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Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška 
zveza z DAN podpisala partnersko pogodbo 
iz naslova katere bo DAN članarina za člane 
SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko 
ustrezne povezave na spletni strani Sloven-
ske potapljaške zveze bo SPZ od DAN dobil 
dobropis v višini 8% plačane DAN članarine, 
kar bomo naprej prenesli uporabniku – članu 
SPZ.
Povezavo najdete na DAN reklamni slikici na 
vstopni strani www.spz.si čisto spodaj ali v 
levem meniju izberete “Prijava članov”, kjer 
so pod slikico objavljena tudi kratka navodila. 

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ
NavODiLa
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za reg-
istracijo. Če vam ponujeni jezik pogovora ne ustreza, si 
v kotu desno zgoraj lahko izberete med ENG, ITA, DEU, 
FRA, ESP, HOL.

a) če še niste član (nimate še nobenega DAN certifikata ali 
DAN zavarovanja), vnesite svoje osebne podatke. Pri agen-
ciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, ...), če 
ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Sloveni-
ja (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licen-
ciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega boste 
prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena gesla) 
in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali za-
varovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN številko (prepišite jo 
iz DAN izkaznice ali DAN zavarovanja) in vnesite geslo. 
Nato najprej preglejte vaše osebne podatke in naslove, 
če so pravilni in posodobljeni. Če ste pozabili geslo, iz-
berite opcijo Pozabljeno geslo, kjer vam avtomat pošlje 
novo geslo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji 
(v kolikor med letom spremenite elektronski naslov to 
popravite tudi pri DAN podatkih, tudi poštni naslov 
naj bo pravi, saj boste prejeli na dom vašo zavarovalno 
polico). Če na pozabljeno geslo niste dobili e-maila, je 
očitno naveden neveljaven e-mail ali pa ga sploh še ni! 
V tem primeru pišite na mail@daneurope.org prošnjo, 
naj vam oni vpišejo pravi e-mail na vaš že obstoječi DAN 
ID#. Predstavite se s svojim DAN ID#, pripadajočim im-
enom in priimkom in rojstnim datumom.

MAJ

DRM Fresh - Odprto tekmovanje v podvodni fotografiji v sladkih vodah

Bled
DRM Ljubljana  
KONTAKT:  Jure Gasparič
 drm-open@drm-drustvo.si
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UVODNIK
Malo denarja, malo muzike

Za varno potapljanje najučinkoviteje po-
skrbimo z izobraževanjem. SPZ zato še pred 
počitnicami razpisuje kar nekaj tečajev, kot 
npr. začetni in napredni tečaj za nitrox-po-
tapljače ter več inštruktorskih tečajev. Zve-
za je v zadnjem času posebno pozornost 
namenila tudi potapljaškim šolam in temu, 
kako posamezne skrbijo za znanje svojih 
tečajnikov. Eno šolo smo zaradi neizpolnje-
vanja pogojev, žal, morali tudi izbrisati s se-
znama v Sloveniji priznanih potapljaških šol.
Bodoči potapljači pred izbiro šole ali klu-
ba, pri katerem bodo opravljali potapljaški 

tečaj, običajno nimajo skoraj nobenega potapljaškega predznanja, zato 
se večina odloča zgolj na osnovi cene. Kot že na marsikaterem drugem 
področju se tudi pri usposabljanju potapljačev dogaja, da izvajalci drug 
drugemu ne konkurirajo s kakovostjo, temveč s spuščanjem cene. Tudi 
pod vsako razumno mejo, kar potem nujno vodi v nižanje kakovosti in 
obsega tečajev. Kam to pelje in kako se temu upreti na osnovi stare re-
snice, da za malo denarja lahko dobiš le malo muzike, opisuje članek v 
nadaljevanju, ki ga toplo priporočamo prebrati predvsem bodočim te-
čajnikom. Ko vas bo kdo povprašal za nasvet, kje delati potapljaški tečaj, 
ga napotite na prenovljeno spletno stran SPZ, kjer bodo našli tudi to šte-
vilko Potapljača in med drugim izvedeli, zakaj se splača biti član SPZ. 
Spletna stran je po novem zasnovana bolj strnjeno in pregledno, tako 
da bodo uporabniki lažje našli želene vsebine. Svoje področje ima vsak 
komite, posebej smo izpostavili aktivnosti, povezane s skrbjo za varnost 
potapljačev, povezavo na vstopni strani je dobil tudi arhiv revije Pota-
pljač, povsem zgoraj pa je neposredna povezava do aplikacije za vodenje 
evidence o članih. Vabimo vas, da preverite popolnost in pravilnost vaših 
osebnih podatkov in jih po potrebi dopolnite ali popravite.
Na najpomembnejša opravila pred začetkom sezone smo vas spomnili 
že v prejšnji številki revije, tokrat pa posebej izpostavljamo prve pota-
pljaške centre SPZ. Verjamemo, da se jim bodo kmalu pridružili naslednji, 
tudi v tujini. Zelo bomo veseli vsakega predloga za take, s katerimi že 
imate dobro lastno izkušnjo, kakor tudi vaših ocen že registriranih pota-
pljaških centrov SPZ.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK
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Že večkrat so me vpraša-
li, kaj narediti z neopren-
sko potapljaško obleko, 
ko dobi tisti čuden vonj. 
Kako obleko pravilno 
oprati, posušiti, shraniti 
in kako poskrbeti, da bo 
taka, kot je bila, ko smo jo 
kupili? 

Tekst: Matko Mioč • Foto: arhiv

MOJA NEOPRENSKA OBLEKA SMRDI

Verjetno se vam je že zgodilo, da 
je obleka tako smrdela, da ste 
imeli občutek, da vas ljudje voha-
jo tudi pod vodo.
Po dolgih letih raznoraznih na-
svetov sem prišel do preproste 
rešitve: »operi-posuši-
-pospravi tako, da oble-
ka ni prepognjena, pre-
den začne smrdeti«.
Preprost recept, ki bo 
vaši obleki omogočil 
dolgo življenjsko dobo 
(vašemu in drugim nosovom pa 
prizanesel).
V 15 letih aktivnega potapljanja 
sem preizkusil razna čistila, tudi 
taka bolj ali manj primerna za 
neoprenske obleke, ki so včasih 
pustila na mojih nekdanjih ne-
oprenskih oblekah tudi usodne 
posledice. Temeljni problem je 
bil skoraj vedno preveč ali pre-
malo agresivno čistilno sredstvo. 
Danes na tržišču najdemo mno-
go tujih proizvajalcev detergen-
tov za neoprenske obleke, ki so 
dobri, vendar dragi.
Vzel sem si čas in preveril sloven-
ske proizvajalce čistilnih sred-
stev ter naletel na podjetje MA-
TOKEM, d.o.o. Zaprosil sem jih 
za vzorec njihovega detergenta 
MANA SPORT, ki je med drugim 
namenjen tudi čiščenju neopren-
skih oblek. 
Vzorec detergenta sem preizku-
sil na svoji potapljaški obleki, ki 
sem jo prejšnjič mokro ponesre-
či po potopu pozabil v avtu. Na 
tem mestu naj dodam, da me je 

zaradi vonja, ki ga je obleka od-
dajala, resno skrbelo, kako se bo 
tole izšlo.
Neoprenskih oblek naj ne bi sušili 
v sušilnem stroju, saj se neopren 
pri visoki temperaturi hitro uniči.
Pranje v pralnem stroju pa je pov-
sem druga zgodba, odvisna pred-
vsem od količine neoprenskih 
oblek, ki jih mora posameznik 
oprati, od časa, ki ga posameznik 
ima, in od vrednosti neoprenske 
obleke. Več je vredna obleka, 
manj jo boste prali v pralnem 
stroju.
Ker žene ni bilo doma in mi delo-
vanje pralnega stroja ni čisto do-
mače, sem se raje odločil, da bom 
obleko opral na tradicionalen 

način. Kad sem napolnil z mlačno 
vodo, vanjo zlil detergent in začel 
namakati neoprensko potaplja-
ško obleko.
Po približno 20-minutnem pranju 
in drgnjenju sem obleko pokril z 
utežmi in jo pustil še nadaljnjih 
30 minut, da se je namakala v 
vodi z detergentom.
Tako je minila skoraj ura, ko sem 
jo potegnil iz kadi, spral z mlačno 
vodo in jo obesil tako, da ni bila 
nikjer upognjena. Potem sem jo 
pustil, da se posuši.
Pri sušenju je predvsem po-
membno to, da obleko posušite z 
obeh strani, torej z notranje in z 
zunanje strani.
In rezultat? Obleka je čista, di-
šeča in pripravljena za upora-
bo. Preprosto, učinkovito, hitro, 
enostavno in predvsem domače. 

Tako komaj čakam, da bom oble-
ko spet oblekel.
Še beseda proizvajalca o njiho-
vem proizvodu:
Detergent MANA SPORT odlično 
poskrbi za vaša potapljaška in 
ostala športna oblačila. MANA 
SPORT je izjemno močan, a hkra-
ti nežen detergent, ki varuje vse 
vrste impregnacije. Prav zato 
je izjemno primeren za pranje 
oblačil iz neoprena, goretexa in 
softshella.
Poleg tega je MANA SPORT 
100% razgradljiv in ne vsebuje 
nikakršnih umetnih barvil, en-
cimov, optičnih belil ali drugih 
sredstev, ki bi dražili kožo. Prav 
tako ne vsebuje nobenih drugih 

agresivnih sredstev.
Zaradi svoje izjemne 
formule varuje in meh-
ča tkanine ter jim daje 
prijeten vonj - agrumi in 
evkaliptus.
MANA SPORT je prav 

gotovo sredstvo, ki ga športna 
oblačila obožujejo.

Vsi člani SPZ imajo pri nakupu de-
tergenta MANA SPORT 10% po-
pust. Obiščite jih na njihovi spletni 
strani www.mana-cistila.si.

Matko Mioč je podpredsednik SPZ
in PADI Course Director

matko.mioc@divestrong.si 
podpredsednik@spz.si

“Operi-posuši-pospravi tako, 
da obleka ni prepognjena, 

preden začne smrdeti!”

TEHNIKA

Čiščenje opreme
TEHNIKA
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Kratka navodila za ravna-
nje s potapljaško opremo 
po potapljanju v vodah, 
ki so že naseljene s potu-
jočo trikotničarko (Dreis-
sena polymorpha)
Tekst: Rok Lesjak • Foto: Rok Lesjak

KAKO “RAZŠKOLJŠČIMO” OPREMO

V Sloveniji je zebrasta školjka v 
porečj Drave in v Blejskem jezeru. 
Za preprečevanje nadaljnjega 
širjenja školjk storimo največ, če 
upoštevamo spodnja navodila 
za čiščenje potapljaške opreme, 
predvsem naslednjih delov:
-  potapljaške obleke
-  kompenzatorji plovnosti
-  škornji/čevlji
-  jeklenke in zaščitne mreže
-  regulatorji in merilci
-  maske, dihalke, plavuti
- fotoaparati in podvodna video 

oprema, razna dodatna oprema
 
POSTOPKi ČiŠČENJa OPREME
Vso potapljaško opremo, ki se je 
uporabljala v vodah, okuženih 
s trikotničarko, je potrebno po 
uporabi natančno pregledati. Pri-
trjene školjke je treba mehansko 
odstraniti in uničiti, da se prepreči 
njihov ponovni povratek v vodno 
okolje. Školjke, ki so se pravkar 
pritrdile, so manjše od 1 mm, zato 

priporočamo krtačenje s primer-
nimi ščetkami oziroma spiranje z 
vodo pod tlakom. 
Temperatura vode od 45 do 50 °C 
učinkovito uniči ličinke zebrastih 
školjk, zato je potapljaško opre-
mo priporočljivo namočiti v vročo 
milnico in nato sprati pod tekočo 
vodo. Zaradi zaščite temperatur-
no občutljivih delov potapljaške 
opreme naj temperatura vode ne 
preseže 50 °C. Prav zaradi omenje-
ne občutljivosti opreme odsvetu-
jemo tudi uporabo kislih ali bazič-
nih raztopin, vključno s kisom. 
Kompenzatorje plovnosti se mora 
s toplo tekočo vodo sprati tudi z 
notranje strani.
Potrebna je pozornost, da se od-
toki pri pranju opreme ne izlivajo 
v »neokužena« vodna okolja.
Pred uporabo v »neokuženih vo-
dah« mora biti vsa potapljaška 
oprema po zadnjem očiščenju 
popolnoma suha najmanj 24 ur. V 
primeru, da ne izvedemo pranja in 
dezinfekcije po zgoraj napisanem 
postopku, pa najmanj 14 dni.
Pri potapljanju v »okuženem« vo-

dnem okolju, kjer je temperatura 
nižja od 12 °C, zadošča postopek 
čiščenja, ki je opisan v prvem od-
stavku.
Slanost Mediteranskega morja je 
za preživetje ličink in školjk vrste 
Dreissena polymorpha previso-
ka, zato zgoraj opisani postop-
ki čiščenja potapljaške opreme 
pred odhodom na morje niso 
potrebni.

