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Slovenska potapljaška zveza je DAN partner iz naslova česar je DAN člana-
rina 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
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Potapljaška sezona se je za mnoge že začela, za nekatere pa je tik pred 
vrati. Tudi v potapljaških društvih so začeli s pripravami in z organizacijo 

prvih množičnih potapljaških taborov, s servisom skupne in osebne potaplja-
ške opreme ali ponovitvijo teorije potapljanja, kar je pred sezono še posebej 
dobrodošlo. 

Tem aktivnostim sledimo tudi pri Slovenski potapljaški zvezi in iz vsebine te 
številke revije Potapljač lahko sklepamo, da se je sezona začela nadvse spod-
budno. Najpomembnejša pridobitev je nedvomno nova knjiga Igorja Urha, 
Voditelj potapljanja. Je nadaljevanje njegovih prvih dveh učbenikov, Pota-
pljač 1 in Potapljač 2, in jo bodo kot učno gradivo v kompletu dobili tečajniki 
na tečajih P3, hkrati pa je dobrodošlo branje vsem potapljačem, ne glede na 
predznanje in potapljaško šolo.

V reviji predstavljamo tudi unikatno modno linijo oblačil Slovenske potaplja-
ške zveze. V izvedbi z nacionalnim grbom bodo Slovenijo ponosno predstav-
ljali naši športniki, drugo izvedbo, z društvenim logotipom namesto grba, pa 
bomo z veseljem oblekli vsi drugi potapljači in ljubitelji podvodnega sveta.
Aktivno bo tudi na področju izobraževanja, tako na tečajih za najvišje potap-
ljaške ali inštruktorske kategorije kot tudi tečajih potapljaških specialnosti, pri 
čemer velja posebej izpostaviti obuditev aktivnosti, povezanih s potapljanjem 
otrok. Slednjemu bomo namenili še posebno pozornost, saj je ustrezno in 
strokovno delo z mladimi najboljša in tudi najdlje trajajoča naložba za varno 
potapljanje.

dr. Mitja Slavinec
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Sonar (Sound navigation 
and ranging) je naprava, ki 
uporablja zvočno valovanje 
za določanje položaja 
oziroma lege objektov in 
predmetov v vodi.”

Najenostavnejši sonarji uporabljajo odda-
jnik in sprejemnik (sonda). Naprava meri 
čas, ki ga ultrazvok potrebuje, da prepotu-
je razdaljo od sonde do ovire in nazaj. Od 
ovire se odbije kot odmev (podobno kot v 
hribih, če glasno vpijemo). Iz časa in hitrosti 
zvoka v vodi (1464 m/s) računalnik (sonar) 
izračuna prepotovano razdaljo.
Sonar so razvili v času prve svetovne voj-
ne, in sicer za iskanje podmornic in lede-
nih gora. Največji napredek, ki je pozneje 
pripeljal do tega, da so znanstveniki danes 
prilagodili občutljive naprave za uporabo 
raziskovanja oceanov, pa je bil narejen 
med drugo svetovno vojno. 
Sonarji so s časom prišli tudi na ribiške 
ladje, kjer ribiči z njihovo pomočjo locirajo 
ribje jate. Z razvojem informacijske tehno-
logije in elektronike so tudi sonarji postali 
komercialno dostopnejši. Najenostavnejša 
oblika sonarja je globinomer, s pomočjo 
katerega na čolnih ali ladjah določamo 
globino morja (globina morja se izpiše na 
majhnem LCD zaslonu). 
Pri športnih ribičih je najbolj razširjen 2D 
sonar. Gre za napravo, ki je sestavljena iz 
LCD zaslona in zvočne sonde za oddajanje 
in sprejemanje signala, ki se jo namesti na 
zrcalo čolna in je usmerjena proti morske-
mu dnu. Na zaslonu lahko ribič spremlja 
globino morja ter relief in strukturo morske-
ga dna (na muljastem dnu je »absorpcije« 
zvočnega signala veliko več kot na kamni-
tem). Struktura morskega dna je na zaslonu 
ponazorjena z odtenki sivine, rastrom ali 
barvami. Ribiče pa pri teh napravah zani-
majo ribe – ribje jate. Del zvočnega signala 
se odbije tudi od »predmetov«, ki plavajo 
med gladino in morskim dnom. To velja 
tako za ribe, morske klobuke in tudi smeti. 

Tekst: Peter Valenčič • Foto: Peter Valenčič

TRETJE OKO 
POGLED V GLOBINO S POMOČJO SONARJA

Kaj je »side imaging«? 
Gre za prikaz dna, ki se razteza levo in 
desno pod plovilom. Na napravi določimo 
širino zajema in s tem posledično »kako-
vost« izrisa. Širši kot je zajem, manjša je 
prepoznavnost objektov.

Primer 2d sonarja

Ribje jate so običajno predstavljene s sim-
bolom ribe ali v obliki loka (fish arches). 
Tudi samo območje sondiranja je precej 
omejeno, saj zvočne sonde pod plovilom 
običajno pokrivajo stožec s kotom 20-60°.
Z razvojem mikroprocesorjev in odprtoko-
dnih operacijskih sistemov so napredovali 
tudi »komercialni« sonarji. Pred nekaj leti sta 
ameriški podjetji Humminbird in Lowrance 
tržišču ponudili komercialne modele sonar-
jev, ki poleg klasičnega 2D pregleda omo-
gočajo panoramski pregled morskega dna 
(side immaging). Omenjena tehnologija je 
v povezavi z GPS-om in zaslonom visoke 
ločljivosti zmagovita kombinacija za iskanje 
potopljenih objektov ali rib. 
Ultrazvočna sonda poleg klasične 2D son-
de vsebuje še dve »bočni« sondi. Zvočna 
sonda lahko deluje na frekvencah 455 kHz 
ali 800 kHz. Večja kot je frekvenca, večja 
je ločljivost sondiranja, manjša pa je ope-
rativna globina. Sam uporabljam frekvenco 
800kHz do globine 15 metrov, sicer pa fre-
kvenco  455kHz, saj povsem zadostuje za 
prepoznavo kamna 50x50 centimetrov na 
globini 18 metrov.

Levo prikaz na sonarju, desno primer dna 
in ovir. 

Primer izrisa sonarskega zapisa v programu 
HumView 2d, side imaging in GPS pozicije.

Peter Valenčič je podvodni lovec, član RD 
Porporella.

peter_valencic@in2.si

Zajem in obdelava podatkov
Omenjene naprave so opremljene tudi s 
priključki za SD kartice, na katere lahko 
posnamemo sonarski zapis. Zapis lahko 
naknadno obdelamo in pregledamo z 
različnimi programi (komercialnimi ali od-
prtokodnimi). 
Omeniti moram, da sonarski zapis vsebuje 
tudi GPS zapis. Sonar za vsako točko na 
SD kartico zapiše tudi koordinato »LAT/
LON«. Do koordinat nekega potopljenega 
objekta lahko pridemo tudi med samim 
izrisom sonarske slike (kurzor postavite 
na izrisani objekt in določite GPS točko 
(waypoint) ali koordinate objekta prepi-
šete z ekrana).
Izris sonarske slike je bistveno natančnej-
ši, v višji ločljivosti in bolj kontrasten, če 
ga prenesemo na računalnik. Omogo-
čeno je merjenje velikosti potopljenega 
objekta, določanje višine objekta glede 
na senco potopljenega objekta ter izvoz 
točk v program »Google Earth« za nadalj-
njo obdelavo ali arhiv pozicij.
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Urejanje in prenos pozicij v Google 
Earth
Programsko orodje HumView omogoča 
določanje GPS točk. Seznam teh točk lah-
ko prenesemo v program Google Earth, 
kjer imamo svojo bazo pozicij. Google 
Earth nam omogoča tudi urejanje točk v 
svoje podmape, dodajanje dodatnih po-
datkov in informacij, kot so globina, opis, 
ikona objekta. Programsko orodje omo-
goča tudi izvoz le določenega segmen-
ta pozicij v poljubne GPS naprave (ročni 
GPS-i, ploterji, sonarji).

izvenkrmnega motorja, motnje elise itd. 
Za optimalno delovanje naprave je pot-
rebno ločeno napajanje naprave (lastni 
akumulator), sonda mora biti oddaljena in 
postavljena na točno določeno pozicijo na 
zrcalu čolna (sicer sonar določeno stran 
slike izrisuje nepopolno), ki jo  določimo 
s preizkušanjem, kar pa zna biti neprijetno 
in naporno. Zanemariti ne smemo vpliva 
izvenkrmnega motorja (pete motorja). V 
kolikor se ta nahaja v območju sonde, se 
na izrisu zaradi mehurčkov pojavljajo bele 
pike. 
Optimalna hitrost med bočnim sondiranjem 
je med 4 in 5 milj na uro (pri večjih hitrostih 
slika postaja vse manj ostra in neuporab-
na), vožnja pa naj bo čim bolj ravna in umir-
jena, kar prihrani tudi veliko časa in goriva.

Kaj pa ribe?
Namen sonarja ni le iskanje potopljenih 
objektov (cevi, potopljena plovila, kamenje, 
konstrukcije), ampak tudi lociranje rib. V 
praksi je veliko lažje ribe locirati preko 2D 
pregleda kot preko bočnega sonarja. Bočni 
sonar je uporaben za iskanje rib do globine 
10-15 metrov. Globlje ni več uporaben, saj 
se z globino poslabša tudi signal (odboj).

Poleg samega pregleda sonarskega zapi-
sa je mogoče posnetke dna prenesti tudi 
v program Google Earth. Na ta način lah-
ko preko satelitskega posnetka prilepimo 
posnetke sondiranega dna in si izobliku-
jemo svoje posnetke.

Google Earth nam služi kot baza podatkov 
pozicij.

Na internetu obstaja veliko programov za 
obdelavo podatkov, med katerimi so tudi 
takšni za izris 3D oblike dna in objektov 
(Lake Master, Contour Elite, …), vendar s 
temi programi nimam izkušenj. 

