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  ZDRAVILA
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  Šport: 
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OČISTIMO VODE.SI
Maribor, Lent | DPA Maribor 

KONTAKT:  Boris Kolar
Ivokol01@zzv-mb.si

DRM FRESH 2014
Bled, Grajsko kopališče | DPD Bled 

KONTAKT:  Jure Gasparič
drm-fresh@drm-drustvo.si

40 LET PLK KOPER
Koper, Taverna | PLK Koper 

KONTAKT:  Domagoj Ribarič
041 350 979 | domagoj@klub-plk-koper.si

STROKOVNO PREDAVANJE
PROSTO POTAPLJANJE
Ljubljana, restavracija Glažuta | DPR Tjulni 

KONTAKT:  info@tjulni.com
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  Brez skrbi na potop s SPZ

 Zakaj se splača biti član SPZ?

 Moj serviser

 Potapljaški centri SPZ

12   MEDICINA
  Zdravila in droge pri potapljanju

14   BIOLOGIJA
  Sredozemski vranjek 

15   EKONOMIJA
  Letno poročilo za društvo

 

16   REPORTAŽA
 Lastovo 

 Stažni potop v Sveti Marini

 19. novoletni potop v Velen-
jsko jezero

 6. sprehodi pod morjem

 Potopljena razstava

Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška zveza z DAN podpisala par-
tnersko pogodbo iz naslova katere bo DAN članarina za člane SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko ustrezne povezave na spletni 
strani Slovenske 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 obja-
vljena tudi kratka navodila. 

NAVODILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za registracijo. Če vam ponu-
jeni 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 agenciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, 
PADI, SSI, SPZ, ...), če ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Slovenija 
(zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licenciranja). Vpišite svoj e-mail 
naslov, na katerega boste prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena 
gesla) in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali zavarovalno 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, 
izberite 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 imenom 
in priimkom in rojstnim datumom.

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ

WWW.DANEUROPE.COM
Članstvo v DAN zagotavlja BREZPLAČNO:

- zdravljenje v hiperbarični komori
- hospitalizacijo

- medicinski transport ponesrečenca
- specialistično zdravljenje

- namestitev spremljevalca v hotelu
- transport ponesrečenca
- nezgodno zavarovanje

POTAPLJAŠKA KOMORA:
prof. dr. Igor B. Mekjavič

041 696 558
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana

3   UVODNIK

4   OPREMA
  Prišel je D4I NOVO

 Nova nagrada za suho obleko 
SCUBAPRO EVERDRY4

 

6   DOGODKI
  Düsseldorf

 7  IZOBRAŽEVANJE 

   Fizika
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Želimo si, da bi bila potapljaška sezona, ki je pred nami, čim bolj varna. 
Naj poteka brez potapljaških incidentov in se zaključi enako kot lanska 

ter mnoge pred njo, brez tragičnih nesreč. Največ lahko k temu seveda 
pripomore prav vsak izmed nas, tako da najprej poskrbi za svojo varnost, 
potem za varnost kolegov, s katerimi se potaplja, posredno pa tudi za 
varnost vseh potapljačev. 
Morda se bo kdo vprašal, kako lahko kot posameznik skrbi za varnost 
vseh? Zelo enostavno. Izogibajte se »lovskih« debat o raznoraznih pod-
vodnih podvigih in doseženih globinskih rekordih. Take pogovore velja 
obsoditi, saj tudi nedolžna šala ali pretiravanje pred kolegi lahko koga 
spodbudi k dejanjem preko mere zdravega razuma, sposobnosti, izku-
šenosti in usposobljenosti. Preko roba. Najhujše pa je, če ne gre zgolj 
za gostilniško debato, ampak se dotični dejansko potapljajo pregloboko 
in na take potope s seboj vabijo tudi druge potapljače.
Vsakemu, ki me vpraša, koliko sem se najgloblje potopil, odgovorim: 
uro in pol. Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ni namenjeno 
doseganju globinskih rekordov, temveč nam tisto minuto, ki jo pod vodo 
povprečen človek stežka zdrži, podaljša na uro podvodnega užitka brez 
kakršnega koli zadrževanja zraka. Globinski rekordi niso stvar rekre-
ativnega potapljanja z jeklenkami, ampak je to vrhunski šport. Tudi 
v Slovenski potapljaški zvezi se ponašamo z rekorderji. Vsaj dva izmed 
njih, Jure Daič in Samo Jeranko, imata prav v tem času brezplačna 
predavanja za vse zainteresirane. To je prava in varna pot do globinskih 

rekordov in skrbi za varnost. 
Vsi ostali pa uživajmo v čarobnosti dolgotrajnega in lahkotne-
ga bivanja v tistem delu sveta tišine, ki nam lahko postreže s 
prečudovito paleto živopisanih barv, ne pa zgolj brezbarvno 
sivino globokega morja.

dr. Mitja Slavinec

BARVNI 
SVET TIŠINE

Urednik:
dr. Mitja Slavinec

Tehnični urednik:
Igor Praprotnik

Prelom:
Daniel Fujs

Lektorica:
Alenka Farkaš

Oblikovanje:
mag. Nuša Pavlinjek
Damir Sijanta

Uredniški odbor:
Vladimir Ban, Borut Furlan, Marko Hlebec, Rok Kovačič,  
dr. Lovrenc Lipej, dr. Igor B. Mekjavič, Matko Mioč, mag. 
Nuša Pavlinjek, dr. Mitja Slavinec, Marko Šifrar, Igor Urh, Boris Vuga

Založnik, tisk: 
Tiskarna aiP Praprotnik d.o.o. 
Tavčarjeva 14, Černelavci, 9000 Murska Sobota
info@tiskarna-aip.si, www.tiskarna-aip.si

Revijo sofinancira:
Fundacija za šport RS

Fotografija na naslovnici:
Rok Kovačič

Celovška 25 
1000 ljubljana
spz@spz.si
www.spz.si 

Uradne ure: 
vsak torek od 17-18 ure 
tel.: 051 226 543 

Slovenska potapljaška zveza
                             za varno potapljanje

www.spz.si

23 ŠPORT 
  Državni prvaki 2013

 Slovenski podvodni hokejisti osvojili 
Poljsko

 H2O Team 

26  OGLASI

29  SPZ TRGOVINA

32  DRUŠTVA
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PRIŠEL JE

D4I NOVO 

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Suunto

Naslednik odličnega vsestranskega računalnika D4i 
je zdaj na voljo še boljši, v živahnejših barvah in z 
novim zapestnim paščkom.”

Funkcionalnost novega modela 
ostaja glede na starega nespreme-
njena, vendar je barvno osvežen in 
oblikovno prenovljen.
Novi Suunto D4i NOVO je na na 
voljo v črni, beli, modri in rumeni 
barvi. Prijetno mehek zapestni si-
likonski pašček zagotavlja udobje 
in se ob nošenju odlično prilega-
nje zapestju. Ohišje in pašček sta 
barvno usklajena, ohišje je preobli-
kovano in gumbi so sedaj kovinski.
Lahek in eleganten D4i NOVO 
ohranja vse funkcije prejšnjega 
modela. Ima štiri načine delova-
nja (vključno prosto potapljanje), 
Suuntov RGBM algoritem in mož-
nost uporabe brezžičnega oddaj-
nika za pritisk. Računalnik je prva 
izbira potapljačev, ki si želijo barvit 
in preprost potapljaški računalnik.

Za deljenje potapljaških izkušenj z drugimi potapljači in lažje sinhroniziranje 
podatkov s športnimi skupnostmi je na voljo posodobljen Suuntov program 
DM4 (Dive Manager 4).
Računalnik v vseh štirih barvah je že na ogled v naši trgovini Norik-sub, Celovška 
25, Ljubljana.

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Igor Vrhovec je inštruktor 
rekreativnega, tehničnega in 
jamskega potapljanja.

igor@norik-sub.si
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Tomaž Favai je inštruktor 
potapljanja in evropski prvak v 
podvodni orientaciji.

tomaz@scubatom.net

NOVA TAUCHEN-MAGAZINE NAGRADA 
DOLPHIN ZA SUHO OBLEKO

SCUBAPRO “EVERDRY 4” 

Tekst: Tomaž Favai • Foto: Scubapro

SCUBAPRO je ponosen, da je bil ponovno počaščen 
s podelitvijo nagrade DOLPHIN Trophy. Zahvaljuje 
se vsem potapljačem, ki so glasovali za SCUBAPRO 
in omogočili da se ta uspeh uresniči!”

Vsako jesen največja nemška potapljaška revija TAUCHEN vpraša svoje bralce: 
„Kdo so najboljši v potapljaški  industriji“?.Kdo zasluži TAUCHEN priznanje zaradi 
izrednih lastnosti ? Leto za letom  se vsa potapljaška industrija sprašuje: Kdo so 
nominiranci? Komu bo uspelo dobiti Delfina; »Oskarja« potapljaške industrije?
23. Januarja so bili objavljeni rezultatil. „Klub Nachtresidenz” v “Düsseldorfu je 
bila  perfektna  lokacija za svečano podelitev bronastih Delfinov.
Nagrade so podelili v 15 kategorijah kot so potapljaška področja , tour opera-
terji, šole potapljanja  in proizvajalci potapljaške opreme.
SCUBAPRO je bil nominiran v petih kategorijah: regulatorji, potapljaški raču-
nalniki, mokre/polsuhe obleke, suhe obleke in potapljaške svetilke. V vseh je bil 
SCUBAPRO resen kandidat za ponovno osvojitev prestižne nagrade Dolphin. Na 
koncu je  SCUBAPRO osvojil nagrado Dolphin za suho obleko “Everdry4”.
SCUBAPRO je prav tako edinstven tradicionalni zmagovalec: s 16 nagradami in 34 
nominacijami se ne more pohvaliti noben drug proizvajalec potapljaške opreme. 

SCUBAPRO je ponosen in vesel zara-
di tega uspeha in se zahvaljuje vsem 
potapljačem ki mislijo enako: Deep 
down you want the best!

www. Scubatom.net 
V svoji trgovini

Brnčičeva 13, Ljubljana
Tel. o1 563 21 77, Fax. 01 563 21 78
Mobi 041 676 279 in 040 584 584

E mail: scubacenter@scubatom.net

CENA EVERDRY 4 ZA ČLANE SPZ - 699 eur

VRHUNSKO POTAPLJAŠKO OPREMO 
V SLOVENIJI ZASTOPA IN PRODAJA
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DÜSSELDORF
Tako težko pričakovan sneg smo končno 
dočakali ravno takrat, ko ga je bilo najmanj 
treba. Snežiti je začelo v petek zjutraj, prav 
na dan, ko smo se z našim Melancanom 
odpravili proti Düsseldorfu.”