Vir: Standard operating procedu-
res - U. S. Geological Survey, Great 
Lakes Science Center

Rok Lesjak je potapljač, podvodni fotograf in 
nosilec akcije poznavanja ter odstranjevanja ze-
braste školjke.

rokyrock@gmail.com

Tekst: Marko Hlebec

Obveščamo vas, da smo na popularni spletni strani za 
izmenjavo videoposnetkov YouTube ustanovili tako 
imenovan »kanal« Slovenske potapljaške zveze. Na 
kanalu smo objavili videoposnetke potapljaških vaj 
oziroma postopkov, ki jih je pripravila CMAS komisija za 
izobraževanje pri Slovenski potapljaški zvezi. Posnetki 
so zajeti z DVD-ja za CMAS potapljača P1. Tako je po-
tapljaško znanje našim potapljačem še bolj dostopno. 
Namen objave posnetkov je, da potapljači obnovijo 

Ste pozabili, kako se pravilno izprazni ma-
sko, kako se pravilno vstopi v vodo, kako 
se pravilno izvaja dihanje v paru, itd. Vse 
to in še več si lahko ogledate na spletu…

POTAPLJAŠKE VAJE NA SPLETU
znanja, ki so jih pred tem že pridobili na ustreznem 
potapljaškem tečaju. V kratkem bomo objavili tudi 
vaje in postopke z DVD-ja Potapljač reševalec.
Obiščite nas na: http://www.youtube.com/user/
spzvideo

Čiščenje opreme

TEHNIKA
TEHNIKA
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Že dlje časa se sprašujem, 
kako lahko nekateri pota-
pljaški inštruktorji ponu-
jajo potapljaške tečaje po 
smešno nizkih cenah, ne 
da bi pri tem trpela kvali-
teta potapljaških tečajev.

Tekst: Matko Mioč

Začetni potapljaški tečaj Za 80 €
spoznavni potop za 5 € … Kam to pelje?

Vsi potapljaški inštruktorji zatrju-
jejo, da za ta denar delajo kvalite-
tno in po vseh pravilih. Mogoče, 
vendar preverimo to z uporabo 
številk. Nobene visoke matemati-
ke, preprosta kmečka pamet.
Naša vzorčna skupina bo 10 tečaj-
nikov, ki so za začetni potapljaški 
tečaj plačali vsak po 80 €. Doda-
tno smo upoštevali, da potapljaški 
inštruktor opravi 10 takih tečajev 
na leto. Šola, po kateri inštruktor 
poučuje potapljanje, ni pomemb-
na, ker so pravila, kako se izvede 
začetni potapljaški tečaj, za vse 
šole v bistvenem približno enaka. 
Upoštevamo osnove ekonomije: 
poglejmo razliko med PRIHODKI 
in ODHODKI.

PRIHODKI
• Tečajnina od začetnega pota-
pljaškega tečaja = 10x80 € = 800 €

ODHODKI
• Strošek bazena: Vsak tečajnik se 
mora potopiti vsaj 3x v nizki vodi 
ali v bazenu, da bi osvojil osnovne 
vaje, ki jih mora obvladati, da bi 
lahko uspešno končal začetni po-
tapljaški tečaj. V zimskih mesecih 
se zaradi mraza uporablja bazen, v 
poletnih mesecih pa morje. Ugo-
dna vstopnina v bazen znaša po 
osebi 5 €, kar pomeni, da inštruk-
tor porabi za tri obiske v bazenu 
za 10 ljudi (za en tečaj) 150 €. 
• Polnjenje jeklenk: Za uspešen 
zaključek začetnega potapljaške-
ga tečaja se mora vsak tečajnik 4x 
potopiti v globokih vodah (morje, 
jezero). Če upoštevamo, da stane 

polnjenje jeklenke 5 € in da mora-
mo za enega tečajnika 7x napolni-
ti jeklenko (bazen + morje), pora-
bi potapljaški inštruktor 350 € za 
polnjenje jeklenk (za en tečaj).
• Najem učilnice: Predvidevamo, 
da tega stroška ni, ker se tečaj 
odvija na domu tečajnika ali v ka-
kšnem gostinskem lokalu.
• Strošek prevoza, prehrane in 
spanja inštruktorja: Bodimo spet 
dobrosrčni in recimo, da za pre-
voz do morja in nazaj, do bazena 
in nazaj in do učilnice inštruktor 
porabi 50 €; za prehrano v treh ali 
štirih dneh 30 € in za spanje 30 €. 
Skupaj torej 110 € (za en tečaj).
• Strošek certifikacije in literature: 
Ta strošek je odvisen od posame-
zne šole in praviloma ni nižji od 30 
€ po tečajniku. Skupaj za 10 tečaj-
nikov 300 € (za en tečaj).
• Potapljaška oprema za tečajnike: 
Predpostavimo, da je inštruktor 
najel kredit za potapljaško opre-
mo v znesku 9.000 € brez obresti. 
Za ta denar je kupil šest tečajni-
ških kompletov. Ker bo z vsakim 
kompletom opravil povprečno 
100 potopov na leto, smo upošte-
vali življenjsko dobo 5 let za vsak 
komplet. Življenjska doba kom-
pleta je enaka dobi odplačevanja 
kredita banki. Potapljaški inštruk-
tor mora banki za vsak tečaj vrniti 
del kredita, to je 180 € na tečaj.
• Potapljaška oprema inštruktorja 
stane 2.000 €. Po enakem principu 
kot pri opremi tečajnikov je stro-
šek 40€ na tečaj. 
• Redni servis opreme: Ker gre za 
zelo izkušene potapljaške inštruk-
torje, si opremo servisirajo sami in 
tako plačajo samo stroške rezerv-
nih delov, ki v povprečju na leto 
znašajo 300 € za celotno potaplja-
ško opremo torej 30€ na tečaj.
• Članarina pri matični šoli, ne-
zgodno zavarovanje, članarina 
SPZ in licenčnina znaša približno 
350 € na leto. Strošek na tečaj je 
35 €.

Izračun za 1 tečaj:
PRIHODKI           800 €
ODHODKI         1.195 €
RaZLiKa       -395 €

Iz zgornjega izračuna izhaja, da 
potapljaški inštruktor, ki izvede 
začetne potapljaške tečaje za 80 
EUR, dela z vsakim tečajem izgu-
bo v višini 395 EUR. 
Če ste opazili, v zgornjem izraču-
nu sploh nismo upoštevali stro-
škov dela inštruktorja, administra-
cije itd.
Zaznali smo tudi drugačno pra-
kso. Cene tečajev, so sicer res 80 
€, a le-te v resnici ne vključujejo 
celotne cene začetnega pota-
pljaškega tečaja. Tečajnik (zaradi 
plačila dodatkov) dejansko na 
koncu plača začetni potapljaški 
tečaj 150 €. 
V tem primeru je bilanca: 
PRIHODKI (brez DDV) 
(10x150)/1,2                        1.250 €
ODHODKI (kot zgoraj)         1.195 €
RaZLiKa                               55 €

Človek se pri teh številkah kar za-
misli. Inštruktor, ki proda začetni 
potapljaški tečaj za 150 €, zasluži 
za tri dni zelo odgovornega dela 
55 €. To pomeni 1,53 € na uro. 
Če bi inštruktor popolnoma upo-
števal vsa pravila varnega pota-
pljanja, bi moral za tako množi-
čen tečaj uporabiti asistenta. Pa 
bodimo ponovno milostni in re-
cimo, da ga asistent stane 50 EUR 
na tečaj (v to ceno smo všteli vse 
stroške, ki jih asistent ima). Iz zgor-
njega izračuna hitro pridemo do 
tega, da potapljaški inštruktor 
zasluži na tečaj 5 €, kar pomeni 
0,13 € na uro.
Če bi se tak potapljaški inštruktor 
želel zaposliti v lastnem podjetju, 
bi imel urno postavko po odbitih 
vseh dajatvah 0,78 € na uro, brez 
pomoči asistenta. 
Sprašujem se, ali so vsa ta leta iz-
obraževanja in potapljaških teča-

IZOBRAŽEVANJE

Potapljaški tečaji
IZOBRAŽEVANJE
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CMAS komisija za izobraževanje pri SPZ 
razpisuje NITROX TEČAJE za:
NITROX POTAPLJAČ N1 (osnovni nivo), 
NITROX POTAPLJAČ N2 (napredni nivo) 
in NITROX INŠTRUKTOR.

SPZ TEČAJ ZA NITROX POTAPLJAČE IN INŠTRUKTORJE

Pogoj za udeležbo na osnovnem tečaju za NITROX po-
tapljača N1 je potapljač napredne kategorije (P2) ali 
kandidat za potapljača P2 (izkušen potapljač P1). 
Pogoj za udeležbo na nadaljevalnem tečaju za NI-
TROX potapljača N2 je izkušen NITROX potapljač N1. 
Pogoj za udeležbo na tečaju za NITROX INŠTRUKTO-
RA je licenciran CMAS inštruktor in NITROX potapljač 

jev, ki jih je moral potapljaški in-
štruktor opraviti in seveda plačati, 
ter vsa odgovornost, ki jo nosi po-
tapljaški inštruktor glede 
izvajanja potapljaških te-
čajev, vredni urne postav-
ke 0,78 € na uro?
Na tem mestu bi opozoril, 
da je Slovenska potapljaška zveza 
pred leti izdala smernice in pripo-
roča minimalno ceno za začetni 
potapljaški tečaj vsaj 200 €, ki je 
edina korektna cena, ki ovredno-
ti delo inštruktorja na eni strani 
in zagotavlja kvaliteto tečaja na 
drugi strani, ne glede na število 
tečajnikov.
Zdi se mi, da smo zašli v slepo uli-
co, iz katere se bomo težko izvlekli. 
Če sam ne spoštuješ svojega dela, 
tvojega dela ne bodo spoštovali 
niti drugi. Visoko usposobljeno 

delo in velika odgovornost ne bi 
smeli biti ovrednoteni z 0,78 € na 
uro. 

Večkrat se pogovarjam s kolegi v 
tujini in vsem se zdijo naše cene 
smešne, nerealne in s pridihom 
dvoma o kvaliteti izvedbe takih 
tečajev. Nikoli ne bom pozabil po-
tapljaškega inštruktorja Arnolda iz 
Avstrije, ki mi je rekel:

“Stopimo skupaj in recimo 
temu preprosto NE!”

»Če delaš začetni potapljaški tečaj 
za manj kot 200 €, tvoji tečajniki 
bodisi ne dobijo znanj in izkušenj, 

ki bi jih morali dobiti med 
začetnim potapljaškim 
tečajem, ali pa ti niso či-
sto jasne osnove mate-
matike.«

Vrnimo se na izhodišče. Kam to 
pelje?
Nikamor več, zaradi posamezni-
kov, ki ne razumejo in ne spoštuje-
jo inštruktorskega poklica. Zaradi 
njih je inštruktorsko delo vredno 
manj kot 0,78 € na uro.

Matko Mioč je podpredsednik SPZ
in PADI Course Director

matko.mioc@divestrong.si 
podpredsednik@spz.si

N2. Tečaja se lahko udeležijo tudi inštruktorji po-
tapljanja po drugih šolah v kolikor nameravajo 
opraviti prekvalifikacijo.
Praktičen del tečajev bo v soboto 8. junija v Fiesi 
(v sklopu Dneva potapljačev Slovenije), preda-
vanja pa na Igu v petek 7. junija in ponedeljek 
10. junija ob 16.15 uri ter dodatno v soboto 15. 
junija ob 9:15 uri za inštruktorje.
Cena potapljaškega tečaja s 30% popustom za 
člane SPZ je 105€ (150€ za ostale), cena inštruk-
torskega tečaja je 200€, plačljivo na račun SPZ 
pred pričetkom tečaja.
Informacije in prijave do 31. maja na spz@spz.si.

Potapljaški tečaji

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

Izpit bo v soboto 15. junija. K iz-
pitu lahko pristopijo inštruktorji 
potapljanja z veljavno SPZ licenco. 
Cena izpita je 200 €.

CMAS komisija za izobraže-
vanje razpisuje izpit za pre-
kvalifikacijo inštruktorjev 
potapljanja iz drugih pota-
pljaških šol na šolo CMAS 
(»cross over«).