Kako se naprava obnese v praksi?
Sam uporabljam sonar Humminbird 998c, 
ki omogoča bočni zajem slike. V nekaj me-
secih sem odkril veliko novih predmetov, 
za katere sploh nisem vedel, da ležijo na 
dnu našega morja (cevi, potopljene kon-
strukcije, potopljena plovila, splavi, ...).
Uporaba bočnega sonarja je izjemno 
občutljiva na motnje, kot so kavitacija 
morja v okolici sonde, valovanje, motnje 

Program SonarTRX in izvoz v Google Earth.

Dve barčici na dnu morja (Piran).

Nekaj potopljenih plovil (13-15 metrov).

Splav na Bernardinu.

DTM – Kec.

Tik nad dnom je razvidna jata rib.

Kljub temu lahko preko bočnega sonarja 
lociramo potopljeni objekt in prikažemo 
še sliko nad potopljenim objektom v 2D 
obliki, kjer so jate rib razvidne iz senc nad 
objektom (slika spodaj).

Bočni pogled (side scan, side imaging) je v 
uporabi že nekaj let. Sonarji in programska 
oprema se neprestano izpopolnjujejo ter 
uporabnikom omogočajo učinkovitejše in 
lažje raziskovanje morskega dna ter konec 
koncev tudi lažji izlov, kar po eni strani ni 
pohvalno. Komercialni sonarji (za ribiče) so 
cenovno dostopni od 1000 EUR naprej za 
osnovni model, 1500-2000 EUR za model z 
diagonalo do 10 palcev, nad 2000 EUR pa so 
sonarji in tehnologija »touch screen«, kar pa 
ni primerno za podvodne lovce, saj z mokro 
roko ne moremo tipkati po ekranu (zato po-
zor pri izbiri!).
Priporočam sonarje, ki že imajo vgrajen mo-
dul za bočno sondiranje. Tako se izognete 
dodatnim napravam in žicam po plovilu, pa 
tudi stroškom. Ti sonarji so namenjeni »zaba-
vi«, vendar jih z nekoliko truda lahko upora-
bimo tudi za kaj drugega kot le za ribolov in 
iskanja »podvodnih objektov«. Za profesio-
nalne stvari pa se cena začne pri 5000 EUR.

Pogled side scan + kombinacija 2D pre-
gleda.
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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.” 

V rubriki MOJ SERVISER člane SPZ informiramo kdo so pooblašče-
ni 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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SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA VAS VABI NA:

DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE
Fiesa, 7. 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 s katero boste osvojili privlačne in bogate nagrade!
Vsak udeleženec dobi ekskluzivno darilo. 

Izbrali bomo najbolj simpatično udeleženko. 

KOTIZACIJA
1) ČLANI SPZ in njihovi družinski člani, ki se PRIJAVIJO na dan.potapljacev@gmail.com do 4. junija:      BREZPLAČNO
2) ČLANI SPZ in njihovi družinski člani, ki se NE PRIJAVIJO do 4. junija:     10 eur 
3) DRUGI UDELEŽENCI:          20 eur

PRIJAVE
V prijavi navedite: ime, priimek, naslov, št. spz in potop (da/ne). 

Pri družinskih članih namesto št. spz napišite DČ.
Prijavite se do 4. junija na naslov dan.potapljacev@gmail.com.

NE POZABITE NA POTAPLJAŠKE DOKUMENTE.

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*

PROGRAM - Sobota, 7. 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
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CMAS komisija za izobraževanje razpisuje 
tečaje za potapljača CMAS P3, vse tri 
inštruktorske kategorije: CMAS M1, CMAS 
M2, CMAS M3 in prekvalifikacijo iz drugih 
potapljaških šol (»cross over«)”

Tečaji se bodo pričeli 21. maja na Igu in bodo potekali strnjeno v 
treh tednih. Izpit bo v soboto 21. junija. Rok za prijave je 17. maj.

Pogoji za pristop k tečaju:

SPZ razpisuje NITROX TEČAJE za:
NITROX POTAPLJAČ N1 (osnovni nivo), 
NITROX POTAPLJAČ N2 (napredni nivo) in
NITROX INŠTRUKTOR.”

Pogoji za pristop k tečaju:
Pogoj za udeležbo na osnovnem tečaju za NITROX potapljača N1 
je potapljač napredne kategorije (P2) ali kandidat za potapljača 
P2 (izkušen potapljač P1). 
Pogoj za udeležbo na nadaljevalnem tečaju za NITROX potapljača 
N2 je izkušen NITROX potapljač N1.

POSTANITE
CMAS INŠTRUKTOR ali 
POTAPLJAČ NAJVIŠJE KATEGORIJE

POSTANITE 
NITROX POTAPLJAČ ALI INŠTRUKTOR

*V ceni so vključena vsa predavanja in praktične vaje, gradiva, 
teoretični in praktični del izpita, žig, diploma, izkaznica in 
organizacija tečaja. 
**Morebitna manjkajoča tečaja potapljaških specialnosti 
potapljač-reševalec ali potapljač-kompesorist (CMAS M1) se lahko 
opravita v sklopu tečaja CMAS P3 (cena posameznega je 50 €).
Tečaji se izvedejo, če se prijavijo vsaj 4 tečajniki. 

Za podrobnejše informacije in prijave smo vam na razpolago na 
naslovu spz@spz.si.

Pogoj za udeležbo na tečaju za NITROX INŠTRUKTORJA je 
licenciran CMAS inštruktor in NITROX potapljač N2, ki ga lahko 
opravite tudi v sklopu tega tečaja. Tečaja se lahko udeležijo tudi 
inštruktorji potapljanja po drugih šolah, v kolikor nameravajo 
opraviti prekvalifikacijo.
Praktični del tečajev bo v soboto, 7. junija, v Fiesi (v sklopu 
Dneva potapljačev Slovenije), predavanja pa na Igu v petek, 
6. junija, in ponedeljek, 9. junija, ob 16.15 uri. Cena 
potapljaškega tečaja s 30% popustom za člane SPZ je 105 € 
(150 € za ostale), cena inštruktorskega tečaja je 200 €, plačljivo 
na račun SPZ pred začetkom tečaja. Informacije in prijave do 
2. junija na spz@spz.si.

CMAS P3 INŠTRUKTORJI CROSS OVER
starost 18 let 19 let 19 let
izkušnje 40 potopov v P2 ali ekvivalentno 150 potopov v prejšnji kategoriji licenciran inštruktor po drugi šoli v SPZ

specialnosti
potapljač kompresorist**
potapljač reševalec**

nitrox potapljač

cena* 290 €
600 € (CMAS M3)
750 € (CMAS M2)
900 € (CMAS M1)

350 €

Vaše morebitne predloge ali komen-
tarje, ki niso zajeti v ponujenih an-
ketnih odgovorih nam lahko pošljete 
tudi po elektronski pošti spz@spz.si.

Anketa meseca junija:
Kakšno potapljaško jeklenko uporabljate?
1.  10 l.  7.    Drugo.
2.  12 l.
3.  15 l.
4.  18 l.
5.  2 x 10 l.
6.  2 x 12 l.

Anketa meseca maja:
Ali ste kot potapljač nezgodno zavarovani?
1. Da, pri DAN zavarovalnici.
2.  Da, pri drugi potapljaško specializirani 

zavarovalnici.
3.  Da, pri eni od slovenskih zavarovalnic.
4.  Da, pri eni od tujih zavarovalnic.
5.  Nisem zavarovan.

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.
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Vsaka od šol ima določene specifike usposabljanja in po-
učevanja potapljačev, vse pa imajo skupni cilj: tečajnikom 
zagotoviti dovolj znanja, sposobnosti in veščin, da se bodo 
znali varno potapljati. 
SPZ ima neposreden pregled le nad izobraževanjem preko 
šole CMAS, ostale šole pa so v svojem delovanju bolj ali 
manj samostojne. Da bomo članice in člane SPZ, pa tudi širšo 
zainteresirano javnost, lahko bolje informirali o posameznih 
šolah, smo jih zaprosili za osnovne informacije o pogojih za 
napredovanje iz posameznih kategorij. Na povabilo so se od-
zvale le šole ANDI, CEDIP, CMAS in PADI, zato v nadaljevanju 
podajamo medsebojno primerjavo le teh šol. 
Vse šole potapljače usposabljajo na različnih nivojih, od za-
četnih potapljaških tečajev preko nadaljevalnih do najvišje 
stopnje znanja in izurjenosti. Ob tem ponujajo tudi tečaje 
potapljaških specialnosti. Za lažjo primerjavo smo med seboj 
primerjali osnovni inštruktorski nivo, potapljaške kategorije 
pa smo smiselno razvrstili v tri nivoje. V spodnjih tabelah so 
navedeni starost, število potopov in morebitni drugi pogoji 
za pristop v osnovni nivo ali za napredovanje v višji nivo.

POTAPLJAŠKE 
ŠOLE V SPZ-ju
V Slovenski potapljaški zvezi je verificiranih 
6 različnih šol rekreativnega potapljanja: 
ANDI, CEDIP, CMAS, PADI, SSI in PSS.”

1. potapljaški nivo (začetni potapljaški tečaj)

šola starost število potopov drugi pogoji

ANDI 16 let 0

CEDIP 14 let 0

CMAS 14 let 0 Znanje plavanja (200 m)

PADI 10 let 0

2. potapljaški nivo (nadaljevalni potapljaški tečaj)

šola starost število potopov drugi pogoji

ANDI 16 let 10

CEDIP 15 let 30

CMAS 15 let 20

PADI 12 let 4

3. potapljaški nivo (voditelj potapljanja)

šola starost število potopov drugi pogoji

ANDI 18 let 60 prva pomoč

CEDIP 18 let 80

CMAS 18 let 60
prva pomoč s kisikom
nitrox potapljač

PADI 18 let 40
prva pomoč
zdravniški pregled

1. inštruktorski nivo (inštruktor odprtih voda)

šola starost število potopov drugi pogoji

ANDI 21 let 120 prva pomoč

CEDIP 21 let 180

CMAS 19 let 210 zdravniški pregled

PADI 18 let 100
prva pomoč
zdravniški pregled

VODITELJ POTAPLJANJA
Pred kratkim je ob podpori sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
izšla knjiga Voditelj potapljanja.”

