentakli so gladki, robovi so beli. Telo je bolj ali 
manj prozorno, včasih slamnato rumeno, izjemoma 
oranžno.

Območje naselitve: Je razmeroma redka vrsta v fi-
talnem pasu, verjetno se hrani s trdoživnjaki.

  
10–30 m
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Knjiga Toma Turka Pod gladino Mediterana je za člane Slovenske potapljaške zveze 15% cenejša in 
znaša 38,20 Eur. Naročite jo lahko po telefonu 01/236 46 00 - povejte št. SPZ izkaznice.

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P O D  G L A D I N O  M E D I T E R A N A
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Kratek opis nezgode oz. vzroka, da je prišlo do nezgode:

Datum prijave nezgode: ………........…………..               Podpis:

Slovenska potapljaška zveza vam bo v 
sodelovanju z Davorinom Zupancem in po-
djetjem SCUBATOM povrnila potapljaške 
uteži, če ste jih zaradi nevarnosti odvrgli 
v sili.

Uteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za uteži pa 

podjetje SCUBATOM. Davorin Zupanc (davorin.

zupanc@guest.arnes.si) uliva uteži, ki jih že 

uporabljajo mnogi slovenski potapljači, podjetje 

SCUBATOM (www.scubatom.si) pa je generalni 

zastopnik SCUBAPRO za Slovenijo.

Eden od ukrepov samoreševanja je, da v kritični 

situaciji odvžemo uteži. Tak ukrep je  potrebno 

izvesti pravočasno, še preden pridemo v situacijo, 

ko rešitev ni več možna. Da bi preprečili odlašanje 

z odvrženjem uteži, ker bi nam jih bilo škoda, 

bomo članom SPZ, ki bodo v kritični situaciji mora-

li uteži odvreči, le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, 

da na SPZ pošljete poročilo o dogodku. Seznam 

takih dogodkov, seveda brez osebnih podatkov, 

bo lahko služil kot opomnik nam vsem, kako se 

čimvarneje potapljati.

Akcija bo potekala eno leto, ko bomo na SPZ-ju 

pregledali rezultate in se odločili o nadaljevanju.

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
S podpisom poročila se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo zgolj v interne namene 
Komiteja za izobraževanje pri SPZ. Potapljaču, ki je zaradi nezgode moral odvreči pas z utežmi, 
SPZ nadomesti pas in uteži le v primeru izpolnjenih spodaj navedenih podatkov.
Poročilo pošljite na SPZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uteži«.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

Ime in priimek: ………..................................................................................

Naslov:…………………………………………………....................……………………

Št. veljavne SPZ izkaznice: …………………………….......................………………

Kraj nezgode: ……………………………………………........................…………..…

Globina in čas potopa: ……………………………….....................……………………

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

Leto pridobitve osnovne potapljaške kategorije: …………………………..............…

Vrsta potopa (dnevni, nočni, na razbitini, v toku ipd.): …………………..............…..

Število odvrženih uteži:  1kg …………; 2kg …………..    

S P Z  /  R E K L A M N I  O G L A S
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BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

EUROmARK D.O.O.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper
tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

AQUAS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana
tel.: 01/425 44 13, e-mail: 
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot. 
opreme in opreme za podvodni ribolov

SANDI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

DUEm 
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

KEmIčNA čISTILNIcA IN PRALNIcA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

ODVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENAULT AVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL cAR RENTAL, AVANTcAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

TISKARNA AIP PRAPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO mARKET
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

POHOREc D.O.O.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI cENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIčNA AGENcIJA GTc TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

ZAVAROVALNIcA TRIGLAVd. d.                      
ScUBATOm   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
EUROmARK d. o. o.
G U m A R   d. n. o.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

Euromark d.o.o.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper
tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

AQUAS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana
tel.: 01/425 44 13, e-mail:
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot.
opreme in opreme za podvodni ribolov

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

DUEM
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

Tiskarna aiP Praprotnik
tel. 02/534 15 00,
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO Market
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

Pohorec d.o.o.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. Popust lahko

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si.

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.

30

naslov:
tel:
gsm:
e-mail:

 Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana
 01 563 21 77, 

 041 676 279 in 040 584 584
 scubacenter@scubatom.net

Pokrovitelj koMisije 
za rekreacijo

S P O N Z O R J I
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