CMAS »CROSS OVER« in inŠTRUKTORSKi TEČAJi
Pred izpitom bo organiziran tudi 
tečaj, katerega termin bo delno 
sovpadal z tečajem za CMAS 
inštruktorje, preostalo pa se bo 
sproti uskladilo z prijavljenimi 
kandidati. Cena tečaja je 250€.
Vse zainteresirane hkrati vabimo 
na izpit za CMAS inštruktorje pota-
pljanja M1, M2 in M3. Kandidatom 
za CMAS M1 bodo pred izpitom 
organizirane teoretične in praktič-
ne priprave. Cena posameznega 
sklopa priprav za CMAS M1 je 

150 €, skupna cena obeh sklopov 
je 275€. Tečaji se bodo pričeli 14. 
maja in bodo potekali strnjeno v 
treh tednih.
Cene izpitov so 750 € za CMAS 
M3, 600 € za CMAS M2 in 325 € za 
CMAS M1 (izpit z gradivi), plačljivo 
100€ ob prijavi, preostalo pred 
pričetkom tečaja.
Vsem zainteresiranim kandidatom 
smo za podrobnejša pojasnila na 
razpolago po elektronski pošti 
sola@spz.si.
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Eno izmed teh področij je tudi 
potapljaška boja, ki večino pota-
pljačev moti, saj nas omejuje pri 
gibanju. Boja pa je lahko življenjsko 
pomembna, če v bližino, kjer se 
potapljač dviga na površino, pride 
plovilo. Dobro bi bilo, da bi članek 
prebrali tudi lastniki plovil, saj imajo 
potapljaško bojo pogosto za ribiško 
bojo, izgubljeno žogo ipd. Tudi tisti, 
ki poznajo to oznako, velikokrat 
vozijo preblizu boje (predpis je 
najmanj 50 m od boje) in zato je 
za potapljača najbolje, da pozabi 
na predpisano razdaljo plovbe v 
bližini boje in se v primeru, da sliši 
motor plovila, na površino dvigne 
tik ob boji.
Za preprečevanje potapljaških 
incidentov je mednarodna organi-
zacija DAN pred leti pričela z akcijo 
razdeljevanja nalepk s sliko čolna, 
potapljaške boje in napisom »Pazi 
potapljač pod vodo«. Akciji se je 
pridružil tudi SPZ, ki te nalepke 
vsako leto pošlje marinam, luškim 
kapitanijam, policiji in tudi posa-
meznikom, da jih nalepijo na vseh 
vidnih mestih, kamor zahajajo 
lastniki plovil.
Potapljaška boja označuje položaj 
potapljača pod vodo, da mu lahko 
plovilo sledi, lahko se uporablja 
za signaliziranje potapljaču ali kot 
dodatni plovec na površini za obe-
šanje opreme ipd.

Opis boje
Običajno je to napihljiva boja oran-
žne barve nosilnosti približno 20 kg 
in premera najmanj 30 cm. Na vrhu 
ima napihljivo ali običajno signalno 
»A« (Alfa) belo-modro zastavico, ki 
pomeni, da je pod vodo potapljač 
in se morajo plovila izogniti temu 
območju ter zmanjšati hitrost. Poleg 

Približuje se potapljaška 
sezona in dobro si je osve-
žiti znanje s področij, ki jih 
načeloma poznamo, ven-
dar so nam podrobnosti že 
zbledele, čeprav bi jih ob-
časno potrebovali.

Tekst: igor Urh

PotaPljaška boja
tega pa ta zastava označuje tudi 
plovilo, ki ima omejeno zmožnost 
gibanja. 
Rdeča zastava z belo progo, ki 
poteka diagonalno preko zastave, 
je splošno razširjena zastava, ki 
označuje potapljača pod vodo oz. 
tudi servis za potapljače, kot je pota-
pljaški center, potapljaška trgovina 
ipd. Zaradi dvojnega pomena Alfa 
zastave je najbolje, da ima potaplja-
ško plovilo izobešeni obe zastavi. 
Seveda pa je potapljač zaščiten z 
zastavo na plovilu le takrat, ko se 
potaplja v neposredni bližini plovi-
la, na oddaljenosti več kot 50 m pa 
mora imeti lastno bojo z zastavico.
Na bojo je privezana vrv iz sintetič-
nih vlaken dolžine vsaj 25 m, ki je 
lahko navita tudi na mlinček.
Namesto tega, da potapljač vleče 
za seboj bojo, lahko mesto potopa 

- uporablja se na potopih na 
odprtem morju ali pri potopih 
v toku, ko je pomembno, da se 
spremljevalno plovilo nahaja v 
bližini mesta potopa,

- pri prostem potapljanju je 
njena uporaba obvezna, da se 
prepreči morebitni trk s plovi-
lom,

- površinske markirne boje se 
NE uporablja pri potopih, kjer 
se nahajajo haloge ali visoka 
trava, med skalovjem, pod 
previsi, v podvodnih jamah 
in razbitinah oziroma na vseh 
mestih, kjer obstaja možnost, 
da se bo vrv boje zataknila ob 
oviro,

- pri potopih blizu obale ali v 
zalivih se boja običajno ne 
uporablja razen takrat, ko se 
zahteva označevanje mesta 
potopa.

Kako se uporablja površinsko 
markirno bojo?
- Spustimo jo v vodo preden po-

tapljač vstopi v vodo ali pa se jo 
poda, ko je potapljač že v vodi,

- vrv sprostimo, ko začnemo s 
potopom, in držimo mlinček z 
vrvjo stran od telesa,

- pri potopu »na glavo« moramo 
paziti, da držimo mlinček do-
volj odmaknjen od telesa, da se 
nam vrv ne zaplete ob plavuti,

- ko dosežemo dno, z mlinčka 
spustimo še nekaj vrvi (s tem 
lahko kompenziramo manjše 
spremembe globine plavanja  
vrv pa ni preveč napeta), nato 
pa mlinček blokiramo,

- mlinček pripnemo na kom-
penzator plovnosti, da imamo 
proste roke,

- med potopom moramo kontro-
lirati dolžino vrvi, ki mora ves 
čas ustrezati globini potopa, na 
ta način se ne zaplete ob oviro 
na dnu ali ob sopotapljača,

- med dvigom vrv boje navijamo 
na mlinček tako, da ni odvečne 
vrvi, in na površino izplavamo 
ob boji,

- v nujnih primerih mlinček z 
vrvjo odvržemo, saj lahko vrv 
povzroči dodatne težave.

zavaruje s štirimi fiksnimi bojami 
ali plovci, na katerih so pritrjene 
potapljaške zastavice in tako na 
vodni površini tvorijo štirikotnik 
okrog območja podvodnih aktiv-
nosti. Označevanje mesta potopa 
ni le varnostni ukrep, temveč je 
tudi zakonsko opredeljeno. Seveda 
pa površinske boje, ki jo potapljač 
vleče za seboj, ne uporabljamo tam, 
kjer bi ovirala potapljača ali bi ga 
celo ogrožala.  

Kdaj uporabljamo površinsko 
markirno bojo in kdaj ne?
- Obvezna uporaba za označe-

vanje mesta potopa, kadar to 
zahteva zakonodaja,

IZOBRAŽEVANJE

Potapljaška boja
IZOBRAŽEVANJE
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Vse več ljudi se ukvarja s 
prostim potapljanjem in 
podvodnim ribolovom, žal 
pa so s tem tudi nesreče 
vse bolj pogoste.

Tekst: arijan Rapuš 

Predavanje o varnem Prostem PotaPljanju

Po nekaj tragičnih nesrečah pod-
vodnih lovcev v zadnjih letih smo 
prejeli mnoge pobude za orga-
nizacijo predavanja o varnem 
prostem potapljanju. Zavedanje 
o možnih nevarnostih, razumeva-
nje delovanja človeškega telesa in 
pravilno izvajanje potopov so zelo 
pomembni pri preprečevanju ne-
sreč, hitro in odločno ukrepanje v 
primeru nesreče pa ključnega po-
mena pri preprečevanju usodnih 
posledic le-te.

Brezplačnega predavanja z ge-
slom „V spomin vsem, ki so svoj 
zadnji dah pustili morju“ se je ude-
ležilo več kot 40 ljudi iz Slovenije, 
Hrvaške in Italije. Predavala sta 
inštruktor apneje po standardih 
Apnea Academy Arijan Rapuš in 
poklicni reševalec predhospitalne 
enote Koper Vanja Rapuš. Za brez-
hiben potek je skrbel Sašo Mo-
škon. Predavanje smo razdelili na 
pet delov: varnost, nevarnost, pre-
hrana, reanimacija - TPO (temeljni 
postopki oživljanja) in uporaba 
defibrilatorja. Celotno predavanje 
je bilo podprto z video posnetki 
ter s prikazi na lutki. Izkušeni po-
klicni reševalec je vsem prijazno 
svetoval in preverjal pravilen pri-
stop in izvedbo TPO-ja in pravilno 
uporabo defibrilatorja, s katerim 

lahko v kritičnih trenutkih rešimo 
življenje. Danes imamo defibrila-
torje že na vsakem koraku, zato je 
prav, da jih znamo tudi uporabiti. 
Z udeležbo na predavanju so si 
sodelujoči dvignili raven zna-
nja in osvežili že pozabljeno na 
področju prostega potapljanja, 
reševanja in reanimacije. Tudi 
v prihodnje bomo nadaljevali s 
preventivnimi prireditvami in z 
ozaveščanjem mladih, ki se po-
dajajo na pot pod gladino. Radi 
bi se zahvalili sponzorjem (Hotel 
Bio, trgovina Evolutionsub Koper, 
Apnea center 2000) in vsem osta-
lim, ki ste kakorkoli pripomogli k 
izvedbi. 
Odpovedati se zaradi varnosti je 
znak zrelosti, pomeni pa biti korak 
pred nevarnostjo!

Dekompresijska boja ali »klo-
basa«
Namen
Označuje položaj potapljača pod 
vodo med dekompresijskim po-
stankom, plovilo se mu lahko pri-
bliža ali pa se potapljaču v toku 
lahko med dekompresijo tudi sledi. 
Potapljača s pokonci dvignjeno 
dekompresijsko bojo se lažje opazi 
v valovitem morju. Dekompresijska 
boja ni namenjena za dvigovanje 
predmetov.

Opis boje
Boja je iz plastičnega materiala dol-
žine do 2 m. Lahko je v dveh barvah, 
in sicer v rdeči oz. oranžni. Rdeča 
označuje potapljača, ki se dviguje in 
izvaja normalni dekompresijski po-
stopek. Rumena boja pa pomeni, da 
je potapljač v težavah in potrebuje 
pomoč, zato imajo nekateri pota-
pljači pri sebi boji obeh barv. Barvna 
oznaka velja za Evropo, v Severni 
Ameriki je obratna - rdeča označuje 
potapljača v težavah, rumena pa 
normalni dekompresijski dvig.
Odprti konec boje ima lahko manj-
šo utež, ki zagotavlja, da je odprtina 
boje pod vodno gladino in ostane 
zrak ujet v njej. Odprti del boje 
se zaradi razširjanja zraka lahko 

avtomatsko zapre. Popolnoma 
zaprte boje imajo vgrajen ventil za 
polnjenje in praznjenje ali pa imajo 
za polnjenje samostojni izvor zraka 
in ventil za praznjenje.
Vrv, na katero je boja privezana, je 
lahko zložena, navita na bojo, navita 
na nek predmet v obliki črke »H« ali 
pa navita na mlinček. Predmet, na 
katerega je vrv navita, mora imeti 
negativno plovnost.

varnostni ukrepi
Zaradi varnosti se bojo napihuje 
z oktopusom in ne s primarnim 
regulatorjem! V primeru, da se 
vrv zaplete ob primarni regulator, 
lahko nastanejo težave. Potapljač 
se začne hitro dvigovati in ostane 
brez zraka, če ne doseže rezervnega 
regulatorja.
Pri dvigu boje je potrebno biti iz-
redno pazljiv, da se vrv ne zaplete 
v potapljača ali da se mlinček ne 
zatakne. Potapljač se bo v takih 
primerih zaradi vzgona boje hitro 
dvignil na površino. To lahko pre-

prečimo tako, da vrv, ki ni navita na 
mlinčku, pritrdimo na nek predmet 
na dnu ali pa zvito vrv položimo 
stran od telesa na dno in v roki 
držimo le prosti konec vrvi. Mlin-
ček moramo pred uporabo boje 
odpreti in ga držati v roki. Nezgo-
do z blokiranjem mlinčka lahko 
preprečimo z dvema zaporedno 
vezanima mlinčkoma, v primeru 
blokade enega mlinčka se začne 
odvijati vrv z drugega mlinčka.
Konec vrvi, na katerega je prive-
zana dvignjena boja, mora pota-
pljač trdno držati v roki ali imeti 
pritrjeno na nek drugi način, da 
boje ne izgubi. Pri bojah, ki se hitro 
prevrnejo in iz njih uide zrak, mora 
potapljač držati vrv ves čas dovolj 
napeto.
Na vseh potopih, ki niso blizu 
obale, je priporočljivo, da ima-
mo dekompresijsko bojo v žepu 
kompenzatorja plovnosti, in jo 
uporabimo ob zaključku potopa, 
če nimamo na površini zaščite s 
strani potapljaškega plovila. 

