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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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Na nedavnem kolegiju predsednikov potapljaških društev, komitejev in ko-
misij je med drugim beseda tekla tudi o izjemnih mednarodnih uspehih 

naših športnikov. Dobili smo dva nova državna rekorda v prostem potapljanju. 
Samo Jeranko je na tekmovanju na Bahamih slovenski rekord v potapljanju 
brez plavuti »poglobil« na 76 m, novi rekord v disciplini prostega potapljanja 
s plavutmi pa je 107 m. 
Samo je na kratko tudi predstavil potek tekmovanja in način ter obseg pot-
rebnih priprav za ta podviga. Zaradi časovne stiske je obsežnejšo reportažo 
napovedal za naslednjo številko Potapljača, tokrat pa le njena napoved na 
naslovnici. 
Poskušajmo si zamisliti potop, ki je skoraj dvakrat globlji kot se s potapljaško 
opremo potapljajo le najizkušenejši, najbolj usposobljeni potapljači. Ob tem 
seveda ne pozabimo, da je šlo za potop brez plavuti. Nedvomno podvig, ki ob 
izjemni fizični pripravljenosti zahteva predvsem trezno glavo in pravi odnos 
do tako ekstremnega početja. 
Na kolegiju je zato čestitka bila namenjena dvojemu: izjemnemu športnemu 
uspehu in zglednemu pristopu, kjer je dosežen rezultat zgolj posledica enega 
celovitega procesa, pri katerem sta na prvem mestu varnost in osebno zado-
voljstvo, ne pa edini in primarni cilj. 
Naj vam v tem duhu tudi ob novem letu zaželim čim več lepih in varnih potopov. 
Potopov, ki bodo v osebno zadovoljstvo in užitek.

dr. Mitja Slavinec
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NARKOZA
POVZROČENA Z INERTNIMI PLINI

Tekst: Igor Urh • Foto: Arhiv

Inertni plini ali nereaktivni plini so vsi tisti, ki ne 
vstopajo v kemijske reakcije in posledično tudi 
ne v metabolične procese v človeškem telesu. ”

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

urh313@gmail.com
sola@spz.si

NOVO

Ti plini imajo pri povišanem tlaku določene 
učinke na intelektualne in nevro-mišične spo-
sobnosti potapljača. Pri potapljanju je pred-
vsem znan narkotični vpliv dušika, vendar imajo 
na centralni živčni sistem učinek tudi inertni pli-
ni, imenovani žlahtni plini, neon, argon, kripton, 
ksenon, ki jih telo tudi ne vključuje v svoj meta-
bolizem. Ksenon deluje narkotično že pri enem 
baru. Pri heliju, ki je tudi žlahtni plin, narkotičnih 
učinkov niso opazili, njegov učinek je drugačen.
Posledice dihanja helija pod povišanim tlakom 
(20 – 40 barov) so tresavica, slabost, bruhanje, 
omotica in vrtoglavica, zmanjša se tudi spo-
sobnost za natančne gibe. Skupek vseh teh 
simptomov in znakov je poznan kot nevrološki 
sindrom visokega pritiska (angl.: high pressure 
neurological syndrome – HPNS). Ta sindrom se 
lahko pojavi pri večji globini, prepreči se, če 
se mešanici helij/kisik doda določen odstotek 
dušika.
Meja za potapljanje z mešanico helij/kisik je 122 
m, za mešanico helij/kisik/dušik pa 183 m.
Vzrok za globinsko pijanost pri potapljanju z 
zrakom je dihanje dušika pod povečanim tlakom. 
Učinek občutijo vsi potapljači, ki dihajo zrak pri 
globinah, večjih od 30 m, nekateri pa že pri 
manjših globinah, zato je meja za potapljanje 
z zrakom postavljena na globino 40 m. Učinek 
dušika izgine pri dvigu na manjšo globino. 
Narkotični vpliv dušika pa ni enak pri vseh 
potapljačih in je odvisen tudi od različnih de-
javnikov. Vsi potapljači, ki dihajo pri potopu 
stisnjen zrak na globinah, večjih od 60 m, so 
pod močnim vplivom dušika. 

Dejavniki, ki pospešujejo nastop dušikove nar-
koze:
- strah, zaskrbljenost ali neizkušenost,
- uživanje alkohola ali določenih zdravil 

(predvsem pomirjeval) pred potopom,
- težko delo,
- prebitek ogljikovega dioksida,
- hiter potop,
- slaba vidljivost,
- mrzla voda.

Učinek povečanega parcialnega pritiska dušika na človeško telo

Pritisk
(Bar)

Učinek

2-4 Blage motnje pri opravljanju novih nalog, blaga evforija.

4
Večji vpliv na razsojanje in bližnji spomin kot na motorično koordinacijo in
izbiro reakcije. 
Zamuda pri reagiranju na vidne in zvočne stimulacije

4-6
Smeh in zgovornost se lahko premaga s samo kontrolo.
Zoženje dojemanja in prevelika samozavest.
Napake pri računanju, prizadetost spomina.

6 Zaspanost, iluzije, prizadeto razsojanje. 

6-8
Možnost strahu, klepetavost, občasno poročanje o omotici.
Nekontroliran smeh, ki lahko meji na histerijo.

8 Huda prizadetost intelektualnih sposobnosti, ročna spretnost je manj prizadeta.

8-10
Velika zamuda pri reagiranju na impulze, zmanjšana koncentracija, mentalna 
zmedenost.

10

Omamljenost, težka prizadetost praktičnih aktivnosti in presoje.
Mentalne nenormalnosti in defekti spomina.
Poslabšanje ročnega pisanja, nekontrolirana evforija, pretirana vzdražljivost.
Skoraj popolna izguba intelektualnih sposobnosti in dojemanja.

