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Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Konec	 leta 	 je 	 zmera j	
priložnost,	 da	 se	 ozre-
mo	 nazaj	 in	 ugotovimo,	
v	 kolikšni	 meri	 smo	 za-
stavljene	cilje	uspeli	 rea-
lizirati.	 Hkrati	 je	 to	 tudi	
priložnost,	da	se	zazremo	
naprej	 in	 si	 zastavimo	
smele	cilje	za	v	prihodnje.	
Zastaviti	si	jih	velja	čim	bolj	
ambiciozno,	vendar	vsee-
no	realno,	uravnoteženo	s	
tistim,	kar	smo	bili	zmožni	
realizirati	v	preteklosti.

Kratek	pogled	na	iztekajoče	se	leto	kaže	porast	članstva	v	SPZ,	
številne	potapljaške	 tečaje	 in	druge	 izobraževalne	aktivnosti,	
ekološke	in	družabne	prireditve,	odlične	mednarodne	rezultate	
naših	 športnikov,	 vključno	 z	 organizacijo	 prvenstva	 najvišje,	
svetovne	ravni,	pomembne	premike	na	področju	PRS,	žal	pa	
tudi	podvodne	 incidente	 z	nadpovprečnim	številom	 tragičnih	
izidov.
Prav	 zaradi	 tega	naj	bo	naš	prvi	cilj	nič smrtnih žrtev med 
potapljanjem.	Da	je	ta	cilj	dosegljiv,	že	vemo,	saj	je	kar	nekaj	
preteklih	 let	bil	udejanjen.	Po	vzoru	šole	 varne	vožnje	bomo	
naredili	šolo varnega potapljanja.	Še	pred	potapljaško	se-
zono	bomo	začeli	s	 tremi	 triurnimi	seminarji	v	 različnih	krajih	
Slovenije,	ki	bodo	za	člane	SPZ	brezplačni.
Pri	 komunikaciji	 SPZ	 s	 članstvom	 bomo	 posodobili	 logistiko	
in	na	naši	spletni	strani	dodali	nekaj	novih	aplikacij,	vključno	z	
možnostjo	nakupa	materialov	ali	plačila	članarine	s	plačilnimi	
karticami	na	internetu.
Naj	na	tem	mestu	izrečem	dva	poziva.	Najprej	se	vsem	zahvaljujem	
za	ves	trud,	vložen	v	organizacijo	že	obstoječih	zanimivih	dogo-
dkov,	in	vas	hkrati	vabim	k	organizaciji	novih,	ki	bodo	pritegnili	še	
več	obiskovalcev.	Drugi	poziv	pa	je	vabilo,	da	pridete	na	čim	več	
potapljaških	prireditev,	ki	jih	vneto	prirejajo	vaši	kolegi	iz	drugih	
društev.	Nenazadnje	bodo	prav	kolegi,	ki	jih	boste	tam	srečali	
in	spoznali,	toliko	raje	potem	prišli	tudi	k	vam.
Drage	kolegice,	spoštovani	kolegi,	članice	in	člani	Slovenske	
potapljaške	zveze	ter	vsi,	ki	imate	radi	podvodni	svet.	Želim	vam	
vesele	praznike	in	vse	najboljše	v	prihajajočem	letu	ter	seveda	
čim	več	lepih	ter	varnih	potopov.

dr.	Mitja	Slavinec	
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Matko	Mioc						Foto:	Matko	Mioc

Naročite 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

Potapljaške obleke
Namen:	 Predvsem	 zmanjša	
i zgubo	 te lesne	 tempera-
ture,	 preprečuje	 tudi	 manjše	
poškodbe,	 ki	 lahko	 nastanejo	
med	potapljanjem.

Tipi:
•	 Enodelna	 obleka	 iz	 lycre	 ali	
nylona	 je	 obleka	 za	 tempera-
ture	vode	nad	28	°C.	Toplotne	
izolacije	 nima,	 uporablja	 se	 le	
za	 zaščito	 pred	 odrgninami	 in	
soncem.
•	 Mokra 	 ob leka	 (na jbo l j	
razširjena):	 lahko	 je	 s	 krat-
kimi	 hlačnicami	 in	 rokavi	 (ang.	
shorty),	enodelna	ali	dvodelna.	
Enodelna	 ima	 vedno	 zadrgo,	
zgornji	del	dvodelne	pa	jo	lahko	
ima,	kar	pomaga	pri	oblačenju	
in	 slačenju,	 vendar	 ne	 tesni	
tako	dobro.	Obstajajo	debeline	
od	2	do	10	mm,	narejene	so	iz	
neoprena.	Primerne	so	za	vodno	
temperaturo	 od	 10	 do	 28	 °C.	
V	njej	smo	sicer	mokri,	vendar	
obleka	 preprečuje	 pretakanje	
vode	(seveda,	če	nam	je	prav),	

Kako izbrati mokro obleko, 
rokavice in nogavice

Suha	 obleka	 ima	 zaradi	 tega,	
ker	 je	 med	 telesom	 in	 obleko	
zrak,	 boljše	 izolacijske	 lastno-
sti.	 Ponavadi	 uporabljamo	 še	
podobleko.	Ker	je	v	suhi	obleki	
zrak,	 je	 bolj	 plovna	 kot	 mokra	
obleka	 in	pri	njeni	uporabi	po-
trebujemo	 več	 uteži.	 Narejena	
je	 lahko	 iz	 navadnega	 neopre-
na,	 stisnjenega	 neoprena	 ali	
trilaminata.	Primerna	je	za	mrzle	
vode,	tudi	pod	10	stopinj.	Je	pa	
treba,	 	podobno	kot	 z	ostalimi	
zračnimi	 prostori,	 izenačevati	
pritisk	pri	vsaki	spremembi	glo-
bine.	 To	 naredimo	 s	 pomočjo	
dodatne	nizkotlačne	cevi,	ko	jo	
priključimo	na	prvo	stopnjo	re-
gulatorja	in	izpustnega	ventila,	ki	
je	ponavadi	na	rami.	Za	uporabo	
suhe	 obleke	 svetujemo	 obisk	
kratkega	 tečaja,	 kjer	 se	 spoz-
namo	 z	 vrstami,	 vzdrževanjem	
in	pravilno	uporabo	le-te.
•	 Polsuha	 obleka:	 delno	 vo-
dotesna	zadrga	in	kvalitetnejše	
manšete	na	rokah	in	nogah	med	
potopom	zmanjšajo	pretakanje	
vode.	 Njihova	 uporaba	 pada	
zaradi	 vedno	 ugodnejših	 cen	
suhih	oblek.
•	 Neopren:	 dobre	 termoizola-
cijske	 lastnosti	 pridobi	 zaradi	
številnih	malih	mehurčkov,	ki	se	
nahajajo	v	njem.	Zaradi	plina	v	
mehurčkih	 je	 zelo	 ploven.	 To	

zato	se	voda	med	obleko	in	tele-
som	segreje	in	ne	ohlaja	telesa.	
Pri	 izbiri	 obleke	 moramo	 torej	
paziti	 na	 oprijem	 in	 čim	 boljše	
prileganje.
•	 Suha	 obleka:	 potapljač	 v	
njej	med	potopom	ostane	suh.	
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plovnost	izničimo	z	utežmi.	Neo-
pren	se	pri	spustu	(pri	povečanju	
pritiska	 okolice)	 stiska,	 ker	 se	
mehurčki	 plina	 zmanjšujejo.	
Zato	z	globino	izgublja	plovnost,	
ki	jo	moramo	uravnavati	s	kom-
penzatorjem	plovnosti.
Kako izbrati:	Za	mokro	obleko	
je	 pomembno,	 da	 se	 nam	 po	
telesu	lepo	prilega.	Pri	preširoki	
obleki	 pride	 do	 prevelikega	
pretakanja	mrzle	vode	pod	njo,	
kar	 pripelje	 do	 slabe	 toplotne	
zaščite.	Pri	izbiri	suhe	obleke	se	
posvetujemo	z	inštruktorjem	ali	
opravimo	tečaj	za	potapljanje	s	
suho	obleko.
Priprava za uporabo:	Pri	dvo-
delni	mokri	obleki	si	oblečemo	
najprej	spodnji	del,	nato	še	zgor-
njega.	Pri	zgornjem	delu	obleke	
pazimo,	 da	 so	 šivi	 na	 spodnji	
strani	 rokava	 pod	 pazduho.	
Najprej	oblečemo	rokave	in	šele	
nato	kapuco.	V	primeru,	ko	ima	
obleka	 zadrgo,	 je	 oblačenje	
lažje.	 Pri	 uporabi	 suhe	 obleke	
je	 treba	 prebrati	 navodila	 za	
uporabo.
Vzdrževanje:	Po	uporabi	obleko	
speremo	 s	 sladko	 vodo	 in	 jo	
posušimo	 z	 zunanje	 in	 notran-
je	 strani.	 Ne	 izpostavljamo	 je	
neposredni	sončni	svetlobi.	Ne	
shranjujemo	 je	 tesno	 zložene,	
ker	s	tem	uničimo	mehurčke	in	
posledično	izolacijske	lastnosti	
obleke.	 Lahko	 jo	 obesimo	 na	
obešalnik,	vendar	ta	naj	ne	bo	
pretanek	 in/ali	 kovinski.	 Sledi-
mo	 navodilom	 proizvajalca,	 še	
posebej	pri	suhi	obleki.

Rokavice, nogavice in ka-
puca
Kapuca:	kar	75	%	telesne	tem-
perature	 izgubimo	skozi	glavo,	
zato	 je	 zelo	 pomembno,	 da	 je	

glava	izolirana	pred	mrzlo	vodo.	
Pri	 mokri	 obleki,	 primerni	 za	
razmere	 v	 Jadranskem	 morju,	
je	 kapuca	 običajno	 prišita	 na	
zgornji	del	obleke.	Če	 temu	ni	
tako,	 si	 kapuco	 lahko	 kupimo	
posebej.	 Poznamo	 kapuce	
različnih	debelin	(od	3	do	7	mm)	
in	oblik.	Kapuca	ima	lahko	širši	
rob,	ki	pride	pod	obleko,	ali	se	
konča	brez	roba	z	golim	neopre-
nom,	ki	delno	tesni	ob	ovratnik	
obleke	 (ta	 se	 uporablja	 predv-
sem	pri	suhih	oblekah).	Možna	
je	 tudi	 kombinacija	 kapuce	 in	
brezrokavnika	 iz	 enega	 kosa,	
kar	 si	 namestimo	 pod	 obleko.	
Kapuco	izbiramo	glede	na	tem-
peraturo	vode,	v	kateri	se	bomo	
potapljali,	in	tip	obleke.
Pri	kapuci	moramo	biti	pozorni	
predvsem,	 da	 ni	 pretesna,	 saj	
lahko	 preveč	 pritiska	 na	 vrat-
ne	 arterije,	 kar	 možgani	 razu-
mejo	kot	povišan	krvni	pritisk	in	
zmanjšajo	 frekvenco	 srčnega	
utripa.	 To	 lahko	 povzroči	 tudi	
izgubo	zavesti.

Rokavice:	v	hladnejši	vodi	nas	
ščitijo	pred	preveliko	ohladitvijo	
rok	(v	zelo	mrzli	vodi	prsti	otrp-
nejo)	in	pred	poškodbami	(koža	
se	 v	 vodi	 omehča).	 Obstajajo	
5-	in	3-prstne	rokavice	(za	zelo	
mrzle	 vode)	 različnih	 debelin,	
ponavadi	so	narejene	iz	3	ali	5	
mm	neoprena.	Čeprav	nas	roka-
vice	tudi	ščitijo	pred	odrgninami,	
njihove	uporabe	ne	zlorabimo	za	
prijemanje	česarkoli	pod	vodo.	
V	 kombinaciji	 s	 suho	 obleko	
lahko	uporabljamo	tudi	t.i.	suhe	
rokavice.

Nogavice in neoprenski čevlji:	
namenjeni	so	zaščiti	pred	mra-
zom,	 odrgninam	 in	 žuljem,	 ki	
jih	 lahko	 naredijo	 plavuti.	 No-
gavice	iz	tanjšega	neoprena	so	
namenjene	 plavutim	 z	 zaprto	
peto,	neoprenski	čevlji	pa	imajo	
trden	 gumijast	 podplat	 in	 so	
namenjeni	plavutim	na	pašček.	
Neoprenski	 čevlji	 so	 praktični,	
če	 moramo	 pred	 potopom	 v	
opremi	prehoditi	daljšo	razdaljo	
po	kopnem.	Izbiramo	glede	na	
temperaturo	vode,	velikost	noge	
in	vrsto	plavuti.
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Zgodovina izpod vode - 
podvodna arheologija - 2.	del