Igor Urh je predsednik Komiteja za izobraževanje
pri Slovenski potapljaški zvezi

urh313@gmail.com
sola@spz.si

Potapljaška boja

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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Zadnja sobota v marcu, 
tradicionalno rezervirana 
za skupščino Slovenske 
potapljaške zveze, je letos 
sovpadla z velikonočnimi 
prazniki.
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Miran Zupanc

Leto brez tragičnih potapLjaških incidentov

Praznična skupščina je potekala v 
organizaciji enega največjih pota-
pljaških društev v Sloveniji, Euro 
Diver iz Ljubljane. Ekipa je pod 
vodstvom njihovega predsednika 
Jureta Dolinarja, ki je delegatom 
ob uvodu zaželel dobrodošli-
co, organizacijo vzorno izpeljala. 
Skupščino je v imenu Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in re-
ševanje nagovoril Gregor Turnšek 
in prisotnim prenesel tudi pozdra-
ve generalnega direktorja Darka 
Buta. Izpostavil je dobro sodelova-
nje Uprave s SPZ-jem in zaneslji-
vost Podvodne reševalne službe. 
Opozoril je pred pretečimi voda-
mi, ki so zaradi obilnega deževja 
prav takrat nezadržno naraščale, 
in reševalcem ob morebitnih in-
tervencijah zaželel uspešno delo.
Predsednik SPZ je uvodoma ugo-
tovil, da je prejšnje leto minilo 
brez potapljaških incidentov s 
tragičnim izidom. Je pa Sloven-
ska potapljaška zveza ostala brez 
aktivnega podvodnega reševalca 
in predsednika novomeških po-
tapljačev Silva Kušljana. Že lani 
je bil nominiran za plaketo SPZ, 
vendar je takrat s plemenito gesto 
dal prednost enemu od svojih ko-
legov. Zato mu je SPZ plaketo le-
tos podelila posthumno, prevzela 

pa sta jo njegova hči Manca in sin 
Aljoša.

Delovanje SPZ
Poročila o delu komisij in komite-
jev so objavljena na spletni strani 
SPZ, na skupščini pa so poudarili 
le najpomembnejše aktivnosti 
in dosežke. Trend zmanjševanja 
članstva se je ustalil, kar nedvo-
mno lahko pripišemo predvsem 
dejstvu, da Zveza veliko večino 
aktivnosti usmerja v zagotavljanje 
dodatnih ugodnosti in privilegijev 
članstvu. Kljub zaostrenim razme-
ram ima SPZ uravnoteženo bilan-
co. V preteklem letu so odhodki 
bili uravnoteženi s prihodki, kar 
potrjuje tudi poročilo Nadzorne-
ga odbora. Po zaslugi ustvarjene 
rezerve v preteklosti in ustreznega 
planiranja tudi v najbolj »sušnih« 
mesecih na začetku leta SPZ nima 
likvidnostnih težav.

Prenovljena spletna stran www.
spz.si
Po več kot desetih letih ustvarja-
nja in nadgrajevanja spletne strani 
SPZ je prišel čas za njeno prenovo 
in predvsem tehnično posodo-
bitev. Spletna stran je po novem 
zasnovana bolj strnjeno in sledi 
trenutnim oblikovnim ter funkci-
onalnim trendom, s čimer zago-
tavljamo večjo preglednost in po-
sledično tudi uporabnost.
Ohranjene so vse aplikacije, kot so 
elektronsko plačevanje članarin 
in drugega materiala s plačilnimi 
karticami, avtomatsko generiranje 
obvestil in položnic o poteku član-
stva, seznamov licenciranih špor-

tnikov in inštruktorjev ter aktivnih 
podvodnih reševalcev. Slednji so 
po elektronski poti dostopni tudi 
Upravi za zaščito in reševanje. To 
zagotavlja lažjo in učinkovitejšo 
mobilizacijo podvodnih reševal-
cev, kar neposredno poveča tudi 
stopnjo zaščite in reševanja iz 
vode v Sloveniji.
Na novo spletno stran so prenese-
ni tudi vsi arhivi, pravilniki, zapisni-
ki in druge pomembne informaci-
je v zvezi s SPZ, tako da ohranja 
vlogo osrednjega informacijskega 
središča SPZ-ja. 
Na vstopni strani ostaja povezava 
do DAN, preko katere so člani SPZ 
upravičeni do popusta pri članari-
ni SPZ.

Revija Potapljač
Ob uvodu v 12. letnik še zmeraj 
edine potapljaške revije v Sloveni-
ji smo izboljšali tehnično kakovost 
Potapljača, ki je med drugim dobil 
tudi plastificirane platnice. Veseli-
mo se nekaterih novih sodelavcev, 
katerih prispevki lepo dopolnjuje-
jo že uveljavljene stalne rubrike. 
Poseben pomen namenjamo po-
tapljaški opremi in izobraževanju, 
nadaljujemo pa tudi z ekskluzivno 
ponudbo potapljaške opreme za 
člane SPZ. Ponovno je bila izpo-
stavljena posebna boniteta za vse 
potapljače, ki so opravili začetni 
potapljaški tečaj, da se prvo leto 
na revijo lahko naročijo po polo-
vični ceni 9 €.

Ugodnosti za člane
Slovenska potapljaška zveza je 
obnovila status partnerja DAN, s 

SPZ

Skupščina
SPZ

dr. Mitja Slavinec
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Skupščina
SPZ

SPZ

čimer nam DAN odobri donacijo 
v višini približno 8 % od članarin 
DAN, ki so vplačane preko vsto-
pne povezave SPZ. Naša Zveza to 
donacijo v celoti nameni svojim 
članom, kar se obračuna kot do-
bropis pri naslednji članarini SPZ.
Do donacije ste upravičeni v ko-
likor preko povezave na vstopni 
strani SPZ (DAN logotip povsem 
spodaj) članarino v DAN bodisi 
urejate na novo ali podaljšujete. 
Povezava in podrobnejša navo-
dila so tudi na podstrani »Prijava 
članov« (povsem na vrhu levo), 
kjer so tudi podrobnejša navodila. 
Razširili smo tudi krog ugodnosti 
članom SPZ, ki jih na spletni strani 
in v nadaljevanju podrobno pred-
stavljamo.

Šport
Na področju športa so lani bila 
organizirana državna prvenstva v 
podvodni fotografiji, podvodnem 
lovu, prostem potapljanju in pod-
vodnem hokeju. Ob tem velja še 
posebej izpostaviti tri natečaje v 
podvodni fotografiji: DRM Fresh, 
OnLine in Open. Na mednaro-
dnem področju pa je slovenska 
reprezentanca dosegla 5. mesto 
na svetovnem prvenstvu v pro-
stem potapljanju, na svetovnem 
prvenstvu v podvodnem lovu pa 
smo dosegli 13. mesto. 

izobraževanje
Komite za izobraževanje je na 
spletni strani objavil kratke pred-
stavitvene filme z vajami na zače-
tnih potapljaških tečajih, ki so ob-
javljeni tudi na posebnem kanalu 
SPZ na video brskalniku Youtube. 
V sklepni fazi je tudi priprava knji-

ge, namenjene za potapljaške 
tečaje najvišjih potapljaških kate-
gorij, ki bo kot leksikon potapljanja 
obsegala vse najpomembnejše 
vsebine rekreativnega potapljanja.
V skladu s sklepi prejšnje skupšči-
ne je SPZ opozarjal na vprašljiv 
nivo kakovosti in pomanjkljiv vse-
binski obseg nekaterih potaplja-
ških tečajev. SPZ je šolo CEDIP 
izbrisal s seznama v Sloveniji pri-
znanih potapljaških šol, ker njiho-
vih pravilnikov kljub opozorilom 
niso uskladili s slovensko zakono-
dajo in pravili SPZ-ja.
Permanentno potekata tudi obe 
preventivni akciji Pazi potapljač 
pod vodo in Odvrzi uteži.

Podvodno reševanje
Osrednji dogodek podvodne re-
ševalne službe v lanskem letu je 
bil Zbor reševalcev in Slavnostna 
akademija ob 40-letnici organi-
ziranega reševanja iz vode v Slo-
veniji, ki je potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Re-
publike Slovenije dr. Danila Türka, 
ki je prisotne tudi nagovoril.
Na vaji, ki je potekala v sklopu 
Zbora reševalcev, je sodelovalo 
skoraj 110 podvodnih reševalcev 
iz vse Slovenije. Na vaji je bila pri-
kazana usposobljenost in uigra-
nost podvodnih reševalcev kot 
tudi njihova oprema s podvodnim 
manipulatorjem – robotom in am-
fibijskim vozilom. 
Izdelan je bil nov program uspo-
sabljanja podvodnih reševalcev v 
Sloveniji, ki je v sklepni fazi potrje-
vanja na Ministrstvu za obrambo. 
Nadaljevali smo tudi z vsemi pre-
ventivnimi dejavnostmi, z akcijo 
Blanca nikoli več na čelu. 

Druge aktivnosti
Slovenska potapljaška zveza je kot 
aktivna članica Komisije za eko-
logijo pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije sodelovala pri pripravi 
in sprejetju ekološkega kodeksa 
med športniki. 
Med letom so članice Zveze or-
ganizirale tudi številne ekološke 
akcije, v Potapljaški atlas Slovenije 
je bilo dodanih veliko novih loka-
cij, tako da jih je sedaj skupaj kar 
72, pohvalimo pa se lahko tudi s 
tesnim vzajemnim sodelovanjem 
s Slovensko vojsko.

Kako naprej
Iz razprave izhaja, da skupščina or-
ganom SPZ tudi v prihodnje nala-
ga, naj največ aktivnosti namenijo 
zagotavljanju varnosti pri pota-
pljanju. Največ pozornosti je bilo 
namenjene problematiki pota-
pljaških tečajev, ki jih nelicencirani 
inštruktorji ponujajo po dumpin-
ških cenah in izvajajo v okrnjenem 
obsegu. Sprejet je bil sklep, da se 
tovrstne ekscese tudi v prihodnje 
podrobno spremlja in proti kršite-
ljem ukrepa.
Skupščina SPZ je potekala v prije-
tnem in konstruktivnem vzdušju, 
kar kaže na dobro organiziranost 
in uigranost organizatorjev, za 
kar jim gredo vse čestitke. Tudi le-
tos se je zaključila s tradicionalno 
podelitvijo plaket in pohval. Do 
sedaj je bilo podeljenih le 5 zlatih, 
24 srebrnih in 39 bronastih plaket, 
kar kaže, da jih prejmejo le redki, 
ki si jih toliko bolj tudi zaslužijo.
Poleg plaket SPZ podeli tudi pri-
znanja najboljšim športnikom, 
najbolj aktivnim inštruktorjem 
in društvom. Priznanje NAJAK-
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TIVNEJŠI INŠTRUKTOR prejmejo 
inštruktorji z največ tečajniki, dru-
štva z največjim porastom članstva 
prejmejo naziv GAZELA ZA LETO 
2012.

Gazela za leto 2012:
1. ZPP Divestrong
2. DRM Ljubljana
3. PD Maribor

Največje novo društvo v letu 
2012:
- VS DIVE TEAM

Najaktivnejši inštruktor 2012:
1. Jure DOLINAR, PD Euro Diver
2. Aleksander BRATKOVIČ, RPD Pi-

ran 
3. Nedjan KASTELIC, PLK Koper

Predsedstvo SPZ je na predlog 
Komiteja za šport nazive naj-
boljših športnikov v letu 2012 
podelilo naslednjim kandida-
tom:

Najboljši športnik SPZ:
- Robert Podgoršek, Kraška Mor-

narica, za zmage na mednaro-
dnih tekmah in doseženo 13. 
mesto na Svetovnem prven-
stvu v podvodnem lovu

Najboljša športna ekipa SPZ:
- Državna reprezentanca v pro-

stem potapljanju za izjemne re-
zultate in osvojeno 5. mesto na 
Svetovnem prvenstvu v prostem 
potapljanju

Naziv najboljše športnice SPZ letos 
ni bil podeljen.

Slovenska potapljaška zveza vsako 
leto najaktivnejšim članom in dru-
štvom podeli pohvale ter bronaste, 
srebrne in zlate plakete. Najvišja 
priznanja na področju potapljanja 
v Sloveniji letos prejmejo: 

Pohvala SPZ:
- Nataša Križman, DVŠ Triton, za 

dolgoletno aktivnost na podro-
čju podvodnega lova

- Franci Grčar, Krota sub, za požr-
tvovalno delo in inovativnost na 
področju podvodnega reševanja

- Borut Blažina, RPD Piran, za aktiv-
no delo na področju izobraževa-
nja

- Domagoj Ribarič Cerovac, pred-
sednik PLK Koper, za aktivno 
delo in uspešno vodenje društva

Bronasta plaketa SPZ:
- PD Murska Sobota, za dolgole-

tno uspešno delovanje
- dr. Lovrenc Lipej, za aktivno delo 

na področju raziskovalne dejav-
nosti 

- Silvo Kušljan, predsednik KPA 
Novo mesto, posthumno za 
uspešno vodenje društva in po-
žrtvovalnost na področju PRS

Srebrna plaketa SPZ:
- Miro Potočnik, predsednik DPA 

Vivera, za dolgoletno aktivno 
delo, predvsem na področju eko-
logije in izobraževanja

Zlata plaketa in naziv Častni član 
SPZ letos nista bila podeljena.

Največje društvo v letu 2012:
Društvo z največ člani prejme pre-
hodni pokal SPZ, ki po petih osvoji-
tvah ali treh zaporednih osvojitvah 
preide v trajno last. Leta 2008 ga je 
imelo društvo DRM Ljubljana, leta 
2009, 2010 in 2011 Potapljaško 
društvo Murska Sobota, največja 
društva v letu 2012 pa so:
1. PD Murska Sobota, 84 članov
2. DRM Ljubljana, 60 članov
3. PD Euro Diver, 52 članov

Vsem nagrajencem iskreno česti-
tamo.