>10 Halucinacije, nezavest

Sposobnost potapljača se lahko poveča s pozitivno motivacijo in koncentracijo na 
naloge med potopom. Pogosta in daljša izpostavljenost povečanemu parcialnemu 
tlaku dušika ima za posledico neke vrste prilagoditev na njegov narkotični vpliv, kar 
je bolj posledica zmanjšanja psihološkega stresa, ki vpliva na narkotični vpliv dušika, 
kot pa je to prava prilagoditev nanj. Učinkovit način zmanjšanja stresa je vsakodnevno 
postopno povečevanje globine za nekaj metrov, vendar vpliv dušika ostane, saj so 
testiranja pokazala, da ni razlik pri reakcijskem času pri potapljaču, ki se je »adaptiral« 
na globino, in tistim, ki se ni.

Zaradi slabe ali nepravilne presoje potapljača, ki je pod vplivom 
narkotičnega delovanja dušika, je lahko posledica tudi utopitev. 
Poleg tega pa potapljač zaradi vpliva dušika tvega tudi podhladi-
tev zaradi zmanjšanega zaznavanja mraza in zmanjšanja drgeta-
nja telesa ob prenizki temperaturi. Zaradi vsega naštetega se pri 
potopih, globljih od 40 m, dušik nadomešča s helijem, ki pa ima 
na večjih globinah tudi vpliv na centralni živčni sistem in se zato 
za nevtralizacijo tega vpliva dodaja določen odstotek dušika.
Na povečanje narkotičnega učinka dušika poleg alkohola vpliva-
jo tudi nekatera zdravila, kot so antihistaminiki (uporabljajo se pri 
alergijskih reakcijah), in zdravila proti morski bolezni (Dramamine 
tablete, obliži z alkaloidom skopolaminom – zelo nevaren pri 
prevelikem odmerku).
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NEDOVOLJENE BLIŽNJICE 
NA POTAPLJAŠKIH TEČAJIH

Tekst: Matko Mioč

Na slovenskem trgu je precej zmede glede tega, kdo sploh 
so dobri PADI inštruktorji. Vse več je spletnih strani, kjer se 
posamezniki oglašujejo kot vrhunski inštruktorji, ki so polni 
znanja in nadnaravnih sposobnosti.”

Da ne bi govoril na pamet, bom izpostavil 
zgolj tri primere, ki najbolj bodejo v oči in 
mečejo slabo luč na vse PADI inštruktorje.
Preden preidem na primere, je potrebno ve-
deti, kakšni so minimalni pogoji, da bi lahko 
tečajnik opravil začetni potapljaški tečaj:
- 5 potopov v nizki vodi do globine 5 m
- 4 potope v globoki vodi do globine 18 m 
- potop na dah
- preplavati mora 200 metrov in 10 minut 

lebdeti na površini.

Najbolj pogosta nedovoljena bližnjica je, 
da inštruktor prepriča tečajnika, da zaradi 
mrzle vode lahko naredi namesto štirih poto-
pov zgolj dva potopa v globoki vodi. Tečajnik 
seveda pravil ne pozna. S takim dejanjem 
inštruktor ogroža življenje tečajnika, ker mu 
ni dal zadostne količine praktičnega znanja.

Primer iz prakse: Letos poleti sta se pri meni 
oglasila tečajnika, ki sta pri inštruktorju po-
tapljanja opravila začetni potapljaški tečaj. 
Izkazala sta se z izkaznicami, na katerih je 
bil naveden inštruktor, za katerega iz prete-
klosti vem, da je namenoma že kršil pravila 
zaradi večjega in hitrejšega zaslužka. Iz 
uvodnega pogovora s tečajnikoma ni bilo 
zaznati, da bi bilo karkoli narobe z začetnim 
potapljaškim tečajem, zato sem se odločili, 
da ju sprejmem na tečaj. Že na prvem po-
topu se je videlo, da nekaj ni v redu, kar se 
je izkazalo skoraj za usodno na naslednjem 
potopu. Eden izmed tečajnikov se je odločil, 
da si bo potapljaško opremo nadel v vodi. 
Najprej je spustil v vodo svojo opremo, nato 
še sam skočil v vodo. Na sebi je imel 14 kg 
uteži, 7mm dvodelno obleko na 50 kg lastne 
teže. Seveda je začel toniti, kar smo pravo-
časno opazili in ga rešili. 
Ko sem ga vprašal, zakaj ni odvrgel uteži, mi 
je povedal, da je bil to njegov četrti potop 
v življenju in da ga je zajela panika. Če ne 

bi bilo nas takrat tam, bi se tečajnik najver-
jetneje utopil zaradi napake iz osnov pota-
pljanja, in ta napaka je lahko samo posledica 
neznanja, ki ga je prejel od svojega inštruk-
torja na začetnem potapljaškem tečaju. 
Inštruktorjem, ki ubirajo take bližnjice, bi 
bilo potrebno prepovedati poučevanje, ker 
s svojim početjem ogrožajo življenja ...

Druga najbolj pogosta nedovoljena 
bližnjica na začetnem potapljaškem tečaju 
je, da potapljaški tečaj izvede oseba, ki ni 
potapljaški inštruktor. Oseba, ki izvaja te-
čaj, se predstavi kot inštruktor potapljanja, 
čeprav to ni. Nato izvede cel tečaj, na kon-
cu tečaja pa tečajniki prejmejo izkaznice, na 
katerih je navedeno ime in priimek drugega 
inštruktorja.