K sreči nas je sneg spremljal le do Münchna, tako da je pot potekala 
dokaj neovirano. Na sejem smo prispeli polni pričakovanj, kakšne 
novosti v potapljanju nas čakajo.
Že pogled na zemljevid sejma nam je povedal, da si vsega v enem 
dnevu ne bomo mogli ogledati, zato smo se odločili, da svojo 
pozornost namenimo le potapljaškemu delu sejma, ki je obsegal 
kar poldrugo veliko halo. Hala je bila razdeljena na segmente 
ponudnikov potapljaške opreme, potovanj in različnih potapljaških 
šol. Sredi nje je bil velik oder, ki je bil namenjen predstavitvi novosti 
različnih ponudnikov, obdajala pa sta ga dva bazena, kjer so najbolj 
zavzeti lahko preizkusili različne kose potapljaške opreme. 
Na naše prijetno presenečenje je bilo veliko več obiskovalcev kot 
prejšnje leto. Med sprehajanjem po stojnicah se je obiskovalec 
lahko tudi okrepčal s hot dogom in spil osvežilno pijačo. Med vsemi 
razstavljavci na sejmu so posebej izstopale stojnice Aqualunga, 
PADI-ja, Maresa in CMASA, saj so bile postavljene v središče 
dogajanja in so med obiskovalci zbujale veliko pozornosti. Ob njih 
pa so se uspešno predstavili tudi Scubapro, Seac, Cressi, Equated, 
SSI in ostali. Posebno pa smo bili presenečeni, da med ponudniki 
na sejmu ni bilo največje potapljaške zavarovalnice DAN. 
Med ponudniki so bila tudi manjša podjetja in manjše stojnice, 
kjer smo lahko občudovali vojaške novosti, full face maske, 
kompresorje in številne različne potapljaške pripomočke, ki smo 
jih lahko tudi kupili po zelo ugodnih sejemskih cenah. Seveda niso 
bili razočarani niti navdušenci nad potapljaškimi potovanji, saj se 
je po sejmu bohotilo veliko število ponudnikov potovanj z vseh 
koncev sveta.
Vrhunec dogajanja na zadnji dan sejma pa je bila podelitev PADI-
jevih nagrad za uspešno delo, ki se je odvijala na glavnem odru. Vsi 

Tekst: Oskar Šega • Foto: Maja Letica

predstavniki nagrajenih potapljaških centrov smo se zbrali na PADI-
jevi stojnici, od koder nas je njihovo osebje pospremilo za oder, kjer 
smo počakali, da nas pokličejo. Med številnimi nagrajenimi centri 
iz Nemčije in enim iz Hrvaške lahko ponosno povem, da sta bila 
nagrajena tudi dva centra iz Slovenije - Divestrong in Norik Sub, 
kar je svojevrstna pohvala slovenskemu potapljanju. Po podelitvi 
nagrad je PADI priredil še sprejem s pogostitvijo. 
Po sejmu se seveda nismo mogli upreti želji, da obiščemo našega 
rojaka, ki ima sredi Düsseldorfa odlično restavracijo, imenovano 
“Schweine Janes”, kjer smo se pomastili s slastnimi kračami in si 
privoščili seveda tudi zasluženo pivo. Manjkala ni niti strokovna 
antropološka ocena lokalnih deklet. Nikakor se nam še ni 
ljubilo domov, saj smo v Avstriji skrenili s poti in se odpeljali še 
na panoramsko vožnjo - nenamerno, seveda! Skupna ocena: 
čista petica. Za naslednje leto priporočamo ogled sejma vsem 
ljubiteljem potapljanja, mi pa se ga bomo udeležili prav gotovo v 
še večjem številu.

Oskar Šega je PADI Master 
inštruktor potapljanja.

oskar@divestrong.si

ABC KOMPLET SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Cena za člane SPZ:      87 EUR

Redna cena:     144 EUR
DIVESTRONG d.o.o., Staničeva 17, 1000 Ljubljana
Tel.: 041 334 146, 040 626 526 
E-mail: info@divestrong.si

dihalaka 
AIR P/V

maska 
AQUA LUNG

plavuti na copat 
EXPRESS
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Kadarkoli se ozrem nazaj, je vedno en kamen 
spotike, ki na tak ali drugačen način buri duhove 
med začetniki in profesionalci, in to je FIZIKA. 
Zato sem se odločil, da vas izzovem z mini tes-
tom za krajšanje dolgih zimskih dni. 
Odgovore na spodnja vprašanja pošljite na 
spz@spz.si, najkasneje do 31. marca 2014. Tis-
temu, ki bo zbral največ pravilnih odgovorov (v 
primeru, da bo več oseb doseglo enako število 
pravilnih, bo odločal žreb), bomo podelili lepo 
nagrado, tečaj za suho obleko. 

Želim vam prijetno in uspešno reševanje!
1. Potapljač želi z morskega dna dvigniti la-

dijsko sidro z maso 300 kg in s prostornino 
100 l. Koliko zraka mora dodati v podvodno 
padalo, da bo sidro nevtralno plovno? Masa 
padala je 5 kg.

2. Po koncu potopa je s potapljaške ladje pad-
lo deset uteži vsaka z maso 2 kg in prostor-
nino 0,25 litra. Najmanj kako veliko podvod-
no padalo (v litrih) naj uporabi potapljač, da 
bo lahko dvignil vse uteži naenkrat?

3. Potapljač želi na morsko dno položiti neko 
merilno napravo, ki ima prostornino 85 li-

FIZIKA
Tekst: Matko Mioč

Od leta 1998 poučujem na 
potapljaških tečajih na različnih 
stopnjah in v vseh teh letih se 
mi je nabralo precej gradiva, ki 
sem se ga odločil deliti z vami.”

trov in maso 30 kg. Koliko uteži 
mora uporabiti, da bo naprava 
zasidrana z maso 20 kg?

4. Kolikšen je v vodi hidrostatski in 
absolutni tlak na globini 30 m?

5. Kolikšen je absolutni tlak na dnu 
20 m globokega jezera, ki je 
2000 m nad morjem? Kako glo-
boko je enak tlak v jezeru, ki je 
na nadmorski višini 0 m?

6. Raztegljivo posodo z zrakom, ki ima 
na površini prostornino 25 litrov, 
nesemo v morju na globino 15 metrov. Kakšna bo nova prostornina?

7. Raztegljivo posodo z zrakom, ki ima na površini prostornino 12 litrov, nesemo v jezeru, 
ki je 1000 m nad morjem, na globino 18 metrov. Kakšna bo nova prostornina?

8. Raztegljivo posodo z zrakom, ki ima v sladki vodi na globini 42 m prostornino 15 l, 
dvignemo na globino 12 m. Kakšna bo nova prostornina?

9. Neraztegljivo posodo z zrakom (jeklenko), ki ima na površini prostornino 15 l, spus-
timo 100 m globoko v morje. Kolikšna bo nova prostornina?

10. Potapljačeva poraba zraka na površini je tolikšna, da se tlak v jeklenki vsako minuto 
zmanjša za 2 bar. Kakšna bo gostota zraka, ki ga diha na globini 40 m, v primerjavi 
z gostoto na površini in za koliko se bo v jeklenki vsako minuto zmanjšal tlak?

11. Če je na globini 18 m potapljačeva poraba zraka iz neke jeklenke 15 bar/min, kolikšna 
bo njegova poraba iz te iste jeklenke na globini 40 m?

12. Če je na površini potapljačeva poraba zraka iz neke jeklenke 2 bar/min, na kateri 
globini bo njegova poraba iz te iste jeklenke 5 bar/min?

13. Če je na globini 10 m potapljačeva poraba zraka iz neke jeklenke 5 bar/min, na kateri 
globini bo njegova poraba iz te iste jeklenke 15 bar/min?

14. Jeklenko napolnimo na 300 bar pri 15 °C. Kolikšen bo tlak v jeklenki, če jo postavimo 
na sonce, da se segreje na 40 °C?

15. Jeklenko napolnimo na 200 bar pri 30 °C. Kolikšen bo tlak v jeklenki, ko z njo sko-
čimo v vodo, ki ima temperaturo 0 °C?

16. Kolikšen je parcialni tlak kisika v zraku na globini 57 m?
17. Kolikšen je parcialni tlak 100 % kisika na globini 6 m?
18. Na kateri globini je absolutni tlak EANx32 (32 % kisika, 68 % dušika) enak 1,4 bar?
19. Na kateri globini je parcialni tlak dušika v EANx32 (32 % kisika, 68 % dušika) 

enak 4 bar?
20. V jeklenki imamo Trimix mešanico 18 % kisika, 32 % helija in 50 % dušika. Kakšni 

bodo parcialni tlaki posameznih plinov na globini 80 m?

Matko Mioč je podpredsednik SPZ
in PADI Course Director

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

JEKLENKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

15L - dvojni 
ventil

Cena za člane SPZ:      

      259 EUR

OCEANIK
Potapljaška trgovina
trgovina@oceanik.eu
041 854 118

SUHA OBLEKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

AQUALUNG 

BLIZZARD 

7 mm

DIVESTRONG d.o.o. 
Staničeva 17 
1000 Ljubljana
T.: 041 334 146 
M: 040 626 526 
E: info@divestrong.si

Redna cena:      

   685 EUR

Cena za člane SPZ:      

   480 EUR
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Z novim letom smo v Slovenski potapljaški 
zvezi ponovno prevetrili ugodnosti in 
privilegije, ki ste jih deležni člani.”

Podrobnejši pregled je predstavljen v nadaljevanju, tukaj pa 
posebej izpostavljamo vsaj 30 % popuste za potapljaško opremo, 
ki jih naši sponzorji zagotavljajo ekskluzivno le članom SPZ. 
Akciji so se s popusti pridružili tudi serviserji, tako da se člani SPZ 
potapljamo varneje tudi zato, ker lahko ugodneje poskrbimo za 
tehnično brezhibnost naše potapljaške opreme.
SPZ svoje poslanstvo, skrb za varno potapljanje, še naprej 
udejanja tudi preko izobraževanja. Revija Potapljač vsebuje 
obilico izobraževalnih prispevkov, popuste pri potapljaških 
tečajih, seminarjih in drugih usposabljanjih, kar je še posebej 
dobrodošlo za potapljače začetnike, ki imajo zato kar nekaj 
posebnih privilegijev, kot npr.:

• Znižana članarina v SPZ-ju - potapljači, ki opravijo začetni 
potapljaški tečaj po kateri koli potapljaški šoli, ki je 
verificirana pri SPZ-ju, so upravičeni do članstva v SPZ-ju (B 
članstvo) po znižani letni članarini 20 € letno.

Slovenska potapljaška zveza (SPZ) je krovna 
organizacija slovenskih potapljačev, ki 
skrbi za izobraževanje, šport, podvodno 
reševanje in druge aktivnosti.”

Poslanstvo SPZ je skrb ZA VARNO POTAPLJANJE, kar se 
zagotavlja predvsem preko IZOBRAŽEVANJA članov. Le dobro 
usposobljeni potapljači so varni potapljači. 
SPZ koordinira in organizira državna 
ter mednarodna tekmovanja na 
področju potapljaških športov 
in je ustanoviteljica Podvodne 
reševalne službe Slovenije, ki s 
petnajstimi reševalnimi postajami 
in preko 160 podvodnih reševalcev 
zagotavlja visoko raven zaščite in 
reševanja iz vode v Sloveniji.