SPZ

Skupščina
SPZ
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Na letošnji skupščini SPZ si prejel 
srebrno plaketo za svoje dolgo-
letno aktivno delo, predvsem na 
področju ekologije in izobraževa-
nja. Vrniva se na začetke tvojega 
potapljanja. 

Kdaj si začel s to aktivnostjo 
in kje?
S potapljanjem sem začel leta 
1978 v društvu DRM, nato v no-
voustanovljenem društvu SKAT. 
Z odhodom v pokoj pa sem usta-
novil svoje potapljaško društvo 
DPA Vivera.

Kakšni so tvoji spomini na tista 
leta, ko smo se še potapljali 
brez kompenzatorjev plovno-
sti, potapljaških računalnikov 
in ko smo se pozimi potapljali 
v isti neoprenski obleki kot 
poleti?
V tem času smo se vsi potapljali 
brez kompenzatorjev plovnosti, 
računalnikov in s težkimi jeklen-
kami Đuro Đakovič, zaradi njiho-
ve teže skoraj nismo potrebovali 
uteži na pasu. Dobivali smo se 
po službi in s »fičotom odleteli« 
na popoldanski potop na morje.

Opiši bralcem, kakšna je bila 
nato tvoja inštruktorska »ka-
riera«.
Z leti potapljanja sem z izkušnja-
mi in izobraževanjem v okviru 
šole CMAS – SPZ postopoma 
pridobil kategorijo inštruktorja 
M2. Nisem pozabil za potapljanje 
navdušenih prijateljev in znan-
cev ter jih tudi sam izobraževal. 

Miro, v glavnem te pozna-
mo kot potapljača, inštruk-
torja potapljanja, ekologa, 
arheologa, ustanovitelja 
potapljaškega društva Vi-
vera in kot uspešnega orga-
nizatorja vsakoletne čistil-
ne akcije na Ljubljanici.

Tekst: igor Urh • Foto: Miran Zupanc

Miro Potočnik

Največji poudarek pa sem vedno 
dajal varnosti potapljanja.
Pri mojem potapljanju mi je zelo 
veliko pomagala MNZ – SEP, saj 
sem bil tudi ustanovitelj oddelka 
potapljačev v Specialni enoti 
policije.

Povej nam kratko zgodovino 
čistilne akcije Ljubljanica in o 
tvojem arheološkem delu na 
področju zgodovinskih ostan-
kov v tej reki.
V času delovanja društva SKAT 
smo v sodelovanju z Zaščitno 
enoto milice prvič organizirali 
in realizirali čistilno akcijo Lju-
bljanica v Ljubljani od Prul do 
Tromostovja.
Pri službenih potopih sem na-

ključno našel predmet iz prete-
klosti, ki me je zelo navdušil. Vpi-
sal sem se na študij arheologije, 
sodeloval z Narodnim muzejem 
Slovenije (dr. Peter Petru) in si 
v sodelovanju z njimi nabiral 
izkušnje. Arheologija in najdbe 
so me prevzele, vendar nikoli ni-
sem prikril nobene najdbe. Naše 
stanovanje je bilo vedno odprto 
strokovnjakom in amaterskim 
ljubiteljem. V tem času sem pre-
jel tudi Valvazorjevo priznanje in 
prišlo je do odločitve, da arheo-
loško kulturno dediščino, ki sem 
jo dolga leta zbiral, dokumentiral 
in obdeloval, predam Mestnemu 
muzeju Ljubljana in Narodnemu 
muzeju Slovenije. V Narodnem 
muzeju Slovenije je bila leta 2009 

Miro Potočnik
INTERVJU

INTERVJU
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razstava »Kulturna dediščina Lju-
bljanice«.

veliko potapljačev pozna tvoj 
drugi dom in potapljaško bazo 
v Sv. Juraju. Kdaj in zakaj si se 
odločil, da tam zgradiš hišo 
in odpreš manjšo potapljaško 
bazo?
Pred davnimi 26. leti sem na 
eni svojih potapljaških postaj 
odkril biser. Odločil sem se, da 
v Sv. Juraju na Hrvaškem, kjer 
sta brata Kuščerja odkrila raj 
na Rači, tudi jaz najdem svoj 
raj. Kupil sem parcelo, počasi 
gradil škarpe, hišo in se boril s 
hrvaško birokracijo. Terene za 
potapljanje sem odkrival tudi s 
pomočjo domačinov in jim gle-
de potapljanja in opreme mar-
sikaj dobrega svetoval. Potopi 
so bili zanimivi, organiziral sem 
potapljaške tečaje in obenem 
družabna srečanja in tabore. 
To dejavnost mi je omogočil 
prosti čas, saj sem že dvajset let 
v pokoju. 

Glede na to, da večino časa 
preživiš v Sv. Juraju in se v 
Ljubljano vračaš le občasno, 
bi lahko kdo ocenil, da nimaš 
več slovenskega državljan-
stva. Zdaj si v Ljubljani zaradi 
organiziranja čistilne akcije na 
Ljubljanici, potem se boš pa 
verjetno takoj odpeljal nazaj 
na morje.
Res je, večino časa preživim v 
svoji hiši v Sv. Juraju na Hrva-
škem. Po hrvaških zakonih sem 
si moral urediti »domovnico«, 
nimam pa hrvaškega državljan-
stva, sem državljan Republike 
Slovenije.

Kako imaš organizirano pota-
pljaško bazo?
Morje imam skoraj na dvorišču 
in zaradi ljubezni do potapljanja 
ter želje, da tudi drugi pogleda-
jo v podvodni svet, sem na Hr-
vaškem registriral potapljaško 
društvo z enakim imenom kot 
v Sloveniji – DPA VIVERA. Uspe-

šno organiziram in realiziram 
potope, potapljaške tabore in 
tečaje za kategorije CMAS P1 in 
P2. Potopi ob obali, na otokih 
Prvič, Goli otok in Grgur so za 
večino potapljačev nepozabni.

Kaj ti pomeni tradicionalna 
potapljaška akcija čiščenja 
Ljubljanice?
Brez ekološko-čistilnih akcij 
Ljubljanice ne gre. Ljubljansko 
barje in Ljubljanica sta s svojo 
občutljivo floro in favno del 
glavnega mesta in zato bi mo-
rali biti še toliko bolj pozorni na 
njuno onesnaževanje. Na čistil-
nih akcijah smo bili zaskrbljeni 
in žalostni, ker smo na obrežje 
odložili več kot tono odpadne-
ga materiala. Poudarjam, da so 
skrb vzbujajoče tudi govorice, 
da bodo s koncesijo in priva-
tizacijo oskrbe s pitno vodo 
nekateri služili, mimo nas pa bo 
tekla gnojnica in iz pip nepitna 
voda. Voda ni privatna lastnina, 
je del nas vseh in moramo zanjo 
skrbeti.

Kako pa je s čistilnimi akcijami v 
Sv. Juraju?
Čistilne akcije že nekaj let organizi-
ram tudi v Sv. Juraju na Hrvaškem. 
Vanje so vključeni tako slovenski 
potapljači kot tudi domačini.

Kakšna je sedanja politika tvoje-
ga kluba na Hrvaškem? 
V zadnjih letih je klub Vivera na 
Hrvaškem malo priprl vrata. Želim, 
da pridejo potapljači, ki jih pozna-
mo in so stari obiskovalci mojega 
društva. Temu je vzrok tudi moja 
razpetost med Ljubljano, Sv. Jura-
jem in Malo Nedeljo v Prlekiji, kjer 
imam vinograd in žlahtno kapljico 
za prijatelje.

Za konec nam povej še, kakšni so 
tvoji potapljaški načrti za bližnjo 
prihodnost?
Sv. Juraj je zelo blizu Rače, mesta, 
kjer sta se brata Kuščer prvič poto-
pila v morje. V njun spomin želim 
organizirati srečanje vseh, ki so bili 
kakorkoli povezani z njima. Želim si, 
da bi potapljači spoznali Račo kot 
zibelko slovenskega potapljanja.

Igor Urh je predsednik Komiteja za izobraževanje
pri Slovenski potapljaški zvezi

urh313@gmail.com
sola@spz.si

INTERVJU

Miro Potočnik
INTERVJU
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Vaše morebitne predloge ali 
komentarje, ki niso zajeti v po-
nujenih anketnih odgovorih nam 
lahko pošljete tudi po elektronski 
pošti spz@spz.si.

Anketa meseca junija:
ali potop načrtujete?
1. Vsak potop načrtujem.
2.  Le zahtevnejše potope.
3.  Načrtovanje potopa prepu-

stim sopotapljaču.
4.  Ne, ker se potapljam s 

potapljaškim centrom.
5.  Potopa ne načrtujem.

Anketa meseca maja:
ali boste pred potapljaško 
sezono obnovili  praktično 
potapljaško znanje?
1. Da, na prvem potopu s 

sopotapljačem.
2.  Da, na obnovitvenem tečaju.
3.  Ne, ker to ni potrebno.
4.  Ne, ker se potapljam čez celo 

leto.

ANKETA NA www.spz.si
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.

Slovenska potapljaška zveza vas vabi na:
DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE

Fiesa, 8. junij
Organizirani bodo prevozi na najatraktivnejše potapljaške lokacije v našem morju. Čas med potopi pa si 

bomo krajšali in popestrili z “iGRaMi BREZ DNa”. 

Pridite, prijavite svojo ekipo in osvojite privlačne in bogate nagrade!
vsak udeleženec dobi ekskluzivno darilo. 

Izbrali bomo najbolj simpatično udeleženko. 

PROGRAM - Sobota, 8. 6. 
10 – 11 dobrodošlica v Fiesi, prijava za 

potope in ekip za iGRE BREZ DNa.
11 – 14   POTOPi Na POTOPLJENE LaDJE 
 (prevoz s čolni, ne pozabite na 

potapljaške dokumente), sončenje 
in družabna srečanja na plaži

13 – 15 potapljaško kosilo 
15 – 19 iGRE BREZ DNa
19 –  podelitev nagrad in potapljaško 

druženje

KOTIZACIJA
1) ČLANI SPZ in njihovi družinski člani, ki se PRIJAVIJO do 5. junija: BREZPLaČNO
2) ČLANI SPZ in njihovi družinski člani, ki se NE PRIJAVIJO do 5. junija: 10 eur 
3) DRUGI UDELEŽENCI:        20 eur

KOTiZaCiJa vKLJUČUJE:
aperitiv ob prihodu, EKSKLUZivNO DaRiLO SPZ

kosilo s pijačo, ugodne nakupe potapljaške opreme
udeležbo pri iGRaH BREZ DNa, BOGaTE NaGRaDE 
potapljaško druženje z zabavo, organizacijo potopa*

* zaradi lažje organizacije vas prosimo za predprijave na 
sola@spz.si, ti udeleženci bodo tudi imeli prednost pri pre-

vozih. V prijavi navedite ime, priimek, naslov, št. spz in potop 
(da/ne). Pri družinskih članih namesto št. spz napišite DČ.

NE POZABITE NA POTAPLJAŠKE DOKUMENTE.

Dan potapljačev Slovenije
SPZ

SPZ
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Morda je morski pes ustvarjen za 
čiščenje morja in je nekakšen lete-
či okoljevarstvenik, ki kot smetar 
pobira vse nezdravo in odpadno. 
Da se pri tem ne okuži, je dobil po-
sebno imunsko zaščito. Da »smeti« 
tudi najde, potrebuje različne sen-
zorje – čutila, in da vse tudi predela, 
še močan drobilec – zobe. Ti se pri 
nepredvidljivih odpadkih lahko 
hitro obrabijo ali polomijo, zato 
potrebuje rezervne. 
Največje doživetje za vsakega 
potapljača je zagotovo srečanje z 
morskim psom. Ko se nenadoma 
iz modrine izluščijo maestetični 
gibi največje in najstarejše ribe na 
svetu, zavre andrenalin. Eleganten 
plavalec se z gibi plesalke pomika 
skozi modrino morja, kot da se ne 

Ta žival je tako preprosto 
grajena in sočasno opre-
mljena z vsem, kar je potreb-
no za dolgo funkcioniranje, 
in ne morem mimo primer-
jave s sodobnim strojem, 
katerega konstruktorji so 
upoštevali vse, kar bi lahko 
ogrožalo njegovo delovanje 
in obstoj.
Tekst: Srečko Klemenc • Foto: mag. andrej voje