Primer iz prakse: Gre za inštruktorja, ki se 
te metode poslužuje vrsto let. Tečajnikom 
predavajo njegovi pomočniki, ki nimajo 
ustreznega potapljaškega znanja. Tako sem 
slučajno slišal enega izmed omenjenih po-
močnikov, kako razlaga osnove dekompre-
sijske bolezni. Med drugimi nepravilnostmi, 
ki jih je izrekel, se mi je vtisnila v spomin izja-
va, da lahko dekompresijsko bolezen dobiš 
samo, če se potapljaš na 100 metrov, tako 
da so tečajniki varni, ker se potapljajo do 40 
m. Ko sem ga povprašal, ali trenutno izvaja 
začetni potapljaški tečaj, mi je odgovoril, da 
ne in da so njegovi prijatelji prišli samo malo 
obnoviti znanje. 
Na tem mestu si je smiselno postaviti vpra-
šanje ali je kriv pomočnik ali je kriv inštruk-
tor. Kriva sta oba. Pomočnik bi moral vedeti, 
da potapljaški tečaj ni tečaj šaha in da lah-
ko vsaka napačna informacija vodi v smrti. 
Inštruktor potapljanja bi se moral zamisliti 
nad svojimi dejanji, ker pohlep po hitrem in 
brezdelnem zaslužku ne more biti opravičilo 
za njegova dejanja. 

Tretja najbolj pogosta nedovoljena 
bližnjica se odvija približno tako: in-
štruktor med tečajem sporoči tečajniku, 
da je odličen v vodi in ker je res tako 
nadpovprečno sposoben, mu ni treba 
delati vseh obveznih vaj pod vodo in 
lahko že zaključi s tečajem.

Primer iz prakse: Letos poleti smo imeli 
možnost spoznati mlado Rusinjo, ki je 
delala tečaj pri slovenskem inštruktor-
ju, ki jo je prepričal, da je najboljša v 
skupini in da res vse obvlada. K nam je 
prišla, da bi opravila nadaljevalni tečaj. 
Po prvem potopu smo se skupaj odlo-
čili, da bomo najprej osvojili vse vaje iz 
začetnega potapljaškega tečaja in šele 
potem se bo lahko udeležila nadaljeval-
nega tečaja. 
Sam sebe sem vprašal, kaj bi bilo, če 
ne bi prišla na nadaljevalni tečaj? Kaj 
bi bilo, če bi se šla kar sama potapljat?

To so samo nekateri primeri slabe pra-
kse, ki se odvijajo v Sloveniji. Žal teh 
posameznikov ni moč ustaviti, ker ved-
no uspejo prepričati svoje tečajnike, da 
bodo tiho in se ne izpostavijo. 

Dober PADI inštruktor se drži pravil in 
pazi na varnost in znanje tečajnikov. V 
kolikor ste bili udeleženi v eni izmed 
omenjenih bližnjic, vas vabimo, da po-
date prijavo zoper inštruktorja, ker je to 
tudi eden od pomembnih načinov, da 
zagotovimo varno potapljanje. 

Matko Mioč je podpredsednik SPZ
in PADI Course Director

matko.mioc@divestrong.si 
podpredsednik@spz.si
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V starih totalitarnih časih, ko je bilo potapljanje 
omejeno na jadranski akvatorij in ko smo 
vsi uporabljali zgolj mokre obleke, je večina 
potapljačev že sredi jeseni pospravila opremo in 
v jeklenkah pustila tistih obveznih deset barov 
zraka, ki ga je v večini dopolnila šele na prvem 
taboru v naslednjem letu.” 

V »ta pravem« kapitalizmu in v z njim povezani potrošniški družbi, ki 
spremlja naš vsakdanjik, pa potapljanje ne pozna premora. Sodobna 
oprema in poceni »last minute« počitnice so nekoč eksotične destinacije 
pripeljale do naših vrat skozi vse leto. Edina omejitev je lastna domišljija 
in debelina denarnice, ki tu in tam ubije sanje majhnega človeka. Kljub 
temu se lahko z malo dobre volje in dobesedno z »golo ta zadnjo« potopi-
mo do štirideset metrov v razdalji, ki ni daljša od poti na Jadransko morje, 
in po ceni potopa, ki ne presega tiste »u hrvatskom ronilačkom turizmu«. 
Če še niste uganili, bomo govorili o najnovejši pridobitvi, ki se uradno 
imenuje Y -40 The Deep Joy ali najgloblji bazen na planetu, ki je napol-
njen s termalno vodo. Mojstrovino arhitekta Emanuela Boaretta je 5. junija 
letos predal namenu neuničljivi Enzo Maiorca, ki je bil pred leti tudi gost 
našega simpozija Diving AST. Pod površino 378 kvadratnih metrov velike 
posode različnih globin je nalito 4300 kubičnih metrov termalne vode, 
s temperaturo do 34 stopinj Celzija, vse do spoštljive uradne največje 
globine 42 metrov, ki jo je osebno z metrom v roki izmeril še eden od 
zadnjih velikih legendarnih potapljačev na vdih, Umberto Pelizzari. 

Y – 40 
THE DEEP JOY AVANTURA

Tekst: Branko Ravnak • Foto: Luca Rossi

Nekako takšen je uvod v zgodbo o novi potapljaški 
destinaciji, v neposredni bližini Padove, ki je po-
rinila nekoč najglobljega Nema 33 na drugo mes-
to, nam pa vzela razlog za ponovni obisk Belgije 
oziroma prestolnice naše nove domovine, kamor 
romajo le še redki izbranci butalcev po zagotovlje-
no evropsko penzijo. 
Kot so bile nekje na začetku omenjene ubite sanje 
majhnega človeka, kamor spadamo sami, nam ni 
ostalo drugega, kot da se v dobri stari klubski ma-
niri preštejemo, si razdelimo stroške po študent-
sko in se ob pomoči lastnikov kombiniranih vozil 
odpravimo na terapevtsko potapljanje v vasico 
Montegrotto Terme, kjer se v sklopu hotela Terme 
Millepini nahaja omenjeno čudo.
Prvič po dolgem času smo s seboj vzeli zgolj sebe 
in običajno zalogo domačih izdelkov, od vina, sa-
lam in bunk do drobnega peciva, ki so ga napek-Shema bazena: http://www.adrex.com/obj/files/139/sys_media_107519.jpg