Alenka	Farkaš						Foto:	Arne	Hodalič

-Kje v Evropi je podvodna arheolo-
gija najbolje razvita?
Področje	zakonodaje	in	izdajanja	do-
voljenj	imajo	verjetno	najbolje	urejeno	v	
Grčiji	in	Franciji.	Zelo	bogata	z	najdišči	
je	 turška	 obala,	 kjer	 pri	 raziskavah	
intenzivno	 sodelujejo	 Američani,	 ter	
hrvaški	 Jadran,	 ki	 na	 tem	 področju	
postaja	 vodilna	 sredozemska	 regija.	
Predvsem	 pri	 tehniki	 in	 metodologiji	
dela	 so	 vodilni	 Angleži,	 Američani,	
Francozi	 in	 Skandinavci,	 pri	 prezen-
tacijah	 podvodnih	 ostalin	 pa	 izstopa	
npr.	Italija.	
-Do kolikšne mere je raziskan slo-
venski podvodni svet?
Kar	 se	 tiče	 morskega	 dna,	 je	 tako	
omejeno,	 da	 je	 obvladljivo.	 Razpo-
lagamo	 z	 zelo	 natančnimi	 digitalnimi	
modeli	reliefa,	tako	da	se	nam	približno	
dozdeva,	koliko	dela	je	še	pred	nami.	
Približna	ocena	je,	da	lahko	na	najmanj	
25	 lokacijah	 pričakujemo	 rimske	 ali	
srednjeveške	ladijske	razbitine,	do	zdaj	
sta	javnosti	znani	mogoče	le	dve.	Za	te	
razbitine	se	po	raziskavi,	po	vsej	uredi-
tvi	dokumentacije	in	režima	potapljanja	
na	 teh	 lokacijah	 pričakuje,	 da	 bodo	
dostopne	javnosti.	Potapljači,	ki	vedo	
za	te	lokacije,	jih	lahko	obiskujejo	že	
zdaj,	vendar	pozivamo	in	prosimo,	da	
od	 tam	ničesar	ne	odnašajo.	Kar	 se	
tiče	notranjih	rek	 in	 jezer,	 je	situacija	
za	areheologijo	še	bolj	ugodna.	Želimo	
namreč,	da	čim	več	stvari	ostane	tam,	
kjer	so	-	ne	maramo	dviganja.	Materiali	
iz	vode,	njihova	obdelava,	konzervacija	
in	 obdelava	 podatkov	 zahtevajo	 svoj	
čas	in	predvsem	denar.	Temu	se	zato	
izogibamo	oz.	delamo	samo	na	loka-
cijah,	kjer	je	to	nujno	potrebno	zaradi	
kakšnih	posegov,	ki	se	bodo	v	okviru	
javnega	 interesa	 tam	 izvajali.	 Če	 pa	
prihaja	do	naključnih	najdb,	smo	veseli	
vsakega	obvestila.
-Kaj je za vas merilo, da je neko 

najdišče »vredno« podrobnejše 
raziskave?
Če	najdišče	samo	po	sebi	ni	ogroženo	
na	kakršenkoli	način,	je	merilo	osebna	
presoja	 raziskovalca,	 temelječa	 na	
izobrazbi	 in	raziskovalnem	interesu,	so	
pa	določene	najdbe,	ki	nam	že	same	
po	sebi	vzamejo	sapo.	Ena	takih	je	bila	
zagotovo	 paleolitska	 lesena	 konica,	
najdena	pri	Sinji	Gorici,	saj	odpira	tako	
kompleksna	 raziskovalna	vprašanja,	ki	
jih	mi	sami	iz	različnih	razlogov	nikakor	
ne	moremo	reševati.
-Je o omenjeni leseni konici znanega 
že kaj več?
Konica	 je	 presenečnje	 zaradi	 svoje	
starosti	in	predvsem	svojega	materiala.	
Izjemna	je	tudi	v	svetovnem	merilu,	saj	
je	 tovrstnih	 izdelkov	 zelo	 malo	 in	 so	
zato	 toliko	bolj	pomembni.	Trenutno	z	
Mestnim	muzejem,	kjer	bo	 v	bodoče	
ta	konica	hranjena,	delamo	načrt	njene	
konzervacije,	ki	bo	zelo	verjetno	izvršena	
v	Nemčiji.	Ostale	naravoslovne	analize	
so	vezane	na	določitev	vrste	in	starosti	
smole,	 s	 katero	 je	bila	 konica	očitno	
premazana,	 in	 naj	 bi	 po	 dozdajšnjih	
rezultatih	štela	od	35.000	do	45.000	
let.	V	naslednjem	koraku	se	usmerjamo	
na	najdišče	in	poskušamo	najti	odgovo-
re	znotraj	širšega	konteksta.	Potencial	
najdišč,	ki	 ležijo	pod	vodo,	 je	namreč	
enormen,	saj	voda	in	vse	te	okoliščine	
odlično	ohranijo	materiale.
-Katera podvodna najdišča v Sloveniji 
bi po vašem mnenju lahko bila zani-
miva za potapljače?
V	slovenskem	morju	so	znani	valobran	
in	pomol	v	Simonovem	zalivu	ter	pomoli	
in	 ribogojnica	 v	 Jernejevem	zalivu	pri	
Ankaranu,	kjer	se	vidijo	 tudi	 fragmenti	
amfor	in	kamniti	bloki,	ki	so	tvorili	te	po-
mole	in	ribogojnico.	Nekaj	podobnega	
je	tudi	v	Viližanu	pri	Izoli,	ampak	zaradi	
bližnje	ladjedelnice	in	učinkov	plimovanja	
potapljaški	ambient	trenutno	ni	privlačen.	
Najlepši	ogled	bolje	ohranjenih	rimskih	
ribogojnic	 pri	 nas	 pa	 je	 morda	 kar	 v	
Fizinah	pri	Portorožu.	Zanimivi	potopi	
so	možni	 tudi	 v	 Ljubljanici,	 vendar	 je	
svojevoljno	obnašanje	posameznikov	iz	
prejšnjih	generacij	potapljačev	privedlo	
do	omejitve	potapljanja	v	njej.	

-Leta 2003 je bila Ljubljanica 
razglašena za Kulturni spomenik 
državnega pomena. Kako se to 
odraža v praksi?
To	je	najvišji	rang	spomeniške	zaščite,	
ki	jo	lahko	najdišče	dobi.	Ta	režim	je	bil	
narejen	zaradi	preprečevanja	omenje-
nega	nekontroliranega	pobiranja	 in	 z	
namenom,	da	se	ohrani	kulturne	kvalitete	
tega	prostora.	Za	potop	v	Ljubljanici	je	
zato	 treba	 predhodno	 pri	 Ministrstvu	
za	kulturo	 zaprositi	 za	dovoljenje,	kar	
je	zaenkrat	naletelo	na	dober	odziv,	saj	
so	 se	 ljudje	 začeli	 zavedati	 vrednosti	
kulturne	dediščine.	Če	bo	šlo	v	tej	smeri	
naprej,	bo	Skupina	za	podvodno	arheo-
logijo	naredila	seznam	najbolj	atraktivnih	
lokacij,	kjer	bodo	ljudje	lahko	opazovali	
res	vrhunsko	arheologijo	-	od	globoke	
prazgodovine,	 neolitskih	 koliščarskih	
najdišč	do	deblakov,	rimskih	ladij	in	še	
veliko	tega.
-Kateri so vaši prihodnji projekti?
Predvsem	publiciranje	za	nazaj.	S	ko-
legi	 smo	namreč	nabrali	 že	ogromno	
podatkov	 in	 zdaj	 končno	pripravljamo	
monografijo	 o	 našem	 delu	 od	 leta	
1995	naprej.	Med	terenskimi	deli	sledi	
dokumentiraje	 razbitin	v	morju.	Kar	se	
tiče	celinskih	 voda	 imamo	pred	sabo	
velike	zaščitne	projekte	na	srednji	Savi	
(od	Litije	do	Zidanega	Mosta),	obetamo	
pa	si	tudi	začetek	raziskav	Bohinjskega	
jezera	 in	nadaljevanje	 raziskav,	ki	smo	
jih	leta	2005	uspešno	začeli	v	Blejskem	
jezeru.
(Več	 informacij	o	podvodni	arheologiji	
dobite	na	Zavodu	za	 varstvo	kulturne	
dediščine	 -	 Center	 za	 preventivno	
arheologijo.)

Nadaljevanje	 intervjuja	 iz	 prejšnje	
številke	 revije	 Potapljač	 z	 vodjo	
Skupine	za	podvodno	arheologijo	v	
Sloveniji,	dr.	Andrejem	Gasparijem.
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8. mednarodni simpozij – 

“Potapljanje AST 2010”
apnea, SCUBA in tehnično potapljanje, IAHD Adriatic

5.	in	6.	februarja	2010	bo	v	Zrečah	v	organizaciji	Mednarodne	
zveze	društev	IAHD	Adriatic	potekal	osrednji	družabni	 in	aka-
demski	dogodek	za	potapljače	iz	Slovenije	in	sosednjih	držav.	V	
zadnjih	sedmih	letih	je	simpozij	postal	forum,	kjer	lahko	rekrea-
cijski	 potapljači	 nadgradijo	 obstoječe	 potapljaško	 znanje,	 se	
seznanijo	z	novimi	dosežki	v	potapljanju	in	s	tem	povezano	zna-
nostjo.	Kljub	temu,	da	se	je	osrednja	tema	simpozija	spreminjala,	
je	vseeno	ohranila	povezavo	med	zgodovino	potapljanja	v	regiji,	
modernim	potapljanjem	in	globalno	potapljaško	skupnostjo.
Obiskovalci	bodo	lahko	srečali	pionirje	potapljanja	in	nekatere	
trenutne	vrhunske	svetovne	potapljače	in	znanstvenike	(Alf	O.	
Brubakk,	Neil	W.	Pollock,	Paul	Rose,	Anatoly	M.	Sagalevitch,	
Carla	Binelli,	Andrey	Chistiakov,	Joze	Turk	in	drugi).

S	 spoznavanjem	 ekspedicij	 preko	 mej	 mogočega	
ali	 skozi	 odpiranje	 podvodnega	 sveta	 potapljačem	
s	 posebnimi	 potrebami	 nam	 druženje	 na	 simpoziju	
omogoča	razširjanje	naših	obzorij.	
Med	potapljači	velja	simpozij	za	potapljaški	praznik,	ki	
nas	motivira,	da	izboljšamo	svoje	potapljaško	znanje	in	
varnost	pri	potapljanju.	Na	koncu	koncev	je	simpozij	
tudi	priložnost,	da	srečamo	stare	prijatelje,	spoznamo	
nove	in	se	zabavamo	skupaj.

Organizacijski	komite																																																																																													
Program	in	ostale	informacije:
http://www.iahd-adriatic.org/diving-ast/		

Razpis	za	izbor 
NAJ ŠPORTNIK SPZ 2009

Po	 sklepu	 predsedstva	 SPZ	 objavljamo	 razpis	 za	 izbor		
najboljše	 športnice,	 najboljšega	 športnika	 in	 najboljše	
športne	ekipe	SPZ	za	 leto	2009.	Vsi	člani	SPZ	(komisije,	
društva	 in	 posamezniki)	 ste	 vabljeni	 k	 oddaji	 predloga	 za	
najboljšo	 športnico,	 najboljšega	 športnika	 in/ali	 najboljšo	
športno	ekipo	v	letu	2009.	
Predlog	mora	vsebovati:
•		ime	in	priimek	predlagane	osebe	ali	imena	članov	ekipe,
•		športno	disciplino	(samo	športi	pod	okriljem	SPZ),
•		kratka	obrazložitev:	naštejte	športne	rezultate	predlaganih	

v	 letu	2009,	z	navedbo	uvrstitve,	vrste	 tekmovanja,	
krajem	tekmovanja,številom	udeležencev;

•		ime	predlagatelja

Rok	za	oddajo	predlogov	je	1. februar 2010,	na	naslov	
sport@spz.si	ali	po	pošti	na	sedež	SPZ	(Celovška	cesta	
25,	1000	Ljubljana)	s	pripisom	»SPZ športnik leta«.	Vsak	
lahko	predlaga	po	eno	športnico,	športnika	 in	športno	
ekipo.	Predlagani	morajo	biti	člani	SPZ	z	veljavno	športno	
licenco.
Izbor	bo	opravila	 strokovna	komisija	Komiteja	 za	Šport	
in	Predsedstva	SPZ.	Podelitev	priznanj	bo	na	redni	letni	
skupščini	SPZ.

Predsedstvo	SPZ
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pa	 smo	 se	 preselili	 na	 	 Ari	 Atoll.	
Na	 programu	 je	 bilo	 sedemnajst	
po topov, 	 po 	 t r i j e 	 na 	 dan, 	 od	
tega	 en	 nočni	 potop,	 ki	 pa	 je	 na	
žalost	 zaradi	 slabega	 vremena	 in	
posledično	 preveč	 razburkanega	
morja	odpadel.	Po	zaslugi	Plavalnega	
kluba	 Slovenske	 Konjice	 sem	 imel	
s	 seboj	 vso	 opremo,	 ki	 sem	 je	 s	
pridom	 uporabljal:	 kompenzator	
Buddy-Ranger,	 regulator	 Apeks,	
potapljaški	računalnik	Sunnto	Vyper	
Air	z	digitalnim	manometrom,	masko	
Mares	 x-vision	 mid	 liquid	 skin	 z	
dioptrijo,	obleka	Immersion,	5mm.
Na	 začetku	 potapljanja	 sem	 zaradi	
razburkanega	 morja	 in	 posledično	
migajoče	 lestve	 sicer	 imel	 nekaj	
težavic,	 ki	 pa	 so	 se	 z	 večanjem	
števila	 potopov	 razblinile	 kot	 zračni	
mehurček, 	 	 tako	 da	 sem	 nato	
lahko	 maksimalno	 užival	 v	 lepotah	
podvodnega	sveta.	Večino	potopov	
sem	 opravil	 s	 15	 litrsko	 jeklenko,	
6	 kg	 uteži,	 2	 kg	 na	 prsih,	 4	 kg	
na	 pasu.	 Kompenzator	 sem	 imel	
montiran	 zelo	 nizko,	 tako,	 da	 sem	
lahko	tudi	v	plavanju	s	 tokom	ali	po	
potrebi	proti	toku	hitro	menjal	položaj	
telesa,	 iz	 pokončnega	 v	 ležečega.	
Vstop	v	vodo	sem	izvedel	v	popolni	
opremi	iz	sedečega	položaja	na	robu	
čolna,	s	praznim	kompenzatorjem	in	
vratolomnim	 skokom	 v	 razburkano	
m o r j e , 	 n a p r e j 	 n a 	 o b r a z . 	 O d	
sedemnajstih	 predvidenih	 potopov	

Z Black Pearl po Maldivih
Napadli	so	me	potapljaški	virusi,	ki	so	
bili	glavni	krivec,	da	sem	se	z	Branko	
med	01.	11.	2009	in	08.	11.	2009	
odpravil	 na	 potapljaške	 počitnice,	
tokrat	na	Maldive.	