Avtor tega za slovensko potapljanje zelo pomembnega dela 
Igor Urh je dolgoletni predsednik Komiteja za izobraževanje pri 
Slovenski potapljaški zvezi (SPZ). Že več desetletij vodi CMAS 
komisijo za izobraževanje, ki je najštevilčnejša šola v SPZ-ju 
in najstarejša potapljaška šola na svetu, katere ustanovitelj je 
legendarni Jacques-Yves Cousteau. Podobno legendarno vlogo si 
je na področju izobraževanja v Sloveniji ustvaril tudi Igor Urh. Je 
gonilna sila izobraževanja potapljačev in potapljaških inštruktorjev. 
Podpisal se je pod kar nekaj del - prva Pravila potapljačev v 
Sloveniji PRAPOS, dva CMAS učbenika za začetni in nadaljevalni 
potapljaški tečaj ter veliko strokovnih člankov. Pri izobraževanju 
potapljačev ne pristaja na vedno bolj pogoste bližnjice, temveč se 
odlikuje po načelni skrbi za čim višji nivo znanja in s tem povezane 
varnosti potapljačev.
Voditelj potapljanja je po eni strani krovni učbenik za najvišje 
potapljaške kategorije, hkrati pa tudi zanimivo in poučno branje 

za slehernega potapljača. Igor Urh je Sloveniji ponovno zagotovil 
pomembno mesto na potapljaškem zemljevidu sveta. Tudi mnoge večje 
države se namreč ne morejo ponašati s tako pomembnim in celovitim 
avtorskim delom s področja potapljanja v lastnem jeziku. 
Knjigo toplo priporočamo vsem potapljačem, tako začetnikom, ki si želijo 
pridobiti čim več novih znanj, kakor izkušenim potapljačem, ki ob njej 
svoje znanje lahko obnovijo in poglobijo. Pričujoče delo je pomemben 
vir informacij in potapljaških znanj, 
hkrati pa naj postane tudi motivacija 
k nadaljnjemu izobraževanju in 
usposabljanju; tako formalnemu na 
tečajih, še bolj pa neformalnemu 
izobraževanju preko ponovitev teorije 
potapljanja pred vsako potapljaško 
sezono, ki bo z več znanja tudi bolj 
varna.
Knjigo bomo v Potapljaču vsebinsko 
predstavili s kratkimi odlomki ali 
povzetki vsebin, ki so zanimive za širši 
krog bralcev.
Informacije in naročila na racun@spz.si. 

NOVO
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Letošnjo skupščino Slovenske potapljaške 
zveze je organiziralo eno naših najstarejših 
potapljaških društev DPD Trbovlje.” 

Predsednik društva Janez Golob je s svojo ekipo poskrbel, da je v 
protokolarnem objektu trboveljske občine Gradič vse teklo tekoče 
in v prijateljskem vzdušju. Poskrbeli so tudi za odlično hrano iz go-
stilne Pr' Čop, ki jo je vredno obiskati v njihovem prečudovitem oko-
lju na Podkulmu, po skupščini pa so organizirali še ogled rudnika.
Po uvodnem pozdravu in dobrodošlici predsednika domačega 
društva sta prisotne pozdravila župan Trbovelj, g. Vili Treven, in 
poslanka Državnega zbora, trboveljska potapljačica, Barbara Žgaj-
ner. Skupščino je v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje nagovoril g. Gregor Turnšek in prisotnim prenesel tudi 
pozdrave generalnega direktorja g. Darka Buta. Poudaril je pomen 
Podvodne reševalne službe Slovenije, njene vloge pri zagotavljanju 
zaščite in varovanja ter se ob tem tudi zahvalil za vso pomoč in 
podporo ter angažiranost članov in društev. 

Delovanje SPZ
Poročila o delu komisij in komitejev so objavljena na spletni strani 
SPZ, na skupščini pa so poudarili le najpomembnejše aktivnosti in 

ČETRTO LETO ZAPORED 

BREZ TRAGIČNIH 
POTAPLJAŠKIH INCIDENTOV

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

spz@spz.si

dosežke. Vodstvo SPZ je pripravilo kar nekaj novosti, s katerimi 
spodbuja rast članstva, tako preko inštruktorjev vseh šol pota-
pljanja kakor tudi neposredno z nagovarjanjem novih članov, 
predvsem tistih, ki so opravili začetne potapljaške tečaje. V ta 
namen je bila izdelana posebna predstavitvena zloženka s 
prijavnico za še enostavnejše včlanjevanje. 
Napovedana novost je tudi letna članarina za društva, katere 
namen je društva stimulirati k številčnejšemu članstvu in čim 
večji aktivnosti, hkrati pa bo zagotovila, da bodo predsedniki 
društev avtomatsko tudi člani SPZ. V SPZ-ju je namreč bilo ob 
koncu leta 2013 včlanjenih 55 društev, od katerih pa jih je le 
20 imelo vsaj 15 članov, kar je pogoj za delegata na skupščini. 
Skoraj četrtina vseh (13 društev) pa ima le tri člane, kar je v 
skladu z zakonsko določenim pogojem za ustanovitev društva 
tudi minimalno število članov za društva, včlanjena v SPZ. 
SPZ ima v Tivoliju novo pisarno, ki nam jo v času uradnih ur ob 
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torkih 17. in 18. uro brezplačno odstopi OKS Olimp, za kar se 
Olimpijskemu komiteju Slovenije iskreno zahvaljujemo. 
Lani smo začeli z akcijo SPZ za čiste vode, preko katere or-
ganizatorje čistilnih akcij podpiramo s promocijo. S Slovensko 
vojsko (SV) imamo sklenjeno pogodbo o medsebojnem so-
delovanju, iz naslova katere nam SV med drugim zagotavlja 
logistično podporo s šotori in plovili, npr. na Dnevu potapljačev 
Slovenije. Tovrstno pomoč lahko zagotovimo tudi društvom, ki 
nam bodo sporočila svoje potrebe za naslednje leto do jeseni, 
ko s SV usklajujemo načrt sodelovanja.
Potapljaški atlas Slovenije ima že 93 zanimivih potapljaških 
lokacij in društva vabimo, da dodajo nova, saj razmišljamo, da 
bi jih predstavili v posebni publikaciji.  
Lani prenovljena spletna stran SPZ je bila deležna temeljite 
analize, na osnovi katere bomo pripravili posodobitve in pred-
vsem še bolj poudarili spletne aplikacije za vodenje licenciranih 
inštruktorjev in športnikov.
Vse člane vabimo, da preverijo svoje podatke (na www.spz.
si levo zgoraj kliknete na »Prijava članov« in na sredini pod »Za 
člane« izberete »Vstop«, kjer vpišete ime, priimek, datum rojstva 
in SPZ številko) in jih po potrebi dopolnijo ali popravijo, še po-
sebej elektronske naslove, saj večina komunikacije, vključno 
s podaljševanjem članstva, lahko poteka preko elektronske 
pošte.
Čeprav je DAN zaostril pogoje sodelovanja in SPZ kot partnerju 
več ne nakazuje 8% članarin, smo se odločili, da to boniteto 
članov SPZ ohranimo, zato na vstopni strani ostaja povezava 
do DAN, preko katere so člani SPZ upravičeni do popusta pri 
članarini SPZ.

Revija Potapljač
Ob začetku 13. letnika smo edino potapljaško revijo v Sloveniji 
oblikovno posodobili in vsebinsko prenovili. Dolgoletni sode-
lavci, ki se jim je pridružilo tudi nekaj novih, Potapljaču za-
gotavljajo aktualnost, strokovnost in svežino. Poseben pomen 
namenjamo potapljaški opremi in izobraževanju, nadaljujemo 
pa tudi z ekskluzivno ponudbo potapljaške opreme za člane 
SPZ. Čeprav posebna boniteta za vse potapljače, ki so opra-
vili začetni potapljaški tečaj, da se prvo leto na revijo lahko 
naročijo po polovični ceni 9 €, ni bila deležna širšega odziva, 
bomo to ugodnost ohranili tud v prihodnje. 

Šport
Komite za šport je začel z akcijo Ugodno licitiram, športnike 
podpiram, preko katere z licitacijami zbirajo dodatna sredstva 
za podvodne športnike. Kljub temu, da je resorno ministrstvo 
vsem športnikom v celem letu namenilo le 2000 € (4000 € je 
primaknil še SPZ iz svojih drugih virov), so športniki organizirali 
vsa predvidena državna prvenstva, več mednarodnih tekem 
in dosegli odmevne rezultate, izmed katerih velja posebej iz-
postaviti Oskarja Marka Musiča s 3. mestom na svetovnem 
prvenstvu v podvodni fotografiji.

Podvodno reševanje
Komite za reševanje je tekom leta v sodelovanju z Upravo Republi-
ke Slovenije za zaščito in reševanje pripravljal in uspešno dokončal 
nov program za usposabljanje podvodnih reševalcev. Podvodni 
reševalci so sodelovali tudi na Dnevih zaščite in reševanja, se na 

PLAKETE SPZ
Skupščina SPZ se je tudi letos zaključila s tradicionalno podelitvijo 
plaket in pohval. Do sedaj je bilo podeljenih le 5 zlatih, 25 srebrnih 
in 41 bronastih plaket.  Najvišja priznanja na področju potapljanja v 
Sloveniji so letos prejeli: 

Srebrna plaketa SPZ:
- Igor VRHOVEC, Norik Sub Piran, za dolgoletno podporo SPZ in 

razvoj tehničnega potapljanja 

Bronasta plaketa SPZ:
- Leopold ODLAZEK, DPD Trbovlje, za prispevek k ohranjanju tehni-

ške dediščine
- Vlado BAN, Krota Sub, za uspešno vodenje PRS in delo v organih 

SPZ

Pohvala SPZ:
- Simon LAS, DPD Trbovlje, za aktivno delo v PRS in na področju 

izobraževanja
- Valter ŽIŽA, RPD Piran, za aktivno delo, še posebej skrb za akvarij
- Andrej ŠEKLI, PD Soča, za aktivno delo na področju PRS 
- Jure DAIČ, H2O Team,  za izjemne športne uspehe

Zlata plaketa SPZ in naziv Častni član SPZ se letos ne podelita.