Branko Ravnak je inštruktor 
potapljanja in strokovnjak za 
potapljanje invalidov.

branko.ravnak@gmail.com
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le članice aktiva invalidnih žena. Ježa v treh gospodarskih 
vozilih je tekla po dolgi ravni poti. Naši sosedje in kolegi v 
Evropskem parlamentu so nas zgolj po enkrat v vsako smer 
»ocepili« za cestnino, ki je v primerjavi »sa magistralom A1« 
enaka kot dajatev pri nedeljski maši. Potop je bil planiran 
in rezerviran točno opoldne, saj je »high noon« po besedah 
Antonia zagotavljal najmanjšo gnečo. Potapljanje z jeklenko 
se namreč prične vsako polno uro in traja največ 40 minut z 
obveznim varnostnim postankom. 
Ker smo bili praktično iz vseh koncev naše domovine, smo 
se odločili, da se na romanje odpravimo iz prestolnice, kjer 
so bila parkirana gospodarska vozila. Večina nas je iz božje 
previdnosti krenila na pot že ob petih zjutraj, zato smo bili več 
kot presenečeni, ko smo že malo pred deveto stali pred vrati 
neugledne majhne zgradbe, ki v svoji kleti skriva štirideset 
metrov globok vodnjak. 
Že sam vstop v zgradbo, ki je pravo nasprotje tega, kar se vidi 
z ulice, v kombinaciji s prisrčno ekipo mladincev, ki so nam 
temeljito razkazali objekt in ponudili prav vse, kar si lahko 
gibalno ovirani potapljači zaželijo, je potrdil, da se je pot 
izplačala. Če smo v bruseljskem Nemu 33 sami, brez pomoči 
»do invalidov razumevajočega osebja« nosili robo in invali-
dne potapljače v drugo nadstropje, potem smo imeli v Y-40 
možnost, da se kar z ulice zapeljemo v vodo ali pa uporabimo 
razkošno dvigalo, ki vodi od garderobe do samega roba ba-
zena skozi tunel, ki ga z vseh strani obdaja voda. Emanuele 
Boaretto je vedel, da je delež mladih in lepih potapljačev 
v upadanju in da za njimi prihaja množica betežnih, saj si 
drugače ne moremo razložiti, da objekt nima niti ene same 
arhitektonske ovire. 
Po temeljitem ogledu in kratkem »brifingu« v maniri: »If the 
current is left, you go right. If the current is right, you go left. 
If you are out of air, drop the baloon and the Zodiac will pick 
you up,« smo se pričeli pripravljati na potop. V garderobah, ki 
mimogrede nimajo ključavnic (s seboj lahko prinesete majhno 
obešanko), smo pustili obleko in se z dvigalom po pomoti 
odpeljali na streho, kjer je čudovita terasa za poletno sonče-
nje. Z malo spretnosti smo se le uspeli pripeljati do samega 
bazena, kjer so nas pričakali asistenti, ki so nam pomagali 
prav v vsem, kar smo potrebovali in želeli. Čeprav je potrebno 

računati na časovno omejitev, ki skupaj s pripravo na potop, 
potopom in odhodom nazaj v garderobo znaša manj kot 60 
minut, smo sami preživeli na bazenu skoraj tri ure. Pa naj še 
kdo reče, da ni prednost, če si malo gibalno ali kako drugače 
oviran. 
Seveda smo morali v vodo točno opoldne in iz nje po slabi 
uri. A potem smo lahko v miru pospravili del opreme, ki smo 
jo prinesli s seboj, se stuširali na sodobnih šestsekundnih 
tuših ob samem robu bazena, medtem ko so zaposleni skoraj 
neopazno pospravili opremo in jo pripravili za novo skupino. 
Sam potop je neprimerno bolj zanimiv kot v Nemu, lahko bi 
ga celo primerjali s tistim v ruskem Zvezdnem mestu, pa ne 
toliko zaradi bazena kot zaradi osebja. Bazen nudi resnič-
no vse, kar si lahko zaželite - od jamskega potapljanja do 
»prostega pada« na dno vodnjaka. Čeprav vam na začetku 
povedo vse o vseh omejitvah (za vstop v »jamo« je potrebno 
imeti »cave diverja«), vam ne dihajo za ovratnik in vsak se 
lahko potaplja po svoji vesti, kategoriji in stopnji neznanja. 
Za razliko od Belgijcev imate v Y-40 na razpolago 15-litrske 
posode za zrak in solidno opremo Aqualung, ki kljub temu, 
da ne ponuja presežkov, vseeno zagotavlja prijeten in seveda 
varen potop, ki kljub temu, da se potapljate v bazenu, mine 
enako hitro kot v morju. 
Da so Italijani res eno od upanj, da ne bo prevladala nem-
ška monotona disciplina, so dokazali, ko so se nam pridružili 
na malici, ki smo jo prinesli s seboj. V sproščenem in pri-
jetnem druženju se niso branili niti kozarca domačega. Da 
niso prijazni samo do gibalno oviranih, temveč tudi do psov 
spremljevalcev, so podkrepili tudi z dejanji. Z nami je bila 
namreč Ajša, psica vodnica, za katero so skrbeli ves čas, ko 
smo bili v bazenu. Na koncu so se enako težko poslovili od 
nje kot mi od njih.
Na poti domov smo načrtovali še varnostni postanek na slo-
venski strani, v sežanski gostilni pri Grgičih, kjer so nas spravi-
li pokonci. Jota, kvartet domačih sirov, mlade krače desetine 
mladih prascev, zalite z lokalnim teranom, so vse, razen treh 
pilotov, zazibale v spanec vso pot do najlepšega mesta v 
deželi, od koder smo se izstrelili vsak k svojemu domu. S tem 
se je končala enodnevna dogodivščina, ki jo težko prekosi 
karkoli podobnega v neposredni okolici.
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Skoraj vsi slovenski potapljači, ki s svojimi uspehi v pota-
pljanju in podvodnih aktivnostih nekaj pomenijo v državi 
in po svetu, izhajajo iz DRM-ja.
Takole lahko beremo uvodne besede, ki so pod rubri-
ko Zgodovina zapisane na spletni strani društva (www.
drm-drustvo.si). Težko je strniti predstavitev društva, ko 
si skoraj pol mlajši od njega, težko si je predstavljati 
pionirsko obdobje, ko je bila leta 1960 nekajmesečna 
odprava na Rdeče morje z avti edina možnost spoznava-
ti tropski podvodni ekosistem, ko so bila doma narejena 
ohišja in bliskavice pravilo, ko so hitrostni plavalci in 
tekmovalci v podvodni orientaciji v društvenih prosto-
rih izdelovali in izboljševali tekmovalne pripomočke, ko 
kompenzatorjev še ni bilo ali pa je bilo na klubu le nekaj 
»slinčkov«, ko je bila ena večjih skrbi tečajnika-začetni-
ka, da na izpitnem potopu ne bi dobil tistega starega 
enostopenjskega regulatorja, na katerega je bilo težko 
dihati, ...
Tako ob 30-letnici delovanja društva kot ob njegovi 
50-letnici smo izdali zbornik, ob 50-letnici, to je bilo 
leta 2002, pa pripravili tudi slavnostno akademijo, na 
njej predvajali tudi 30-minutni video o zgodovini društva 
(lastna produkcija), ob dogodku slavnostno podelili tudi 
pohvale in plakete društva, ki so jih prejeli na primer dr. 
Dušan in dr. Ivan Kuščer, dr. Jože Štirn, Borut Bučar, 
Marjan Richter, Miran Zupanc, Borut Furlan - slednja 
sta v društvu aktivna še danes. 
Vsem, ki vam pričujoča predstavitev ne bi potešila ra-
dovednosti, predlagam, da v roke primete zbornik z 
naslovom 50 let DRM Ljubljana ali pa se sprehodite po 
rubriki Zgodovina in v Galeriji v Arhivu na našem sple-
tnem portalu najdete kar nekaj starih pričanj o delovanju 
društva, pod rubriko Klubski dogodki pa najdete tudi vse 
aktivnost društva od leta 2002 dalje.

DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE MORJA 
IN PODVODNE ŠPORTE
LJUBLJANA

Tekst: Irena Čok • Foto: arhiv društva

Povzeti zgodovino najstarejšega 
potapljaškega društva v Sloveniji 
pomeni pravzaprav povzeti zgodovino 
slovenskega potapljaštva. In DRM je 
sinonim slovenskega potapljaštva, 
kajti skoraj vsa potapljaška društva po 
Sloveniji so ustanovili bivši člani DRM-ja.”

DRM Ljubljana danes

Danes DRM še vedno sodi med največja in najpomembnejša potapljaška 
društva v Sloveniji. Število članov niha približno med 60 in 100. Od tega 
nas je približno polovica dolgoletnih članov, ki tvorimo hrbtenico društva. 
Redno se videvamo na sredinih klubskih srečanjih in na nas sloni večina 
dogajanja v društvu. Vsako leto pa se iz podmladka »obdrži« nekaj mo-
tiviranih posameznikov, ki se na različne načine aktivirajo v društvu in s 
tem krepijo njegovo jedro.
Naši klubski prostori so na Sneberski 102 v Ljubljani, v sklopu Gasilske-
ga doma Ljubljana-Sneberje. Poleg gospodarskega dela, kjer hranimo 
društveno potapljaško opremo in kompresorje, naš prostor zajema še 
predel za druženja z mizami in veliko omaro - veliko pa zato, da smo 
na njene police uspeli zložiti vseh nekaj sto pokalov, medalj in plaket s 
tekmovanj v podvodni fotografiji, orientaciji, lovu in hitrostnem plavanju. 
Platno s projektorjem uporabljamo tako za foto in video projekcije kot za 
tematska predavanja in tečaje potapljanja ter zaključne podelitve našega 
fotografskega natečaja DRM OnLine. 
Med častnimi člani društva je tudi dr. Tom Turk, avtor besedil in skupaj 
s še nekaterimi člani DRM avtor fotografij poljudno-znanstvenega pri-
ročnika Pod gladino Mediterana in njegovega predhodnika Živalski svet 
Jadranskega morja. Turkov priročnik si prej ali slej kupi vsak član društva, 
saj je na naših potapljaških taborih in stažnih potopih nepogrešljiv del 
debate po potopih in literatura za pravilno poimenovanje organizmov in 
vpisovanje videnega v potapljaške dnevnike.
Kot večina društev tudi v DRM Ljubljana deluje več sekcij: za stažne 
potope, za izobraževanje in za podvodno fotografijo in video.  

Stažni dnevi, mali tabori in eno- do dvotedenski tabori
Glavnina društvene dejavnosti je rekreativnega značaja. S prirejanjem 
stažnih potopov in potapljaških taborov omogočimo pridobivanje doda-
tnih potapljaških izkušenj in sproščeno druženje članov.
Redno organiziramo dvotedenski poletni tabor, kamor povabimo tudi 
naše začetnike, da v družbi bolj izkušenih pridobivajo osnovno samoza-
vest in veščine potapljanja.
Enodnevni potapljaški izleti (stažni potopi) in podaljšani konci tednov (mali 
tabori) so prav tako namenjeni vsem kategorijam potapljačev. Občasno or-
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ganiziramo tudi izlete, kjer je potrebna posebna oprema (ledeniško 
jezero) ali zaradi globine napredna potapljaška kategorija (na primer 
razbitine).
Vsako leto tudi organiziramo tedenski prvomajski in oktobrski tabor, 
namenjen praviloma izkušenim potapljačem vsaj CMAS P2 kategori-
je. Zgodi se tudi, da organiziramo celo po dva tabora hkrati (enega 
na Hrvaškem, drugega v Egiptu).