Peter	Majcen						Foto:	Rifa

Maldivi	 so	 bili	 dolgo	 sultanat	
(območju	 je	 vladal	 sultan),	
p r v i 	 pod 	 n i zozemsk im	

nadzorom,	nato	pod	britansko	zaščito.		
Leta	1965	so	pridobili	neodvisnost	od	
Združenega	kraljestva	in	tri	leta	kasneje	
razglasili	 neodvisno	 muslimansko	
republiko.	Maldivi	so	skupina	približno	
1200	 otokov,	 razdeljena	 na	 vrsto	
koralnih	atolov,	severno	od	ekvatorja,	
v	Indijskem	oceanu.	Le	200	otokov	je	
naseljenih.	V	zadnjih	nekaj	desetletjih	
so	Maldivi	postali	priljubljena	turistična	
dežela	 in	 ena	 najbolj	 obleganih	

potapljaških	lokacij	na	svetu.
Potovanje	 se	 je	 začelo	 v	

Ljubljani,	preko	Dunaja	
in	 Dohe	 pa	 sva	

nato	 prispela	
v 	 M a l e ,	

prestolnico	 Maldivov.	 Kmalu	 po	
prihodu	 je	 v	 skupino	 poleg	 naju	
z 	 Branko	 nakap l ja lo 	 še	 devet	
potapljačev,	 v	 glavnem	 s	 severa	
Evrope,	polnih	pričakovanj	in	bodočih	
potapljaških	užitkov.	Vkrcali	smo	se	
na	 ladjo	 Black	 Pearl,	 ki	 je	 lesena,	
škripajoča	 in	 občasno	 po	 dizlu	
smrdeča	 stara	 gospa,	 dolga	 29	
metrov,	 ki	 je	 že	 preživela	 svoje	
najboljše	 dni.	 Do	 stare	 gospe	 nas	
je	 pripeljal	 njen	 zvesti	 služabnik,	
potapljaški	 Donhi	 (lesen	 čoln),	 ki	
je	 ubogljivo	 prenašal	 breme	 naše	
potapljaške	 opreme,	 kompresorja	

za	polnjenje	aluminijevk	in	jeklenk,	
vseh	enajst	potapljačev	in	seveda	

posadke,	ki	je	za	nas	in	zame	še	
posebej	 (niso	 vajeni	 gibalno	

oviranih	 potapljačev)	 med	
potapljanjem	lepo	skrbela.	

Po	 nastanitvi	 v	 kabinah,	
preverjanju	 potapljaških	
l i c e n c , 	 m o n t i r a n j u	
scube,	 pripravi	 druge	
potapljaške	 opreme,	
krajšem	 počitku	 ter	
dobrem	kosilu	smo	se	
nato	odpravili	na	prvi	
potop.	Preizkus	smo	
brez	večjih	zapletov	
vsi	potapljanja	željni	
uspešno	 prestali.	
Najprej 	 smo	 se	
potapljali	na	Male	
Ato l lu, 	 kasneje	
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	sem	jih	opravil	dvanajst.	Večinoma	so	bili	to	potopi	na	koralnih	grebenih	
različnih	 oblik,	 v	 jeziku	 domačinov	 imenovani	 Thila	 (npr.:	 Kandooma	
Thila,	Kahabu	Thila,	Kudarah	Thila,	Hafusha	Thila).
Na	 potapljanju	 sva	 poleg	 že	 napisanega	 doživela	 še	 marsikaj,	
med	drugim	tudi	to,	da	smo	na	enem	potopu	trikrat	iskali	koralni	
greben,	ki	naj	bi	si	ga	ogledali,	razburkano	morje,	ki	je	pognalo	
eno	potapljačico	na	ograjo,	nekatere	druge,	blede	kot	zid,	v	
kabino,	drugi	pa	smo	se	z	valovi	borili	v	ladijskem	salonu.	
Za	 opremo	 smo	 med	 potapljanjem	 skrbeli	 bolj	 slabo,	
ker	 je	 bilo	 na	 potapljaškem	 čolnu	 sladke	 vode	 samo	
za	vzorec	(uspelo	mi	 je	redno	prati	samo	računalnik	
in	masko),	 na	 srečo	pa	 smo	opremo	 lahko	 za	 silo	
očedili	na	koncu.
Če	se	bo	še	kdo	odpravil	na	potapljanje	na	Maldive,	
priporočam,	da	se	odpravi	tja	konec	februarja	ali	
v	začetku	marca,	ker	sva	tokrat	z	Branko	imela	
izredno	 slabo	 vreme	 (ves	 čas	 je	 deževalo),	
vidljivost	 pod	 vodo	 pa	 je	 bila	 v	 glavnem	
povprečna.		Izberite	si	tudi	drugačno	ladjo	
(po	 možnosti	 večjo	 in	 bolje	 opremljeno).	
Vse	skupaj	bo	sicer	dražje,	ampak	mislim,	
da	boste	za	to	tudi	dobili	več.
Ne	 glede	 na	 vse	 pa	 je	 bilo	 pod	 vodo	
vseeno	 nepozabno.	 Videl	 sem	 vse,	
kar	 sem	 si	 želel	 videti:	 okrog	 mene	
je	pol	ure	zelo	blizu	krožilo	pet	mant	
(Manta	Ray),	iz	varnega	zavetja	koral	
sem	lahko	od	blizu	opazoval	morske	
pse	(Oceanic	whitetip	shark,	Grey	
reef	shark),	plaval	sem	v	AB	(brez	
C	 –	 plavutk)	 opremi	 z	 največjim	
morskim	psom	planktonojedcem	
(Whale	shark),	videl	sem	nebroj	
rib	in	različnih	koral,	moren	…
Za	 konec	 pa	 še	 primerjava	
z 	 d o ž i v e t j i 	 n a 	 Ta j s k e m .	
Potapljanje	je	bilo	na	Tajskem	
bolje	 organizirano,	 ekipa	 pa	
se	 je	 na	 sploh	 vedla	 bol j	
profesionalno	kot	na	Maldivih,	
tako	da	mi	bo	potapljanje	tam	
ostalo	 v	 lepšem	 spominu.	
Saj	 veste,	 pravijo	 da	 prvih	
potapljaških	 počitnic	 ne	
pozabiš	nikoli!
Pa	še	zahvala	 vsem,	ki	so	
mi	 v	 mojem	 potapljaškem	
življenju	do	sedaj	pomagali:	
dragim	staršem,	predvsem	
pa	 Atu	 in	 Mami,	 Branki	
za	 moralno	 in	 logistično	
podporo	 na	 potovanjih	
i n 	 d r u g j e , 	 s v o j e m u	
i nš t r uk to r j u 	 za 	 t rde	
treninge	 in	 vsem	 tistim,	
ki	 mi	 pomagate,	 da	 se	
lahko	potapljam.

M A L D I V I  -  R E P O R T A Ž A



�0   •                        • DECEMBER 2009

S P Z

Pazi, potapljač 
pod vodo!
Pri	Slovenski	potapljaški	 zvezi	nadaljujemo	
z	 lani	pričeto	akcijo	PAZI	POTAPLJAČ	POD	
VODO.	V	sodelovanju	z	DAN	EUROPE	smo	
zagotovili	zadostno	število	opozorilnih	nalepk	
v	angleškem	 in	 italijanskem	 jeziku,	 ter	 letos	
prvič	tudi	v	slovenščini.
Praksa	 kaže,	 da	 mnogi	 voditelji	 čolnov	 in	
drugih	plovil	ne	poznajo	pomena	potapljaške	
boje	ali	potapljaške	zastave.	Ne	le,	da	se	jim	ne	
izogibajo	ampak	celo	vozijo	med	njimi,	poročali	
pa	so	tudi	o	primerih,	ko	so	nekateri	ne	vedoč,	
kaj	je	na	drugi	strani	vrvice	potapljaške	boje,	
potapljače	poskušali	zvleči	na	površino.
Namen	akcije	je	čim	širšo	javnost,	še	posebej	
pa	navtične	 turiste,	seznaniti s pomenom 
potapljaške boje in zastave	ter	pravili	 izo-
gibanja.	Nalepke	bomo	v	soglasju	z	 lastniki	
nalepili	na	vidna	in	frekventna	mesta	povezana	
s	plovili	in	plovbo,	kot	so	marine, pristanišča, 
mejni prehodi in	 tudi	na	posamezna	plo-
vila.
K	 akciji	 želimo	 vzpodbuditi	 čim	 širši	 krog	
potapljačev,	navtikov,	pomorske	policije	 in	
drugih,	zato	vas	vabimo k sodelovanju.	V	
kolikor	 imate	možnost	 nalepke	nalepiti	 na	
primerna	mesta	jih	lahko	brezplačno	naročite	
pri	Slovenski	potapljaški	 zvezi	na	spz@spz.
si,	dvignete	v	času	uradnih	ur	ob	torkih	med	
17.	in	18.	uro	na	sedežu	SPZ,	Celovška	25,	
Ljubljana	ali	jih	prav	tako	brezplačno	naročite	
pri	DAN	EUROPE	na	naslovu	https://www.
daneurope.org/eng/sicurezza.htm	 (kliknite	
na	Stickers	request)
Vabljeni k sodelovanju v preventivni 
akciji, ki pomembno prispeva k varnosti 
potapljačev.

dr.	Mitja	Slavinec

Trgovina s potapljaško opremo
www.scubatom.net

Naslov: Tel.:  Gsm: 
E-mail: 

Oprema za podvodni ribolov
Vrhunska potapljaška oprema

Svetovanje na podlagi 30 let izkušenj v vrhunskem športu

reklama8.indd   1 14.12.2009   18:09:01
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Letos	 smo	 zabeležili	 rekordno	
udeležbo	 osemindvajset ih	
fotografov	in	devetih	asistentov,	

ki	so	zastopali	 tri	države	–	Slovenijo,	
Hrvaško	 in	 Italijo;	nad	pričakovanji	 je	
bila	tudi	udeležba	različnih	slovenskih	
potapljaških	društev,	saj	smo	jih	našteli	
kar	deset.	Podvodna	fotografija	je	pri	nas	
očitno	v	zlati	dobi,	tovrstna	tekmovanja	
pa	 postajajo	 vse	 privlačnejša	 tudi	 za	
amaterske	fotografe.
Kot	vsako	leto	smo	se	tudi	letos	zbrali	
na	piranski	punti.	Tam	so	sledili	prijava	
in	verifikacija	 tekmovalcev	ter	uradna	
otvoritev	 z	 delegatom	 Slovenske	
potapljaške	zveze,	s	čimer	se	 je	 tudi	
začel	 tekmovalni	 del.	 Tukaj	 letos	 ni	
bilo	 novosti	 –	 fotografi	 so	 imeli	 pet	
ur	 časa,	 da	 posnamejo	 fotografijo	 v	
skladu	s	tremi	razpisanimi	kategorijami	
–	 »Riba«,	 »Makro«	 in	 »Ambient«.	
Potapljači	 so	 ustrezne	 motive	 iskali	
v	okvirih	predpisanega	akvatorija,	pri	
tem	 pa	 niso	 imeli	 omejenih	 dolžin	

posameznega	 potopa	 ali	 števila	
polnjenja	jeklenk.	Na	voljo	sta	bili	dve	
tekmovalni	skupini	–	»Tekmovalci«,	ki	
za	fotografiranje	uporabljajo	digitalne	
zrcalno-refleksne	aparate,	in	»Ljubitelji«,	
ki	se	tekmovanja	udeležijo	z	digitalnimi	
kompaktnimi	 aparati.	 Refleksnih	
aparatov	je	bilo	tako	trinajst,	med	njimi	
je	bila	v	veliki	večini	zastopana	znamka	
Nikon,	kompaktnih	aparatov	pa	je	bilo	
osemnajst,	največ	znamke	Canon.
Po	končanem	 tekmovalnem	delu	so	
morali	 sodelujoči	 oddati	 spominske	
kartice,	 na	 katerih	 ni	 smelo	 biti	 več	
kot	 sto	 fotografij.	 Prva	 od	 njih	 je	
morala	 prikazovati	 nek	 specifičen	
motiv,	 ki	 ga	 	 je	 določil	 organizator	
pred	 začetkom	 tekmovanja,	 pred	
motivom	 pa	 je	 morala	 biti	 vidna	
tekmovalčeva	šifra,	ki	jo	je	izžrebal	pri	
verifikaciji	 in	registraciji.	Organizator	
je	fotografije	presnel	na	računalnik,	jih	
preimenoval	in	za	tekmovalca	posnel	
na	zgoščenko.
Tudi	 letos	 so	 imeli	 fotografi	 dve	 uri	
časa,	da	so	v	prostorih	centra	Subnet	
Piran	na	prenosnih	računalnikih	izbrali	
ustrezne	fotografije	in	seznam	oddali.	
Nekateri	 tekmovalci	 so	 se	 odločili	
izbirati	fotografije	drugje,	seznam	pa	
so	poslali	preko	kratkega	sporočila	na	
organizatorjev	telefon.
V	 nedeljo	 ob	 osmi	 uri	 zjutraj	 so	 se	
v	 dvorani	 hotela	 Barbara	 v	 Fiesi	
zbrali	 žiranti	 in	 ocenjevanje	 se	 je	
začelo.	 Žirijo	 so	 sestavljali	 Borut	
Furlan,	Arkadij	Popovič	-	Dadi	in	Milan	
Tomažin	-	Tyson.
Pr i 	 s vo jem	 de lu 	 so 	 uporab i l i	
profesionalni	HD	DLA	projektor	JVC	
DLA-HD1.	