Največje društvo v letu 2013:
Društvo z največ člani prejme prehodni pokal SPZ, ki po petih osvoji-
tvah ali treh zaporednih osvojitvah preide v trajno last. Leta 2008 ga 
je imel DRM Ljubljana, med leti 2009 in 2012 pa Potapljaško društvo 
Murska Sobota. Največja društva v letu 2013 pa so:
1. mesto: PD Murska Sobota, 85 članov 
2. mesto: DRM Ljubljana, 52 članov
3. mesto: PLK Koper, 46 članov

Predsedstvo SPZ je na predlog Komiteja za šport nazive najboljših 
športnikov v letu 2013 podelilo naslednjim prejemnikom:
Najboljša športnica SPZ:
- Alenka ARTNIK, H20 Team, za 7 državnih rekordov, zmage na med-

narodnih tekmah ter 10. mesto na SP v prostem potapljanju

Najboljši športnik SPZ:
- Samo JERANKO, RPD Tjulnji, za 4 državne rekorde in 10. mesto na 

SP v prostem potapljanju

Najboljša športna ekipa SPZ:
- Fotografska reprezentanta Oskar Marko Musič in Leonida Šot Pa-

vlovič za 3. mesto in druge vrhunske uvrstitev na SP v podvodni 
fotografiji

Priznanje najaktivnejši inštruktor prejmejo inštruktorji z največ tečajniki, 
društva z največjim porastom članstva pa prejmejo naziv gazela.
 
Najaktivnejši inštruktor 2013:
1. mesto: Nedjan KASTELIC, (60)
2. mesto: dr. Mitja SLAVINEC, PD Murska Sobota (45)
3. mesto: Simon LAS, DPD Trbovlje (22)

Gazela za leto 2013:
1. mesto: DPD Trbovlje
2. mesto: PLK Koper
3. mesto: Sharky Portorož
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Od 17. do 21. junija 2014 se bo na Bledu, pod 
predsedstvom Radeta Šerbedžije, odvil prvi 
mednarodni angažirani filmski festival v Sloveniji 
Bled Film Festival (BFF). 

Poleg promocije najnovejših filmov iz vsega sveta, se bodo na Bledu srečali 
številni, tudi svetovno znani, filmski ustvarjalci, rdeča nit festivala pa bodo 
pereča okoljska vprašanja, s poudarkom na vodi.
Poleg filmskih projekcij, se bo v okviru programa BFF odvila še razprava na 
temo vode in zaščite vodnih virov. »Bled Film Festival je tesno povezan z 
združenjem GUWAA (Global Under Waters Assotiation), katerega član je tudi 
Predsednik BFF Rade Šerbedžija. V sodelovanju z GUWAA je pod okriljem 

Zboru reševalcev zbrali na osrednji skupni vaji celotnega sestava, kot vsa-
ko leto pa tudi lani s preventivno akcijo »Blanca nikoli več« predvsem učen-
ce in dijake ob koncu šolskega leta opozarjali na nevarnosti, ki v počitnicah 
lahko na njih prežijo med kopanjem in drugimi aktivnostmi ob in v vodi.
Na področju opremljanja je PRS začel z nabavo podvodnega sonarja in 
razvojem posebne programske opreme, ki bo podvodnim reševalcem 
olajšala iskanje pogrešanih oseb in drugih predmetov, predvsem v akva-
torijih z zmanjšano vidljivostjo. 

Izobraževanje
Ena naših najpomembnejših pridobitev je potapljaška knjiga Voditelj 
potapljanja. Igor Urh je pripravil odličen učbenik za tečajnike najvišjih 
potapljaških kategorij, ki je hkrati zelo koristno in zanimivo branjem vsem, 
ki želijo svoje potapljaško znanje obnoviti in poglobiti. Knjiga je kot leksikon 
potapljanja, saj obsega vse najpomembnejše vsebine rekreativnega po-
tapljanja, pri čemer je avtor poseben pomen namenil specifiki potapljanja 
v nam najbližjih akvatorijih.
Posebna skrb je bila namenjena zagotavljanju ustreznega nivoja in obsega 
potapljaških tečajev ter usposobljenosti inštruktorjev, kar dokazujejo z 
licencami. SPZ kot najnižjo priporočeno ceno začetnega potapljaškega 
tečaja priporoča 200 €, saj je že več analiz in študij pokazalo, da pri nor-
malnih pogojih ceneje ni mogoče zagotoviti tečaja na ustreznem strokov-
nem nivoju in v predpisanem obsegu.
Vseskozi potekata tudi obe preventivni akciji Pazi, potapljač pod vodo 
in Odvrzi uteži.

Kako naprej
Iz razprave izhaja, da skupščina organom SPZ tudi v prihodnje 
nalaga, naj posebno skrb namenjajo zagotavljanju ustreznega 
nivoja izobraževanja. Žal se zmeraj pogosteje pojavljajo po-
nudniki kvazi potapljaških tečajev, ki z dumpinškimi cenami in  
posledično minimalno in podstandardno storitvijo delajo zmedo 
v našem potapljaškem prostoru, hkrati pa neposredno ogroža-
jo varnost in življenja tečajnikov. Zaradi tega bo SPZ tovrstne 
ekscese še naprej podrobno spremljal in proti kršiteljem ukrepal.
Pomemben cilj Zveze je tudi članicam in članom zagotoviti čim 
več ugodnosti, med njimi tudi dostopne potope. Prvi korak je s 
Potapljaškimi centri SPZ že bil narejen, kar bomo prav gotovo 
še razširili in nadgradili. 
Posebno pozornost bomo namenili delovanju Komiteja za 
šport, saj je odnos države in drugih odgovornih hujši od ma-
čehovskega. Nacionalna panožna zveza za delovanje športni-
kov, ki organizirajo tekmovanja in se udeležujejo mednarodnih 
tekem v petih disciplinah, dobi dobrih 1000 € na leto. Prvi 
korak je usmerjen v ustreznejšo klasifikacijo in vrednotenje 
nekaterih naših športnikov, ne smemo pa zanemariti tudi dela 
na področju medijske prepoznavnosti, kjer bi predvsem celo-
vitejši pristop lahko zagotovil dodatne učinke.
Vsekakor si bomo najbolj prizadevali za to, da bo tudi potaplja-
ška sezona, ki se je pravkar začela, vsem članicam in članom 
nudila čim več lepih in varnih potov ter minila brez incidentov.

BLED FILM FESTIVAL  
S FILMI ZA ZAŠČITO VODA

BFF predvidena tudi čistilna akcija čiščenja Blejskega jezera.«, 
je povedal ustanovitelj in poslovni direktor festivala Marko Gajić, 
sicer tudi član Potapljaškega kluba ZAKA Bled. Združenje GUWAA, 
ki ga je ustanovil Kristjan Curavič, večkratni svetovni prvak v pota-
pljanju na dah po ledom, je sicer združenje, ki skrbi za osveščanje 
o pomenu čiste vode in je po različnih državah s potapljači že 
izvedlo več akcij čiščenja morja, rek in jezer. 
Ob odlični, z oskarjem nagrajeni, britanski igralki Vanessi Red-
grave, sicer tudi aktivistki in borki za človekove pravice, so člani 
odbora BFF tudi ameriški igralec Armand Assante, igralca Tanja 
Ribič in Nikola Kojo, producent Čedomir Kolar, direktor BFF pa 
je Branko Djurić – Djuro. Program festivala si lahko ogledate na 
www.bledff.com.

FIZIKA
V prejšnji številki Potapljača smo bralcem zastavili zanimivi test z 
vprašanji iz fizike potapljanja. Po pregledu prejetih odgovorov smo 
ugotovili, da je največ pravilnih imel Žiga Kosmatin, Žeje 4.b.
1233 Dob pri Domžalah, s čimer si je prislužil lepo nagrado, tečaj 
za suho obleko, ki jo podarja član Kluba sponzorjev SPZ, podjetje 
Divestrong d.o.o iz Ljubljane.
Prejemniku čestitamo, v nadaljevanju pa objavljamo pravilne odgo-
vore testa.

1.  196 l
2.  17,5 l
3.  75 kg 
4.  3 bare in 4 bare
5.  2,74 bare in 17, 4 m
6. 10l
7.  3,88 l
8. 35,45l
9. 15l
10. 10bar/min
11. 26,8 bar/min

12. 15m
13. 50m
14. 326 bar
15. 180 bar
16. 1.407 bar
17. 1,6 bar
18. 4m
19.  49 m
20. kisik 1,62 bar, 
 helij 2,88 bar, 
 dušik 4,5 bar.
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Nepozabno jih je bilo gledati na zmagovalnem odru, zelo so 
pa izstopali tudi kot navijači, ko so v res prepoznavnih oblačilih 
spodbujali svoje kolege. Slovenske športne barve so se prav na 
zadnji olimpijadi priljubile med ljudmi in si zagotovile mednaro-
dno prepoznavnost. 
Tudi športniki, ki tekmujejo pod okriljem Slovenske potapljaške 
zveze, nas s svojimi uspehi navdušujejo in navdihujejo s pono-
som, zato smo se odločili pripraviti 
posebno SPZ linijo oblačil, namenjeno 
športnikom, rekreativnim potapljačem 
in vsem drugim zainteresiranim. Kot 
člani Olimpijskega komiteja Sloveni-
je smo izkoristili možnost in oblačila 
pripravili v naših nacionalnih barvah, 
ki so zelena, modra in bela, kot nosilni 
grafični element pa se uporabi Triglav. 
Triglav smo stilizirali z valovanjem, ki 
simbolno ponazarja vodo, kjer se pota-
pljamo. Pod valovanjem je enakomer-
na modrina, ki simbolizira svet tišine v 
modrini podvodnega sveta, bela barva 
na vrhu pa ponazarja svetlobo, proti 
kateri se zmeraj usmerimo ob koncu 
potopa.
Izdelali smo dva modela. Prvi je name-
njen športnikom, kot reprezentančni 
dres, in ima na srčni strani nacional-
ni grb in bo hkrati tudi uradni dres 