 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

BREZ SKRBI 
NA POTOP S SPZ

SLOVENSKA 
POTAPLJAŠKA ZVEZA

• Polovična naročnina - potapljači začetniki imajo prvo leto 
revijo Potapljač po polovični ceni 9 € na leto (člani SPZ jo 
dobijo brezplačno).

Veselilo nas bo, če kolege, ki še niso člani SPZ, opozorite na 
članske ugodnosti in prednosti ter jih povabite, naj se včlanijo. 
Verjamemo, da vam bodo hvaležni, še posebej začetniki, ki so 
jim vrata Slovenske potapljaške zveze res zelo na široko odprta. 

Podaljšanje članstva enostavnejše kot kdaj 
koli doslej
Člane SPZ pred potekom članstva povabimo k podaljšanju. Če 
ste članstvo pozabili podaljšati, na info@spz.si napišite, da 
ga želite obnoviti in postopek bo urejen v najkrajšem možnem 
času.

Bonitete in ugodnosti članom SPZ potapljanje olajšajo in ga 
naredijo bolj varno. Običajno je že vrednost ene izmed njih 
večja od letne članarine. 
OBNAVLJAJTE ČLANSTVO V SPZ-ju IN NA POTOP POJDITE 
BREZ SKRBI.

SPZ je osrednja slovenska potapljaška organizacija, v katero 
se članice in člani včlanjujejo prostovoljno, na osnovi 
lastnega interesa, kar pomeni, da Zveza članicam in članom 
nudi več, kot je vrednost članarine. 
SPZ preko svojih društev ustvarja prijetno potapljaško okolje, 
v katerem članice in člane povezuje, informira in izobražuje, 
skratka krepi potapljaški duh. Vse to na neformalni način 
ustvarja navade in slog varnega potapljanja. 
SPZ je članica mednarodne potapljaške organizacije CMAS, 
Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije.

Dr. Mitja Slavinec je fizik, 
inštruktor potapljanja in predsednik 
Slovenske potapljaške zveze. 

spz@spz.si
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Varno potapljanje, izobraževanje, informiranje, šport, 
popusti pri naših partnerjih, zavarovanju in še veliko 
več!”

Slovenska potapljaška zveza je krovna potapljaška organizacija v Sloveniji in 
nacionalna panožna zveza, katere osnovno poslanstvo je skrb za varno pota-
pljanje. 
Ob tem zveza svojim članom nudi mnoge ugodnosti in popuste, povezane s 
potapljanjem in širše. 

NAROČILNICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j

Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

Telefon:

Podpis:Kraj in datum:

ČLANSTVO SPZ - 32€
SPZ ZAČETNIK - 20€
DRUŽINSKI ČLAN - 20€

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

Tekst: dr. Mitja Slavinec

ZAKAJ SE SPLAČA BITI 
ČLAN SPZ? 

Primerjava med kategorijami:
Član
SPZ 

32,00 €

Član
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 potap-
ljaške opreme 

vsaj 10 % popusta pri potapljaških 
bazah SPZ

vsaj 10 % popusta pri serviserjih SPZ

pridobitev športne licence

pridobitev inštruktorske licence

OPIS ČLANSKIH KATEGORIJ
Član SPZ
Član je deležen vseh bonitet SPZ-ja.
Član potapljač začetnik
Za to obliko članstva se lahko odloči potapljač v 
roku enega leta po opravljenem začetnem po-
tapljaškem tečaju. Član je deležen vseh bonitet 
SPZ-ja razen stenskega koledarja. 
Družinski član
Družinski član živi v skupnem gospodinjstvu z re-
dnim članom in je deležen vseh bonitet SPZ-ja, 
razen revije Potapljač.
Otroško članstvo
Namenjeno je članom do 14. leta starosti in za-
gotavlja vse bonitete SPZ-ja, razen stenskega 
koledarja.

KAKO SE VČLANIM V SPZ?
Posameznik se v SPZ lahko včlani preko svoje-
ga matičnega društva ali neposredno. V obeh 
primerih ima član enake ugodnost, enaka pa je 
tudi višina letne članarine. 
Ob prvi včlanitvi prejme član trajno člansko iz-
kaznico SPZ z logotipom matičnega društva in 
kupončke ugodnosti.  Članarina velja eno leto. 
Ob letnem podaljšanju članstva prejme posa-
meznik kupončke ugodnosti, ki veljajo tudi kot 
potrdilo o plačani članarini. Članstvo se avto-
matično podaljša za naslednje leto, če ga član 
mesec pred iztekom ne odpove.
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Redno in kakovostno servisiranje potapljaške 
opreme, pri pooblaščenih serviserjih, je 
najzanesljivejša garancija, da pod vodo ne bo 
prihajalo do potapljaških incidentov, zaradi 
napak pri opremi.” 

Z akcijo MOJ SERVISER člane SPZ informiramo kdo so pooblaščeni 
serviserji potapljaške opreme v Sloveniji, storitve serviserjev pa 
približamo uporabnikom. 

MOJ SERVISER

Seznam pooblaščenih serviserjev potapljaške opreme:

Gemco d.o.o., PE Aquamania
Šmartinska cesta 152 (BTC - HALA 3), 1000 Ljubljana
tel: 051-396-730
e-pošta: info@aquamania.si, www.aquamania.si
serviser: Matej Vidrih
servis za opremo znamke: Mares
10% popusta za člane SPZ

Belinda Sport, Belinda Majcen s.p.
Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
tel: 02 - 25 25 440 ali 041 601 818
e-pošta: trgovina@belindasport.si, 
www.belindasport.si
servis za opremo znamke: Mares in Cressi
vsaj 10% popusta za člane SPZ

CPA d.o.o. 
Dečmanova ulica 3 (Dunajska 254 – servis), 1000 Ljubljana
tel: 01 56 56 171 ali 041 323 483
e-pošta: gasper.kosir@cpa.si
serviserji: Gašper Košir, Jože Košir in Mare Novak
servis za opremo znamke: Interspiro, Oceanic,
Poseidon, Ursuit, Si-tech in Seemann sub-Sub gear
10 % popust za člane SPZ

Turopolje, d..o.o.
Zorana Velnarja 15, 9000 Murska Sobota
tel: 041 664 567
e-pošta: turopolje@siol.net 
Serviser: Dušan Balaško
Servis za opremo znamke: Scubapro
10% popusta za člane SPZ

Veliko krilo d.o.o. 
Opekarska ulica 14, 2000 Maribor
tel: 040 868 886, e-pošta: info@bigwingdivers.com
www.bigwingdivers.com
servis za opremo znamke: Aqualung
10% popust za člane SPZ

MMSub, Matej Mihailovski s. p. 
Golouhova ulica 15, 1000 Ljubljana
tel: 041 707 689, e-pošta: info@mmsub.com
Serviser: Matej Mihailovski
Servis za opremo znamke: Sunto, Apeks, Aqualung, 
Scubapro, Poseidon, Bauer, Seac sub, Mares, Cressi
Brezplačni test opreme za člane SPZ 
in 10% popusta pri servisu v vrednosti nad 100 eur.

Scubatech servis, Bojan Jenko s.p. 
Prešernova ulica 8, 4000 Kranj
tel: 041 900 246, e-pošta: info@scubatech-servis.si
www.scubatech-servis.si
serviser: Bojan Jenko
servis za opremo znamke: 
Scubapro, Mares, Dacor, Subgear, Apeks in Aqualung 
10% popusta za člane SPZ

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
Čopova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica
tel. 041 793 984, e-mail: dive@vinter-sport.com, 
www.vinter-sport.com
servis za opremo znamke: 
Poseidon, Apeks, Subgear, Scubapro, Soprassub 
vsaj 10% popusta za člane SPZ

Potapljače želimo tudi dodatno motivirati, da ustrezno skrbijo 
za svojo potapljaško opremo, sploh ker je jesen idealen čas 
za servis regulatorjev, jeklenk in druge opreme.
Podatki o navedenih serviserjih so verodostojni, saj so se vsi 
serviserji izkazali s kopijami potrdil o usposobljenosti in licen-
ciranju. Posebej izpostavljamo serviserje, ki so se odločili, da 
članom SPZ odobrijo popust, kar uveljavljate z enim od doda-
tnih kupončkov SPZ, ki jih prejmete ob podaljšanju članarine.
Vse člane tudi vabimo, da nam posredujete vaše izkušnje 

glede opreme in njihovega servisiranja.
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DIVESTRONG – SPZ CENTER***
Janševa ulica 2, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@dives-
trong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 30 % inštruktorjem pri naku-
pu 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-ma-
ris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu 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 naku-
pu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

SHARKY – SPZ CENTER***
Plaža v Fiesi, 6330 Piran 
www.sharky.si, e-mail:  info@sharky.si, 
tel.: 070 111 112.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve ,11 % pri nakupu potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

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 popusti inštruktorjem in podobno.

daleč ven
do modrine

koralnega grebena
sega lesen pomol
iztegnjena roka

pričakovanje

veter
z zamahom svobode

liže valove
še vlažen

zarije s prsti v pesek
zavrtinči ga

med debla tihih palm
skozi cvetoče grmičke bugenvilije

ARABSKA NOČ
trepeta

med zapuščenimi senčniki
še toplega peska

od daleč v valovih nosi
zvoke piščali in violine

nosi drobna zrna
zažigalce sanj

potresajo se po tvojem krilu
hočejo ga zase

zataknjeno za vejico hibiskusa
ne more ali ne želi

ubežati nemirnim prstom
utripajoče puščave

zvezde tukaj
niso nič drugačne

pogled nanje pa je začaran
vroča sapa
se smuka

med prepletenimi stopali
huškne čez stegna

premakne nagajiv pramen las
čez oči

nekje v palmini krošnji
ali še višje

na poti proti luni
se oglasi stokajoč klic

nočne ptice
ne

veter skrivnosti ne nosi
naprej po morju

zato zasuje
bosonoge sledi

POTAPLJAŠKI 
CENTRI SPZ

ARABSKA 

NOČ

Tekst: Milan Novak • Foto: arhiv
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Varnost potapljača je v veliki meri odvisna 
od njegove hitre in pravilne presoje ter 
hitrega reagiranja, kar se pod vplivom 
drog in zdravil poslabša, nekatera zdravila 
pa tudi povečajo tveganje za določene 
poškodbe.”

Alkohol
Od vseh drog je alkohol najbolj dostopen uporabnikom in najbolj 
razširjen. V prometu je zakonsko dovoljena koncentracija alko-
hola v krvi 50 mg alkohola na 100 ml krvi (0,5 promila). Že pri 
koncentraciji 0,2 do 0,5 promila v krvi je zmanjšana potapljačeva 
koncentracija, sposobnost opazovanja okolice, ocena razdalje in 
poveča se mu želja po izpostavljanju tveganim situacijam. Pred 
potopom se zato odsvetuje uživanje alkohola, vključno s pitjem 
piva, saj ima alkohol tudi v nizkih koncentracijah diuretski učinek 
na potapljača.