Morski pes - stroj za preživetje
meni  za potapljača, ali pa si ga 
ogleda od zelo blizu. V tem tre-
nutku sta se srečala najstarejši in 
najmlajši prebivalec tega planeta. 
400 milijonov let star prebivalec 
spozna še ne pol milijona let staro 
bitje – homosapiensa. 
Ko še ni bilo kontinentov v današnji 
obliki, ko še ni bilo niti dinozavrov, 
je po morjih modrega planeta že 
plaval morski pes, tako popoln kot 
je še danes. Človek je njegov prvi 
resni sovražnik, ki mu brez vzroka 
streže po življenju in ogroža celo 
njegov nadaljnji obstoj, ker ga je v 
svoji slepoti odredil za krvoločno 
roparico, ki pa je le lačna. 
Človek sploh ni na jedilniku mor-
skega psa in že po prvem ali dru-
gem ugrizu običajno opusti »neo-
kusni« grižljaj. Morski psi radi iščejo 
predvsem ranjene ali bolne živali, ki 
izgubljajo kri ali pa so njihovi gibi 
neritmični – bolni. Neenakomerne 
vibracije zaznava na razdaljo 1,5 
km, kri pa zavoha 1 km daleč. V 
4,5 milijona litrov vode zazna že 
eno kapljo krvi. Ženskam se zato 
odsvetuje kopanje in potapljanje 
na območjih, kjer bivajo morski psi 
v času menstruacije, za podvodne 
ribiče pa je ranjena riba pripeta 
za pas potapljača lahko usodna. 
Dogaja se, da morski psi nagrizejo 
ali pojedo ranjence ladijskih ali 

letalskih nesreč. Najhujši primer 
je zapisan v zgodovini ameriške 
mornarice, ko je ameriško vojno 
ladjo, ki je transportirala atomsko 
bombo za Hirošimo in Nagasaki, 
na povratku torpedirala japonska 
podmornica. Velik del posadke, ki 
je več dni plavala v morju, so usmr-
tili ali pojedli morski psi. Verjetno 
zaradi krvi ranjencev in čofotanja 
obupanih mornarjev, kar je pri psih 
vzbudilo instinkte za ranjene živali. 
Nekateri potapljači se morskim 
psom približajo na dotik in jih hra-
nijo iz roke. To so potapljači na vdih. 
Trdijo, da so tako najbolj podobni 
prebivalcem morja in pri morskih 
psih ne zbujajo prehranjevalnega 
nagona. Takšnega potapljača pa 
ne sme biti strah. Domneva se, da 
žival začuti vznemirljivi srčni ritem 
prestrašenega, kar zbudi njegov 
lovski nagon.
Od vseh, okrog 400 vrst morskih 
psov, so človeku lahko nevarne 
le tri do štiri vrste. To je sivi (tudi v 
Sredozemlju), tigrasti, kladvenica 
in predvsem beli morski pes (ali 
veliki beli morski pes ali morski 
volk ). Za zadnjega mnogi menijo, 
da je za njegovo slabo ime kriv 
predvsem fantastični film Žrelo 
režiserja Stevena Spilberga, ki je 
leta 1975 obkrožil svet in sprožil 
neusmiljen lov na to tretjo največjo 
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ribo na svetu. Iztrebljanje je bilo 
tako uspešno, da mu grozi izumr-
tje, za kar ga je bilo treba zaščititi. 
Do leta 1916 morski pes ni veljal 
za človeku nevarno ribo. Tega leta 
pa so morski psi pred obalo New 
Jersyja v dveh tednih napadli pet 
ljudi in štiri smrtno ranili. Zakaj 
občasno napadejo človeka, še ni 
raziskano. Je pa znano, da so več 
lačne kot site saj je človek z ribo-
lovom izrazito razredčil življenje 
v morju. Večkrat so žrtve napada 
deskarji – jahači valov, ki leže na 
deski z rokam veslajo proti valu in 
so, gledano iz globine, podobni 
tjulnjom, ki so na jedilniku teh ple-
nilcev. Posledice takšnega napada 
so izguba krvi, le redko izguba tkiva 
ali dela telesa. Občasno lahko mor-
ski pes napade potapljača, če ima 
občutek, da ogroža njegov revir. To 
pred napadom tudi pokaže. Nekaj-
krat odkima z glavo, povesi prsne 
plavuti, čudno plava in zvija hrbet. 
Napad ni ugriz, le nekaj sunkov z 
nosom, ki na potapljaču zapustijo 
krepke modrice. Po vsem svetu je 
letno manj kot 100 napadov. Polo-
vica teh je zanemarljivih. Na svetu 
umre letno več ljudi od čebeljega 
pika kot od morskega psa - trdijo 
statistike. Bolje je verjeti, da je 
morski pes nepredvidljiv. 
Pred 400 milijoni let je narava 
ustvarila to bitje, v najbolj funkci-
onalni, a preprosti izvedbi za čim 

daljši  obstoj, in ga opremila še z 
»rezervnimi deli«. Morski pes nima 
kosti, ne komplicirane hrbtenice. 
To funkcijo opravlja hrustančast 
elastični drog brez reber, ki je iz 
proteina in kompleksnih ogljikovih 
hidratov, okrepljen z vretenastimi 
vlakni, kar mu pri plavanju daje 
značilno eleganco in fleksibilnost. 
Je brez kosti, je tudi brez trdnih 
škržnih loput, skozi katere bi črpal 
vodo za dihanje. Te mu nadomešča 
plavanje, pri čemer mu vodni tok 
skozi pol odprt gobec zaliva dihala 
in odteka skozi škržne reže. Velika 
količina maščobe pa je tudi zaloga 
energije, za krizne čase in dolga po-
tovanja. Morski pes ima enkraten 
imunski sistem. Medtem ko je pri 
drugih živih bitjih imunski sistem 
tako dolgo neaktiven, dokler se 
ne pojavi antigen, ima morski pes 
stalno buden imunoglobulin, ki 
je vedno v krvi in pripravljen za 
obrambo. Rane se mu zelo hitro 
celijo, bolezni ne pozna in je od-
poren proti bakterijam virusom in 
celo kemikalijam. 
Z bočnim organom, ki poteka od 
glave do konca repa, zaznava va-
lovanje in nihanje vodnega tlaka, 
ki ga povzročajo druga bitja v nje-
govi okolici. Poleg tega morski pes 
zaznava elektromagnetna polja, 
ki jih ustvarjajo druga živa bitja s 
srčnim utripom, gibanjem mišic ali 
možganskimi tokovi.  

Nosnice mu služijo samo za iskanje 
hrane, ne pa tudi za dihanje kot pri 
drugih živalih. Dražljaje sprejema 
vsaka nosnica zase in usmerja psa 
točno v izvor vonjave. (Podobno 
konstrukcijo nosu je imel tudi di-
nozaver predator X.) Signali z desne 
in leve so verjetno vzrok, da morski 
pes potem, ko zazna zanimiv vonj, 
prične plavati »slalom«. Ko zaplava 
tako, ima nek cilj in se je treba bati 
njegovih zob. 
Ko se cilju približa na ca. 15 metrov, 
usmerjanje prevzame vid. Njegove 
oči se prilagajajo svetlobi okolja 
in vidi tudi v temi. Beli morski pes 
vidi in zaznava vonjave tudi nad 
vodo. Ker so oči zanj življenjskega 
pomena in jih pri poškodbi ne more 
nadomestiti, kot zobe, so primerno 
zavarovane. Njegove veke se ne 
zaprejo popolnoma, zato se preko 
očesa, v trenutku približevanja 
nekemu predmetu ali plenu, preko 
reže povezne zaščitna membrana, 
pri nekaterih vrstah pa se očesno 
jabolko obrne navznoter in za ne-
kaj trenutkov je riba slepa. Od tega 
trenutka naprej jo vodijo elektro-
receptorji – celice v  porah na koži 
glave, občutljive na električna polja, 
ki jih oddajajo živa bitja. Ta kratka 
slepota bi lahko bila podlaga za opi-
se, da se lahko njegovemu napadu 
v zadnjem trenutku še izognemo. 
Dolgo je prevladovalo mnenje, da 
ima kladvenica tako široko glavo 
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zaradi boljšega pregleda, saj so 
oči izredno daleč vsaksebi, dokler 
ni bilo ugotovljeno, da so na spo-
dnjem delu, med očmi, elektroma-
gnetni senzorji, ki mu signalizirajo 
živčni utrip plena, pa četudi je za-
kopan v pesku. S širino senzorjev 
kontrolira večjo površino, podobno 
kot naprava za iskanje kovin. 
Plava s hitrostjo 3 do 8 km/h, kratko-
trajno dosežejo tudi 95 km/h. 
Ko pes zagrize, mu 
okus pove, ali naj 
grižljaj pogoltne ali 
izpljune. Da se mu 
enkrat ugrabljena 
hrana ne izmakne, ima morski pes 
najmočnejšo čeljust na svetu. Pri 
2,5 metrov dolgi živali so izmerili 
18 ton pritiska na 6,5 kvadratnega 
centimetra, kar je malenkost manj 
kot 3000 kg na kvadratni centimeter 
ali 60 kg na konico zoba. Na zgornji 
in spodnji dlesni ima po štiri vrste 
in tudi več popolnoma razvitih, kot 
železo trdih zob. Ko se prva vrsta 
izrabi, se na njeno mesto pomakne 
naslednja »rezervna« vrsta, zadaj pa 
prične rasti nova, vrsta zob. Mlade-
mu morskemu psu se zobje menja-
jo vsakih 7 oziroma 8 dni. V desetih 
letih porabi do 20 tisoč zob. Zgornje 
vilice so gibljive tako, da zobje delu-
jejo kot škarje ali žaga. Vsaka vrsta 
morskega psa ima njegovi hrani pri-
merno oblikovane zobe. Mnogi se 
prehranjujejo s školjkami, največji 
z drobnimi rakci in s planktonom. 
Ihtiologi (poznavalci morskih psov) 
lahko na podlagi enega zoba dolo-
čijo vrsto psa, ki mu zob pripada.
Najmanjša vrsta morskega psa je 
dolga manj kot četrtino metra, 
medtem ko je največji ulovljeni beli 
morski pes meril 11,5 m in tehtal 13 
ton. Predvideva se, da so ti lahko še 
mnogo večji, saj morski pes raste 
vse življenje. Kitovec, ki se hrani s 
planktonom, tehta preko 14 ton in 
je največja riba v oceanih. V pradav-
nini je živel morski pes megalodon 
dolžine 25 do 30 m, sodeč po zobeh. 
Ker ni imel kosti, je to vse kar se je 
od njega ohranilo skozi milijone let.
Največ morskih psov živi v toplih 
morjih okrog ekvatorja. Znano je, 

da poleg kratkih razdalj, kjer iščejo 
hrano, potujejo celo čez oceane. 
Morda zaradi vodnih tokov, spre-
minjanja vodne temperature ali 
vsebnosti kisika. Nekatere vrste 
se parijo na določenih območjih 
ali samice rojevajo na določenih 
mestih. Medtem ko skoraj vse ribe 
odlagajo jajčeca, ki jih nato samci 
oplodijo tako, da v vodo spustijo 
spermo, se pri morskem psu to 

dogaja v telesu samice, kot pri 
sesalcih. Samec ima, za razliko od 
sesalcev, dva spolna organa, čeprav 
potrebuje le enega. V spopadu bi se 
mu ta lahko poškodoval in ogrozil 
razmnoževanje. Še ena varovalka za 
dolg obstoj. Parjenje morskih psov 
traja pol ure in več. Spolno so zreli 
šele pri tridesetih letih, kar lahko 
hitro ogrozi njihov obstoj. Nekate-
re vrste izležejo jajčeca v ovojnici, 
medtem ko so večje vrste živorod-
ke. Nosečnost traja 11 mesecev, 
rojeva pa običajno vsako drugo leto 
20 do 80 za življenje zrelih polmetr-
skih mladičev, ki tehtajo dva do dva 
in pol kilograma. Tako imajo kljub, 
za ribo majhnemu številu naraščaja 
veliko možnost za preživetje. Pri 
večini vrst rib je verjetnost, da bo 
iz ikre zrasla odrasla riba, ena proti 
milijon.  
Morski pes je, poleg orke, na vrhu 
prehranjevalne verige. Poleg njega 
in deloma človeka se z njim skoraj 
nihče ne hrani, če izvzamemo, da je 
občasno lahko tudi kanibal. Temu ni 
bilo vedno tako. V času dinozavrov, 
pred 100 do 250 milijoni let, so v 
morju živele ogromne roparice, za 
katere je bil morski pes mala južina. 
Kljub temu jih je preživel. Morda 
prav zaradi svoje popolne in v pre-
živetje usmerjene konstrukcije.  

Danes morskega psa ogroža pred-
vsem človek. Kot hrana služi obal-
nim narodom nekaterih afriških in 
srednjeameriških držav ter Azije, še 
posebej Kitajske. Repna   plavut naj 
bi bila afrodiziak, pravijo Kitajci. V 
zahodni Evropi in ZDA se njegovo 
meso le redko pojavi na krožniku. 
Zaradi svoje prehrane je v nje-
govem mesu veliko težkih kovin, 
katerih škodljivost za organizme je 

znana. Da je 
70% teh tako 
popolnih ži-
vali ogrože-
nih in mno-

gim izmed njih grozi izumrtje, sta 
najbolj odgovorna kitajsko tržišče 
in športni lov na te »ljudožerce«. 
Kitajci visoko cenijo juho iz po-
sušenih plavuti morskega psa, ki 
bi naj bile eliksir mladosti, in so 
pripravljeni plačati visoko ceno. 
Ribiči po vsem svetu zato mor-
skim psom, ki zaidejo v njihove 
mreže, porežejo plavuti, telesa pa 
vržejo nazaj v morje, kjer klavrno 
poginejo. Plavuti posušijo na 
soncu in nato v pristanišču pro-
dajo preprodajalcem. Če morski 
pes usmrti le enega od sedmih 
milijard najbolj razširjenega bitja 
na zemlji, že velik del njih zahteva 
pobijanje in iztrebljanje teh »lju-
dožercev«. Na srečo razumni lovci 
pojmujejo vsako stvaritev kot del 
celote in lovijo s kamero, iz oči v 
oči s starino. 