Tečaji z izkušenimi inštruktorji in zagnanimi vaditelji
V društvu organiziramo in izvajamo visoko kvalitetne potapljaške 
tečaje za nazive potapljač CMAS P1, P2 in P3, ki trajajo strnjeno 
od dveh do treh tednov in so po kvaliteti znani po celi Sloveniji. 
Pri tečajih aktivno sodeluje 6 inštruktorjev: štirje M1, en M2 in en 
M3. Ker vsi delujemo izključno prostovoljno in to počnemo ob naših 
rednih službah, je takšno število inštruktorjev za naše kriterije in za-
dan program komaj dovolj. Zato spomladi 2015 načrtujemo šolanje 
novega inštruktorja.
Pri tečajih aktivno sodelujejo tudi vaditelji, to so potapljači P3 ali P4 z 
bogatimi potapljaškimi izkušnjami in z veseljem do podajanja znanja 
in dela s tečajniki. Pod nadzorom inštruktorjev izvajajo praktične dele 
tečajev ali predavanje, če pokažejo znanje in motivacijo.
Prav zaradi dobro zastavljene dejavnosti, ki motivira člane k pridobi-
vanju novih znanj (tabori za izkušene, potopi v zahtevnejših pogojih), 
je v društvu veliko izobraženih potapljačev najvišjih kategorij. Tudi 
P4 potapljačev imamo veliko in prav na vsakega smo ponosni, saj je 
bila še vsaka podelitev te kategorije več kot zaslužena. 

Sekcija za podvodno fotografijo in video
Po aktivnostih in dosežkih v foto-sekciji smo najbolj prepoznani in 
znani tudi preko mej naše države. Pa ne mislim le tekmovalnih do-
sežkov, med katere uvrščamo tudi kolajne s svetovnih prvenstev in 
večkratne državne prvake, tu so tudi zmage na uveljavljenih medna-
rodnih natečajih drugih kontinentov, redno sodelovanje pri koledarju 
SPZ, samostojne projekcije in fotografske razstave članov po Slo-
veniji in tujini idr. Večina najboljših slovenskih podvodnih fotografov 
je zbranih prav v DRM.
Zelo aktivni, uspešni in izkušeni smo pri organiziranju tekmovanj. 

Tako smo že utečeni, da smo oblikovali kar tri »tržne znamke«: 
DRM OnLine je brezplačni mednarodni spletni natečaj, ki je želel 
zapolniti veliko praznino po prenehanju delovanja društva in istoi-
menskega natečaja Vodan iz Nove Gorice in je bil prvotno namenjen 
izključno lastnikom kompaktnih fotoaparatov. Natečaj se je lepo »pri-
jel« in vsako leto zabeleži visoko udeležbo tako lastnikov kompaktnih 
kot zrcalno-refleksnih fotoaparatov.
DRM Fresh poteka vsako pomlad na Bledu in je mednarodno 
tekmovanje v podvodni sladkovodni fotografiji - ker smo želeli s 
spremembo akvatorija in uvedbo teme Kreativa razširiti diapazon 
oddanega fotografskega materiala.
DRM Open, ki navadno sovpada tudi z državnim prvenstvom v pod-
vodni fotografiji, poteka vsako jesen na Piranski Punti, ki je eden 
lepših predelov slovenskega (pod)morja in omogoča varne potope 
v vseh vetrovnih pogojih.
DRM Ljubljana je tudi soustanovitelj in soorganizator IUPC - Med-
narodnega pokala v podvodni fotografiji. Tekmovanja potekajo v 
Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Italiji.
Organizacija in izvedba vseh teh tekmovanj ni mačji kašelj in če 
upoštevate, da se najboljši klubski fotografi preizkusijo v vlogi tek-
movalcev in za organizacijo ostane res peščica navdušencev in po-
znavalcev, je tu na mestu vsa pohvala tem našim fantom in dekletom, 
ki vsako leto večkrat na leto zagrizejo v ta izčrpujoči organizacijski 
sadež.
Več o delovanju sekcij najdete na naši spletni strani pod rubriko 
Potapljaški tečaji, Foto tekmovanja, najave sekcije za stažne poto-
pe so kar na prvi strani portala, zanimiva poročila z dogodkov pa 
najdete pod Reportaže. 
Člani DRM Ljubljana smo rekreativni potapljači, ki stremimo k čim 
boljšemu teoretičnemu in praktičnemu obvladovanju potapljanja ter 
poznavanja življenja pod gladino. Želimo si čim več raznovrstnih in 
varnih potapljaških doživetij in izkušenj. Smo prostovoljni sopotaplja-
či manj izkušenim članom, organizatorji stažnih potopov, fotografskih 
natečajev in tekmovanj, odlični inštruktorji in vaditelji, občasni pisci 
reportaž in priložnostni foto-reporterji za potrebe našega portala, 
vrhunski podvodni fotografi in tekmovalci. Predvsem pa veliki ljubi-
telji morja in življenja v njem.
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DRM OnLine

To je časovno obdobje, v katerem lahko fotografi pošljejo foto-
grafije, ki so jih posneli v pretekosti. Rezultati bodo objavljeni 
na strani www.drm-drustvo.si, zmagovalci pa bodo še dodatno 
obveščeni preko elektronske pošte.
Tudi letos je natečaj odprt za fotografe, ki pri svojem delu upo-
rabljajo DSLR ali kompaktne aparate, ki tekmujejo v ločenih 
tekmovalnih skupinah. Za vse tekmovalce so na tekmovanju 
razpisane tri kategoriji:

V kategoriji »Podvodni ambient« pričakujemo predvsem slike, 
ki čim lepše ponazarjajo podvodno pokrajino. Fotografirane naj 
bodo prvenstveno s širokokotnimi optikami.