Tekst: Igor Urh • Foto: arhiv

Med potapljanjem potapljač že tako dehidrira, če pa k temu 
prištejemo še diuretični učinek alkohola pred ali po potopu, je 
tveganje za pojav dekompresijske bolezni še večje.
Izločanje alkohola iz telesa je odvisno od spola, mišične mase, 
količine popitega alkohola in seveda bolezni jeter. V povprečju 
se izloči v 8-10 urah. Potapljač mora planirati potop šele po 10 
urah po popiti večji količini alkohola, popiti pa mora tudi dovolj 
brezalkoholne tekočine, da prepreči dehidracijo.

ZDRAVILA IN DROGE 
PRI POTAPLJANJU

Igor Urh je inštruktor potapljanja in 
predsednik Komiteja za izobraževanje 
pri Slovenski potapljaški zvezi.

urh313@gmail.com
sola@spz.si
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Klasifikacija zdravila
Zdravstveno stanje, neprimerno 
za potapljanje  

Škodljiv učinek zdravila med 
potapljanjem 

Drugi dejavniki, povezani s 
potapljanjem 

Antikoagulanti
Različna srčno-žilna bolezenska 
stanja 

Hematomi zaradi manjših poškodb, 
krvavitve pri barotravmi 

Nagnjenje h krvavitvam v 
primeru barotravm (ušes, 
sinusov, pljuč, verjetnost pos-
labšanja DKB hrbtenjače) 

Analgetiki Ne obstaja Krvavitve v prebavnem traktu 
Možnost pozitivnega učinka 
aspirina zaradi blokiranja učin-
ka mehurčkov na stene žil 

Narkotiki, marihuana, alkohol Zloraba drog
Zmanjšanje čutnega zaznavanja, zmanj-
šana sposobnost reševanja težav 

Možnost dodatnega učinka 
dušika 

Pomirjevala
Različna stanja anksioznosti 
(tesnoba, zaskrbljenost živčnost), 
panika

Zmanjšanje čutnega zaznavanja, zmanj-
šana sposobnost reševanja težav

Možnost dodatnega učinka 
dušika

Antidepresivi
Depresija, manija, tveganje za 
samomor 

Zmanjšanje čutnega zaznavanja, zmanj-
šana sposobnost reševanja težav

Tveganje za bolezenski napad 

Dekongestanti, antihistaminiki Infekcije zgornjega dela dihal Zaspanost, zamašen nos 
Tveganje za barotravmo ušesa 
in pljuč 

Antacidi in H2 blokatorji
Gastro-ezofagealni refluks (GERB) 
med dvigom (zatekanje želodčne 
vsebine v požiralnik)

Ne obstaja
Koristnost zdravila zaradi 
njegovega učinka na GERD

Zdravila proti morski bolezni  
Dramine (Dimenhydrinate), 
obliži s skopolaminom

Morska bolezen, dehidracija
Pomirjenost, izguba presoje in poslab-
šanje učinka dušikove omame 

Učinki skopolamina in Mek-
lizina se seštevajo (oba sta 
holinergična)

Zaviralci kalcijevih kanalčkov  Hipertenzija
Posturalna hipotenzija (hiter padec krv-
nega pritiska pri prehodu iz sedečega v 
stoječi položaj) 

Lahko nastopi omotica 

Beta blokatorji
Hipertenzija,  
aritmije

Nezmožnost zadostnega reagiranja na 
potrebe pri stresu 

Krčenje žil v rokah, poslabša-
nje astme 

ACE inhibitorji  Hipertenzija, srčna obolenja Ne obstaja
Povzroča kašelj in zatekanje 
dihalnih poti 

Diuretiki Zadrževanje vode in soli Možnost dehidracije Izguba kalija 

Steroidi Astma, dermatitis Ne obstaja
Možnost povečanja toksič-
nosti kisika (ugotovljeno pri 
živalih) 

Antiaritmiki Nenormalni srčni utrip
Ne obstaja, če je zdravilo pravilno 
dozirano 

Občutljivost na sončno svetlo-
bo pri uporabi amiodarona

Antibiotiki Infekcije ušes, sinusov in pljuč Ne obstaja
Občutljivost na sončno svetlo-
bo pri uporabi tetraciklina

Zdravila proti malariji
Preventiva pred malarijo je po-
membnejša od stranskih učinkov 
zdravila 

Lariam (Mefloquine) - psihološke in 
nevrološke težave.   
Nekaj težav pri uporabi chloroquine, 
Malarone (Proguanil+Atavaquone), 
Doxycycline

Stranski učinki Lariama so 
podobni simptomom DKB

Nikotin
Poleg znanih negativnih učinkov kajenja na človeško telo se 
mora potapljač zavedati, da ta droga zmanjšuje njegove fizič-
ne zmožnosti in tudi povečuje tveganje za zdravstvene težave 
zaradi potapljanja. Kajenje vpliva na normalno izločanje sluzi iz 
dihalnih poti, ki zato lahko blokira nekatere ožje zračne prehode, 
kar pa ima lahko za posledico zračno embolijo. Ta je pogostejša 
pri potapljačih kadilcih kot pri potapljačih nekadilcih.
Ogljikov monoksid, ki nastaja pri izgorevanju cigaret, se veže na 
hemoglobin in zmanjšuje število rdečih krvnih telesc, ki prena-
šajo kisik po telesu. Ogljikov monoksid se iz telesa izloči šele po 
več urah. Potapljač kadilec v normalnih okoliščinah ne bo občutil 
posledic kajenja. Pri povečani fizični aktivnosti, še posebno v nuj-

nih primerih, ko aktivnosti ne more prekiniti ali zmanjšati, pa se 
hitro zadiha in ne zmore fizičnega napora enako kot nekadilec.  

Zdravila proti morski bolezni
Vsa zdravila proti morski bolezni vplivajo na hitro in pravilno re-
agiranje potapljača med potopom. Večinoma je njihov stranski 
učinek zaspanost potapljača, lahko pa imajo tudi hujše stranske 
učinke (skopolamin), kot je meglen vid, omotica, slabost, du-
ševne spremembe, mišična slabost, bruhanje in drugo. Izogibati 
se je potrebno tudi zdravilom proti morski bolezni, ki vsebujejo 
antihistaminike (dramina), pri morebitni uporabi pa je potrebno 
vzeti primerno dozo zdravila in preizkusiti njegov učinek nekaj 
dni pred potapljanjem.
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Tekst: dr. Lovrenc Lipej • Foto: dr. Lovrenc Lipej

SREDOZEMSKI VRANJEK
Navzlic majhnosti slovenskega morja 
ta del Jadranskega morja krasi izjemna 
biodiverziteta. S tem v zvezi sem pisal že 
o mnogočem, morskim pticam pa doslej 
nisem posvetil nobenega prispevka.”

Z vidika redkosti in ogroženosti je v našem delu Jadrana najbolj 

pomemben sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis 
desmaresti). Gre za podvrsto vranjeka, ki prebiva le ob obalah 
Sredozemskega in Črnega morja in je torej endemit tega območja. 

Spada v družino kormoranov (Phalacrocoracidae), v katerega 
spadata še dve vrsti, ki se pojavljata v Sloveniji in sicer nekoliko 

večji kormoran (P. carbo) in pritlikavi kormoran (P. pygmaeus). 
Na sredozemskega vranjeka lahko danes naletimo bolj ali 
manj povsod ob slovenskem morskem obrežju. Pravzaprav se v 
slovenskem delu Jadrana pogosteje pojavlja šele od osemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Pogosto skupine vranjekov posedajo na 
bojah raznih gojišč školjk in ribogojnic, kjer tudi prenočujejo, 
lahko pa na posamezne primerke naletimo na skalah ob morskem 
obrežju. Niso kaj preveč plašni, zato se jim je možno brez težav 
približati.  V poletnem času jih je možno videti med kopalci na 
plažah, kjer se zaradi  poletnega vika in krika ne vznemirjajo kaj 
preveč.   
Sredozemski vranjek se dandanes pogosto kot prilov zapleta 
v ribiške mreže, ogroža pa ga tudi onesnaževanje morja. Od 
bioloških dejavnikov je potrebno omeniti podgane, ki plenijo 
jajca in mladiče na gnezdiščih ter kompeticijo z rumenonogim 
galebom. Vranjeku sredozemske države danes namenjajo veliko 
pozornosti, saj postaja čedalje bolj ogrožen. To velja tudi za Tržaški 
zaliv, kjer se v poletnem in jesenskem času zbira nekaj več kot 
11% celotne (svetovne) populacije te podvrste, čeprav v Sloveniji ne 
gnezdi. Verjetno je bil prav  ta argument ključnega pomena, da je 
slovenskim ornitologom iz Društva za opazovanje in proučevanje 
ptic (DOPPS) uspelo pridobiti evropski projekt SIMARINE-NATURA, 
katerega namen je vzpostaviti območja Natura 2000 za ohranjanje 
sredozemskega vranjeka v Sloveniji. V okviru projekta raziskujejo 
različne vidike biologije te morske ptice, od sledenja njihovih 
dnevno/nočnih poti do preiskovanja njihove prehrane. Velik del 
projekta pa je posvečen ozaveščanju ljudi o tej ptici. Zato so 
izdali tudi lično otroško slikanico o vranjeku Ariju (skrajšano od 
Aristotel, ki se nanaša na njegovo vrstno latinsko ime), pripravili 
razna predavanja ter posneli za moje pojme izjemno zanimiv in 
profesionalno narejen dokumentarni film. 
Živimo v času, ko zahtevajo sladkovodni ribiči odstrel kormoranov 
ob rekah, ker naj bi izplenili prevelike populacije sladkovodnih 
rib. Takih argumentov morski ribiči za sredozemskega vranjeka 
zagotovo nimajo, saj je raziskava prehrane sredozemskega 
vranjeka v slovenskem delu Jadrana v obdobju med leti 2011 in 
2013 pokazala, da se vranjeki prehranjujejo predvsem s črnimi 
glavači, ki predstavljajo več kot polovico vsega plena v njihovi 
prehrani. Glavači so zaradi svojega pasivnega vedenja očitno 
lahka vrsta plena, še posebej ko gre za sedimentno muljasto dno, 
kjer so črni glavači daleč najbolj pogosta vrsta rib. Kot nadomestne 

vrste plena lovi še rdeče mečake  ali vrvice, volčiče in gavune. 
Vranjek se torej prehranjuje predvsem z ribami na morskem 
dnu. Do podobnih ugotovitev so prišli pred tem tudi italijanski 
strokovnjaki, ki so raziskovali italijanski del Tržaškega zaliva. 
Verjetno je smiselno domnevati, da so se sredozemski vranjeki 
pričeli pojavljati v slovenskem morju ravno zaradi bogatega 
prehranjevalnega potenciala. Plitve vode Tržaškega zaliva mu 
gotovo tudi omogočajo boljši ribolovni uspeh. 
Sredozemski vranjek je še eden izmed argumentov, da premoremo 
s favno in floro bogat košček morja in da moramo slednjemu 
posvetiti pravo mero naravovarstvene pozornosti, da ga ohranimo 
tudi za naše zanamce. 