Posebnosti: nima kosti, vzdušnega 
mehurja, nikoli ne spi, večno plava, 
raste vse življenje, skoraj nikoli ne 
zboli, rane se mu hitro celijo, ima 
oklep za zaščito oči, edinstven 
imunski sistem, posebna čutila za 
vibracije in za orientacijo – kompas. 

Rezerve: ima rezervne zobe, re-
zervni penis in ogromne rezerve 
energije za obdobja lakote.

Srečko Klemenc je že preko 40 let  navdušen po-
tapljač in ljubitelj življenja v morju, katerega ne-
omejeno industrijsko izkoriščanje ni nikoli zago-
varjal. 

srecko.klemenc@gmx.net

“Ko pes zagrize, mu okus pove, ali naj 
grižljaj pogoltne ali izpljune.”

BIOLOGIJA

Morski pes
BIOLOGIJA
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PIRAN - Kjer se srečata morje in mesto
Izšla je nova knjiga našega najboljšega podvodnega fotografa Boruta Furlana. Knjiga formata 265 x 265 mm 
v trdi vezavi, bralcem na 204 straneh ponudi 320 vrhunskih fotografij z lepotami Pirana in podvodnega sve-
ta v njegovi okolici. Kot prejšnja Borutova knjiga Tihi svetovi, se tudi ta odlikuje po perfekciji tako v smislu 
tehnične izvedbe in umetniškega vtisa, kar na svojevrsten način dopolnjujejo še spremna besedila dr. Toma 
Turka. V nadaljevanju predstavljmo eno tipično stran iz knjige. 
Cena knjige je 42 €, cena s popustom za člane SPZ je 35 €. Naročila oz. informacije na irena@fonda.si ali bo-
rut.furlan@guest.arnes.si. Ob naročilu se sklicujte na vašo št. SPZ.

Hi, konjiček

Nedaleč proč, na kraški planoti, ki jo je ob 
jasnem vremenu zlahka videti iz Pirana, se 
pasejo znameniti beli konji, ki se rodijo črni 
in umro beli. Pod vznožjem starodavnega 
mesta, ki se kakor klin zajeda v modrino 
svojega zaliva, pa v ritmu morskih tokov 
poplesujejo drugačni konji. Prav nič iskri 
konjiči so skriti in oviti v svoje ljubice, 
kodraste in dolgolase alge ter cevaste, 
žvepleno rumene spužve. Eni imajo grive, 
drugi so brez njih; eni so rjavi, drugi rumeni, 
prav taki kakor njihove izvoljenke, ki jih 
skrivajo v svojih nedrjih. Od vedno so tu, 
sprehajalci jih sicer poznajo, a večinoma 
sploh ne vedo, da se konjički pasejo v morju 
tik ob priljubljeni piranski promenadi. Eno 
tistih drobnih bogastev so, ki jih premore 
morje okrog slovite Piranske punte. In ker jih 
je malo, so še toliko več vredni. V zelenkasti 
vodi med bujnimi algami jih je težko opaziti. 
Še vešče oko jih mora iskati, velikokrat brez 
uspeha. Ko pa ga zagleda, se konjiček vedno 
sramežljivo obrne proč, kakor bi ga bilo sram 
svojega nenavadnega, neribjega telesa. Kako 
naj bi revež vedel, da so mu ljudje nadeli ime 
po plemenitih živalih, ki jih sami občudujejo, 
on pa jih nikoli ni videl. Zato konjiček 
sramežljivo spodviha rep in se še tesneje 
stisne v zavetje svoje ljubice.

Slovenska potapljaška zveza vam bo v sodelovanju z Davorinom Zupancem in podjetjem 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 morali uteži odvreči, le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, da na spz@
spz.si pošljete poročilo, ki naj vsebuje kratek opis dogodka, št SPZ izkaznice člana in maso odvrženih uteži. 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



20 • Potapljač • 68 - 2013

Tekmovalci so bili razvrščeni v dve 
tekmovalni skupini glede na tip 
aparata, in sicer v skupino, ki foto-
grafira z zrcalnorefleksnimi (SLR) 
aparati, in skupino, ki fotografira 
s kompaktnimi aparati (kompakt). 
Obe tekmovalni skupini sta tekmo-
vali v dveh kategorijah: Podvodni 
ambient (AMB) in Podvodno ži-
vljenje (UWL). Natečaj je trajal dva 
meseca, fotografi pa so fotografije 
poslali po elektronski pošti. Časov-
no obdobje nastanka fotografije ni 
bilo omejeno, kar pomeni, da so 
tekmovalci lahko poslali fotogra-
fije, ki so jih posneli kadarkoli prej.
V skupini SLR je tekmovalo 14 
fotografov, v skupini kompakt pa 
27. Prejeli smo fotografije 27 slo-
venskih fotografov iz 13 društev, 3 
hrvaških fotografov iz 3 društev, 2 
italijanskih fotografov iz 2 društev 
in 5 srbskih fotografov iz 4 društev.

Znani so rezultati 6. nate-
čaja podvodne fotografije 
DRM OnLine 12/13.

Tekst: Jure Gasparič • Foto: Žiga Zdešar, 
DRM OnLine

Zaključen 6. DRM Online 12/13

Rezultati:
SLR Podvodni ambient
1. Fabio Iardino, ITA
2. Rok Kovačič, SLO 
3. Dalibor Andres, CRO

SLR Podvodno življenje
1. Fabio Iardino, ITA 
2. Tjaž Ocepek, SLO 
3. Barbara Camassa, ITA 

SLR skupna razvrstitev
1. Fabio Iardino, ITA
2. Dalibor Andres, CRO
3. Rok Kovačič, SLO

Kompakt Podvodni ambient
1. Milan Pergar Cic, SLO
2. Jaka Ferjan, SLO 
3. Domen Skuk, SLO

Kompakt Podvodno življenje
1. Jovan Petrovski, SRB 
2. Jaka Ferjan, SLO
3. Anton Prekalj, CRO 

Kompakt skupna razvrstitev
1. Jaka Ferjan, SLO
2. Marko Gasparič, SLO
3. Matej Oblak, SLO

Najlepši posnetek tekmovanja (Best of Show): Fabio Iardino - UWL

FOTO

DRM OnLine
FOTO
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V dvajsetih letih smo z vašo 
pomočjo iz jezera odstranili 
že velike količine odpadkov 
vseh vrst. Za  pomoč smo vam 
zelo hvaležni,  zato vas tudi 
letos, ko se spopadamo s pro-
blemom tujerodne školjke v 

Slovenska potapljaška zveza svojim 
članom nudi mnoge ugodnosti in 
popuste povezane s potapljanjem 
in širše. 
SPZ je krovna potapljaška orga-
nizacija v Sloveniji, naše osnovno 
poslanstvo pa je vam zagotoviti lepe 
in varne potope!

Član SPZ
Posameznik se v SPZ lahko včlani 
preko svojega matičnega društva 
ali neposredno. V obeh primerih 
ima član enake ugodnost, enaka pa 
je tudi višina letne članarine. 
Ob včlanitvi prejmete člansko iz-
kaznico, za uveljavljanje članskih 
ugodnosti pa prejmete vsako leto 
prejmete še kupončke ugodnosti.

Članska izkaznica
Ob vsakokratnem plačilu članarine 
prejmete kupončke ugodnosti, ki 
veljajo tudi kot potrdilo o plačani 
članarini. Člansko kartico ob novi 
včlanitvi prejmete v roku 14 dni in 
je trajna. Na hrbtni strani članske 
izkaznice je logotip vašega matič-
nega društva.
Članstvo vam avtomatično podaljša-
mo za naslednje leto, če ga tri mese-
ce pred iztekom pisno ne odpoveste.

Društvo za podvodne de-
javnosti Bled prireja v so-
boto 25. maja tradicional-
no 20. akcijo čiščenja dna 
in obrežja Blejskega jezera.

Varno potapljanje, izobraže-
vanje, informiranje, šport, 
popusti pri zavarovanju, na-
ših partnerjih in še več!

Tekst: Meta Zupančič

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO BLEJSKEGA JEZERA

Zakaj se splača biti član spZ?

jezeru, prosimo in pozivamo, 
da se nam pridružite in nam 
pomagate ohraniti slovenski 
jezerski biser. 
Zbrali se bomo ob 9. uri v Graj-
skem kopališču, ob 10. uri pa 
bomo na šestindvajsetih loka-
cijah okoli Blejskega jezera za-
čeli s čiščenjem vsiljive tujero-
dne školjke potujoče trikotni-
čarke (Dreissena polymorpha) 
in s pobiranjem odpadkov iz 
jezera. Po zaključku akcije kot 
vsako leto sledi tradicionalni 
družabni piknik.

Sodelovanje na čistilni akciji 
brez pravočasne prijave ne bo 
mogoče, zato najkasneje do 22. 
maja svojo udeležbo prijavite 
prek spletnega obrazca na sple-
tni strani DPD Bled (http://www.
dpdbled.si/). Število prijav je 
omejeno, zato s prijavo pohitite! 
Akcija bo potekala pod okriljem 
SPZ, v sodelovanju z RD Bled, KP 
Infrastruktura Bled, Zavodom 
za turizem Bled in Agencijo RS 
za okolje.   
Info.: Meta Zupančič, 031296416, 
email: meta.zup@gmail.com

Cenik članskih kategorij 
Članska kategorija  Letna članarina
Član SPZ   32,00 EUR
Potapljač začetnik  20,00 EUR
Družinski član   20,00 EUR
Otroško članstvo   15,00 EUR

Opis članskih kategorij
Član SPZ
Član prejme člansko izkaznico SPZ in je deležen vseh bonitet SPZ.

Potapljač začetnik
Za to obliko članstva se lahko odloči potapljač v roku enega leta po 
opravljenem začetnem potapljaškem tečaju. Član prejme člansko iz-
kaznico SPZ in je deležen vseh bonitet SPZ razen stenskega koledarja. 

Družinski član
Družinski član, ki živi v skupnem gospodinjstvu s članom, se lahko 
odloči za družinsko članstvo. Član prejme člansko izkaznico SPZ in je 
deležen vseh bonitet SPZ razen revije Potapljač.

Otroško članstvo
Otroško članstvo ej namenjeno članom do 14. leta starosti. Član prejme 
člansko izkaznico SPZ in je deležen vseh bonitet SPZ razen stenskega 
koledarja. 
 
Primerjava med kategorijami: Članstvo 

SPZ 
32.00 € 

Potapljač 
začetnik 
20,00 € 

Družinski 
član 

20,00 € 

Otroško 
članstvo 
15,00 € 

revija Potapljač 6x letno 
 

  
 

stenski koledar 
 

  
 

8%popusta pri DAN zavarovanju  
 

  
 

brezplačna udeležba na dnevu potapljačev Slovenije 
 

  
 

vsaj 30% popusta pri potapljaških tečajih SPZ 
 

  
 

vsaj 30% popusta v SPZ trgovini 
 

  
 

vsaj 10% popusta pri nakupih potapljaške opreme  
 

  
 

vsaj 10% popusta pri potapljaških bazah SPZ 
 

  
 

vsaj 10% popusta pri serviserjih SPZ 
 

  
 

pridobitev športne licence 
 

   
pridobitev inštruktorske licence 

 

   
     
     
     
     
     
     
 

SPZ

Članstvo SPZ
SPZ
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Vsi Potapljaški centri SPZ imajo fizični prostor, obratujejo vsaj 20 ur 
na teden, izvajajo potapljaške tečaje, izposojajo potapljaško opremo, 
imajo kompresor za polnjenje jeklenk in vsaj 6 kompletov potapljaške 
opreme.
Ob tem izkazujejo tudi različne oblike sodelovanja s SPZ-jem, kot npr. 
najmanj 10 %  popusta članom SPZ na storitve ali nakup potapljaške 
opreme, možnost včlanjevanja v SPZ v prostorih centra, dodatni po-
pusti inštruktorjem in podobno.

V prejšnji številki Potaplja-
ča smo predstavili novo ak-
cijo Potapljaški centri SPZ, 
v sklopu katere objavljamo 
podatke o prvih centrih, ki 
so si pridobili ta status.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ

Tokrat so tradicionalno že 18. 
nazdravili s penino pod gladino 
Velenjskega jezera in si zaželeli 
varno potapljaško sezono. Leto-
šnji novoletni potop so obeležili 
kar trije pomembni dogodki: naj-
mlajši potapljač, ena potapljačica 
in potapljač paraplegik. S tem iz 
leta v leto dokazujemo, da je po-

Pisal se je prvi dan leta 
2013 in ob Velenjskem je-
zeru se je zbralo 16 pogu-
mnih potapljačev iz vse 
Slovenije.