SPZ MAJICE
Zelo svež je še spomin na to, kako s 
ponosom smo spremljali uspehe naših 
športnikov v Sočiju. 

slovenskih reprezentanc v podvodnih 
športih. Drugi model pa je namenjen 
rekreativnim potapljačem in vsej ostali 
zainteresirani javnosti. Tukaj je namesto 
grba predviden prazen prostor, bodisi 
za logotip matičnega potapljaškega 
društva ali reklamno sporočilo spon-
zorjev.  
Pripravili smo majico s kratkimi in z dol-
gimi rokavi ter jakno, jeseni pa bomo 
dodali še hlače. Oblačila so sešita v 
Sloveniji iz zelo kvalitetnih materialov. 
Kroj je moderen, namenjen posebej za 
moške in ženske, v standardnih velikos-
tih od S do XXL. 
Slovenska potapljaška zveza bo vsem 
svojim članom oblačila zagotovila po 
nabavni grosistični ceni. Za podrobnej-
še informacije in naročila nam pišite na 
spz@spz.si. 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA
BLEJSKEGA JEZERA
Društvo za podvodne dejavnosti 
Bled (DPD Bled) toplo vabi vse 
potapljače, da se udeležijo 21. 
tradicionalne čistilne akcije dna 
in obrežja Blejskega jezera, ki 
bo v soboto, 31. maja 2014, z 
začetkom ob 10. uri.''

Že v prejšnjih letih so bile čistilne akcije uspešne tako 
z vidika količine pobranih odpadkov kot tudi izjemno 
prijetnega druženja na družabnem pikniku v Grajskem 
kopališču po zaključenih potopih. 
Tudi letos bomo del pozornosti pri čiščenju namenili 
odstranjevanju tujerodne invazivne školjke, zebraste trikotničarke (Dreissena polymorpha), 
o kateri boste lahko na čistilni akciji tudi veliko izvedeli. 
Prosimo vas, da sodelovanje na čistilni akciji napoveste s prijavo prek spletnega obrazca 
na http://www.dpdbled.si, najkasneje do 28. maja 2014. Vsi prijavljeni bodo o podrobnostih 
obveščeni po e-pošti.
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Igor, na letošnji skupščini SPZ si prejel 
Srebrno plaketo za dolgoletno podporo 
SPZ in razvoj tehničnega potapljanja. Vsi 
te poznamo kot izkušenega potapljača in 
pri tebi smo delali različne potapljaške 
tečaje.”

Kako pa si ti začel s potapljanjem?
Na začetni potapljaški tečaj v društvu DRM me je leta 1989 
»zvlekel« brat Tomo. Preprosto je rekel: »Jutri se začne te-
čaj.« In se je. Glede na priimek je šlo vse gladko :). Nekaj 
let kasneje sem opravil še nadaljevalne tečaje vse do in-
štruktorske kategorije CMAS M1. Potem sem iz potapljaške 
šole CMAS prešel na potapljaško šolo PADI. Tudi za to gre 
»zasluga« Tomu, ki je bil takrat lastnik trgovine s potapljaško 
opremo Norik-sub v Ljubljani in je že takrat, zaradi težav s 

Tekst: Helena Fakin • Foto: Uroš Ilič

tedanjo vodilno garnituro SPZ-ja, izvajal tečaje po šoli PADI. 
Moram pa pripomniti, da je zadnje desetletje sodelovanje s 
SPZ-jem zelo dobro, predvsem na področju promocije pota-
pljanja in skrbi za večjo varnost potapljačev. Veseli me, da 
se tudi pod okriljem SPZ-ja zadnja leta vse več potapljačev 
potaplja tehnično.
Športno sem se nekaj let ukvarjal s plavanjem s plavutmi, 
hitrostnim potapljanjem in podvodno orientacijo. Prvi dve 
disciplini mi nista šli ravno najbolje, saj sem ju jemal bolj kot 
fizično pripravo za potapljanje, v orientaciji pa niti nisem bil 
slab. Občasno sem se udeležil tudi kakšnega tekmovanja v 
podvodnih veščinah.

In kako si ti iz rekreativnega potapljanja zavil v tehnične 
vode? Lahko najprej pojasniš, kaj tehnično potapljanje 
sploh je – za tiste, ki tega mogoče ne vedo?
Tehnično potapljanje je po definiciji potapljanje v globine, 
večje od 40 m, v potopljene objekte, jame, ... Načeloma naj 

IGOR VRHOVEC 
POTAPLJAČ, INŠTRUKTOR, REŠEVALEC, ...
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bi bilo to potapljanje, ki vključuje tudi dekompresijske po-
stanke, a s temi se »na Balkanu« potapljači srečajo že pred 
tečaji tehničnega potapljanja.
»Krivec« za moje začetke tehničnega potapljanje je zopet 
brat Tomo, ki se je poklicno ukvarjal z nabiranjem koral, kar 
je seveda pomenilo globlje potapljanje. V preteklosti, ko ni 
bilo znanja in potrebnih informacij, se je to počelo z zrakom, 
po letu 1999 pa smo začeli uporabljati trimix (mešanica helija, 
kisika in dušika), ki je varnost takšnih potopov zelo povečal. 
Pozneje sem opravil inštruktorske tečaje potapljanja s tri-
mixom in potapljanja z rebreatherjem po ameriški šoli ANDI 
ter še malo zatem tečaj inštruktorja jamskega potapljanja 
po šoli NACD. Tečaje opravljam v okviru podjetja Norik-sub, 
v katerem na nek način delam že od leta 1990, po bratovi 
nesreči leta 2000 pa sem prevzel njegovo vodenje.
Sicer pa na tečaje kljub celemu kupu certifikacijskih kartic 
hodim še zdaj, saj se držim pravila, da če potapljač želi nap-
redovati, mora vsako leto opraviti vsaj en potapljaški tečaj. 
Zdi se mi, da veliko inštruktorjev misli, da se je njihovo po-
tapljaško izobraževanje z opravljenim inštruktorskim tečajem 
končalo. Inštruktorski tečaj da le znanje pedagogike in po 
njem nisi nič boljši potapljač.

In kako izgleda tvoje zasebno potapljanje?
Večinoma gre za potapljanje v jame. Deloma v obliki potopov 
kot bi se nekdo drug pač šel rekreativno potapljati v morje, 
deloma pa v obliki raziskovanja. Slovenija ima ogromno jam, 
naredila jih je voda, in v marsikatero se da zato potopiti. 
Dodaten plus je še njihova bližina in voda v njih je sladka, 
zaradi česar pranje opreme po potopu v večini primerov ni 

potrebno. Ko pri raziskovanju preplavaš sifon in na drugi 
strani odkriješ nadaljevanje jame, v katerem ni bil še nihče, 
je občutek super.

Lahko poveš še kaj o potapljaškem centru v Piranu?
Potapljaški center je bil logično nadaljevanje šolanja pota-
pljačev, saj smo na slovenski obali potrebovali prostor, kjer 
bi lahko tečaje kakovostno izvajali preko celega leta. Center 
deluje od leta 1995 na piranski Punti, ki je verjetno najlepša 
slovenska potapljaška lokacija. Od leta 1998 je center t. i. 
»PADI Dive Center«, zdaj pa že nekaj let »PADI 5 Star IDC 
Center«, kar kaže na visoko kakovost uslug, ki jih center 
nudi strankam. Center organizira vodene potope, jeklenke 
lahko napolnite z zrakom ali nitroxom, izvajamo potapljaške 
tečaje in organiziramo potapljaška potovanja.
Zadnjih nekaj let v centru poskušamo oživiti tekmovanja v že 
prej omenjenih podvodnih veščinah. Postavimo resno progo, 
a sam potek tekmovanja ni grozno resen, saj je njegov na-
men druženje in da potapljači s pomočjo premagovanja ovir 
vidijo, kako se v vodi počutijo, kako jim določene potapljaške 
veščine gredo, itd. Letos bo tekmovanje v soboto, 24. maja, 
in vse bralke in bralce nanj prav toplo vabim.

Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?
Tehnični :). Torej še vedno globlji potopi in jame. Biti vse 
boljši in boljši. Vsak naslednji potop je lahko izveden drugače 
in uspešneje.
Glede na to, da se plaket drži sloves, da jih človek dobi 
proti koncu kariere, upam, da moja potapljaška kariera še 
ni končana :).
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Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

PODVODNA AKT 
FOTOGRAFIJA
Podvodna akt fotografija 
je stara skoraj toliko kot 
podvodna fotografija, 
vendar je kljub temu 
zelo redka tematika med 
podvodnimi fotografi.”