Dr. Lovrenc Lipej je potapljač 
in podvodni biolog zaposlen na 
Morski Biološki Postaji v Piranu 

lovrenc.lipej@mbss.org



15
Potapljač • 73 - 2014

DENARNA NAGRADA AKTIVNIM ČLANOM 
Pogosto je delo članov društva tako, da jim povzroča neposredne stroške, ki jih je težko ustrezno prikazati ali ovrednotiti. Prav tako 
nadpovprečna aktivnost nekaterih posameznikov narekuje, da se jih za to vsaj simbolično nagradi. Kljub prereguliranosti naše zako-
nodaje, ali pa ravno zato, je zakonodajalec na srečo predvidel možnost za nagrade članom društva brez plačila dohodnine.
Ustrezen organ društva lahko v skladu z Zakonom o dohodnini (2. točka tretjega ostavka 105. člena ZDoh-2) sprejme sklep, da se 
posameznega člana društva nagradi z največ 42 € v enkratnem izplačilu in letno z največ 84 € (od enega plačnika). Od tako izplačanih 
nagrad se dohodnine ne plačuje. V praksi realizacija poteka tako, da ustrezen organ kluba, običajno predsedstvo ali upravni odbor, 
sprejme sklep o višini nagrade posameznikom, ki so si jo po mnenju organa zaslužili. Glede na zakonsko določilo, da je enkratno 
izplačilo nagrade (do 42 €) lahko polovica letne kvote (do 84 €), je smiselno, da organ te sklepe sprejema vsaj dvakrat na leto.

Kot vsako leto smo tudi letos že 
v norem obdobju za blagajnike, 
vodstva društev in računovodje.” 

Letno poročilo obsega bilanco stanja, izkaz po-
slovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o 
poslovanju društva. Računovodske izkaze izdelajo 
vsa društva - ne glede na velikost le-teh, sama ali 
s pomočjo računovodje. V poročilu o poslovanju 
društva bo vodstvo predstavilo poslovanje društva 
v poslovnem letu in izpolnjevanje zastavljenih ciljev 
ter uresničevanje svojega poslanstva. Slovenski ra-
čunovodski standard (SRS) 33 ne določa natančne 
vsebine pojasnil k izkazom in poročil o poslovanju 
društva, določa pa, kaj mora biti v pojasnilih obve-
zno pojasnjeno. 
Ali ste bili uspešni pri izvedbi finančnega in letnega 
načrta ali ne, boste presojali na občnih zborih 
oziroma skupščinah. Hkrati boste verjetno zastavili 
tudi cilje za prihajajoče leto, ki jih finančno čim 
bolje opredelite, tako na ravni društva kot na ravni 
posameznih projektov (zaradi morebitnih razpisov, 
katerih pogoji določajo priznane stroške in višino 
financiranja).
Društva lahko vodijo svoje poslovne knjige na 
naslednje načine:
- Društva s prihodki nižjimi od 10 tisoč € lahko 

vodijo poslovne knjige po poenostavljenem 
enostavnem knjigovodstvu.

- Društva s prihodki pod 30 tisoč €, katerih 
povprečna vrednost premoženja ne presega 50 
tisoč € in zaposlujejo do 2 zaposlena lahko knjige 
vodijo po enostavnem knjigovodstvu. Vodi se 
knjiga prihodkov in odhodkov, knjiga terjatev in 
obveznosti ter register osnovnih sredstev.

- Dvostavnem knjigovodstvu: po SRS 33 (Slovenski 
računovodski standard) oziroma po SRS, če niso 
le ti v nasprotju s SRS 33.

Tekst: Stanko Livk

LETNO POROČILO ZA DRUŠTVO

Leto 2013 je prineslo nov kontni plan za 
društva – ki si ga društvo samo razčleni za 
svoje potrebe.
Po vsakodnevnih opažanjih največ težav 
društvom predstavlja razumevanje 
problematike pridobitna-nepridobitna 
dejavnost. Za pridobitno dejavnost šteje 
vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu 
zaradi pridobivanja dobička ali dejavnost s 
katero zavezanec konkurira na trgu z drugimi 

Stanko Livk je računovodja 
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osebami, zavezanci po ZDDPO-2, podrobneje pa obe dejavnosti opredeljuje 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 
109/07). Pridobitno dejavnost mora društvo opredeliti v temeljnem aktu o 
ustanovitvi v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti. 
Prihodki od pridobitne dejavnosti so torej prihodki od dejavnosti na trgu od 
prodaje blaga, proizvodov ali storitev (potapljaški klub recimo nudi izvedbo 
potapljaških tečajev - to za društvo pomeni pridobitno dejavnost, saj z 
njo konkurira na trgu ostalim družbam, ki se s tem ukvarjajo); prihodki od 
sponzoriranja; prihodki od najemnin in uporabe športnih objektov; prihodki 
od vadnin, pristopnin, vstopnin, kotizacij,…
Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne 
osnove, se štejejo donacije, članarine, volila in dediščine, prihodki iz davkov in 
dajatev ter prispevkov, namenska javna sredstva, javna sredstva za izvajanje 
javne službe ter obresti na tekočem in zakladniškem računu.
V kolikor društvo ne zagotavlja ločeno podatkov o odhodkih iz opravljanja 
pridobitne dejavnosti, je potrebno sorazmerni znesek odhodkov ugotoviti 
tako, da se celotne odhodke pomnoži s koeficientom, izračunanim iz 
razmerja med prihodki iz pridobitne dejavnosti in celotnimi prihodki davčnega 
zavezanca.
V davčnem izkazu se prikaže le obdavčljive prihodke in sorazmeren del 
odhodkov. Izpostavili bi, da se je prag, ko se morajo pravne osebe registrirati 
za davčne namene, s 01.04.2013 dvignil s 25 na 50 tisoč € - glede na promet 
v zadnjih 12 mesecih in NE v koledarskem letu.
Opozorili bi, da je pridobitno dejavnost dovoljeno izvajati le v obsegu, 
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Biti mora dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva. 
Ker nam prostor ne dopušča daljših pojasnil, vam bomo na dodatna vprašanja 
z veseljem odgovorili preko e-pošte info@coffou.si.
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Tekst: Rok Kovačič • Foto: Rok Kovačič

LASTOVO
Tokratne jesenske praznike 
smo izkoristili za oddih na 
otoku Lastovo in potapljanje 
na atraktivnih lokacijah v 
okoliškem akvatoriju.”

Narava in razgledi so nas navdušili, v vodi 
pa smo si vsi intenzivno polnili baterije. 
Vseh enajst udeležencev si je nabralo moči 
in se sprostilo na potopih, po potopih pa so 
nas čakale lokalne specialitete izpod rok 

domače kuharice. Preden se vam začnejo 
cediti sline, pa še nekaj uvoda.
Otok meri le slabih 10 km v širino in 6 
km v dolžino, nad njim se med 46 vrhovi 
vzpenja najvišji vrh Hum, z zavidljivimi 415 
m nad morjem. Nekaterim je dobro znano 
rimsko ime otoka »Augusta Insula« (otok 
cesarja Avgusta), manj znano pa je njegovo 
starogrško ime »Ladestanos«. Otok je znan 
po svoji idilični kamniti arhitekturi iz 15. st.
Otok so sprva naseljevali Iliri, pozneje 
Rimljani, ki so upravljali z otokom vse do 
vpada Avarov okoli leta 600. Okoli leta 1000 