V kategoriji »Podvodno življenje« pričakujemo predvsem slike, 
ki čim lepše ponazarjajo kakršnokoli podvodno življenje, vklju-
čujoč rastline in živali.

V kategoriji »Sladke vode« pričakujemo predvsem slike, ki čim 
lepše prikazujejo podvodni svet sladkih voda, bodisi podvodno 
pokrajino ali pa življenje v sladkih vodah.

SPREHODI POD MORJEM
7. MEDNARODNI FESTIVAL 
PODVODNEGA FILMA IN FOTOGRAFIJE

Tekst: Branko Ravnak

PK Slovenske Konjice in mesto Slovenske 
Konjice med 29. in 31. januarjem 2015 
organizirata 7. mednarodni festival podvodnega 
filma in fotografije Sprehodi pod morjem, ki je 
z leti postal eden osrednjih dogodkov v širši 
jadranski regiji, po kvaliteti pa spada v sam 
svetovni vrh tovrstnih dogodkov.”

DRM Ljubljana organizira 8. natečaj 
podvodne fotografije DRM OnLine. 
Natečaj poteka od 1. decembra 2014 do 
31. januarja 2015.”

Posebnost festivala je v tem, da je ohranil prvinskost v podajanju 
vsebin, ki ne vsebujejo posiljevanja z oglaševanjem. Prav zaradi 
tega je festival vedno bolj prepoznaven in priljubljen med vedno 
številčnejšimi tujimi in domačimi obiskovalci. 
Program 7. festivala bo zelo razgiban. Pričel se bo s projekcijami za 
učence, dijake in študente, nadaljeval pa se bo s petkovo okroglo 
mizo, ki bo poslastica tako za rekreativne kot tehnične potaplja-
če. Immi Wallin iz skupine Badewanne bo predstavila neverjetno 
zgodbo iz Baltskega morja o razbitinah, ujetih v časovno kapsu-

lo. Okrogla miza bo uvod v otvoritev razstave podvodnih 
fotografij tokrat zgolj ženskih avtoric iz Slovenije, Italije, 
Norveške, Finske in Poljske. Petkovo dogajanje bosta 
zaključila vrhunska švicarska jazz glasbenika, Antonel-
lo Messina in Omri Hason, s čimer nadaljujemo tradicijo 
akordeona. Sobotni Grand Prix večer bo prinesel najbolj-
še iz svetovne produkcije podvodnega filma v letu 2014, 
zanimive goste in premiero domačega koprodukcijskega 
filma Butterflies into the blue. 
Dodatne informacije: www.iahd-adriatic.org in www.face-
book.com/SprehodiPodMorjem 

Tekmovalec lahko v posamezni kategoriji tek-
muje le z eno fotografijo. Podelili bomo tudi 
nagrade in kolajne za dosežene uvrstitve.

Prijava na natečaj
Fotografi pošljejo po eno fotografijo za 
vsako kategorijo (skupaj dve fotografiji) in 
svoje podatke na elektronski naslov drm-
-online@drm-drustvo.si. Udeležba natečaja je 
brezplačna. Podrobna navodila za prijavo naj-
dete v razpisu. Če tekmovalec pri svojem delu 
uporablja tako SLR kot kompaktne aparate, se 
lahko udeleži obeh tekmovalnih skupin.
Prednost takšnega tekmovanja je predvsem, 
da udeleženci nimajo nobenih stroškov, ude-
ležba je sila preprosta, fotografije pa ocenju-
jejo najboljši podvodni fotografi pri nas - Bo-
rut Furlan, Andrej Voje in Irena Čok.
Razpis, potek tekmovanja, tehnične ome-
jitve in ostale podrobnosti si preberite v 
RAZPISU.
Za vsa vprašanja smo na voljo na drm-onli-
ne@drm-drustvo.si
Obiščite nas na: http://www.drm-drustvo.si Dean Mavrič

Matej Simonič
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Izkoristili smo možnost, ki nam jo daje članstvo v 
Olimpijskem komiteju Slovenije in majice kreirali 
v skladu s priporočili za naše športne reprezen-
tance. Majice so v kombinaciji zelene, modre in 
bele barve, Triglav kot nosilni grafični element pa 
smo stilizirali z valovanjem, ki simbolno ponazar-
ja vodo, kjer se potapljamo. Pod valovanjem je 
enakomerna modrina, ki simbolizira svet tišine v 
modrini podvodnega sveta, bela barva na vrhu pa 
ponazarja svetlobo, proti kateri se zmeraj usmeri-
mo ob koncu potopa.
Na razpolago je več grafičnih različic. Osnovna 
majica Slovenske potapljaške zveze ima na srčni 
strani logotip SPZ. Za društva smo pripravili mož-
nost, da se na srčno stran natisne logotip matič-
nega društva, grb SPZ pa je na rokavu. Športna 
različica, ki je hkrati tudi dres slovenskih repre-
zentanc v podvodnih športih pa ima na srčni strani 
slovenski grb, na rokavu pa logotip SPZ. V vseh 
primerih obstoji tudi možnost dotiska logotipov 
vaših morebitnih sponzorjev.
Majice so sešite v Sloveniji iz zelo kvalitetnih ma-
terialov. Kroj je moderen, namenjen posebej za 
moške in ženske, v standardnih velikostih od S 
do XXL. 
Majice SPZ so članom na voljo po promocijski ceni 
25 €, vsem društvom pa jih bo SPZ zagotovila z 
dotiskom društvenega logotipa po nabavni ceni. 
Informacije in naročila na spz@spz.si. 