Pred	podelitvijo	nagrad	smo	si	ogledali	
fotoprojekcijo	podvodnega	 fotografa	
Dejana	Šarmana,	ki	se	je	letos	tragično	
ponesrečil	 na	 izviru	 reke	 Cetinje	 na	
Hrvaškem.	Za	prekrasno	pripravljeno	
projekcijo	 bi	 se	 najlepše	 zahvalil	
njegovi	ženi	Alenki,	ki	se	je	zaključne	
slovesnosti	tudi	sama	udeležila.	
Kaj	 je	 bilo	 letos	 novega?	 Začnem	
lahko	 z	 nepričakovano	 množično	
udeležbo	 na	 tekmovanju	 v	 obeh	
tekmovalnih	skupinah.	Ne	pozabimo,	
da	šele	ustrezna	konkurenca	naredi	
tekmovanje	 zanimivo	 in	 privlačno	
za	 udeležence.	 Zaradi	 množice	
fotografov	je	bil	tudi	kvaliteten	razpon	
fotografij	 precej	 velik	 -	 od	 izjemnih	
do	tehnično	nekorektnih	in	neostrih.	
Popravilo	 se	 je	 tudi	 razmerje	 med	
ocenami	fotografij,	posnetih	z	DSLR	
in	kompaktnimi	aparati.	V	skupnem	
seštevku	 lahko	 v id imo, 	 da 	 so	
refleksni	aparati	v	veliki	večini	dosegli	
višji	 skupni	 seštevek	 točk,	 kar	 je	
načeloma	(zaradi	tehničnih	omejitev	
»kompaktov«)	tudi	pričakovati,	čeprav	
so	 nam	 prejšnja	 leta	 tekmovanja	
večkrat	 postregla	 s	 presenečenji.	
Tako	 se	 je	 z	 DSLR-ji	 enakovredno	
borila	 le	 Melita	 Bubek	 z	 izjemno	
fotografijo	 v	 kategoriji	 “Riba”	 in	 na	
koncu	zasluženo	odnesla	prvo	mesto	
med	»kompakti«.
Letos	se	je	našega	tekmovanja	prvič	
udeležila	 malo	 večja	 delegacija	 iz	
sosednje	Hrvaške	in	domov	odnesla	
tretje	 mesto	 v	 »zrcalno-refleksni	
tekmovalni 	 skupini«.	 Nj ihovega	
obiska	smo	bili	zelo	veseli	in	upamo,	
da	 je 	 to	 začetek	 medsebojn ih	
udeležb	 na	 tovrstnih	 tekmovanjih	 v	
podvodni	fotografiji.	Italijanov	je	bilo	
tokrat	manj,	njihovi	odsotnosti	pa	je	
večinoma	botroval	prenatrpan	urnik	
in	druge	obveznosti.	Vseeno	pa	se	
niso	 dali	 motiti	 in	 so	 že	 četrto	 leto	
zapovrstjo	 domov	 odnesli	 zlato	 v	

Državno in odprto prvenstvo 
v podvodni fotografiji 2009

Vremenska	napoved	ni	vedno	točna,	
kar	 nas	 včasih	 razveseli,	 včasih	
pa	 razjezi	do	 te	mere,	da	bi	 vpisali	
tečaj	meteorologije	in	si	začeli	sami	
napovedovati	 vreme.	 Na	 srečo	
je	 napoved,	 ki	 je	 za	 konec	 tedna	
desetega	 in	 enajstega	 oktobra	
napovedovala	 dež	 in	 burjo,	 bila	
netočna.	 Ta	 vikend	 sta	 se	 namreč	
v	 Piranu	 že	 tradicionalno	 odvijali	
državno	 in	 odpr to	 pr venstvo	 v	
podvodni	fotografiji	DRM	Open	09.

Jure	Gasparič						Foto:DPPF
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skupnem	seštevku,	ki	je	končno	pripadlo	
vsakoletnemu	 udeležencu	 in	 mojstru	
podvodne	fotografije	Fabiu	Iardinu.	
Izjemna	uvrstitev	pa	je	tokrat	uspela	
re la t i vno	 mlademu	 fotografu	 v	
refleksni	 kategoriji	 Roku	 Kovačiču,	
ki	 je	 zbral	 dovolj	 točk	 za	 drugo	
mesto	 v	 skupnem	 seštevku	 in	 tako	
osvojil	 naslov	 državnega	 prvaka!	
Prva	 tri	 mesta	 so	 si	 tako	 razdelile	
vse	tri	udeležene	države.	Za	največje	
presenečenje	 med	 »kompakti«	 je	
poskrbelo	društvo	PK	Mehurček,	ki	je	
v	tej	kategoriji	osvojilo	prvi	dve	mesti,	
tretje	pa	je	pripadlo	DRM	Ljubljana.	
Iskrene	čestitke	za	uspeh.
Za	 konec	 bi	 se	 še	 zahvalil	 vsem	
sponzorjem,	 ki	 so	 poskrbeli,	 da	
je	 bila	 izvedba	 tekmovanja	 sploh	
mogoča.	Glavni	sponzor	je	bil	Nikon	
Slovenije,	ki	je	poklonil	darilne	bone	
v	skupni	vrednosti	600	EUR	in	darilni	
bon	za	izdelavo	fotoknjige.	Skupina	
noriksub	 nam	 je	 nudila	 logistično	
podporo,	garderobe	in	štabni	prostor	
za	organizatorje,	kot	nagrado	pa	so	
poklonili	 tudi	 potapljaški	 računalnik	
Suunto	 Gekko.	 Podjetje	 Scubatom	

DRM Open
Kategorija “Ambient”
“Tekmovalci (DSLR)” 
1. Marino Brzac - 27 točk
2. Rok Kovačič - 25
3. Rok Skubic - 23

“Ljubitelji (kompakt)”
1. Sebastijan Dolenc - 15 točk
2. Marko Gasparič - 14
3. Tomaž Favai - 12,5

Kategorija “Makro”
“Tekmovalci (DSLR)” 
1. Fabio Iardino - 26 točk
2. Marino Brzac - 24
3. Andrea Tosi - 22,5

iz	Ljubljane	je	poklonilo	potapljapško	
obleko	 in	 zložljivi	 ležalnik,	 podjetje	
MM	Sub	 iz	Ljubljane	pa	tri	bone	za	
servis	 regulatorja.	 Pokale,	 medalje	
in	 priznanja	 nam	 je	 letos	 ponovno	
podari lo	 podjetje	 DVZ	 Ponikve,	
ki	 je	 za	 naša	 tekmovanja	 izdelalo	
visokokakovostne	unikatne	kovinske	
izdelke	in	papirna	priznanja.	Posebej	
se	moram	zahvaliti	še	podjetju	Okolje	
Piran,	ki	je	za	udeležence	tekmovanja	
v	 času	 trajanja	 le-tega	 odobrilo	
brezplačno	parkiranje	na	parkirišču	
Fornače.	Nenazadnje	gre	zahvala	še	
Vinogradništvu	in	kletarstvu	Danimir	
Čok	 za	 steklenice	 pr vovrstnega	
refoška	in	Slovenski	potapljaški	zvezi	
za	finančno	podporo.

“Ljubitelji (kompakt)”
1. Ivo Gasparič - 18 točk
2. Domen Skuk - 14
3. Sebastijan Dolenc - 13

Kategorija “Riba”
“Tekmovalci (DSLR)”
1. Fabio Iardino - 28 točk
2. Oskar Marko Musić - 26
3. Rok Kovačič - 24

“Ljubitelji (kompakt)”
1. Melita Bubek - 22,5 točk
2. Jaka Ferjan - 14
3. Cveto Kunešević - 13

Skupna razvrstitev
“Tekmovalci (DSLR)”
1. Fabio Iardino - 73 točk (ITA)

2. Rok Kovačič - 70,5 (SLO)
3. Marino Brzac - 68 (CRO)

“Ljubitelji (kompakt)”
1. Melita Bubek - 43 točk (SLO)
2. Sebastijan Dolenc - 40 (SLO)
3. Ivo Gasparič - 38 (SLO)

Državno prvenstvo
1. Rok Kovačič - 70,5 točk (DRM 

Ljubljana)
2. Oskar Marko Musić - 61,5 

(DRM Ljubljana)
3. Grega Verč - 56,5 (Neptun)

Rezultati:

Najlepši posnetek tekmovanja - 
Fabio Iardino
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Vaše	morebitne	predloge	ali	komentarje,	ki	niso	zajeti	
v	ponujenih	anketnih	odgovorih	nam	lahko	pošljete	
tudi	po	elektronski	pošti	spz@spz.si.

Anketa meseca januarja:
Kaj vam je na potapljaškem koledarju SPZ 
najbolj všeč?
a)	 uporabnost	 (potapljaški	 dogodki,	 okvirček	 za	
vpis)
b)	estetski	izgled	in	podvodne	fotografije
c)	informativnost	(naslovi	društev,	kontakti…)
d)	format	–	dimenzije
e)	nič	od	tega

Anketa meseca februarja:
Koliko potopov ste naredili v letu 2009?
a)	do	10
b)	10	do	25
c)	25	do	40
c)	40	do	100
d)	preko	100

ANKETA NA 
www.spz.si

KOMPENZATOR SEAC PRO2000 SWS (MODEL 2009)
Posebna ponudba za člane SPZ -	25% popusta
-	primeren	za	zahtevnejše	potapljače
-	velik	vzgon:	od	8.2	kg	(XS)	do	21.4	kg	(XXL)
-	batni	inflator	(večja	zanesljivost	in	natančnost	delovanja)
-.zunanji	material:	CORDURA	1000D
-	notranji	material:	NYLON	420D
-	3	x	izpustni	varnostni	ventil
-	veliko	D-ringov	za	pritrditev	dodatne	opreme
-	žepi	za	uteži	s	sistemom	za	hitro	odpenjanje
-	hrbtni	žepi	za	uteži	(boljša	lega	v	vodi)
-	pritrditev	naramnic	direktno	na	hrbtno	ploščo
-	dobava	po	naročilu,	stroški	pošiljanja	so	v	skladu	s	Pogoji	poslovanja			
-	določene	številke/barve	trenutno	na	zalogi
Cena	z	DDV:	469,00	EUR		

351,75 € 
ZA ČLANE SPZ

2010

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ

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

3. DRM OnLine 09/10 
Prihaja	 zima	 in	 ponovno	
se	 začenja	 spletni	 natečaj	
podvodne	 fotografije	 DRM 
OnLine.	 Največja	 spre-
memba	 letos	 je, 	 da	 se	
natečaja	 lahko	 udeležijo	
tudi	fotografi	z	DSLR	apara-
ti.	Pogoji	sodelovanja	bodo	
enaki	kot	so	bili	v	preteklih	

Vabljeni	k	ogledu	spletne	strani	in	odgovoru	
na	anketno	vprašanje.

letih,	tekmovanje	pa	še	naprej	ostaja	brezplačno.
Letošnji	 natečaj	 se	 bo	 začel	 1. decembra	 in	 bo	
trajal	vse	do	31. januarja,	več	o	vsem	skupaj	pa	
najdete	1. decembra na	straneh	www.drm-drustvo.si.	
Čakajo	vas	privlačne	nagrade!	
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Richie	 Kohler	 je	 profesionalni	 potapljač,	 lahko	
bi	ga	imenovali	celo	Tiger	Woods	med	tistimi,	
ki	se	potapljajo	na	razbitine.	45-letnik	je	odkril	

kar	nekaj	potopljenih	nemških	podmornic,	bil	voditelj	
oddaje	»Detektivi	globokega	morja«	na	History	Channel,	
nedavno	tega	pa	se	je	potopil	na	Britanci	(Titanikova	
sestrska	ladja),	ki	leži	122	metrov	pod	gladino	Egejskega	
morja.	Kohler	živi	v	kraju	New	Providence	v	ameriški	
državi	 New	 Jersey.	 Je	 del	 pretežno	 moške	 ekipe	
potapljačev,	ki	so	obsedeni	z	raziskovanjem	potopljenih	
ladij.	Nekega	dne	ga	je	poklical	Dan	Bartone,	lastnik	
lokalnega	bara	in	kapitan	ladje,	in	mu	sporočil,	kaj	se	
je	zgodilo	na	Spiegel	Grove	-	razbitini	v	800	kilometrov	
oddaljenemu	zalivu	Key	Largo.	Na	razbitino	naj	bi	se	
potapljali	4	potapljači,	njuni	prijatelji,	od	teh	naj	bi	se	
vrnil	samo	Howard	Spialter,	odvetnik,	medtem	ko	naj	
bi	ostali	»obtičali«	na	razbitini.	Kohlerjeva	prva	misel	je	
bila,	da	se	bo	odpeljal	skozi	osem	držav,	skočil	v	vodo	
in	jih	lastnoročno	spravil	na	površje.	
Spiegel	Grove	je	velikanska,	150	metrov	dolga	in	25	
metrov	 visoka	 ladja.	 Ima	 deset	 palub,	 zato	 je	 njena	
skupna	 višina	27	metrov.	Bila	 je	 v	 uporabi	 ameriške	
mornarice	 po	 celem	 svetu,	 vendar	 nikoli	 udeležena	
v	boju.	Prevozila	 je	veliko	morskih	milj,	še	posebej	v	
Karibih,	pogosto	so	jo	uporabili	kot	reševalno	plovilo	v	
60.	in	70.	letih,	ko	je	NASA	v	vesolje	pošiljala	plovila.	
Ladjo	 so	 »upokojili«	 leta	 1989	 in	 jo	 poslali	 na	 reko	
James,	kjer	je	počivala	poleg	100	drugih	spečih	ladij	
in	čakala	na	razrez	za	staro	železo.	Vse	dokler	se	ni	
skupina	 lokalnih	 potapljačev	 po	 nekaj	 popitih	 pivih	
odločila,	da	jo	bo	spremenila	v	razbitino	za	potapljanje.	
Dva	meseca	kasneje	se	je	Harrigan,	vodja	Nacionalnega	
morskega	parka	Key	Largo,	odločil,	da	bodo	Spiegel	
Grove	 spremenili	 v	 največji	 umetni	 greben	 v	 ZDA.	
Zavedali	so	se,	da	bo	postala	popularna	potapljaška	
lokacija,	potapljanje	na	razbitine	je	namreč	v	porastu	
in	moderna	potapljaška	oprema	daljša	čas,	ki	ga	lahko	
preživimo	pod	vodo.	Kljub	temu	je	lahko	potapljanje	na	
razbitine	nevarno	–	potapljači	se	zapletejo	v	vrvi	ali	ne	
najdejo	izhoda	iz	ladje,	zato	še	vedno	veliko	potapljačev	
umre	 med	 potopi	 na	 razbitine.	 V	 naslednjih	 sedmih	
letih	 je	na	projektu	Spiegel	Grove	garalo	veliko	 ljudi.	
Celoten	projekt	 je	bil	 ocenjen	na	300.000	dolarjev,	
a	so	naraščajoči	stroški	skoraj	povzročili,	da	ne	bi	bil	
realiziran.	Končno	so	leta	2002	ladjo	povlekli	iz	Virginije	
v	Key	Largo,	potop	pa	 je	bil	načrtovan	tri	dni	zatem,	
približno	8	kilometrov	od	obale.	Ekipa	potapljačev	je	
ladjo	očistila	delov,	ki	bi	lahko	bili	nevarni	za	potapljače,	

in	ko	je	napočil	dan	za	potopitev	ladje,	se	je	tam	zbrala	velika	
množica	novinarjev,	politikov	 in	drugih	 radovednežev.	Želeli	
so	uporabiti	eksploziv,	 tako	da	bi	se	 ladijski	 trup	napolnil	 z	
vodo	in	bi	 ladja	potonila	na	bok.	Takoj	po	eksploziji	 je	ladja	
začela	toniti,	kar	štiri	ure	pred	načrtovanim	časom,	a	se	je	zgolj	
naslonila	na	desni	bok.		Nato	se	je	obrnila	navzdol	in	se	tako	
potopila,	premec	pa	je	štrlel	iz	vode.	Osemletni	projekt,	vreden	
1,5	milijona	dolarjev,	 je	skoraj	propadel.	A	so	v	nekaj	dneh	
uspeli	ladjo	prevrniti	na	bok,	tako	da	ni	predstavljala	nevarnosti	
za	plovila.	Kmalu	so	se	začele	zbirati	množice	potapljačev	in	
ladja	je	postala	glavna	znamenitost	v	Key	Largu.	V	letu	2005	
je	hurikan	Denis	tako	premešal	vode,	da	se	je	ladja	obrnila	
na	kobilico.
Pa	se	vrnimo	k	našim	nesrečnim	potapljačem,	ki	so	se	15.	
marca	 2007	 odpravili	 do	 pristanišča,	 kjer	 jih	 je	 že	 čakala	
potapljaška	 ladja	 Scuba	 do.	 Bili	 so	 Stanley,	 Walsweer,	
Coughlin	 in	 Spialter.	 Plačali	 so	 70	 dolarjev	 za	 dva	 potopa	
in	jeklenke,	do	Spiegel	Grove	so	potrebovali	dobro	uro.	Na	
razbitino	je	bila	privezana	boja	in	možje	so	tistega	dne	opravili	
dva	potopa	na	globino	43	metrov.	Na	enem	izmed	potopov	
so	vstopili	v	premec,	kjer	je	morje	plitko.	Naslednji	dan	so	se	
možje	spet	vkrcali	na	Scuba	do	in	se	odpravili	na	razbitino.		
Vsak	od	njih	je	imel	še	rezervno	jeklenko,	napolnjeno	z	28-