Z njo se ukvarja le peščica povečini 
profesionalnih podvodnih fotografov iz 
Evrope in ZDA. V mislih imam seveda 
resen studijski pristop k fotografiji, 
ne priložnostno fotografiranje kakšne 
prijateljice, ki se poleti gola kopa v morju. 
Tudi sam sem pričel podobno, skoraj 
istočasno z začetki moje podvodne 
fotografije, vendar pozneje, ko so moje 
znanje in izkušnje rasli, se je rodila želja 
po umetniški akt fotografiji. To mi sicer 
nikoli ni postala prioritetna želja, kajti 
po duši sem še vedno izrazito morsko 
orientiran podvodni fotograf, toda izziv, 
da se spopadem s to zahtevno tematiko, 

mi je bil dolga leta tiha želja. Zavedal 
sem se, da imam za to ustrezno znanje, 
ideje in opremo, manjkal pa mi je ključni 
element - model.
Iskanju primernega modela sem 
posvetil veliko časa. Laik bi pomislil, 
da je potrebno le poiskati dekle, ki ima 
lepo postavo, vendar v podvodni akt 
fotografiji to še zdaleč ni vse. Dekle 
mora biti predvsem »vodni« tip, torej 
navajena na vodo, imeti obraz potopljen 
pod vodo in odprte oči, ne sme ji biti prav 
nič neprijetno, tudi takrat ne, ko ji voda 
zaradi obračanja glave priteče globoko 
v nos. Vsako neugodje zaradi nahajanja 
v njej tujem okolju bi se poznalo tudi 
na slikah. Z iskanjem modela se nisem 
nikoli ukvarjal intenzivno, vendar 
vztrajno. Iskal sem seveda predvsem 
med potapljačicami, apneistkami in 
plavalkami. Večkrat sem povprašal svoje 
znance, če morda kdo pozna kakšno, 
vendar nikoli nisem s tem želel vzbujati 

preveč pozornosti. Nedavno pa sem 
spoznal dekle, za katero sem ocenil, da 
bi bila primeren model in hkrati je bila 
tudi pripravljena sodelovati.
Zakaj pravzaprav sploh podvodna akt 
fotografija, ko pa je vse skupaj veliko 
bolj enostavno v fotografskem studiu? 
Podvodna fotografija ima tu nekaj 
ključnih prednosti pred kopensko, ki 
pripomore k bolj estetski sliki in lahko 
vnese določene kreativne elemente. Kot 
prvo, vzgon vode blagodejno vpliva na 
telo, predvsem na podkožno maščevje, 
zato zlasti ženske prsi dobijo lepšo, 
bolj okroglo obliko. Vzgon vode tudi 
dvigne lase in v kolikor ima model dolge 
lase, lahko pričakujemo zelo zanimive 
»pričeske«. H kreativnim momentom 

Borut Furlan je instruktor potapljanja in 
podvodne fotografije ter svetovno znani 
podvodni fotograf.

borut.furlan@guest.arnes.si
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pa sodi predvsem možnost ustvarjanja 
zračnih mehurčkov, ki lahko popestrijo 
sliko, najbolj zanimiv element pa je 
vodna gladina. Če jo fotografiramo pod 
ustreznim kotom, dobimo totalni odboj, 
torej neke vrste zrcalno sliko, ki je skoraj 
vedno popačena, kar pa nam spet nudi 
številne kreativne momente.
Po drugi strani pa je tehnično gledano 
podvodna akt fotografija neprimerno 
zahtevnejša od kopenske. Tu ne mislim 
pisati razlik med podvodno in kopensko 
fotografijo, ker jih večina bralcev revije 
Potapljač že dobro pozna. Osredotočil bi 
se predvsem na model, ki ima bistveno 
težjo nalogo od svojih »kopenskih 
kolegic«. Četudi ima bazenska voda 
30 °C, začne model ob dolgotrajnem 
fotografiranju pošteno zebsti. Drugi 
problem je seveda ta, da model ne more 
prosto dihati, vendar je ta v resnici še 
precej hujši, saj je povezan s tretjim 

problemom - vzgonom. Obstaja namreč 
le en način, da se model potopi in vztraja 
pod vodo brez grdih uteži ali krčevitega 
držanja za kakšen predmet - tako da 
izdihne praktično ves zrak iz pljuč. Vse 
pričujoče slike zato niso nastale na vdih, 
ampak na izdih!
Namen mojih fotografij je prikazati 
lepoto ženskega telesa, zato svojega 
modela nisem odeval v razne pisane 
tančice, kot je to pogosto v navadi pri 
fotografih na drugi strani Atlantika. Še 
več, da bi bolj poudaril formo telesa, 
sem se odločil za nevtralno črno ozadje, 
pa tudi modre bazenske ploščice ne 
delujejo prav nič fotogenično. Zato 
sem nabavil črno tkanino, veliko štiri 
krat pet metrov, in jo v bazen pritrdil 
s pomočjo potapljaških uteži. Ker ima 
moj model temnejše lase, sem ji nabavil 
svetlo lasuljo, da se lasje ne bi stapljali z 
ozadjem. Nabavil sem tudi nekaj barvnih 

filtrov, za svetlobne barvne efekte. Delal 
sem z več bliskavicami, običajno s štirimi 
do petimi, kjer so bile glavne postavljene 
od strani ali od zadaj.
Pričujoče slike so rezultat trdega dela 
tričlanske ekipe - modela, fotografa in 
asistenta, od katerih je bil prav model 
najbolj obremenjen in je dal praktično 
vse od sebe. Posnete so bile v dveh 
bazenih v Sloveniji v treh fotografski 
seansah, ki so s pripravami vred trajale 
povprečno po pet ur. Delali smo lahko 
samo takrat, ko sta bila bazena prosta 
drugih kopalcev, v enem primeru celo 
preko noči. Model je bil skupno okoli 
deset ur v vodi, pri tem pa je nastalo 
nekaj več kot dva tisoč posnetkov, od 
katerih sem jih obdržal nekaj čez sto. Ob 
vsakem potopu modela sem naredil okoli 
pet posnetkov, kar pomeni, da je moral 
model za celoten projekt »izdihniti« 
približno štiristokrat!
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SLOVENSKI PODVODNI HOKEJISTI

ZNOVA NA STOPNIČKAH
Češke Budjevice – Slovenska ekipa se je 5. 
aprila 2014 na Češkem udeležila 7. Bud Pig 
turnirja v podvodnem hokeju.”

Slovensko ekipo v podvodnem hokeju so zastopali igralci dru-
štev Ph Ljubljana in Ph Želve. Sodelovalo je 12 ekip iz kar 7 
držav (Madžarska, Češka, Turčija, Poljska, Nemčija, Švica in 
Slovenija). V prvem delu tekmovanja se je igralo po sistemu 
vsak z vsakim. Slovenski fantje so najprej ekipo Bud boys iz 
Češke premagali z rezultatom 5:0. V naslednji tekmi so kolege 
iz poljske ekipe Baltic + friends prema-
gali z rezultatom 3:0. Tudi v naslednjih 
tekmah so še naprej zmagovali, dokler 
se niso pomerili z močno turško ekipo 
– Odtu Sas. Slovenci so odlično začeli in 
povedli že v prvem napadu z 1:0, vendar 
so Turki nadaljevali bolj napadalno in 
uigrano ter na koncu zasluženo zmagali 
z rezultatom 6:1. Trd oreh jim je predsta-
vljala tudi ekipa iz Madžarske, s katero so 
igrali neodločen rezultat. Vstop v finale 
so si zagotovili Turki, saj so premagali 
vse ekipe, ekipa Madžarske – Egyszusz 
pa si je vstopnico priborila z več danimi 
goli.
V boju za tretje mesto so se naši pome-
rili z ekipo Baltic + friends in po dveh 
polčasih, vsak je trajal po 15 minut, 
zmagali z rezultatom 10:3. V velikem 
finalu pa so Turki premagali Madžare z 
rezultatom 5:3 in tako osvojili 7. Bud Pig 
turnir v podvodnem hokeju na Češkem.
Slovenci so bili povabljeni tudi na tur-

nir v Turčijo, kar še dodatno dokazuje, da naši podvodni 
hokejisti sodijo med boljše ekipe v Evropi. Slovenska ekipa 
se je tako vrnila s še eno izkušnjo več in se že pripravlja na 
naslednji turnir, ki bo v nemškem Münchnu.

V našem klubu bomo letos praznovali 
40. obletnico obstoja.  V tem obdobju 
smo prehodili kar dolgo pot. ” 

Začeli smo kot ena od številnih športnih sekcij ŠD 
Luke Koper, danes pa spadamo med večja potapljaška 
društva v Sloveniji, ki združuje mlade in stare s skup-
nim interesom – ljubeznijo do morja. Tako kot smo bili 
nekoč sami le ena od sekcij športnega društva, imamo 
danes mi v društvu več sekcij – od rekreativnih pota-

40 LET PLK KOPER 

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

darjan.damjanovic@gmail.com

Tekst: Darjan Damjanovič • Foto: Arhiv

pljačev, podvodnih fotografov, podvodnih ribičev in trnkarjev na morju, do 
enote usposobljenih potapljačev reševalcev. V naših vrstah so tudi katego-
rizirani športniki mednarodnega razreda, večkratni evropski prvaki in tudi 
ponosni nosilci zlatih, srebrnih in bronastih medalj s svetovnih prvenstev. 
V zadnjih 40 letih smo veliko dosegli in naredili na obali in zato želimo to tudi 
dostojno proslaviti ter o naši poti, uspehih in delovanju na različnih področjih 
seznaniti tudi širšo okolico v kateri živimo. 
Vabljeni na praznovanje naše 40 obletnice, ki bo v soboto 24. maja 2014 
v koprski Taverni s pričetkom ob 17 uri.  