Tekst: Janja Šemenc • Foto: Nik Strozak

18. novoletni potop v velenjsko jezero
tapljanje šport za prav vsakogar. 
Potapljači so se najprej zbrali 
v krogu, se potopili, nazdravili 
pod vodno gladino in se na po-
vršje vrnili polni adrenalina ter 
nepopisnega veselja. Premagali 
so mraz v vodi, katere tempera-
tura je bila le 8 stopinj 
Celzija, in si tako zaslu-
žili posebno pozornost 
zbranih gledalcev. Kot 
vsako leto je tudi letos 
potapljaški klub DPD 
Jezero poskrbel za to-
ple napitke in hrano, s 
katero so se okrepčali 
tako potapljači kot tudi 

obiskovalci. 18. novoletni potop 
je, tako kot vsi potopi do zdaj, mi-
nil v dobrem vzdušju, vrhunskem 
razpoloženju ter številčni ude-
ležbi potapljačev in gledalcev, ki 
so bili priča velenjski potapljaški 
tradiciji.   

DivESTRONG – SPZ CENTER***
Janševa ulica 2, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@divestrong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

DC REX MaRiS – SPZ CENTER***
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper 
www.rex-maris.si, e-mail:  info@rex-maris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 20 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

REEF D.O.O. – SPZ CENTER***
Vipavska cesta 54, 5000 Nova Gorica 
www.reef.si, e-mail:  info@reef.si, tel.: 05 302 78 42.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

Potapljaški centri
SPZ

SPZ
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Iz Slovenije nas je bilo 5 v dveh 
ekipah: Koper 1 smo sestavljali 
Boris Krmac, Sašo Moškon in Arijan 
Rapuš, ekipo Koper 2 pa Tadej Špeh 
in Kristijan Šumberac. Naš cilj je 
bil izboljšanje lanske uvrstitve in 
preboj med najboljšo dvajseterico.
Ker se tekma odvija v zimskem 
času, so temu primerne tudi raz-
mere. Na dan tekme je bilo vreme 
lepo, čeprav so bile temperature 
nizke, v vodi okoli 8, zunaj pa 5 
°C. Med pripravami pred tekmo 
smo se borili z vetrom, s snegom, 
z izredno nizkimi temperaturami, 
močnim morskim tokom, nekateri 
od nas pa tudi z zdravjem. Trudili 
smo se narediti kar najbolje in ob 
koncu tedna je bil trud vsekakor 
poplačan.
Med pregledom terena je bilo 
videti presenetljivo veliko ugorjev 
in mačk, vendar le nekaj vran, ka-
valov, tabinj in šargov. Med drugim 
smo se nagledali tudi jastogov in 
ogromnih hobotnic, v sredo pa 
nam je dan popestrila morska žaba.

Organizacija
Tekmo na vrhunskem nivoju or-
ganizirata KPA Rovinj in Maistra 
pod vodstvom Roberta Cafolla. 
Tekma je mednarodna. Udeležijo 
se je lahko največ tri ekipe iz is-
tega kluba. Ekipe sestavljajo trije 
tekmovalci, od katerih sta lahko le 
dva istočasno v vodi, razdalja med 
njima pa ne sme biti večja od 50 
metrov. Obvezna je uporaba boje. 
Cona lova je zelo velika, od otoka 
Koversada na severu do rta Debeli 
na jugu. 

Člani kluba RČD Porporel-
la smo se že četrtič udele-
žili pokala mesta Rovinj, 
ki je ena izmed največjih 
in najbolj obiskanih tekem 
v Evropi, letos je sodelova-
lo kar 54 ekip iz 8 držav - 
Hrvaške, Slovenije, Italije, 
San Marina, Francije, Grči-
je, Ukrajine in Črne Gore.

Tekst: Sašo Moškon • Foto: Sašo Moškon

12. pokal mesta Rovinj
Uradni pregled cone traja 6 dni. V 
tem času je prepovedano loviti ali 
sploh imeti puške na čolnu. Tekma 
traja od 9. do 14. ure. Po tekmi je 
organizirano tehtanje ulova, po-
delitev nagrad in odlična večerja v 
avli hotela Park.

Tekma
Ob 9. uri smo se po signalni raketi s 
polno hitrostjo pognali proti pozi-
cijam in začutili tisti prijeten adre-
nalin na štartu. Ob prihodu na prvo 
pozicijo, kjer smo imeli dva ugorja 
in tabinjo, smo naleteli na dve pra-
zni luknji, v tretji pa je ugor sicer 
bil, vendar se nam je snel s puščice. 
Tak začetek tekme ni prijeten in 
kar malo zbije moralo, hkrati pa so 
izgubljeni ključni trenutki tekme. 
Že v naslednjih nekaj potopih se 
je obrnilo na bolje. Kljub temu, da 
je bilo na naši poziciji že 5 čolnov, 
smo ujeli mačko, ugorja, vrano in 
tabinjo. Po pol ure lova smo imeli 
že lep ulov in takrat smo začutili, 
da bi se dalo narediti kaj več od 
20. mesta. Pozneje smo ujeli še dva 
velika ugorja (4,4 kg in 4,8 kg), dve 
veliki tabinji (1,1 kg in 1,4 kg), šarga, 
lumbraka in škarpino. V izdihljajih 
tekme smo ujeli lumbraka, ribo, ki 
ni cenjena in je sicer nihče ne lovi, 
vendar je naši ekipi v tistem trenut-
ku pomenila ogromnih 1850 točk! 

Rezultati
Ko smo pozneje pregledovali 
rezultate in videli, kako malo je 
manjkalo za višje uvrstitve, smo si 
postavljali vprašanja »Kaj pa če bi 
salpe bile na svojem mestu?«, »Kaj 
pa če bi kavali čakali pred svojo 
luknjo?«, »Kaj pa če ...«, ampak na 
koncu smo vendarle dosegli odlič-
no 9. mesto (17723 točk).
Ekipa Koper 2 tokrat ni delala na 
kvantiteti, temveč na kvaliteti. Kljub 
nekoliko manjšemu številu rib se 
je na njihovi žici znašla tabinja 

(1940 g), za katero se je pozneje 
izkazalo, da je največja uplenjena 
riba na tekmi. Trofejno tabinjo je 
ujel Tadej Špeh in zanjo dobil lepo 
nagrado – leseno puško Triton. 
Če se sprašujete, kje je bil Daniel 
Gospić … za nami!
9. mesto in največja riba v tako 
močni mednarodni konkurenci sta 
vrhunska dosežka, ki smo ju tudi 
ustrezno proslavili.
Zmagala je ekipa Italia 1 z 24838 
točkami, drugo mesto je zasedla 
ekipa Medulin z 23801 točkami, 
tretje pa ekipa Delfin 1 iz Pule z 
22284 točkami.
Tri najboljše ekipe so prejele me-
dalje, pokal, nagrade sponzorjev 
in denarne nagrade v višini 9000, 
6000 in 3000 kun. Prvouvrščena 
ekipa je prejela tudi prehodni 
pokal, delo akademskega kiparja 
Andrije Milovana. Posebne nagra-
de so bile podeljene tudi najstarej-
šemu tekmovalcu, bivšemu hrva-
škemu selektorju Liviu Fiorentinu, 
in najmlajšemu tekmovalcu, komaj 
16-letnemu Francozu Francku De-
vantoyu. Nagrado za najtežjega 
ugorja, težkega 9300 gramov, je 
dobil Danijel Karlović iz Rovinja. 
Kot že rečeno, tekma je vrhunsko 
organizirana, poskrbljeno je za vse, 
kar podvodni lovci potrebujemo 
za uspešne in udobne priprave ter 
lepo tekmo. Rib je vedno dovolj za 
vse, tekma je atraktivna in konku-
renca izjemna. Vsekakor se bomo 
vrnili tudi drugo leto in upamo, 
da se nam bo pridružila še kakšna 
slovenska ekipa.

Sašo Moškon je podvodni lovec, doktorski štu-
dent s področja računalništva in oceanografije 
ter velik ljubitelj morja.

 saso.moskon@gmail.com

Podvodni lov
ŠPORT

ŠPORT
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Jure Daić je vrhunski prosti potapljač, večkratni 
rekorder in prvak Slovenije.
 

jure@h2oteam.com

Izkoristi l i  smo praznik sredi 
tedna in tabor podaljšali na 5 
dni. Ponovno smo se zbrali v 
Sv. Marini,  saj 
so pogoji tam 
skoraj idealni za 
globinsko pota-
pljanje. Tabora 
se je udeležilo 
več kot 30 čla-
nov društva, od tega se nas 
je 26 potapljalo in (razen tek-
movalcev) sodelovalo v izboru 
za »najglobljega« člana H2O 
Teama. 
Prvi dan smo namenili adapta-
ciji na globine, kjer so se lahko 
naši člani uvajali na globinske 
potope. Globine smo omejili 
na 20 m, da se udeleženci pri-
vadijo na poligone, lanyarde, 
sistem varovanja in podobno. 
Naslednja dva dni smo izvajali 
potope dvakrat dnevno, tako je 
bilo dovolj časa za postopno na-
predovanje. Osebni rekordi so 
se ob vsakem izhodu na morje 
vztrajno izboljševali in globine 
so začele presegati 30 m. Več 
članov je imelo težave z izenače-
vanjem, saj na teh globinah ize-
načevanje, kot ga poznajo rekre-
ativci, počasi odpove. Tako smo 
petkov večer izkoristili za kratka 
predavanja o globinskem izena-
čevanju in kako narediti mouth 
fill, ki omogoča izenačevanje na 
globinah, ko so pljuča stisnjena 
pod rezidualni volumen.
Podkrepljeni z novim znanjem, 
so se vsi udeleženci tabora od-
ločno odpravili v vodo še zadnji 
dan. Kot je bilo za pričakovati, 
so osebni rekordi padali kot za 
stavo. Med člani je bila opazna 

Po lanskem uspešnem ta-
boru globinskega prostega 
potapljanja H2O Team Tra-
ining Camp je bilo tokrat 
še veliko več zanimanja za 
novo pustolovščino.

Tekst: Jure Daić • Foto: Jure Daić

H2O Team Training Camp

“Pohvalno je tudi dejstvo, da so se 
drugo leto zapored vsi potopi zaključili 

brez težav in varno.”

pozitivna tekmovalnost, kdo bo 
šel globlje. Mogoče se sliši malo 
nenavadno, ampak do samega 
konca je kazalo, da bo najglo-
blji potop pripadal nežnejšemu 
spolu. Alenka Artnik se je pod 
vodo počutila kot delfin in se 
brez težav potopila 42 m globo-
ko. Moško čast je obranil Robert 
Tašič, ki je v zadnjem potopu do-
segel zmagovalno globino 43 m. 
Nad globinami, ki so jih z lahko-

to dosegali rekreativci, smo bili 
začudeni vsi varnostni potaplja-
či. Razlaga, zakaj je temu tako, 
je preprosta. Rezultati so pogo-
jeni s sproščeno atmosfero in z 
obilico zabave tekom celotnega 
tabora. Pohvalno je tudi dejstvo, 
da so se drugo leto zapored vsi 
potopi zaključili brez težav in 
varno.

Zvečer je bila v Labinu velika 
zabava, ki smo se je udeležili 
podkrepljeni z obilo dobre volje. 
Tako smo do jutra proslavljali 
še en nepozaben potapljaški 
tabor. Nedelja je bila rezervira-
na za lenarjenje, pospravljanje 
šotorov in pot domov. Sklenili 
smo, da bo Trening Camp postal 
tradicionalen. 
Tudi na tokratnem taboru smo 
vodili razne statistike:

- p o s t a v l j e -
nih je bilo 67 
o s e b n i h  r e -
kordov,
- o s e b n e  r e -
korde so ude-
leženci izbolj-

šali za 138 m, v povprečju za 
7,6 m,
-7 udeležencev se je potopilo 
preko 40 m globoko,
-50% udeležencev se je potopilo 
preko 35 m,
-prva H2O Teamovka se je po-
topila preko 40 m globine, kar 
je tudi neuraden državni rekord.

Prosto potapljanje
ŠPORT

ŠPORT
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OGLASI

SPZ oprema
OGLASI

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE
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OGLASI
OGLASI
SPZ oprema

Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev
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OGLASI

SPZ oprema
OGLASI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NAROČILNICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

Ime:
Priimek:
Naslov:
Pošta:
e-mail:
Telefon:

Podpis:Kraj in datum:

REviJa POTaPLJaČ - 18€
REviJa POTaPLJaČ (začetniki) - 9€

Označite izbrano naročnino in naročilnico 
pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana 
ali na e-mail: racun@spz.si



30 • Potapljač • 68 - 2013

SPONZORJI
SPONZORJI
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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
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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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

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

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

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

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

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

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

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.
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KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.

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
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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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

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

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

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

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popusta pri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

GEMCO D.O.O.
Mucherjeva ulica 3, 1000 Ljubljna - trgovina Aquamania, 
Šmartinska cesta 152 (BTC - hala 3), 1000 Ljubljana
10% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu z gotovino
5% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu s kartico

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 spz@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
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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
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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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

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

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

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

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

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

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

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.
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