Nesreča na ladji SPIEGEL GROVE na Floridi
Spodaj	opisana	nesreča	predstavlja	še	en	primer,	
ko	 se	 ponesrečeni	 potapljači	 niso	 držali	 pravil	
varnega	potapljanja,	ki	jih	vedno	poudarjamo.	Za	
potapljaško	nesrečo	zmeraj	obstaja	vzrok.	

Maja	Hren						Foto:	Splet
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odstotnim	nitroxom,	s	čimer	so	skrajšali	dekompresijske	
postanke.	Voda	je	imela	23	stopinj	Celzija	in	vidljivost	je	
bila	odlična,	čeprav	je	bilo	morje	malce	razburkano	zaradi	
vetra,	ki	je	pihal	s	hitrostjo	15	vozlov.	Možje	so	skočili	v	
vodo	 in	 se	 potopili	 ob	 vrvi	 boje,	 ki	 je	 bila	 navezana	 na	
ladjo.	Pred	vstopom	v	ladjo	na	njenem	srednjem	delu	so	
nanjo	pritrdili	vsak	svojo	rezervno	jeklenko,	če	bi	jo	po-
trebovali	za	dvig.	Ob	vhodu	v	ladjo	so	namestili	utripajočo	
luč	 in	zaplavali	 v	notranjost.	Vrvi	oziroma	mlinčkov	niso	
uporabljali,	čeprav	so	jih	imeli	s	seboj.	V	notranjosti	so	se	
povlekli	v	ozke	predore,	ki	so	 jih	uporabljali	mornarji	za	
spust	v	prostor	s	črpalko,	in	druge	prostore	v	samem	jedru	
ladje.	Približno	20	metrov	so		drseli		po	zarjavelem	železu.	
V	nekem	trenutku	so	naleteli	na	loputo,	skozi	katero	so	
vstopili	v	prostor	za	črpalko.	Bila	je	trdna	tema,	43	metrov	
pod	gladino,	svetlobe	in	barv	ni	bilo	več,	obdajala	sta	jih	
samo	voda	in	železo.	
Ura	je	bila	9.15	in	v	vodi	so	bili	približno	15	minut.	Stanley,	
Walsweer	in	Coughlin	so	zaplavali	po	predoru	in	Spialter	jih	
ni	več	videl.	Nekaj	trenutkov	kasneje,	kar	se	mu	je	zdela	
cela	 večnost,	 so	 se	 vsi	 trije	 vrnili	 v	 prostor	 za	 črpalko,	
kjer	je	nastala	gneča,	dvignili	so	pesek	in	vidljivost	se	je	
zelo	poslabšala.	Spialter	je	kasneje	razložil	policiji,	da	je	

takrat	ugotovil,	da	ima	še	zelo	malo	zraka.	Ob	ladji	je	moral	
preplavati	21	metrov,	nato	pa	se	dvigniti	še	12	metrov	do	
rezervnih	jeklenk.	Potipal	je	naokoli	in	našel	izhodno	loputo,	
zaplaval	skozi	njo	in	čakal	na	ostale.	Nihče	mu	ni	sledil,	
zato	se	je	Spialter	vrnil	proti	površini.	Nenadoma	je	zagledal	
roko	z	rokavico,	ki	se	steguje	proti	njemu,	in	mislil	je,	da	je	
Scott.	Zgrabil	je	roko	in	jo	povlekel,	vendar	je	Scott	roko	
povlekel	nazaj.	Spialter	je	čakal,	upajoč,	da	bodo	njegovi	
prijatelji	 izplavali.	 Čakal	 je	 tako	 dolgo,	 da	 mu	 je	 začelo	
zmanjkovati	zraka,	zato	se	je	obrnil	in	odplaval.	Kar	nekaj	
minut	je	trajalo,	da	je	dosegel	rezervne	jeklenke,	nato	pa	
razmišljal,	ali	naj	 jih	poskusi	dostaviti	prijateljem.	Pri	 tem	
ga	je	zadrževala	misel,	da	morebiti	medtem	na	to	mesto	
priplavajo	tudi	sami	in	ugotovijo,	da	jeklenk	ni.	Odločil	se	
je,	da	se	vrne	na	površino	in	pove	kapitanu	ladje,	da	so	
njegovi	prijatelji	v	težavah.	Izplaval	je	veliko	hitreje,	kot	bi	
bilo	varno	–	brez	dekompresijskih	postankov.	Zakričal	je,	da	
so	se	ostali	izgubili	v	notranjosti	ladje,	in	se	vrnil	pod	vodo	
na	dekompresijske	postanke.	Takrat	 je	bila	ura	 že	okoli	
10.00	in	potapljači	na	ladjah	in	v	Key	Largu	so	slišali	klice	
na	pomoč	preko	radia:	trije	potapljači	so	pogrešani	nekje	
na	krovu	ladje	Spiegel	Grove.	Ob	10.15	so	obalna	straža	
in	gasilci	pripravili	svoje	ladje	in	pet	minut	kasneje	sta	dva	
potapljača	z	druge	ladje,	ki	sta	se	prav	tako	potapljala	na	
razbitino,	na	površje	prinesla	nezavestnega	potapljača.	Bil	
je	Kevin	Coughlin.	Obalna	straža	ga	je	pripeljala	na	obalo,	
kjer	je	že	čakal	rešilni	avto.	Coughlin	je	umrl,	še	preden	
so	prispeli	do	bolnišnice.	Trije	potapljači	so	se	odpravili	
poiskat	druga	dva	in	se	vrnili	s	slabo	novico:	Scott	Stanley	in	
Jonathan	Walsweer	sta	mrtva.	Našli	so	ju	brez	regulatorjev	
v	ustih	in	s	praznima	jeklenkama	v	prostoru	za	črpalko	na	
40	metrih.	Na	površje	so	ju	spravili	naslednji	dan	in	mrliški	
oglednik	je	potrdil,	da	sta	se	utopila.	V	tistem	trenutku	ni	
bilo	nikomur	jasno,	kaj	se	je	pravzaprav	zgodilo.	Policija	
pravi,	da	so	moški	naredili	kar	nekaj	napak:	potopa	niso	
načrtovali	skupaj	s	kapitanom	potapljaške	ladje,	niso	upo-
rabljali	svoje	varnostne	vrvi	in	vstopili	so	v	tisti	del	ladje,	kjer	
je	vstop	prepovedan.	Pa	vendar,	potapljači	na	razbitine	so	
znani	po	tem,	da	radi	kršijo	pravila.	Regina	Walsweer,	žena	
enega	nesrečnih	potapljačev,	meni,	da	noben	od	njih	ni	
nikoli	veliko	tvegal.	Poznali	so	ladjo	in	niso	bili	nespametni	
potapljači.	Možno	je,	da	je	imel	Coughlin	problem	z	jek-
lenko,	zaradi	česar	sta	z	njim	ostala	Walsweer	in	Stanley.	
Obstaja	tudi	razlaga,	da	naj	bi	enega	od	njih	zajela	panika,	
ker	mu	je	zmanjkovalo	zraka,	kar	je	prestrašilo	še	ostale.	
Možno	je	tudi,	da	so	precenili	svoje	zmožnosti	in	so,	ko	so	
se	znašli	v	temnem,	ozkem	prostoru,	obenem	pa	jim	je	še	
zmanjkovalo	zraka,	sprejeli	napačne	odločitve	–	delili	so	
zrak.	Po	še	enem	scenariju	naj	bi	enega	ali	več	potapljačev	
zagrabila	globinska	pijanost.	Najbolj	pretresljivo	pri	celotni	
zgodbi	pa	je,	da	so	se	ti	ljudje	zavedali	nevarnosti.	Pri	vseh	
ostalih	nesrečah	v	tem	zalivu	sta	bila	vzroka	neizkušenost	ali	
srčni	napad.	Kohler	in	vsi	prebivalci	v	Key	Largu	trdijo,	da	je	
potop	na	Spiegel	Grove	varen	–	seveda	pod	pogojem,	da	
se	spoštujejo	pravila.	Na	ladjo	se	ni	bilo	dovoljeno	potapljati	
samo	2	dneva,	dokler	niso	dvignili	trupel.	Kohler,	ki	je	leta	
2006,	dolgo	časa	pred	nesrečo,	s	televizijsko	ekipo	posnel	
razbitino,	je	v	letu	nesreče	objavil	dokumentarec	o	ladji.
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Zagotovimo	si	varnost	in	mobilnost	
tudi	v	najtežjih	pogojih	vožnje	in	
obujmo	svoje	jeklene	konjičke	v	

kakovostne	zimske	pnevmatike.
Med	15.	novembrom	 in	15.	marcem	
morajo	biti	vozila	opremljena	z	zimsko	
opremo,	 ki	 jo	 sestavljajo	 4	 zimske	
pnevmatike	z	oznako	M+S	z	minimalno	
globino	profila	3	mm	ali	4	 letne	pne-
vmatike	z	minimalno	globino	profila	3	
mm	in	ustrezno velikimi	snežnimi	ve-
rigami	v	priboru.	Vozila	s	štirikolesnim	
pogonom	morajo	imeti	v	primeru	upo-
rabe	 letnih	 pnevmatik	 snežne	 verige	
vsaj	za	stalno	vklopljeno	os.
Profil	 na	 zimskih	 pnevmatikah	 ne	
zagotavlja	 samo	 večje	 varnosti	 na	
zasneženih	 in	 poledenelih	 voziščih,	
ampak	 tudi	 boljšo	 oprijemljivost	 na	
mokrih	jesenskih	cestah,	polnih	listja	
in	 blata.	 Zaradi	 mehkejše	 mešanice	
gume	 z	 višjim	 deležem	 naravnega	
kavčuka	zagotavljajo	zimske	pnevma-
tike	večjo	varnost	v	zimskih	razmerah	
že	pri	temperaturah,	nižjih od 7 °C.	
Tudi	ABS	in	EPS	ne	moreta	nadome-
stiti	zimskih	pnevmatik,	saj	elektron-
ske	 naprave	 ne	 morejo	 zagotavljati	
oprijemljivosti	na	vozišču,	če	na	vozilu	
niso	nameščene	kakovostne	pnevma-

tike,	ki	so	naš	edini	stik	z	voziščem.	
Vozniki,	ki	 se	pozimi	 vozijo	z	 letnimi	
pnevmatikami,	katerih	globina	profila	
ustreza	 zakonskim	 določilom,	 sicer	
s	 tem	 ustrežejo	 zakonu,	 za	 svojo	
varnost	in	za	varnost	drugih	pa	s	tem	
naredijo	veliko	slabega.	Zavorna	pot	
z	letnimi	pnevmatikami	je	na	mokrem	
ali	 poledenelem	 vozišču	 občutno	
daljša,	 verige	 v	 prtljažnem	 prostoru	
pa	 nam	 ne	 pomagajo.	 Najbolje	 se	
oprijemajo	 nove	 pnevmatike.	 Paziti	
je	tudi	potrebno	na	pnevmatike,	ki	so	
bile	skladiščene,	saj	jih	po	več	kot	treh	
letih	ne	štejemo	več	za	nove,	četudi	
niso	 bile	 nikoli	 uporabljane.	 Starost	
pnevmatik	 lahko	 preverimo	 po	 kodi	
proizvajalca,	ki	je	sestavljena	iz	štirih	
številk	in	je	odtisnjena	na	bočni	steni	
pnevmatike.	 Prvi	 dve	 številki	 dajeta	
informacijo	o	tednu	in	drugi	dve	o	letu	
izdelave.	Datum	
izdelave	mora	biti	
na	pnevmatikah	
vedno	naveden,	
saj	 se	 le-te,	 kot	
že	 rečeno,	 sta-
rajo	 tudi	 takrat,	
ko	 niso	 v	 upo-
rabi,	 s	 tem	 pa	
se	 zmanjšuje	
stopnja	 njihove	
varnosti.	 Zato	
ne uporabljajte 
p n e v m a t i k , 
starejših od 8 
let.