Domagoj Ribarič



20
Potapljač • 74 - 2014

Obe tekmovalni skupini sta tekmovali v treh kategorijah: 
Podvodni ambient (AMB), Podvodno življenje (UWL) in 
Sladke vode (FW). Natečaj je trajal dva meseca, foto-
grafi pa so fotografije poslali preko elektronske pošte. 
Časovno obdobje nastanka fotografije ni bilo omejeno, 
kar pomeni, da so tekmovalci lahko poslali fotografije, 
ki so jih posneli kadarkoli prej. Letos smo na prošnje 
tekmovalcev za dva dni podaljšali rok oddaje fotografij.
Na natečaj smo prejeli 159 podvodnih fotografij. V sku-
pini SLR je tekmovalo 24 fotografov, v skupini Kompakt 
pa 38. Prejeli smo fotografije 34 slovenskih fotografov, 
po 7 fotografij hrvaških, italijanskih in srbskih fotogra-
fov, po 2 britanskih in ameriških ter po eno švicarskega, 
španskega in portugalskega fotografa.
Fotografije je ocenila strokovna žirija v sestavi Borut 
Furlan, Andrej Voje in Irena Čok. Za obe tekmovalni sku-
pini bo v posameznih kategorijah objavljenih 5 najvišje 
uvrščenih fotografij.
V kategoriji SLR so bili zmagovalci posameznih katego-
rij Matej Simonič, SLO - Canon 7D (AMB), Beth Watson, 
USA - Canon 5D MkIII (UWL) in Claudio Zori, ITA - Nikon 
D300s (FV).
V kategoriji Kompakt pa so bili zmagovalci: Marko Gas-
parič, SLO - Sea&Sea DX8000G (AMB), Jovan Petrovski, 
SRB - Canon G12 (UWL) in Dean Mavrič, SLO - Olympus 
C8080 (FV).
Letošnje tekmovanje je zabeležilo največ tekmovalcev 
do sedaj, kar je vsekakor spodbuden trend za organiza-
torja, pa tudi za tekmovalce, ki se soočajo z močnejšo 
konkurenco. Prvič smo zabeležili široko mednarodno 
udeležbo in poleg naših sosednjih držav prejeli tudi foto-
grafije tekmovalcev iz Španije, Portugalske, Švice, Velike 
Britanije in Amerike. Kakovost slik je v obeh tekmovalnih 
skupinah vidno narasla. Vse več tekmovalcev se resno 
pripravi, fotografije skrbno izbere in ustrezno obdela, 
vse manj pa je tistih, ki pošiljajo neostre in neobdelane 
fotografije.
Zaključna prireditev je letos potekala v novih prostorih 
DRM Ljubljana - pri Gasilskem društvu Sneberje. Udele-
ženci so si lahko ogledali projekcijo fotografij ter pris-

DRM Online 
2013/14

Tekst: Jure Gasparič • Foto: Oskar Marko Musić, tekmovalci

Znani so rezultati 7. natečaja 
podvodne fotografije DRM OnLine 
13/14. Tekmovalci so bili razvrščeni 
v dve tekmovalni skupini: SLR 
(zrcalnorefleksni aparati) in Kompakt 
(kompaktni aparati).”

Skupna razvrstitev - SLR
1. Claudio Zori, ITA
2. Adriano Morettin, ITA
3. Matej Simonič, SLO
4. Ivana Orlovič Kranjc, SRB
5. Stefano Proakis, ITA

Skupna razvrstitev - Kompakt
1. Jovan Petrovski, SRB
2. Alessio Tinti, ITA
3. Marko Gasparič, SLO
4. Dean Mavrič, SLO
5. Bogdan Bricelj, SLO

Najlepši posnetek tekmovanja - Best of Show: 
Jovan Petrovski - COM-UWL

1. mesto SLR Zivljenje - Beth Watson

1. mesto Kompakt Življenje in Best of show - Jovan Petrovski

luhnili komentarjem žirije in fotografom, ki so z nami delili 
potrebne tehnike za uspešno izvedene fotografije. Sledila je 
še podelitev nagrad in kolajn, za konec pa smo se prepustili 
prijetnim podvodnim debatam, prigrizkom in kozarčku vina.
Čestitke vsem zmagovalcem! 
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1. mesto Kompakt Ambient - Marko Gasparič

1. mesto Kompakt Sladke Vode - Dean Mavrič

1. mesto SLR Ambient - Matej Simonič

1. mesto SLR Sladke Vode - Claudio Zori
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Ni naključje, da začenjamo prav s Potapljaškim društvom Murska 
Sobota, saj je na letošnji Skupščini SPZ že peto leto zapored osvojilo 
pokal za največje potapljaško društvo v Zvezi.
Društvo s 85 člani nadaljuje več kot 40-letno tradicijo potapljačev 
reševalcev (takrat se je ob pomoči kolegov iz sosednje Avstrije prav 
v Murski Soboti začelo organizirano podvodno 
reševanje v Sloveniji). Najprej kot sekcija Pota-
pljaškega društva Maribor, od leta 1996 pa kot 
samostojno društvo, v katerem je tudi sedež 
ene od reševalnih postaj Podvodne reševalne 
službe Slovenije.
V društvu največ pozornosti posvečamo izobra-
ževanju. Vsako leto organiziramo dva začetna 
in nadaljevalna potapljaška tečaja (v začetku 
junija in v začetku septembra), vsaj en tečaj, 
namenjen otrokom, in različne tečaje potaplja-
ških specialnosti (nitrox potapljač, potapljanje 
pod led, nočno potapljanje, podvodna orienta-
cija, prva pomoč s kisikom, potapljač reševa-
lec, kompresorist). Uveljavilo se je pravilo, da 
tečajniki ob začetnem tečaju P1 hkrati opravljajo tudi tečaj za kom-
presorista, tečajniki na nadaljevalnem tečaju P2 pa hkrati opravijo 
tudi tečaj za nitrox potapljača. 
V klubskih prostorih v zaklonišču imamo šest sob: predavalnico, 
sejno sobo, družabni prostor, sobo za počitek, servis in skladišče. 
Dobivamo se običajno prvi petek v mesecu na tematskih sestankih 
(potopisna reportaža, prosto potapljanje, ponovitev teorije potaplja-
nja pred sezono, servis opreme, podvodno reševanje, martinovanje, 
projekcija podvodnih fotografij), ki jih praviloma zaključimo s pota-

NAJVEČJE POTAPLJAŠKO 
DRUŠTVO

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Arhiv

V uredništvu Potapljača smo se odločili, da bomo 
nekaj prostora v reviji namenili predstavitvam 
naših potapljaških društev.”

pljaškimi picami. 
Letna članarina je 80 € (dijaki in študenti imajo 20% 
popusta) in vključuje: članarino v SPZ, brezplačno 
udeležbo na vseh klubskih prireditvah (dva piknika 
s krstom novih potapljačev, približno 10 petkovih 
sestankov in skupščina s pogostitvijo, novoletni 
sprejem). Brezplačni so tudi vsi tečaji potaplja-
ških specialnosti, prav tako polnjenje potapljaških 
jeklenk z zrakom ali nitroxom, dva potapljaška vi-
kenda v Fiesi in drugi dogodki, ki jih društvo prilo-
žnostno organizira.

Posebej  smo ponosn i  na 
društveni potapljaški kombi, ki 
je sicer že starejšega letnika, 
vendar smo ga z lastnim de-
lom in znanjem ter inovativnim 
pristopom idealno prilagodili za 
potapljaške potrebe. V kombiju 
je kompresor za zrak, polnilni-
ca za nitrox s tremi jeklenkami 
kisika, dve reševalni potapljaški 
opremi, kisikov komplet za prvo 
pomoč, dve ležišči, hladilnik in 
druge za potapljanje prepotreb-
ne malenkosti.
V društvu vladajo zelo prija-

teljski odnosi, saj se člani pogosto družimo tudi na 
dogodkih, ki niso povezani zgolj s potapljanjem. 
Menimo, da je to ključno pri uresničevanju našega 
poslanstva, tj. združevanje ljubiteljev potapljanja in 
skrb za razvoj potapljanja v Pomurju ter širše. Naše 
delovanje je tudi širšega družbenega pomena, saj 
z organizacijo Reševalne postaje PRS zagotavljamo 
učinkovito preventivno dejavnost in kar najvišji nivo 
zaščite in reševanja iz vode. 
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Naša vizija je zagotavljati najvišjo raven potapljaških znanj in 
usposobljenosti članov, nuditi osebno in skupno potapljaško 
opremo, organizirati potapljaške dogodke, vzgajati nove po-
tapljače, organizirati družabne dogodke, kjer so vključeni vsi 
družinski člani, in tako zagotavljati pripadnost in prijateljske 
odnose med člani.
Za svoje dolgoletno aktivno delovanje smo prejeli več pri-
znanj in nagrad, med katerimi velja izpostaviti Bronasto pla-

keto SPZ, Bronasti in Srebrni znak Civilne zaščite ter Plaketo 
Mestne občine Murska Sobota, kar je največje priznanje v 
lokalni skupnosti.

Potapljaško društvo Murska Sobota
Klavniška ulica 15, 9000 Murska Sobota
www.potapljasko-drustvo.si, spz@spz.si

Leta 1997 je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Že naslednje 
leto pa je zaradi velike ogroženosti predvsem na Savi in Krki bila na 
pobudo članov ustanovljena Reševalna postaja Podvodne reševalne 
službe Slovenije (PRS). Na področju zaščite in reševanja društvo so-
deluje z vsemi posavskimi občinami.
Člani reševalne postaje izvajajo reševanja, preventivne akcije varova-
nja pred utopitvijo in številna izobraževanja, pri čemer dobro sodelu-
jejo z Upravo RS za zaščito in reševanje, gasilci in s policijo. 
Da je bila odločitev o ustanovitvi reševalne postaje Podvodne reševal-
ne službe Slovenije pravilna, se je izkazalo pri reševalni akciji na HE 
Blanca, kjer so se člani Reševalne postaje Krško med prvimi odzvali 
klicu na pomoč in sodelovali pri organizaciji in izvajanju reševanja od 
začetka do konca akcije.
Za opravljeno delo so društvo in njegovi člani prejeli številna priznanja 
in pohvale. Prvega marca ob dnevu Civilne zaščite pa so za izjemen 
prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami prejeli srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

VIDRI SREBRNI ZNAK CZ
Tekst: Darko Anžiček • Foto: Lidija Petrišič Colarič, Janoš Zore

Društvo potapljačev Vidra Krško je bilo 
ustanovljeno leta 1989 in je najstarejše 
potapljaško društvo v Posavju.”

Darko Anžiček je inštruktor 
potapljanja in namestnik vodje 
reševalne postaje PRS Krško. 

anzicek.darko@gmail.com
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Po zaključku nekega 
obdobja je potrebno 
potegniti črto in narediti 
bilanco. Želja, ki je dolgo 
tlela v meni in odločitev, da 
postanem PADI inštruktor se 
je morala začeti s tečajem 
za Divemastra.”