so otok napadli Benečani in uničili njegova 
naselja, saj je otok igral pomembno vlogo 
pri zaščiti piratov, ki so napadali beneške 
trgovske ladje. V 13. st. je otok prišel pod 
upravljanje Dubrovniške republike.
V času Jugoslavije je otok poznan 
predvsem kot vojaški otok, ki je skupaj 
z drugimi zunanjimi otoki Jadrana igral 
ključno vlogo v kompleksnem obrambnem 
sistemu zahodne linije za obrambo pred 
»neprijateljem sa zapada«. Takrat je bil 
otok zaprt za vse tujce. Danes na otoku 
živi manj kot 600 ljudi. Tamkajšnje ravnice 
so zelo rodovitne, zato se večina ljudi tudi 
danes ukvarja s poljedelstvom in ribištvom.
Leta 2006 je bilo otočje in okoliški akvatorij 
razglašen za naravni park. Park je zaprt za 
koče in velike ribolovne ladje, žal pa še ni 
popolnoma zaprt za gospodarski in športni 
ribolov lokalnih ribičev, kar ima še vedno 
velik vpliv na življenje v vodi. Upravljavci NP 
Lastovo tako še niso v popolnosti spoznali 
velikega potenciala akvatorija, saj bi ga 
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lahko v primeru učinkovite zaščite odlično izkoristili za 
nadaljnji razvoj ekološkega turizma, ki se na otoku le 
počasi prebuja.
Akvatorij Lastova je eden najbogatejših v Jadranu. 
Število 46 spremlja otok v številnih naravnih 
znamenitostih. Otočje Lastova sestavlja 46 otokov, na 
največjem izmed njih, otoku Lastovo, pa je 46 vrhov in 
46 kraških polj značilno rdeče barve.
Potapljaški tabor je bil organiziran v zalivu Zaklopatica, 
ki je poleg Pasadurja edini kraj na otoku s potapljaškim 
centrom. Center je v družinski lasti, zato ponuja 
možnost prilagoditve programa potapljanja glede 
na želje posameznikov in izkušnje celotne skupine. 
Center razpolaga z 200-litrskim kompresorjem in 
čolnom za 10 potapljačev. Apartmaji so v neposredni 
bližini centra.
Pot do Lastova je resda dolga, pet ur vožnje z 
avtomobilom in nadaljnjih pet ur vožnje z ladjo, a 
nedvomno vredna truda. Oddaljenost otoka omogoča 
obiskovalcu, da doživi vse lepote narave in znamenitosti 
otoka brez zastojev in trum turistov. V času izven sezone 
je neobiskanost sicer samoumevna, a tudi v poletnem 
času so drugi otoki precej bolj oblegani. Lastovo je tako 
primeren za vse, ki si želite nekoliko mirnejšega oddiha.
Po opravljeni poti in zasluženem počitku smo se lahko 
končno potopili pod morsko gladino Lastova. Potopi 
nas nikoli niso pustili ravnodušne. Že prva lokacija na JZ 
strani otoka Lukovac je na globini 30 m ponudila gosto 
nasejane grmičke gorgonij, razprostrte po dnu iz belega 
peska. Ambient dodatno popestrijo rimske amfore, 
na plitvini pa smo se zabavali v družbi številnih golih 
polžev, nekateri med njimi skoraj porcijske velikosti. 
;) Po menjavi jeklenk in malici v ribiškem zatočišču, 
pokritem s pločevinastimi vojaškimi opozorilnimi 
tablami »prepovedano fotografiranje«, smo drugi potop 
opravili na plitvini Petrovac. Niz velikih razpok, ki jih 
je mogoče preplavati, skriva raznobarvne spužve in 
polipe, značilne za osojne stene in mračne predele.
Na vsakem potopu posebej smo občudovali življenje. 
V sedmih dneh smo srečali najrazličnejše organizme. 
Tako na Rtu Struga in Sušcu uživamo v košatih 
gorgonijah, tako rdečih kot dvobarvnih, ki gosto 
preraščajo južne stene že na globini 30 m. Med njimi 
redko posajene rumene gerardije, obkrožene z jatami 
kirnjic. Tu in tam srečamo škarpeno, udobno zleknjeno 
na svojem fotelju, majhne in srednje velike jastoge 
in številne hobotnice. Na Bjelcu je nekaterim uspelo 
opazovati jato barakud, na Maslovnjaku in Tovarih so 
nas redno obiskovale jate gofov, na nočnih potopih pa 
so bili pogosti veliki zajčki in sodci.
Vsak potop je seveda zgodba zase in vsak potapljač 
je na svoj način užival ob pogledih, ki so se ponujali 
na lokacijah. Prepričan sem, da vam bodo vsi po vrsti 
ob srečanju z veseljem pripovedovali o vseh doživetjih 
in prijetno preživetih dneh na Lastovu. Za vse, ki tega 
ne boste deležni, pa je spodaj pripeta povezava do 
galerij utrinkov z letošnjega jesenskega tabora. Bilo je 
to sedem nepozabnih dni, vrednih dolge poti. Uživajte 
ob ogledu in navdušenih zgodbah naših članov. Hvala 
vsem udeležencem za dobro vzdušje in prijeten 
zaključek tabora. Se vidimo na naslednjem!
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Pred časom se nas je kar nekaj potapljačic in potapljačev iz Kopra in 
okolice odločilo za potop v akvatoriju JV Istre, v Sveti Marini pri Labinu. 
Sončno nedeljsko jutro je obetalo blage dnevne temperature in nebo 
brez oblačka. S sabo smo prinesli dovolj polnih jeklenk. Verjetno ga ni 
potapljača, ki ne bi slišal za majhen, a zadnja leta čedalje bolj urejen 
kamp v Sveti Marini. Še posebej junija in septembra je primernih parcel z 
blagodejno senco fig, borovcev, divjih sliv in značilnega mediteranskega 
hrasta dovolj, da tu postavimo šotor in preživimo prijeten konec tedna. 
Na zidovih opuščene cerkvice v preprostem romanskem slogu, posve-
čene mučenici Marini  (ki je posodila ime kraju), smo skrbno sestavili 
opremo, se oblekli v neopren in dogovorili, kdo bo s kom v potapljaškem 
paru. Zaradi manjših tehničnih težav pri pripojitvi regulatorja z jeklenko 
se je vstop v bistro morje nekoliko zavlekel in ura je bila skoraj ena 
popoldan, ko sva se z Leonardom potopila pod gladino. Potopila sva se 
na desno steno do največje globine 20 metrov. Po nekaj metrih usklaje-
nega plavanja v paru tik ob steni sva se počasi dvigala po z gorgonijami 
poraščenem grebenu na bogat »travnik«. Do koder mi je segal pogled 
po dolgi, z morsko travo poraščeni podmorski livadi, so plavale jate fra-
trcov (lat. Diplodus vulgaris). Počutila sem se kot v piranskem akvariju 
ali toplem tropskem morju. Fratrc se pogosto pase v velikih jatah na 
robovih in pod robovi previsnih sten. Z roko sem se lahko dotaknila umir-
jene, samozavestne orade. Tako na oko bi ji pripisala 60-70 cm (resda 
podvodna maska za tretjino poveča in za četrtino približa predmet pod 
vodo). Tokrat se nama je ena od hobotnic, ki domuje v luknji, potuhnila. 
Pač pa sva videla veliko ognjenordečih morskih zvezd, med njimi celo 
šesterokrako ( judovsko?), kačjerepa, vetrnice, Spalanzanijeve cevkarje, ki 
jim je rahel morski tok vil pisano pahljačo (v Turkovi sijajni knjigi Pod gla-
dino Mediterana sem prebrala, da so to škrge). Mimo naju so brezskrbno 
plavali knezi, babice so razposajeno lovile druga drugo za rep (morda 
imajo prav zdaj paritveno obdobje, kdo bi vedel), tu in tam sva naletela 
na pirko. Pri podvodni piramidi, kjer običajno delamo 3-minutni varno-
stni postanek na globini od 3 do 6 metrov, je šinila mimo jata črnik (lat. 
Chromis chromis). Par, ki je šel na potop pred nama, Gerdes in Helena, 
je razveselil pogled na gole polže, enega od njih je Gerdes z resničnim 
fotografskim žarom ujela v objektiv. Kdo bi vedel, ali je tako gost ribji 
promet v morju zakrivila polna luna, toplo morje ali morda dejstvo, da 
je zaliv zaradi kopalcev in potapljačev naravno zaščiten pred ribiči in 
podvodnimi lovci. Čas pod vodo teče drugače. Počasneje. Včasih izgine, 
ponikne, se ustavi. Trenutek se zlije z večnostjo. Leonard mi je na moje 
povpraševanje javil, da ima v 10-litrski jeklenki še 80 barov, za zaključek 
najinega enkratnega potopa sva zaplavala do zapuščene kanalizacijske 
cevi, ki se strmo spušča po bregu navzdol do globine 40 m in več. Na levi 
strani ni tako živahno vrvelo od življenja, tu in tam sva naletela na pica 

(lat. Diplodus puntazzo), plenilsko pirko (lat. Serranus 
scriba) ali škarpoča (lat. Scorpaena porcus). S počasnim 
ohlajanjem morja se jeseni začenja sezona igel. Ena od 
njih je kot elegantna sinja silhueta potovala nad najinima 
glavama, tik pod gladino. 
Pod hladnim tušem sva temeljito oprala opremo, nekate-
ri kosi so bili velikodušno sposojeni, jopiča, regulatorje 
ter zgornji in spodnji kos neoprena pa obesila na skri-
venčene veje oljk pri morju. V senci dreves naju je že 
čakal dobro razpoloženi Aljoša s polno ponvijo pravkar 
pečenih hrenovk iz doma pridelanega ovčjega mesa. Ah, 
nepozabna nedelja v Sveti Marini. 

STAŽNI POTOP 
V SVETI MARINI 

Tekst: Tea Štoka • Foto: Gerdes Zadnik

Potapljačica Gerdes mi je kmalu po izletu v Istro 
poslala sporočilo na prenosnem telefonu: »Ejla, 
res veliko stvari sem našla in Sv. Marina je en 
velik zaklad pod vodo.«”
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Janja Šemenc je strastna 
potapljačica in aktivna članica 
društva DPD Jezero Velenje.

janja@grativa.si

19. NOVOLETNI POTOP 
V VELENJSKO JEZERO

Tekst: Janja Šemenc • Foto: Janja Šemenc, Leon Verdnik

Ponovno je leto naokoli in potapljači kluba 
DPD Jezero smo že devetnajstič zapored 
na novoletnem potopu pod gladino 
Velenjskega jezera nazdravili s penino.”

Tradicija, s katero si potapljači zaželimo 
varno potapljaško sezono, je tudi tokrat 
pritegnila kar 18 pogumnih potapljačev iz 
vse Slovenije. Novoletni potop je tradicija, 
s katero velenjski potapljači kluba DPD Je-
zero in drugi udeleženci slovenskih potap-
ljaških društev že od leta 1996 začenjamo 
novo potapljaško sezono.
Potop v Velenjsko jezero pri njegovih 12 
stopinjah Celzija je obeležil poseben do-
godek. Pridružili sta se nam namreč tudi 
najmlajši članici društva DPD Jezero, 12-le-
tni Špela Verdnik in Nika Lesjak. S tem iz 
leta v leto dokazujemo, da je potapljanje 
šport za prav vsakogar.
Potapljači smo se na gladini jezera najprej 
zbrali v krogu in se nato pogumno potopili, 

nazdravili pod vodno gladino ter se na površje vrnili polni adrenalina in nepopisnega 
veselja. Vse skupaj je bilo zelo atraktivno tudi za zbrane gledalce. 
Kot zmeraj smo tudi letos poskrbeli za tople napitke in hrano, s katero so se okrepčali 
tako potapljači kot tudi obiskovalci. Tudi 19. novoletni potop je minil v dobrem vzdušju, 
vrhunskem razpoloženju in ob številčni udeležbi potapljačev ter gledalcev, ki so bili 
priča velenjski potapljaški tradiciji.
Prvega januarja 2015 vas seveda vabimo na okrogel, 20. novoletni potop v Velenjsko 
jezero, ki bo nekaj posebnega. Do takrat pa vam želimo varno potapljaško sezono in 
veliko užitkov v raziskovanju podvodnega sveta!

PODVODNA DOŽIVETJA NA VDIH
V štirinajst dnevni turneji od 22.2. do 
7.3. so v desetih slovenskih in hrvaških 
mestih potekala brezplačna predavanja 
''Podvodna doživetja na vdih''.

Čare morskih globin, skrivnosti potapljanja na vdih in 
podvodnega ribolova je predstavil aktualni državni prvak in 
rekorder Jure Daić, prvi Slovenec, ki se je na vdih potopil 
globlje od 100m.
Dvourna predavanja so bila popestrena z atraktivnimi video 
posnetki in fotografijami. Več na www.h2oteam.com.
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Ljubljansko društvo za podvodni ribolov Tjulnji  že 4.leto zapored 
vabi na brezplačno strokovno predavanje o prostem potapljanju, 
letos z naslovom Hiperbarične poškodbe in adaptacija na velike 
globine. Spoznajte čare in nevarnosti tega vedno bolj priljublje-
nega športa pod vodstvom mednarodno priznanega inštruktorja 
in vrhunskega tekmovalca v prostem potapljanju Sama Jeranka. 
Dogodek bo potekal 9.aprila ob 20 uri v restavraciji Glažuta, na 
Dunajski cesti 119. Vljudno vabljeni vsi ljubitelji morja in morskih 
globin. www.tjulnji.com

Letošnji 6. mednarodni 
festival podvodnega filma 
in fotografije Sprehodi 
pod morjem se je skorajda 
spremenil v »Sprehode po 
ledu«.”