Raziskave	 na	 novih	 pnevmatikah	
različnih	 starosti	 so	 pokazale,	 da	 se	
lahko	njihove	tehnične	lastnosti	bistve-
no	spremenijo	v	roku	treh	let.	To	velja	
predvsem	 za	 zimske	 pnevmatike	 in	
njihove	specifične	značilnosti.
Pozorni	moramo	biti	 tudi	na	prenizek	
tlak	 v	pnevmatiki,	 ki	povzroča	segre-
vanje	 in	 možnost	 poškodbe	 le-te,	
poleg	tega	pa	ovira	stabilnost	vožnje,	
povzroča	obrabo	pnevmatike	in	poviša	
porabo	goriva.	Zaradi	tega	je	potrebno	
vsakih	14	dni	preverjati	tlak.	Napolniti	
je	 potrebno	 za	 0,2	 bara	 več,	 kot	 je	
predpisano,	 pri	 tem	 pa	 ne	 pozabiti	
na	 rezervno	 pnevmatiko.	 Kape	 na	
ventilih	je	treba	vedno	dobro	priviti	 in	
manjkajoče	takoj	nadomestiti.
Raziskave	 so	 pokazale,	 da	 zimska	
pnevmatika	 ni	 več	 uporabna,	 če	 je	
globina	profila	manjša	od	4	mm,	zato	
ne	 odlašajte	 z	 menjavo	 do	 trenutka,	
ko	bo	globina	profila	vaših	pnevmatik	
znašala	3	mm,	saj	je	taka	pnevmatika	
nevarna	 in	 ne	 zagotavlja	 potrebne	
varnosti.	Že	pri	profilih	globine	4	mm,	
še	 posebej	 pri	 širokih	 pnevmatikah,	
se	njihova	oprijemljivost	zmanjša,	saj	
ne	morejo	odrivati	vode,	zato	izgubijo	
stik	s	podlago,	kar	onemogoči	vodenje	
avtomobila	 ali	 zaviranje.	 V	 odvisnosti	
od	širine	pnevmatike	zamenjajte	letne	
pnevmatike	 najpozneje	 pri	 2	 do	 2,5	
mm,	zimske	pnevmatike	pa	pri	4	mm	
ostanka	profila.	
Zima	je	krasna,	še	posebej,	če	je	bela.	
Ne	pokvarite	si	zimske	idile	zaradi	neu-
streznih	pnevmatik,	saj	prav	potapljači	
vemo,	kako	pomembna	je	kakovostna	
in	 dobro	 vzdrževana	 oprema,	 pa	 naj	
bo	 to	 potapljaška	 ali	 tista	 na	 našem	
jeklenem	konjičku.

Varno na snegu in ledu
Prišla	je	zima	in	z	njo	težave	v	prome-
tu	zaradi	poledenelih	 in	zasneženih	
cest,	ki	jim	z	našimi	vozili	brez	upo-
rabe	ustreznih	zimskih	pnevmatik	ne	
bomo	kos.

Jože	Škrilec						Foto:	arhiv
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Del dohodnine namenite potapljanju
Pomembna	novost	novega	zakona	o	dohodnini	je,	da	0,5	odstotka	dohodnine	lahko	namenimo	zvezam	ali	društvom,	ki	
delujejo	v	javnem	interesu.	Med	ta	spada	tudi	Slovenska potapljaška zveza	in	nekatere	njene	članice.	Izkoristite	možnost	
in	s	tem	delom	dohodnine	podprite slovensko potapljanje,	humanitarno	dejavnost	Podvodne	reševalne	službe	in	akti-
vnosti	širšega	javnega	interesa.
Na	 šesti	 strani	 obrazca	 za	 odmero	 dohodnine	 najdete	
tabelo,	 v	 katero	 vpišete	 davčno	 številko	 upravičenca	 in	
odstotek,	ki	ga	namenjate	posameznemu	upravičencu.	V	
primeru	Slovenske	potapljaške	zveze	torej	vpišete	davčno	
številko	94008914,	kot	kaže	slika	spodaj.
Davka	zaradi	tega	ne	boste	plačali	nič	več!	Tukaj	le	navedete	
komu	ta	denar	namenjate.	Za podporo motivirajte čim 
več svojih prijateljev, družinskih članov in znancev.	
Donacijo	 do	 skupnega	 odstotka	 0,5%	 lahko	 namenite	
več	prejemnikom,	vsekakor	pa	ne	pozabite	na	SPZ	ali	vaš	
matični	klub,	v	kolikor	ima	ustrezen	status.

Društva, katerim lahko namenite del dohodnine:
-	SLOVENSKA	POTAPLJAŠKA	ZVEZA		
-	KLUB	ZA	PODVODNE	AKTIVNOSTI	NOVO	MESTO
-	KROTA	SUB	POTAPLJAŠKI	KLUB		
-	DRUŠTVO	ZA	RAZISKOVANJE	MORJA	IN	PODVODNE		
		ŠPORTE	LJUBLJANA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	PONIREK	KOČEVJE	
-	DRUŠTVO	POTAPLJAČEV	VIDRA	KRŠKO	
-	DRUŠTVO	ZA	PREISKOVANJE	VODA	CELJE	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	BLED	

-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	PTUJ	
-	ŠPORTNO	POTAPLJAŠKO	IN	RIBIŠKO	DRUŠTVO
-	POTAPLJAČI	LUKE	KOPER	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	KRANJ	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	SOČA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	MURSKA	SOBOTA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	MARIBOR	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOST	JEZERO	VELENJE
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	TOLMIN		

AGROSERVIS d.d., Kroška ulica 58, 9000 Murska Sobota 
TOYOTA - Novi Land Cruiser. 
Novi Land Cruiser, ki je zasnovan na 60 letih neprimerljivih izkušenj z vsega sveta, sprejme 
najzahtevnejše vozne izzive na svetu in se jim postavi po robu s svojo atletsko okretnostjo in 
neomajno stabilnostjo. Švignite do naslednjega obzorja po zaslugi izjemnih zmogljivosti motorja in s 
popolnim nadzorom za prihajajo e pustolovš ine. Premagajte najbolj nezanesljive razmere, saj vas 
š iti najzanesljivejša varnostna tehnologija na svetu. Potopite se v okolje uglajene elegance in 
vrhunskega udobja.

Neustavljiv. Brezkompromisen. Brez omejitev.

»Družba za pridelovanje in promet sadik, cvetja, vrtnarskih potrebš in,
na rtovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin.« 

KAR RASTE PRI NAS BO ZAGOTOVO TUDI PRI VAS!!!

VRTNARSTVO D.O.O., KOPALIŠKA ULICA 2B,
9000 MURSKA SOBOTA 
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Začelo	 se	 je	 malo	 iz	 jeze,	 saj	 mi	
moja	 draga	 starša	 nista	 hotela	 po-
dpisati	 pristopne	 izjave	 k	 tečaju	
za	 letenje	 z	 jadralnim	 letalom.		
Če	 ne	 po	 »luftu«	 pa	 pač	 pod	 vodo	
in 	 leta	 1982	 sem	 se	 vč lan i l 	 v	
Potapljaško društvo Maribor.	
Seveda	 so	 bile	 doma	 zopet	 težave	
in	jeza,	ampak	nekako	je	šlo.	Marca	
leta	1983	tečaj,	maja	izpit	v	Poreču	
in	že	sem	postal	potapljač.	Prvi	potop	

(izpit)	sem	imel	v	Poreču	z	obale	Pla-
va	laguna.	Po	izpitu	smo	morali	polniti	
jeklenke	 na	 tovornjaku	 s	 klubskim	
kompresorjem.	Popoldan	je	bil	krst	in	
prošnje,	da	sem	»fajn	pubec«	in	bom	
vse	naredil,	da	sem	lahko	potapljač.	
Tako	kot	se	za	krst	spodobi,	smo	vsi	
dobili	»batine«.	Veselje	ob	zaključku	
se	 je	 zavleklo	 v	 naslednj i 	 dan.		
V	 naslednj ih	 let ih	 sem	 v	 klubu	
uspel	 prilesti	 do	 kategorije	 Starejši	
potapljač	 (sedaj	 P3).	 Z	 delom	 v	
klubskem	servisu	sem	si	prislužil	še	
naziv	tehničnega	referenta	za	servi-
siranje	 potapljaške	 opreme.	 Takrat	
je	bilo	to	kar	pomembno,	saj	je	bilo	
bistveno	 težje	 priti	 do	 potapljaške	
opreme,	 še	 težje	 pa	 najti	 dobre	
serviserje	 in	 v	 našem	 društvu	 smo	
servisirali	opremo	iz	cele	Jugoslavije.	
Kot	 zanimivost	 naj	 povem,	 da	 je	
izpraševalec	na	tem	tečaju	bil	oficir	
takratne	Jugoslovanske	vojne	morna-
rice,	tovariš	Čop,	pri	katerem	sem	v	
Puli	kasneje	služil	vojsko.	K	sreči	je	
že	vedel,	da	 rad	bolj	dolgo	spim	 in	
mi	ni	bilo	hudega.

Potapljanje pa ti ni pomenilo zgolj 
rekreacijo in lastni užitek, ampak 
si prevzel tudi mnoge organiza-
cijske naloge. Znameniti so bili 

Iztok Pohorec
Najaktivnejši inštruktor SPZ

Iztok,	 veliko	 je	 razlogov	 za	 pogo-
vor	 s	 tabo,	 si	 dolgoletni	 podvodni	
reševalec,	 vodiš	 eno	 največjih	
potapljaških	 društev	 pri	 nas,	 po-
membna	je	tvoja	vloga	pri	ponatisu	
Kuščerjeve	kultne	knjige	Sprehodi	
pod	morjem	in	še	veliko	več,	tisto,	
kar	 pa	 je	 odločilo,	 pa	 je	 priznanje	
za	najaktivnejšega	inštruktorja	SPZ	
v	 lanskem	 letu.	 Veliko	 skupnih	
potapljaških	 postaj	 sva	 imela,	 po-
gosto	tudi	bila	sošolca	na	tečajih	za	
takrat	starejšega,	pa	samostojnega	
potapljača	 in	 inštruktorja,	 vseeno	
pa	 ostaja	 vprašanje,	 kako	 se	 je	
začelo?

dr.	Mitja	Slavinec						Foto:	arhiv	IP
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vaši potapljaški tabori.
Leta	 1989	 sem	 postal	 član	 Upra-
vnega 	 odbor a 	 i n 	 od 	 p r i j a zne	
gospodične	 Zvonke	 Alt 	 prevzel	
vodenje	 potapljaške sekcije.	 Po-
magal	sem	pri	vseh	klubskih	tečajih,	
tekmovanjih,	krstih,	pa	tudi	pri	orga-
nizaciji	 res	 znamenitih	 potapljaških	
taborov	 sem	 bil	 zraven.	 Potapljal	
sem	se	na	Murterju,	Poreču,	Rovinju,	
Zlarinu,	Šolti.	Šli	pa	smo	tudi	v	bolj	
oddaljene	kraje,	kot	npr.	 leta	1989	
v	Egipt	od	Caira	do	Sudanske	meje,	
v	mesecu	in	pol.	Na	meji	s	Sudanom	
smo	 bili	 na	 opazovanju.	 Rešitev	 je	
bila	v	besedah	Tovariš	Tito,	Jugosla-
vija.	 Vmesne	 postaje	 so	 bile:	 Sinai	
-	Nuweiba,	Dahab,	Sharm	el	Sheik	
(takrat	par	hiš	in	dva	potapljaška	cen-
tra	v	kontejnerjih).	Sledil	 je	Suez	 in	
Hurghada	pa	Marsa	Alam.	Nadaljevali	
smo	na	štop	čez	puščavo	do	Nila	v	
Idfu,	Luxor	in	nazaj	v	Cairo.
Tesno	 pa	 sem	 sodeloval	 tudi	 s	
sekcijami	 našega	 društva	 na	 Ptuju,	
v	 Gornji	 Radgoni	 in	 Murski	 Soboti.	
Iz	 teh	 sekcij	 so	 nastala	 pomembna	
društva,	 ki	 vsa	 imajo	 korenine	 v	
našem	društvu.
Z	 odhodom	 našega	 dolgoletne-
ga	 predsednika	 Vojka	 Laha	 -	 Nu-
nija	 v	 zasluženo	 »penzijo«	 sem	 na	
skupščini	 leta	 2001bil	 potrjen	 za	
predsednika	društva.	Bil	pa	sem	tudi	
član	predsedstva	SPZ.	

Kako pa si že pred davnimi leti 
zašel med podvodne reševalce?
Da	 je	bilo	pred	davnimi	 leti,	me	ve-
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dno	 znova	opominja	plaketa	Častni	
član	PRS,	ki	sem	jo	dobil	za	20	 let	
aktivnega	 podvodnega	 reševanja.	
Glede	na	to,	da	nas	takrat	v	klubu	ni	
bilo	veliko,	ki	bi	izpolnjevali	formalne	
pogoje,	je	bilo	nekako	samo	po	sebi	
umevno,	da	sem	se	 vključil	 tudi	pri	
reševalcih.	
Običajno	so	akcije	 vezane	na	manj	
prijetne	dogodke,	zato	naj	navedem	
eno	bolj	veselo.	
Obveščeni	 smo	 bili,	 da	 je	 v	 plitev	
ribnik	zavozil	fičo	(Zastava	750)	in	da	
pogrešajo	 šoferja.	 Akcijo	 smo	 vzeli	
še	 toliko	 bolj	 zares,	 ko	 smo	 slišali,	
da	se	je	šofer	peljal	iz	gostilne,	kjer	
se	je	pred	tem	zadržal	kar	nekaj	ur.	
To	je	potrdila	tudi	tam	prisotna	brhka	
natakarica.	 Po	 dveh	 urah	 iskanja	
(brodenja	v	mulju	do	kolen)	je	mimo	
ribnika	 prišel	 mož	 in	 vprašal	 kaj	
počnemo?	Eden	od	mnogih	domačih	
opazovalcev	ga	je	spoznal	in	mu	po-
vedal:	»Ja	tebe	iščejo.«.
Lahko	 si	 predstavljate,	 kako	 dolgo	
se	 nam	 je	 na	 srečo	 živ	 in	 zdrav	
šofer	moral	v	prej	omenjeni	gostilni	
zahvaljevati.	 Vseeno	 pa	 je	 ob	 po-
vratku	 bila	 naša	 pot	 mimo	 ribnika	
bolj	uspešna	od	njegove,	saj	nismo	
zavozili	v	njega.
Ponosen	 sem,	 da	 sem	 v	 teh	 letih	
lahko	sodeloval	v	mnogih	reševalnih	
akcijah	in	priskočil	na	pomoč	tistim,	
ki	so	jo	takrat	najbolj	potrebovali.		