Sedaj na koncu sem si še enkrat zastavil 
vprašanje zakaj k Matkotu, čeprav sem bil 
deležen tega vprašanja že prej s strani 
nekaterih drugih potapljačev tudi sam. 
Takrat sem bil nad vprašanjem nekoliko 
začuden in nisem znal čisto točno od-
govora definirati. Matko Mioč je bil moj 
inštruktor na Rescue tečaju pred davnimi 
leti, tam sva se spoznala in dober vtis je 
ostal.
Po odločitvi sem ga poiskal na internetu, 
točno njega. Niti pomislil nisem, da bi se 
obrnil na koga drugega in to ne glede na 
ceno. Pravzaprav sploh ne vem kakšna 
je cena tečaja pri drugih ponudnikih ali 
konkurenci ker na koncu ni niti pomemb-
na. Konec koncev ni cilj licenca ampak 
znanje in izkušnje, ki jih potrebujem, da 
lahko dobro opravljam svoje delo. Tu 
sem bil prepričan, da bom dobil vse kar 
potrebujem. V bistvu sem dobil še več. 
Dobil sem mentorja in prijatelja.
Tečaj sem lahko začel takoj, ne čez dva 
tedna ali mesec, ampak takoj. Vedel 
sem, da je moje teoretično znanje in 
same vaje daleč od zadovoljivega, saj 
sem v več kot desetletju od zadnjega te-
čaja precej stvari pozabil. To se je videlo 
že takoj pri prvih vajah na bazenu, zato 
sem takoj izrazil željo, če bi lahko ta »te-
čaj« nekoliko razvlekli, saj hočem vse ob-
vladati do potankosti. Čutil sem, da mu 
je ta moj pristop všeč, kar se je s časom 
izkazalo, da je dejansko to njegov na-
čin dela. Ko tečajnik zaključi tečaj mora 
biti v tem samostojen. Konec koncev je 
še vedno po PADI-ju najvišje rangiran 
profesionalec pri nas kot mi je pred de-

Tekst: Marko Jerak • Foto: Marko Jerak

setletjem rekel eden 
od so-potapljačev 
(no takrat še ni bil 
Course Director–CD). 
Menda obstajata še 
dva CD-ja, za katera 
sem slišal da prav 
tako dobro opravlja-
ta svoje delo, vendar 
se v Sloveniji pojavi-
ta bolj občasno, ko 
organizirata tečaj za 
inštruktorje (Instru-
ctor Development 
Course- IDC). In to je 
naslednji razlog za 
mojo odločitev, kdo 
me bo vodil skozi moj 
inštruktorski proces. 
Namreč končni izpit 
(Instructor Examina-
tion-IE) ni poceni in 
če ga ne narediš se 
še precej podraži. Pa 
ni denar tisti, ki je najbolj pomemben 
ampak bolj to kako naj stopim pred bo-
dočega potapljača z majavim znanjem, 
to pomeni, da bo njegovo znanje še bolj 
majavo in mogoče celo nevarno. Mogoče 
bi celo to osebo odvrnil od potapljanja. 
Je to moj cilj? Nikakor ne! Vprašanja so 
se mi porajala še po IDC-ju na katere 
sem želel odgovore.
Seveda ni vse tako enostavno, kot na 
prvi pogled deluje. IDC je zelo intenzi-
ven in zahteven tečaj. Vsebuje ogromno 
informacij s katerimi se do tega trenutka 
nikoli nisem srečal, način razmišljanja, is-
kanje potrebnih informacij, način podaja-
nja znanja, da ne prideš v konflikt s pred-
pisanimi standardi katerih si se dolžan 
držati. Nekje v zadnji tretjini sem začutil 
potrebo po tem, da nekako pospravim, 
uredim podatke in sem se zelo težko 
zbral za nadaljevanje. Bilo je, kako naj 
rečem, poln »kufer« vsega, tudi zaradi 
utrujenosti, neprespanosti, domačih na-
log. Lahko bi se IDC končal, ko so bila 
predavanja in vaje končane pa se ni in 

OD POTAPLJAČA REŠEVALCA 
DO PADI INŠTRUKTORJA

to cenim. Struktura je bila sicer postavlje-
na, ampak z luknjami za katere sem čutil 
potrebo, da jih zapolnim. Zapolnil sem 
jih tako, da se Matkovo mentorstvo ni 
končalo na koncu uradnega IDC ampak 
je trajalo naprej. V resnici se moj IDC ni 
končal do končnega izpita v Italiji, kjer je 
bil Matko tudi zraven. Pomemben mu je 
vsak posameznik od začetka do konca, 
saj ni pomembno samo znanje, ampak 
tudi pristop in profesionalizem posame-
znika. To je to kar sem iskal in tudi našel.
Na izpitu IE ni bilo nikakršnih težav 
saj so zahteve na IDC-ju pri Matku 
postavljene precej višje kot na končnem 
izpitu IE. Ob opazovanju ostalih kandi-
datov na IE, ki so večinoma prihajali iz 
Italije, sem se počutil popolnoma suve-
reno, niti za trenutek nisem podvomil 
vase, v svoje znanje in sposobnosti. 
Nekako tako kot na študiju na fakulteti, 
ko suvereno stopiš do profesorja in se 
z njim na izpitu pogovoriš kot s kolegom 
na kavi. Vrhunsko, da ne rečem nepre-
cenljivo.

Marko Jerak je inštruktor jadranja in  
PADI inštruktor potapljanja

marko.jerak@gmail.com



25
Potapljač • 74 - 2014

JEKLENKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

15L - dvojni 
ventil

Cena za člane SPZ:      

      259 EUR

OCEANIK
Potapljaška trgovina
trgovina@oceanik.eu
041 854 118

NOŽ SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

AQUA LUNG 

Squeeze Lock

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61
1000 Ljubljana
T: 040 626 526 
E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

Redna cena:      

   33 EUR

Cena za člane SPZ:      

   25 EUR

Super nož
za super ceno!

Slovenski potapljači smo v Rusiji v zadnjih 
treh letih prevzeli vodilno vlogo na področju 
potapljanja za ljudi s posebnimi potrebami. 
Krona prizadevanj je bilo sodelovanje na 
paraolimpijskih igrah v Sočiju.”

V okviru paraolimpijskih iger je v Sočiju med 13. in 16. marcem 
PK Slovenske Konjice predstavil rekreativno SCUBA potapljanje 
za invalide. 
Slovenci smo s predstavitvijo potapljanja in metode IDA poleg 
sodelovanja na paraolimpijskih igrah v smučanju na povabi-
lo Ruske zveze za šport invalidov (RSSI) tako prispevali še en 
kamenček v mozaik iger. Metoda, ki smo jo Slovenci razvili 
v zadnjih dvanajstih letih, omogoča hitro, učinkovito in varno 
uvajanje v potapljanje, ki je bilo mnogo desetletij rezervirano 
zgolj za ljudi brez fizičnih in psihičnih omejitev. Predstavitev je 
bila dobro obiskana in nadvse uspešna, saj je potapljanje prvič 
v življenju preizkusilo kar dvajset invalidov različnih patologij.
Dogajanje je potekalo v bazenu centra Življenje ob morju, 
kamor prihajajo na rehabilitacijo vrhunski športniki, dobitniki 
olimpijskih medalj in ruski kozmonavti po bivanju v vesolju. 
Med njimi velja omeniti bivšega vodjo mednarodne vesoljske 
postaje, heroja Rusije, Pavla Vinogradova, bivšega ministra 
za šport, hokejista, dobitnika zlatih olimpijskih medalj in Stan-
leyevega pokala, Viacheslava Slava Fetisova, in večkratno 
olimpijsko prvakinjo v umetnostnem drsanju, Irino Rodnino. 
V Sočiju smo imeli priložnost predstaviti našo majhno državo 
in »domače« znanje, ki so ga ruski kolegi sprejeli z odprtimi 
rokami. Sodelovanje PK Slovenske Konjice z Rusijo se je na-
mreč pričelo že pred leti, ko smo izšolali prvo skupino ruskih 

Tekst: Branko Ravnak • Foto: Kostja Konstantin

inštruktorjev za delo z invalidnimi potapljači in za to kot prvi 
tujci prejeli najvišjo nagrado na področju potapljanja v Rusiji, 
Podvodni mir. V letu 2013 smo prejeli še drugo visoko rusko 
nacionalno priznanje, tokrat za delo z invalidnimi potapljači, 
Nacionalno premijo Elene Mukhine, kar je pripeljalo do vabila 
na paraolimpijske igre in omogočilo temelj za nadaljnje sodelo-
vanje, ki ga nameravamo predstaviti na sejmu Integration.Life.
Society aprila v Moskvi. Tam bomo med drugim vodili okroglo 
mizo o koristih terapevtskega in rekreativnega potapljanja v 
Ruski federaciji.

POTAPLJANJE 
NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH

Branko Ravnak je inštruktor potapljanja 
in strokovnjak za potapljanje invalidov.

branko.ravnak@gmail.com
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DIVESTRONG d.o.o. – SPZ CENTER***
Gerbičeva 61, 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.

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.

POŽIRA ME

ZVOK 
VALOV

odnaša zavest

v neke daljne zamahe

belih kril

ki prehitevajo

v vetru nagnetene krike

In šum nemira

ob razbrazdanih skalah

Zamolkli klici kitov

imajo svojstven odnos do hitrosti

Počasni široki valovi

drsijo čez hrapave hrbte

dolg zamah repne plavuti

zavrtinči peno in

telo se potopi

Zvok valov

slabi

drsenje je neslišno

globina vdiha

se dotika

negibnih peščenih sipin

popolne teme

POTAPLJAŠKI 
CENTRI SPZ

Tekst: Milan Novak • Foto: arhiv
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV

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 

PODVODNA KAMERA SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Cena za člane SPZ:      405 EUR

Redna cena:     449 EUR

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana
T: 040 626 526, E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

GoPro HERO 3 + Black edition

GoPro HD kamere
in dodatki za kamere!
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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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Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

Kraj in datum:

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

REVIJA POTAPLJAČ - 18€
REVIJA POTAPLJAČ (začetniki) - 9€

Telefon:

Podpis:

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