Kljub ledenim razmeram na cestah pa so 
zaljubljenci v morje in podmorje pripoto-
vali iz vseh koncev Slovenije, Hrvaške, Sr-
bije, Italije in Avstrije. Glede na vremenske 
razmere se je bilo vsekakor bolje umakniti 
v morsko kraljestvo.
Začetek festivala vsako leto naznani raz-
pis likovnega natečaja Sprehodi pod 
morjem, na katerega je prispelo več kot 
tisoč umetnij iz Slovenije, Hrvaške in Ru-
sije.
Petkova okrogla miza se je poklonila 
100. obletnici potopitve in 40. obletni-
ci dviga italijanske podmornice Nerei-
de. Letos mineva sto let od začetka prve 
svetovne vojne, v kateri se je vojskovanje 
dokončno preselilo tudi v podmorje. Itali-
janska podmornica Nereide je bila skupaj 
s posadko potopljena pred skoraj sto leti 
pri Palagruži in pred malo več kot štiride-
setimi leti dvignjena na površino. Okro-
gla miza, ki jo je vodil član predsedstva 
CMAS Neven Lukas, je združila redke še 
živeče akterje te neverjetne, za mnoge že 
pozabljene zgodbe, ki se niso videli celih 
40 let: Srba Milovana Kljajića in Đorđa 
Đurovića, ki sta bila del snemalne ekipe, 
in prof. Stracimirja Gošovića iz Hrvaške. 
Po okrogli mizi je sledila otvoritev razsta-
ve štirih izjemnih podvodnih fotografov: 
Italijana Michela Davina, svetovnega 
prvaka v podvodni fotografiji; Američana 

Tekst: Alenka Fidler • Foto: Miha Matavž

Scotta Johnsona, 
fotografa revij Un-
terwasser, Alert Di-
ver, Sport Diver, X-Ray 
Magazine; Rusa Vik-
torja Lyagushkina, 
fotografa ruske iz-
daje revije National 
Geographic in dobitnika največje ruske 
nagrade v potapljanju – Podvodni svet; 
ter Slovenca Arkadija Popoviča Dadija, 
ki poleg Marijana Richterja velja za drugo 
ključno osebo pri razvoju slovenske pod-
vodne fotografije.
Petkov večer se je nadaljeval z izvrstnim 
koncertom Jure Tori tria in filmoma: The 
Beaches of Chelona (A. de Rossi, F. Botta) 
in Gathering of Giants: The Whale Shark of 
Qatar (N. Woollard, Myriad Global Media). 
V uvodu sobotnega Grand Prix večera 
smo najprej spoznali podvodna fotografa 
Michela Davina in Arkadija Popovića Da-
dija. Sledili so najboljši filmi iz svetovne 
produkcije 2013, drugi del večera pa se je 
začel s filmom TV Beograd o podmornici 
Nereidi in kratkim pogovorom z Milova-
nom Kljajićem, Đorđem Đurovićem in s 
prof. Stracimirjem Gošovićem, ki smo ga 
poklicali s pomočjo Skypa. Tudi v nada-

6. SPREHODI POD MORJEM

ljevanju smo ostali na krovu podmornice 
– ogledali smo si večkrat nagrajeni film 
U455: The Mystery of the Lost Submarine 
(S. Bégoin). Sledil je kratek dokumentarni 
film Hydrocosmos (IAHD Adriatic), v kate-
rem smo lahko videli edini vstop ljudi po 
poškodbi hrbtenjače v vesolje. Člani PK 
Slovenske Konjice in IAHD Adriatica so se 
s spremljevalci potopili v hidro laboratoriju 
Raziskovalnega inštituta Jurij Gagarin Re-
search & Test Cosmonaut Training Center, 
ki je namenjen simulaciji hoje kozmonav-
tov v breztežnostnem prostoru.
Nagrado Grand Prix 6. Sprehodov pod 
morjem je prejel francoski film U455 – 
Skrivnost izgubljene podmornice.
Ob koncu festivala bi se radi zahvalili 
vsem tistim, ki so nam kakorkoli pomagali 
pri pripravi festivala, ter vsem obiskoval-
cem, ki so se kljub slabemu vremenu z 
nami sprehodili pod morjem.

4. BREZPLAČNO 
STROKOVNO PREDAVANJE

PROSTO 
POTAPLJANJE 

Alenka Fidler je inštruktorica CMAS 
M1, inštruktorica CMAS DDI in CMAS 
inštruktorica morske biologije

alenka.fidler@gmail.com
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Mariborski klub Nitro diving je v sodelovanju 
s Centrom za mlade Ruše v bazenu v Rušah 
pri Mariboru pripravil zanimiv potapljaški 
dogodek.”

Fotografije enega najbolj znanih hrvaških podvodnih fotogra-
fov Marjana Radovića so potopljene v bazen postavili na ogled. 
Ogled fotografij je bil brezplačen.
Radović je profesionalni fotograf, inštruktor potapljanja in pod-
vodne fotografije ter eden najbolj priznanih hrvaških fotografov. 
Medtem ko se večina podvodnih fotografov osredotoča na življe-
nje in okolje pod vodo, skuša Radović prikazati drugačen in edin-
stven pogled v podvodno okolje. 
Vedno išče nove, izvirne kraje za 
razstave, znana je na primer raz-
stava na potopljeni ladji Peltastis 
na otoku Krk, nam potapljačem 
je bolj znana kot razbitina Grk.
Radović je bil med finalisti tekmo-
vanja prestižnega potapljaškega 
portala Underwaterphotography 
leta 2010, kjer je bilo njegovo 
delo izbrano med 40.000 foto-
grafijami. Tudi letos se je ena iz-
med njegovih fotografij uvrstila v 
finale omenjenega tekmovanja.
Radović je uradni fotograf in sne-
malec na mnogih odmevnih pri-
reditvah in sodelavec ali urednik 
potapljaških revij. Za njim je 80 
individualnih in 100 skupinskih 
razstav, njegove fotografije pa 
lahko občudujemo v vseh hrva-
ških revijah z morsko tematiko. 
S projektom »Pogled u plavo« 
(Look into the blue) na edinstven 

Tekst: Maja Tasič • Foto: Marjan Radović, Patrick Plohl

način prikazuje in promovira lepoto podvodnega sveta in Jadran-
skega morja. »Pogled u plavo« je septembra 2013 na zagrebškem 
glavnem trgu Bana Jelačiča zaznamoval dogajanje s svetovnim 
rekordom Gorana Čolaka v bazenu. Razstava ima več kot 25 po-
novitev na Hrvaškem, tokrat pa se je prvič selila preko meje – v 
Slovenijo – in naletela na izjemen odziv obiskovalcev ter medijev.
Obiskovalci so si razstavo lahko ogledali z masko in dihalko ali 
s potapljaško jeklenko na hrbtu – tudi tisti, ki sicer še niso po-
tapljači, saj je Nitro diving ves dan izvajal predstavitvene poto-
pe. V prvih nekaj urah si je razstavo ogledalo 80 potapljačev z 
avtonomno opremo ter veliko kopalcev z masko in dihalko, do 
zaključka razstave konec decembra 2013 pa smo zabeležili nekaj 
tisoč obiskovalcev.
Dogodek je bil vsekakor velika promocija za potapljanje, obe-
nem pa smo uspeli širši javnosti prikazati lepote podvodnega 
sveta in, še pomembneje, spodbudili družbeno odgovornost do 
ohranjanja naših voda.

POTOPLJENA RAZSTAVA 
V MARIBORU PRITEGNILA VELIKO POZORNOSTI

Maja Tasic, dive master PSS in 
strastna raziskovalka podvodnih 
kotickov sveta.

lena.hren@gmail.com
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DRŽAVNI 
PRVAKI 2013
Ob začetku leta zmeraj z veseljem naredimo povzetek najboljših 
športnikov med potapljači. Tudi lani so nas športniki razveseljevali 
z visokimi uvrstitvami na različnih mednarodnih tekmovanjih in 
svetovnih prvenstvih.”

Čeprav je večina potapljaških športov individualnih, pa je večinoma čutiti povezanost med športniki 
in zdravo tekmovalnost. Državna prvenstva so lepa priložnost za navezavo stikov in pridobivanje 
tekmovalnih ter potapljaških izkušenj. Zato vas ob pregledu najboljših z lanskih državnih prvenstev 
vabim, da se v tem letu aktivneje vključite v potapljaške športe. Za vsa vprašanja so vam poleg 
mene na voljo tudi predsedniki komisij ali organizatorji.

PODVODNI LOV
Podvodni lovci so spet pripravili tri lepe tekme s 23 tekmovalci in eno tekmovalko v odprtem 
državnem prvenstvu. Tudi ulov na tekmah je bil dober. Žal so tekmovalci večinoma iz Primorske, 
kljub (samo)hvalam lovcev iz notranjosti. Upajmo, da se v tem letu še kdo opogumi. Najboljši lovci 
v minuli sezoni so bili:
1. Moreno Matijašič, RPD Piran
2. Sašo Moškon, RČD Porporella
3. Dušan Krajnik, RPD Piran
Ekipno:
1. RPD Piran
2. RČD Porporella
3. DVŠ Triton

PODVODNA FOTOGRAFIJA
Podvodni fotografi so z večjim številom tekmovanj, tudi mednarodnih, dvignili kakovost, žal pa je 
na zadnjem državnem prvenstvu nastopilo manj fotografov. Krog domačih tekmovalcev in tekmo-
valk, ki dosegajo lepe rezultate, pa je vsako leto večji. Posebno kakovost državnemu prvenstvu 
daje razlaga ocenjevanja, kar je zelo poučno, posebej za nas, ljubiteljske fotografe. Lani so bili 
najboljši:
1. Rok Kovačič, DRM Ljubljana
2. Grega Verč
3. Hinko Šolinc, DRM Ljubljana

PROSTO POTAPLJANJE
Državna prvenstva v prostem potapljanju že vrsto let izvajamo le v bazenskih disciplinah. V ma-
riborskem Pristanu so se spet pomerili najboljši, po več letih pa je nastopila tudi tekmovalka. 
Večkratna državna rekorderka Alenka Artnik je osvojila 3. mesto v dinamiki s plavutmi in za malo 
zgrešila skupno 3. mesto v sicer moški konkurenci. Upajmo, da se ji pridružijo še kakšne tekmo-
valke! Lanski državni prvaki skupno: 
1. Jure Daić, H2O team
2. Andrej Ropret, H2O team
3. Matej Bergoč, H2O team

Vsem državnim prvakom iskrene čestitke za dosežene rezultate in upam, da bo nova sezona šte-
vilčnejša in še bolj izenačena, državna prvenstva pa bodo poleg tekmovalnega naboja obdržala 
druženje ljudi s podobnimi interesi. Naj se tudi v vas prebudi staro olimpijsko reklo: »Pomembno je 
sodelovati, ne zmagati.« Za vsakega začetnika imamo zagotovljeno njegovo najboljšo uvrstitev doslej.

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Arhiv

Marko Šifrar je inštruktor prostega 
potapljanja in predsednik komiteja 
za šport pri Slovenski potapljaški 
zvezi.  

sport@spz.si
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Klubi Ph Ljubljana, Ph Želve in Ph Kranj so s skupnimi močmi sestavili 
ekipo, ki je zastopala slovenske barve na turnirju v podvodnem hokeju 
na Poljskem. Gdansk je namreč drugič v svoji zgodovini gostil odlično 
organizirano tekmovanje, ki so se ga udeležile vse poljske ekipe in po-
vabljeni ekipi s Portugalske in iz Slovenije. 
Na turnirju je torej sodelovalo devet ekip iz treh držav: Portugalske, Slo-
venije in Poljske. Tekmovalni sistem je potekal po principu vsak z vsakim. 
Kljub že veliko odigranim turnirjem, ki jih imajo za sabo slovenske ekipe, 
pa so bili fantje tokrat prvič na tekmovanju, ki je potekalo ponoči. Začelo 
se je namreč ob 20.00 uri in končalo ob treh zjutraj. Nočne ure pa očitno 
niso bile razlog za slabšo igro, saj so naši fantje premagali vse ekipe in 
brez težav osvojili prvo mesto, za posladek pa premagali še mešano eki-
po vseh Poljakov, ki so klonili z 2:0. Tako je slovenska ekipa dala skupno 
40 golov, nobenega pa prejela. 
Omeniti velja peto tekmo, v kateri so slovenski fantje igrali z morebitno 
konkurenco za visoka mesta, z ekipo Octopumba s Portugalske. Ekipa 
žal ni bila popolna, a vseeno močna. V tej tekmi je bilo čutiti malo treme 
na slovenski strani, ampak so naši že v prvi minuti povedli in tako tekmo 
brez težav pripeljali do konca ter zmagali z rezultatom 4:0. 
Vsekakor gre pohvaliti odlično organizacijo domačega kluba Bałtyckie 
Foki, ki je uspel turnir približati tudi gledalcem, saj so ga lahko gledali v 
živo na samem bazenu in na internetu. Tako je 200 gledalcev videlo tudi 
začetek vsepoljske dobrodelne akcije, ki se je začela točno ob polnoči 
pod vodo v gdanskem bazenu, prvi darovalci pa so bili podvodni hokejisti.