Zaslužen pa si tudi, da bralci sploh 
lahko berejo Potapljača.
Z	našim	članom	Alešem	Pliberškom	
sva	 začela	 izdajati	 Potapljaške	 no-
vice.	 Moj	 del	 je	 bil	 lažji,	 saj	 sem	
jih	 samo	 tiskal,	 on	 pa	 je	 ”gnja-
vil”	 vse	 ostale,	 da	 so	 kaj	 napisali.		
Te	novice	so	kasneje	postale	glasilo	
SPZ.	Z	novim	vodstvom	SPZ	so	pre-
rasle	v	revijo	Potapljač.
Tudi	z	založništvom	potapljaških	knjig	
sem	 sicer	 tesno	 povezan.	 Tiskam	
učbenika	Potapljač	1	in	Potapljač	2,	
zelo	ponosen	pa	sem,	da	smo	preko	
PDM	 uspeli	 ponatisniti	 tudi	 kultno	
knjigo	 slovenskega	 potapljanja,	
Kuščerjeve	Sprehode	pod	morjem.

Potapljaško društvo Maribor, 
ki ga vodiš, je eno največjih in 
najstarejših v Sloveniji. Bili ste 
organizatorji Dneva potapljačev 

Slovenije, odmevnih mednarodnih 
športnih tekem, pomembno pa vas 
povezuje tudi vaše zmeraj dobro 
obiskano druženje ob četrtkih.  
Dolgoletno	tradicijo	ne	le	nadaljuje-
mo,	 ampak	 jo	 tudi	 nadgrajujemo.	
Poleg	vsakoletnih	ekoloških	akcij	 in	
tradicionalnih	potopov	v	Dravo	bomo	
letos	 že	 tretjič	 organizirali	 akcijo	
»Toti	 potop«.	 V	 središču	 Maribora	
bomo	 postavili	 10	 m	 velik	 bazen	 s	
110	m3	vode,	v	katerem	bodo	otroci	
lahko	 poskusili	 dihati	 pod	 vodo.	
Tako	 mnogim,	 ki	 sicer	 te	 izkušnje	
ne	bi	 imeli,	omogočimo	nepozabno	
doživetje,	ki	nekatere	tudi	vzpodbudi	
k	potapljaškemu	tečaju.	Priložnost	pa	
seveda	izkoristimo	tudi,	da	jih	opozo-
rimo	in	poučimo	na	skrite	nevarnosti	
potapljanja	 ter	 tako	 s	 preventivo	
preprečimo	 mnoge	 morebitne	 ne-
prijetnosti.
Homogenost	društva	pa	nikakor	ne	
bi	mogla	biti	tako	velika	brez	klubskih	
četr tkovih	 večerov.	 Ta	 srečanja	
izkoriščamo	tudi	za	razna	predavanja,	
sestanke	glede	prireditev	in	športnih	
aktivnosti.	Vsak	četrtek	se	tako	zbere	
med	 30	 in	 50	 članov	 in	 prijateljev	
Potapljaškega	 društva	 Maribor,	 kar	
je	prav	gotovo	posebnost	ne	le	v	Slo-
veniji,	 temveč	 tudi	 širše.	 Prepričan	

I Z T O K  P O H O R E C  -  I N T E R V J U

sem,	 da	 so	 prav	 tovrstna	 druženja	
eden	 najpomembnejših	 dejavnikov	
za	 tako	množično	 in	uspešno	delo-
vanje	na	prostovoljni	osnovi.	Vse	to	
je	 tudi	 razlog	 tako	 velikega	 števila	
tečajnikov.

Lani si imel celo največ tečajnikov 
izmed vseh inštruktorjev SPZ?
Izobraževanje	sem	v	društvu	prevzel	
v	 devetdesetih	 letih.	 Takrat	 so	 tudi	
po	drugih	društvih	 imeli	običajno	 le	
en	tečaj	na	leto,	ki	je	bil	dokaj	dolgo-
trajen,	saj	je	trajal	več	mesecev.	Sam	
sem	takoj	uvedel	še	dodatni	tečaj	v	
septembru	in	tečaj	samo	za	študente	
ter	s	tem	tudi	prekinil	tradicijo	enega	
tečaja	letno.	Tečaje	smo	tudi	strnili	s	
treh	mesecev	na	dober	mesec.	Tu	so	
mi	bili	v	pomoč	vsi	klubski	inštruktorji	
in	nekateri	člani.	

Še napotek  bra lcem rev i je 
Potapljač.
Dragi	 potapljači,	 potapljanje	 ni	 tek-
movanje	ali	 lov	 za	doseganje	nekih	
rekordov,	 temveč	 ga	 z	 veliko	 žlico	
zajemajte	kot	Sprehod	pod	morjem.

Iztok, hvala lepa za pogovor in 
veliko uspehov tudi  v prihodnje.
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Po	zboru	 so	 se	udeleženci	od-
pravili	v	bližnje	Ižakovce,	k	reki	
Muri,	 kjer	 je	pred	 leti	potekala	

mednarodna	reševalna	vaja,	v	kateri	je	
bil	med	drugim	uporabljen	tudi	tamkajšnji	
brod	na	reki,	kar	je	bilo	nazorno	prikaza-
no.	V	nadaljevanju	so	domači	reševalci	
bogate	izkušnje,	ki	so	jih	pridobili	med	
mnogimi	 reševanji	na	Muri,	predstavili	
drugim	kolegom.	Obisk	so	izkoristili	tudi	
za	ogled	tradicionalnega	mlina	na	Muri,	
predstavniki	Zavoda	za	turizem	in	kulturo	
Beltinci	pa	so	jih	popeljali	skozi	Böraški	
muzej.	V	njem	so	predstavljeni	opravila	
in	 ljudje,	ki	so	včasih	skrbeli	 za	 rečno	
strugo,	varnost	nasipov	in	zajezitev.	
Na	seji	Komiteja	je	predsednik	SPZ	dr.	
Mitja	Slavinec	pozdravil	prisotne	in	se	
ministrici	dr.	Ljubici	Jelušič	zahvalil,	da	
se	 je	odzvala	 vabilu,	 kar	 je	 vsem	pri-
sotnim	bilo	v	izjemno	čast	in	pomenilo	
veliko	motivacijo	za	nadaljnje	delo.
V	 nadaljevanju	 je	 načelnik	 PRS	 Vla-
dimir	 Ban	 podal	 poročilo	 o	 delu	 in	
predlog	plana	 za	 v	prihodnje,	 kjer	 je	
posebej	 izpostavil	pomen	opremljanja	
s	sodobno	reševalno	opremo,	kot	sta	
npr.	podvodni	robot	in	plovilo	na	zračni	
blazini.
Ministrica	dr.	Ljubica	Jelušič	je	izrazila	
zadovoljstvo,	 da	 se	 je	 lahko	 srečala	
z	 vsemi	15	 vodji	 reševalnih	postaj	 in	
med	drugim	poudarila	izjemen	pomen	
tesnega	 sodelovanja	 prostovoljnih	
reševalcev	 in	 vojske.	 Dr.	 Slavinec	 je	

temu	 pritrdil	 in	 spomnil	 na	 nedavno	
mednarodno	 srečanje	 prostovoljnih	
in	poklicnih	reševalcev	v	Fiesi.	Dobra	
opremljenost	in	usposobljenost	poklic-
nih	enot,	nadgrajeni	s	številčnostjo	 in	
široko	teritorialno	pokritostjo	podvodnih	
reševalcev	v	sestavu	PRS,	zagotavljata	
številne	sinergijske	učinke,	zato	kaže	ta	
uspešen	model	ohraniti	in	ga	v	prihodnje	
še	nadgraditi.	Temu	v	prid	govorijo	tudi	
primeri	dobre	prakse	iz	preteklosti,	še	
posebej	pri	akcijah	večjega	obsega.
Razprava	se	 je	dotaknila	 tudi	 statusa	
prostovoljnih	 reševalcev	 in	 s	 tem	po-
vezanih	usklajevanj	z	delodajalci	glede	
odsotnosti	 z	 dela	 med	 reševanjem.	
Sprejetih	je	bilo	tudi	več	sklepov,	izmed	
katerih	velja	še	posebej	izpostaviti	pri-
pravo	preventivne	akcije,	 namenjene	
učencem	in	dijakom.	V	sodelovanju	z	
Zvezo	za	tehnično	kulturo	Slovenije	jih	
bomo	namreč	s	posebej	za	ta	namen	
pripravljenimi	zloženkami	opozarjali	na	
nevarnosti	pred	utopitvami	in	seznanjali	
z	 osnovnimi	 preventivnimi	 ukrepi.	
Akcijo	bomo	 izvedli	 tik	pred	poletnimi	
počitnicami,	 saj	 ocenjujemo,	 da	 bo	
takrat	učinek	največji.
Na	koncu	je	načelnik	PRS	Vladimir	Ban	
ob	sodelovanju	ministrice	za	obrambo	
dr.	 Ljubice	 Jelušič	 in	 predsednika	
SPZ	dr.	Mitje	Slavinca	 vsakemu	vodji	
reševalne	postaje	predal	 fotoaparat	 s	
podvodnim	ohišjem	za	potrebe	more-
bitnega	 podvodnega	 dokumentiranja	
reševalne	akcije	ali,	še	raje,	za	fotogra-

Ministrica za obrambo obiskala PRS
V	soboto,	21.	novembra,	je	v	Polani	pri	
Murski	Soboti	bila	seja	razširjenega	
Komiteja	Podvodne	reševalne	služne	
Slovenije	(PRS),	ki	se	je	je	udeležila	
tudi	 ministrica	 za	 obrambo	 Repu-
blike	 Slovenije	 dr.	 Ljubica	 Jelušič,	
spremljal	 pa	 jo	 je	 namestnik	 gene-
ralnega	direktorja	Uprave	za	zaščito	
in	reševanje	Branko	Dervodel.	Seja	
komiteja	 v	 razširjenem	 sestavu	 z	
vsemi	vodji	reševalnih	postaj	 je	bila	
namenjena	 pregledu	 aktivnosti	 v	
tekočem	 letu	 in	 predvsem	 pripravi	
strategije	 nadaljnjega	 delovanja	
PRS.

firanje	preventivnih	in	drugih	družabnih	
dogodkov	 podvodnih	 reševalcev	 in	
njihovih	kolegov.
Ob	koncu	so	se	prisotni	ministrici	 za	
obrambo	 zahvalili,	 da	 je	 s	 svojo	 pri-
sotnostjo	ne	 le	dvignila	pomen	seje,	
temveč	 s	 konstruktivnimi	 predlogi	 in	
sodelovanjem	 v	 razpravi	 dodala	 tudi	
pomemben	vsebinski	prispevek.

dr.	Mitja	Slavinec						Foto:	MORS,					
Goran	Klemenčič



DECEMBER 2009 •                         •   ��

P S S  -  D O G O D K I

Popoldanski	 del	 srečanja	 se	 je	
odvijal	 v	 polni	 dvorani	 hotela	
Miramar	 in	 ga	 je	 po	 uvodnem	

pozdravu	predsednika	komisije	PSS	Adria	
Klemna Tasiča	ter	lokalnega	gostitelja,	
predsednika	potapljaškega	centra	Nemo	
Adria,	 Reneja Cipovca	 odprl	 župan	
občine	Omišalj	Tomislav Šparožić.	O	
varnosti	pri	potapljanju	je	na	kratko	povedal	
Mladen Vinković	 iz	Državne	uprave	za	
zaščito	 in	 reševanje	 HR,	 udeležence	
pa	sta	pozdravila	še	Vladimir Ban,	član	
predsedstva	Slovenske	potapljaške	zveze	
(SPZ),	in	Damir Podnar,	Course	director	
PSS.
Novosti šole PSS v	prihajajočem	 letu	
za	območje	Adrie	 je	predstavil	Klemen	
Tasič,	ki	 je	orisal	 tudi	nastanek,	naloge	
ter	delo	komisije	PSS.	Njene	pomembne	
naloge	so:	načrtovanje	 strategije	dela	
potapljaške	asociacije	PSS	za	območje	
Adrie,	priprava	 ter	prevodi	potapljaške	
literature	 v	 slovenski,	hrvaški	 in	 srbski	
jezik	 (o.p.	 -	v	slovenskem	jeziku	 imamo	
skoraj	vse	materiale),	oblikovanje	enotnih	
obrazcev	za	potrebe	potapljaških	tečajev	
ter	dodatnih	izpitnih	pol	za	vse	kategorije	
kot	 tudi	 didaktičnih	 pripomočkov	 pri	
poučevanju	 za	 inštruktorje,	priprava	 in	
urejanje	nove	spletne	strani	http://www.
pss-diving.si,	 ter	nenazadnje	promocija	
PSS-ja	v	javnosti.
Predstavljen	 je	 bil	 tudi	 evalvacijski	
vprašalnik,	 ki	 ga	 bodo	 v	 prihajajočem	
letu	naključno	prejemali	PSS	 tečajniki,	
ne	glede	na	stopnjo	 tečaja.	Vprašalnik	
bo	v	veliko	pomoč	pri	zagotavljanju	čim	
višje	 kakovosti	 potapljaških	 tečajev	 in	
ugotavljanju	morebitnih	nepravilnosti	pri	
delu	 inštruktorjev	PSS.	Predstavljeno	 je	

bilo	tudi	uradno	oblačilo	PSS	Staff,	ki	je	
namenjeno	vsem,	aktivno	povezanim	na	
področju	dela	šole	PSS.
Skozi novo, uradno internetno stran 
PSS ADRIA	se	je	za	udeležence	srečanja	
sprehodil	 Aleš Blatnik,	 član	 komisije	
PSS,	ki	je	stran	tudi	izdelal.	Dostopna	je	na	
naslovu	http://www.pss-diving.si.	Njena	
vsebina	 je	namenjena	 tako	naključnim	
obiskovalcem,	interesentom	za	tečaje	in	
tečajnikom	kot	tudi	tistim,	ki	so	potapljaške	
tečaje	 že	 opravili.	 Za	 profesionalne	
stopnje	PSS	je	izdelan	intranetni	portal,	
kjer	 so	 dostopni	 materiali	 in	 vsebine,	
namenjene	 profesionalcem	 (obrazci,	
izpitne	pole	itd).	Ko	bodo	v	celoti	delovale	
vse	vsebine,	pa	bo	pomembna	naloga	
izdelava	 interaktivnega	 izobraževalnega	
portala,	kar	je	predvideno	do	naslednjega	
srečanja	PSS.
Sodelovanje s Slovensko potapljaško 
zvezo	 je	 Vlado	 Ban	 zapeljal	 v	 smeri	
pomembnosti 	 včlanjevanja	 vseh	
potapljačev	 vanjo,	 predvsem	 pa	 tudi	
novih	tečajnikov.	Marsikomu	se	postavlja	
vprašanje,	zakaj	se	sploh	včlaniti	v	SPZ	
in	kaj	članstvo	prinaša.	Po	besedah	Bana	
je	potrebno	na	zadevo	gledati	širše	in	ne	
le	na	osnovi	 lastne	koristi	za	zgolj	ceno	
članarine.	SPZ	združuje	vse	potapljače	
in	 to	 bi	 moralo	 biti	 vodilo,	 pravi	 Ban,	
seveda	pa	so	vsakoletno	srečanje	vseh	
potapljačev,	EKO	Krk,	zavarovanje,	revija	
Potapljač,	stenski	koledar	SPZ,	pravna	
podpora	in	še	kaj	le	dodatne	spodbude	za	
članstvo	v	SPZ.	Vsi	prisotni	so	prikimavali	
besedam	Vlada	Bana,	ki	je	med	drugim	
poudaril	pomembnost	odgovornosti	do	
tečajnikov	 in	 sopotapljačev.	 »Letošnja	
statistika	 potapljaških	 nesreč	 je	 še	
posebej	črna	za	Slovenijo,	zato	je	še	toliko	
bolj	pomembno	upoštevati	pravila	varnega	
potapljanja	in	neprestano	izobraževanje,«	
je	zaključil	Ban.
Vlado	Ban	 je	 v	 imenu	SPZ-ja	 aktivnim	
inštruktorjem	razdelil	potapljaške	brisače	
SPZ,	ki	so	se	jih	razveselili	prav	vsi,	in	to	
je	samo	še	en	dokaz	dobrega	sodelovanja	
SPZ	in	PSS.	
Področje APNEJE je z Juretom Daićem	
pridobilo	pomembno	okrepitev.	Jure	 je	
namreč	državni	prvak	v	apneji,	sodi	pa	
tudi	 v	 sam	svetovni	 vrh,	kar	 je	dokazal	
na	 svetovnem	 prvenstvu	 v	 apneji,	 ki	
je	 potekalo	 od	 25.	 novembra	 do	 5.	
decembra	na	Dean’s	Blue	Hole	–	Bahami.	
Vsi	 državni	 rekordi	 apneje	 so	 zopet	 v	

lasti	 Jureta,	 ki	 je	 tudi	 prvi	 Slovenec	 s	
potopom	na	več	kot	100	m	globine.	Jure	
je	v	letošnjem	letu	pridobil	naziv	Inštruktor	
apneje	PSS	 in	predstavil	pomembnost	
tečajev	apneje,	ki	jih	izvaja.	
PSS,	 ki	 je	 evropska	 šola	 potapljanja,	
se	 je	 razvila	 iz	 izkušenj	 in	 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	
didaktike,	vključno	s	PSS	Worldwide.
Vsi,	 ki	 poznajo	 način	 usposabljanja	
potapljačev,	 vedo,	 da	 ti	 standardi	
zagotavljajo	visoko	kvaliteto	izobraževalnih	
programov	 in	 predstavljajo	 osnovo	 za	
potapljaško	 šolo	 najvišje	 kakovosti.	
V	 izdelavi	 je	 tudi	 gradivo	 za	 potrebe	
tečaja	Rescue	diver,	 ki	 bo	 vključevalo	
najsodobnejši	DVD	v	slovenskem	jeziku.	
Iz	 teh	 razlogov	 so	 se	prisotni	 odločili,	
da	 bo	 minimalna	 priporočena	 cena 
začetnih potapljaških tečajev 240 
EUR.
Prisotni	so	bili	navdušeni	nad	srečanjem,	
zato	 so	 ob	 koncu	 sklenili,	 da	 naj	 bi	
omenjeno	 srečanje bilo obvezno 
za vse inštruktorje,	 ki	 bodo	 želeli	
poučevati	potapljanje	in	ostati	licencirani	
inštruktorji.
Tako	bo	srečanje	v	 letu	2010	obvezno	
za	vse	inštruktorje	z	licenco.
Ob	 koncu	 srečanja	 se	 je	 prisotnim	
pridružil	predsednik	Hrvaške	potapljaške	
zveze	Kamilo Čuljak,	ki	se	je	v	ta	namen	
pripeljal	iz	Splita	in	z	inštruktorji	PSS	ostal	
do	naslednjega	dne.	

Srečanje PSS ADRIA
Komisija	potapljaške	asociacije	PSS	
je	pod	okriljem	potapljaškega	kluba	
Nemo	 Adria	 pripravila	 redno	 letno	
srečanje	profesionalcev	potapljaške	
asociacije	PSS	za	območje	Adrie,	ki	
zajema	Slovenijo,	Hrvaško	in	Srbijo.	
Srečanje	 je	 potekalo	 v	 soboto,	
7.	 novembra,	 v	 Hotelu	 Miramar	 v	
Njivicah	na	otoku	Krku.	Za	začetek	
dneva	 je	 potapljaški	 center	 Nemo	
Adria	 organiziral	 potop,	 ki	 se	 ga	 je	
udeležilo	okoli	dvajset	potapljačev.

Aleš	Blatnik,	Klemen	Tasič						Foto:	PSS		Adria
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Društvo	 ima	 v 	 Stegnah	 v	
kar	 treh	 etažah	 prostorne	
klubske	 prostore,	 ki	 niso	

prestižni	 le	zaradi	svoje	velikosti	 in	
bogate	opreme,	temveč	jim	dodatno	
veličino	in	patino	daje	bogata	zbirka	
potapljaških	eksponatov,	podvodnih	
fotografij	 in	 številnih	 priznanj,	 med	
njimi	 tudi	 Zlato	 priznanje	 SPZ	 (do	
zdaj	podeljena	le	tri).	Gre	za	pomem-
ben	zgodovinski	pregled	potapljanja	
na	tem	območju	in	tudi	širše.	Za	pri-
dobitev	 iskreno	čestitamo	vodstvu,	
članicam	in	članom	kluba	ter	se	jim	
zahvaljujemo	za	pomemben	prispe-
vek	k	slovenskemu	potapljanju,	ki	ga	
le	še	dodatno	potrjuje	njihova	ponu-
dba,	da	svoje	prostore	pod	ugodnimi	
pogoji	ponudijo	v	souporabo	drugim	
zainteresiranim	društvom,	predvsem	
za	organizacijo	izobraževanj	ali	dru-
gih	potapljaških	dogodkov.
Uvodoma	se	 je	predsednik	SPZ	dr.	
Mitja	Slavinec	za	gostoljubje	zahvalil	
predsedniku	 DRM	 Ljubljana	 Alešu	
Musiču,	ki	je	pozdravil	prisotne.	
Predsednik	 SPZ	 je	 v	 nadaljevanju	
predstavil	najpomembnejše	aktivnosti	
v	 iztekajočem	se	letu	in	predvidene	
novosti	pri	poslovanju	v	prihodnje.
Pri	reviji	Potapljač	je	izpostavil	usta-
novitev	 nekaterih	 stalnih	 rubrik	 in	
poseben	 poudarek	 na	 prispevkih,	
povezanih	z	 izobraževanjem	 in	var-
nim	 potapljanjem,	 ter	 ekskluzivne	
popuste	članom	SPZ	za	opremo.

Poudaril	 je	 tudi,	 da	 je	 letos	 spletni	
portal	 imel	 peto	 obletnico.	 V	 tem	
času	 se	 je	 razvil	 v	 pomembno	 in	
ažurno	 informacijsko	 središče	 ter	
nenadomestljiv	arhiv,	za	kar	se	je	ure-
dniku	Borisu	Vugi	iskreno	zahvalil.
SPZ	je	založila	pomemben	učbenik	z	
naslovom	Prva	pomoč	za	potapljače.	
Podvodni	reševalci	so	na	razširjeni	
seji	komiteja	ob	prisotnosti	obramb-
ne	ministrice	dr.	Ljubice	Jelušič	pou-
darili	pomen	preventivne	dejavnosti,	
še	 posebej	 med	 mladimi.	 Številne	
mednarodno	odmevne	dosežke	so	
beležili	 tudi	 športniki,	 pomemben	
dogodek	na	tem	področju	pa	je	bilo	
svetovno	 prvenstvo	 v	 podvodnem	
hokeju	v	Kranju.
Predsednik	dr.	Slavinec	je	navzoče	
seznanil,	 da	 SPZ	 v	 letošnjem	 letu,	
kljub	 težjim	 pogojem,	 beleži	 po-
membno	 rast	 članstva,	 kar	 med	
drugim	pripisuje	bolj	neposrednemu	
kontaktu	Zveze	s	člani.	Napovedal	je	
še	nadaljnjo	skrb	za	široko	članstvo	
in	 dopolnjevanje	 servisa	 za	 člane.	
Prisotne	 je	 ponovno	 seznanil,	 da	
je	 materiale	 v	 omejenem	 število	
možno	 dobiti	 tudi	 neposredno	 na	
sedežu	SPZ.
Ob	predstavitvi	letošnjih	koledarjev	
SPZ	 je	 predsednik	 Zveze	 zbrane	
povabili	 na	 številne	 dogodke,	 ki	
potekajo	pod	okriljem	le-te.	
Kolegij	 se	 je	 zaključil	 s	 povabilom	
k	 sodelovanju	 pri	 delu	 v	 organih	
SPZ	 in	 pozivom,	 naj	 kot	 predse-
dniki	 društev	 z	 lastnim	 zgledom	
drugim	 potapljačem,	 še	 posebej	
začetnikom,	 vcepljajo	 večjo	 zavest	
in	bolj	striktno	upoštevanje	pravil	var-
nega	 potapljanja,	 predvsem	 glede	
omejitev	največjih	globin	potopov.	
Prisotnim	 je	 ob	 koncu	 zaželel	 vse	
najboljše	v	novem	letu.

Kolegij predsednikov društev SPZ
Tradicionalni	 novoletni	 kolegij	 pre-
dsednikov	 društev,	 včlanjenih	 v	
Slovensko	 potapljaško	 zvezo,	 je	
bil	 letos	 v	 novih	 klubskih	 prostorih	
našega	 najstarejšega	 društva	 DRM	
Ljubljana.

dr.	Mitja	Slavinec						Foto:	Oskar	Musič
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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.

248 Živali v Sredozemskem morju

Tethys fimbria Linné, 1767
= Fimbria leporina

ploskoglavec
hr. plosnoglavac resasti
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Tethyidae)

Opis: Ploskoglavec zraste več kot 20 cm in je največji 
sredozemski goli polž (nekateri morski zajčki so sicer 
 večji, a imajo ostanke hišice). Sprednji del telesa je 
izrazito sploščen, rob je poln drobnih resic. Na glavi 
sta ploščata rinofora. Hrbet se ob straneh podaljšuje 
v resaste izrastke, ki se končujejo z eno ali dvema ko-
nicama. Osnovna barva živali je bela, rob je včasih 
črn ali moder. Izrastki so posuti s črnimi lisami, koni-
ce pa so lahko rdečkaste.

Območje naselitve: Živi na sedimentnem dnu infrali-
toralnega in cirkalitoralnega pasu, kjer se prehranjuje 
z raznimi bentoškimi živalmi. Polž je, zlasti spomladi, 
lokalno pogost. Dobro plava, pozimi prihaja tudi na 
površje.

 
10–50 m

Tritonia lineata Alder & Hancock, 1848

črtasti resavček
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia,Tritoniidae)

Opis: Črtasti resavček je majhna vrsta golih polžev, ki 
zraste le okrog 1 cm. Ima podolgovato, vretenasto in 
prozorno telo. Vzdolž plaščnega roba je razporejenih 
od štiri do pet parov resastih cerat. Na telesu so do-
bro vidne vzdolžno potekajoče bele črte. Ker je telo 
prozorno, se v srednjem delu vidi oranžno prebavilo.

Območje naselitve: Živi v fitalnem pasu, verjetno se 
hrani z ožigalkarji.

Sorodne vrste: Zelo podobna vrsta je progasti resav-
ček (T. striata), ki ima telo prepredeno s črnimi proga-
mi. Ta vrsta je sredozemski endemit. Živi pod kamni, 
kjer se hrani z rjavim plutkom.

  
10–30 m
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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	…………..				

O G L A S I  /  S P Z

Dravske elektrarNe mariBor

Pokrovitelj komisije za rekreacijo
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Pomožni potapljaški komplet
V	 trgovini	Lovski mojster	 so	pripravili	 potapljaški	 komplet	primeren	za	 reševanje	ali	
kratke	posege	pod	vodo.	Gre	za	5	litrsko	jeklenko	z	nahrbtnikom	in	regularorjem	Cressi	
Ellipse.	Teža	polnega	kompleta	je	9	kg.	Komplet	lahko	služi	kot	rezervna	jeklenka	v	pri-
meru	sile,	hkrati	pa	1000	litrov	zraka	potapljaču	v	plitvi	vodi	zagotavlja	dovolj	avtonomije	
za	reševanje	zapetega	sidra	ali	podobno.	Prednost	pred	podobnimi	integriranimi	sistemi	
je	tudi	manometer,	ki	zagotavlja	dodatno	varnost.
Redna	cena	kompleta	je	588	EUR

	
CITYPARK / Ljubljana, BTC dvorana D 
- (pritličje Emporiuma), tel.: 01 585 17 41

Uporabno poslovno / novoletno darilo.

Flis odeja 300g/m2 
130 x 160cm ali 
150 x 200cm.
V barvah in z barvo
obrobe kot na sliki.

Pri količini nad 299 kos jih 
izdelamo v vaši barvi pantone.

Odeje lahko vezemo ali do-
tiskamo.

Možna je dobava v priimernih 
vrečah.

Kamenarič d.o.o.
tomaz@kamenaric.si
041 336 547

Cena za člane SPZ
499 EUR
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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

A DO Ž PRAVNO SVETOVANJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

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.

REEF d.o.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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