Glede na to, da je na Poljskem podvodni hokej prisoten 
šele tri leta, v klubih pa se morajo zaradi prostorskih stisk 
že otepati novih članov, jim lahko napovemo lepo priho-
dnost v tem napornem športu. Tudi zaradi slovenskega 
znanja, saj smo in bomo še naprej z veseljem delili svoje 
izkušnje s poljskimi kolegi.

SLOVENSKI PODVODNI 
HOKEJISTI OSVOJILI POLJSKO

Tekst: Darjan Damjanovič • Foto: Vid Ponikvar

Gdansk - Slovenska ekipa podvodnega hokeja je 
na Poljskem osvojila prvo mesto brez dobljenega 
gola. Poljaki navdušeni nad znanjem naših 
hokejistov.”

Naš najboljši podvodni fotograf Borut Furlan 
v svoji novi knjigi bralcem na 204 straneh 
ponudi 320 vrhunskih fotografij z lepotami 
Pirana in podvodnega sveta 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.  
Cena knjige je 42 €, cena s popustom za člane SPZ je 35 €. Na-
ročila oz. informacije na irena@fonda.si ali borut.furlan@guest.
arnes.si. Ob naročilu se sklicujte na vašo št. SPZ.

PIRAN KJER SE SREČATA MORJE IN MESTO

Darjan Damjanovič je vedno 
pripravljen za akcijo pod in 
nad vodo.

darjan.damjanovic@gmail.com
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Naš prvi društveni tabor Robinson 
2012 je tako dobro uspel, da smo 
komaj čakali, da ga ponovimo. In 
tako smo se v sredini julija 2013 
odpravili na novo podmorsko 
lovsko avanturo.”

12 lovcev se nas je porazdelilo na 3 čolne, naložili 
smo še vso potrebno robinzonsko opremo in 
dogodivščina se je začela. Za točko srečanja smo 
določili otoček Golac v kanalu med Dolgim otokom 
in Molatom. Ob srečanju smo si razdelili lovski 
teren v akvatoriju med Dolgim otokom in Istom, ki 
je bil predviden za lov prvi dan. Čolni so krenili proti 
določenim lovskim lokacijam, kjer smo lovci polni 
pričakovanja poskakali v vodo. Pozno popoldan 
smo se vsi spet zbrali na otočku Tramerka, ki 
smo ga izbrali za prenočitev. Ob prihodu so nas 
presenetile ovce, ki so nas pričakale na obali. Kljub 
naši bojazni, da nas bodo nadlegovale, jih kmalu 
po izkrcanju nismo več nikjer videli. Ker je bila 
lakota po napornem dnevu že huda, nalovljenih rib 
pa v izobilju, smo skupne moči najprej usmerili v 
nabiranje dračja in pripravo ognja. Ni trajalo dolgo 
in slastno pečene orade, pici, trlje, tabinje, zobatec, 
kaval, … so tešili našo lakoto. Večerno druženje ob 
ognju so popestrile obvezne lovske zgodbice in 
prigode minulega dneva. Zaspali smo kar na plaži, 
zaviti vsak v svojo spalno vrečo, prebudili pa so 
nas jutranji sončni žarki ter zvok morja, ki nas je 
ponovno klical v svoj objem.
Drugi dan zjutraj smo ob lahkem zajtrku določili 
lovska območja za ta dan med Premudo in 
Molatom. Ker nam je vreme dobro služilo, lovski 
tereni pa so bili dobri, se je lov zavlekel v pozno 
popoldne, ko smo se zavedeli, da bo potrebno 
poiskati primerno prenočišče. Po daljšem iskanju 
smo našli krasen prostorček na otoku Zverincu, 
kjer smo si ognjišče uredili ob morju, spalni kotiček 
pa je bil višje na obali pod dišečimi borovci. Drugi 
večer smo si, žal le še lovci iz dveh čolnov, ob 
ognju in sveže pečenih ribah izmenjavali zgodbe 
o svojih dogodivščinah. Posadka tretjega čolna pa 
se je zaradi velike utrujenosti odločila, da prekine 
z avanturo in se predčasno vrne domov.
Po že drugi dobro prespani noči na svežem 
morskem zraku in potem, ko smo za zajtrk pojedli 
še zadnje ostanke iz zaloge hrane, smo se preostali 
člani Robinzona poslovili. Vsak čoln se je usmeril 
proti svoji izhodiščni točki, seveda z obveznimi 

Tekst: Tanja Daić • Foto: Jure Daić

Tanja Daić je podvodna lovka 
in velika ljubiteljica podvodnega 
sveta.

tanja@h2oteam.com

H20 TEAM 
ROBINSON 2013

lovskimi postanki. Naš čoln je zgodaj popoldan prispel na Iž in naše domače smo 
razveselili z obilnim ulovom, ki smo si ga tokrat v civilizaciji pripravili za kosilo.
H2O team Robinson 2013 je v celoti uspel in nam ostal v lepem spomin. Dobra 
družba, sproščeno vzdušje, avanturizem, morje, potapljanje, podvodni lov, morske 
dobrote, debata ob pivu, … so nas ponovno tako navdušili, da smo si obljubili, da 
se naslednje leto spet podamo v takšno dogodivščino.
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S »prazničnim« premorom nadaljujemo 
z akcijo Ugodno licitiram, športnike 
podpiram.”

Po prvi licitaciji plavuti sem naletel na različne odzive. Na eni 
strani: »Joj, prepozno sem opazil ... bi dal več,« in na drugi strani: 
»Takšnih plavuti ne uporabljam.« Skupno pa je vsekakor, da si 
naši športniki zaslužijo več denarja. Tako bomo z akcijo nada-
ljevali vedoč, da vsak izdelek ni za vse člane SPZ; da pa bo vsak 
zagotovo tekom leta našel kaj za sebe.
Tako kot je muhasta zima, je tudi zdravje marsikomu ponagajalo. 
Zato je naslednji izdelek povsem naraven, a registriran medicin-
ski pripomoček: Solpipa. Kristali naravne kamene soli v pripravni 
keramični posodi so namenjeni inhalaciji. Mikrokristali soli, ki jih 
z vdihavanjem posrkamo, delujejo protivnetno in povečajo izlo-

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Solpipa

čanje sluzi ter tako lajšajo težave z dihali, kot so astma, bronhitis, 
suhi kašelj, alergije, ... Podobno olajšanje za dihala kot svež 
morski zrak. 
Celotni izkupiček licitacije izdelkov bo namenjen Komiteju za 
šport oziroma športnikom potapljačem. Tako s primernim dvi-
gom cene opravite ugoden nakup izdelka za vaše zdravje in 
dodate nekaj v blagajno športnikov za nove športne uspehe. 
Redna cena Solpipe je 29,70 €. Da bi se v blagajni nabralo več 
denarja, donator MOST-SI iz Preddvora ponuja ugodnejši nakup 
prvi desetini najboljših ponudnikov. 
Vabljeni k licitiranju v čim večjem številu, da akcija sčasoma za-
živi in poveča finance športnikom. Podobno kot so nas olimpijci 
razveseljevali pred nekaj tedni, tako so nas že in nas gotovo 
še bodo razveseljevali tudi naši športniki potapljači – in z malo 
dobre volje (in denarja) si lahko pomagamo.

UGODNO LICITIRAM, 
ŠPORTNIKE PODPIRAM

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 februarja:
Kako plavate z nogami (s plavutmi) med po-
tapljanjem?
1.  Z nogami plavam v tehniki »kravel«.
2.  Z nogami plavam v tehniki »žaba (frog 

kick)«.
3.  Z nogami plavam v tehniki »kravel s pokr-

čenimi koleni (flutter kick)«.
4.  Tehniko prilagajam glede na posamezen 

potop.
5.  Plavam z nogami in rokami.

Anketa meseca januarja:
Kakšen se vam zdi nov stenski koledar SPZ?
1.  Koledar mi je všeč.
2. Koledar mi je všeč, imam ga obešenega 

na vidnem mestu.
3.  Koledar mi je všeč in sem ga podaril 

naprej.
4.  Starejša verzija koledarja mi je bila bolj 

všeč.
5.  Ne starejša in ne ta verzija koledarja mi 

ni všeč.

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu 
spletne strani in 
odgovoru na anketno 
vprašanje.

Marko Šifrar je inštruktor prostega 
potapljanja in predsednik komiteja za 
šport pri Slovenski potapljaški zvezi.  

sport@spz.si
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28 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV

POMOŽNI 
POTAPLJAŠKI KOMPLET

POTAPLJAŠKA OBLEKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

5L jeklenka 
+ nahrbtnik 
+ regulator 
CRESSI ELLIPSE 
+ manometer
Teža kompleta je 9 kg

Cena za člane SPZ:     499 EUR Cena za člane SPZ:     139 EUR

Redna cena:     588 EUR Redna cena:     189 EUR

Dvodelna 5 mm 

potapljaška obleka 

CRESI MEDAS

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

REGULATOR 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

ENODELNA
POTAPLJAŠKA OBLEKA

MK2/R095
SCUBAPRO
ONEFLEX 5 mm

Cena za člane SPZ:     155 EUR Cena za člane SPZ:     130 EUR

Redna cena:     219 EUR Redna cena:     195 EUR

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana
T: 01 563 2177 | F: 01 563 2178 | M: 041 676 279, 
M: 040 584 584 | E: scubacenter@scubatom.net 
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SPZ 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 rešit-
ev 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
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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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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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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 potapljaške opreme 

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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1, 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, pregled gasilnikov in druge storitve.

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

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 d.o.o.
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
ZOO MARKET (BTC Murska Sobota), Nemčavci 1 D, 9000 
Murska Sobota, tel: 02/51 51 621
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

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

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
Črešnjevec 27, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 051-420-864, info@vinter-sport.com, www.vinter-sport.com
10 % popust ob nakupu in servisu potapljaške opreme, servisu gasilnih 
aparatov, hidrantov in IDA.
Popuste pri izdelavi športnih oblačil, delovnih oblačil in oblačil za prosti čas in 
na vezenje, tisk in print na oblačila…

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. 

VINTER ŠPORT

SPZ SPONZORJI
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