SPZ MAJICE
V prejšnji številki revije Potapljač 
smo napovedali nove SPZ majice, 
ki jih vsi zainteresirani že lahko 
naročite. 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

LOGO

20. NOVOLETNI POTOP
 

Potapljači DPD Jezero Velenje tokrat prvi 
dan novega leta 2015 že 20. leto zapored 
odpiramo novo potapljaško sezono. 

20. novoletni potop v Ve-
lenjsko jezero je prerasel v 
pravo potapljaško tradicijo, 
ki se ga udeležijo potaplja-
či iz celotne Slovenije. Med 
neustrašne potapljače, ki 
se redno udeležujejo no-
voletnega potopa, so tudi 
pripadniki Podvodne re-
ševalne službe Slovenije, ki so pripravljeni in  usposobljeni za 
posredovanje tudi v takih ekstremnih razmerah v primeru nesreč 
ter drugih potreb.

Čeprav je Velenjsko jezero ledeno mrzlo, potapljači premagamo 
mraz in se potopimo v globino, kjer tudi nazdravimo. Na takšen na-
čin potapljači že vse od leta 1995 začenjamo potapljaško sezono.

Na novega leta dan se lahko zabavajo prav vsi oboževalci potaplja-
nja in obiskovalci, ki ne želijo zamuditi tako zanimivega dogodka. 
Ravno zaradi tega, ker skupaj zmoremo več, vas obveščamo in 
prosimo, da bi dober glas o pogumnem potopu deklet in fantov 
ponesli med svoje prijatelje, gledalce, poslušalce in bralce. Hkrati 
vas vabimo, da se dogodka udeležite tudi sami in doživite prav 
poseben prvi dan novega leta 2015. 

Nepozabno doživetje in zanimivo potop pod gladino Velenjske-
ga jezera – vse to in še več organizirajo pripadni potapljači DPD 
Jezera Velenje. Poskrbljeno bo za dobro hrano, pijačo in glasbo. 
Se vidimo!
 

Želimo vam vse lepo v prihodnjem letu 
in varno potapljanje!

Potapljaški pozdrav,
potapljači DPD Jezero Velenje

Lepe božične praznike, 
obilo zdravja in uspeha v letu 2015

ter izpolnitev vseh skritih 
in manj skritih želja Vam želi
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Tokratne 13. izdaje mednarodnega turnirja v 
podvodnem hokeju Luwigana 2014, ki je potekala 
v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, se 
je udeležilo 10 ekip iz Slovenije, Italije, Češke, 
Madžarske, Poljske, Hrvaške in Srbije. ”

Slovenske barve sta zastopali 2 ekipi iz Ljubljane ter ekipa iz Kranja. Po 
uvodnem razigravanju, kjer so bile ekipe razdeljene v dve skupini, je v 
prvi skupini zmagala ekipa Ljubljana 1, v drugi skupini pa so si mesto delili 
Madžari iz Budimpešte in Italijani iz Parme. Po napetih izločilnih bojih je 
turnir osvojila ekipa ph Ljubljana, ki je suvereno premagala vse tekmece. 
Prav tako pa so fantje iz ekipe Želve na veselje slovenskih ekip kljub dvema 
bolečima, mogoče celo nezasluženima porazoma v razigravanju osvojili 
drugo mesto. Tretje mesto je na koncu po velikem presenečenju pripadlo 
ekipi Baltski Foki iz Poljske, ki je bila pravzaprav Poljska reprezentanca na 
pripravah za svetovno prvenstvo pod taktirko enega najboljših angleških 
igralcev/trenerjev.

V mestu Pecs na Madžarskem se je 
odvijal že XIV. Mednarodni turnir v 
podvodnem hokeju. Tam ni manjkala 
niti zelo zdesetkana slovenska ekipa 
petih igralcev iz Ljubljane. Prisotnih 
je bilo 8 ekip iz štirih držav: Madžari s 
šestimi ekipami, ekipa Calypso iz Srbije, 
Hrvaška ekipa iz Osijeka in ekipa pH 
Ljubljane.”

Odigrali so 6 tekem, vsaka tekma pa je trajala 15 minut. V 
prvi tekmi so Ljubljančani zlahka premagali mlajšo ekipo 
iz Pecsa s 7:0, pri drugi tekmi so se po robu postavili 
ekipi Piranha Senior, vendar tudi tukaj ni bilo težav, saj so 
zmagali s 6:2. Zadnjo, 3. tekmo pred premorom so odigrali 
z ekipo Piranha Junior, ki je osvojila turnir; ker je našim 
zmanjkalo časa, so morali priznati premoč z 2:1.
V drugem delu so jih najprej čakali kolegi iz Srbije – 
Calypso. Na srečo ljubljanskih hokejistov so v zadnjih 
sekundah tekme dosegli gol in tako zmagali z 1:0. Kljub 

ZMAGA OSTALA DOMA

ZDESETKANI LJUBLJANČANI 
DO DRUGEGA MESTA

Tekst: Peter Grosman • Foto: Peter Grosman

Tekst: Peter Grosman • Foto: Peter Grosman

Tretja slovenska ekipa, ki so jo tokrat sestavljali 
starejši igralci iz Kranja, pa je glede na konkurenco 
osvojila solidno šesto mest. Turnir je torej zopet 
pokazal dobro pripravljenost slovenskih ekip pred 
prihajajočim evropskim prvenstvom na Portugalskem 
prihodnje leto.

temu, da so v tekmi proti Hrvaški ekipi iz Osijeka veljali za 
favorite, so si zmago z 1:0 prav tako zagotovili v zadnjih 
vzdihljajih tekme. Predzadnjo tekmo so odigrali z Madžarsko 
žensko ekipo iz Budimpešte, težav ni bilo, saj so zmagali z 
8:0. Zadnja tekma je bila odigrana proti močni moški ekipi 
iz Budimpešte, ki pa so jo suvereno premagali z visokim 
rezultatom 6:0.
Na koncu turnirja je slovenska ekipa osvojila odlično 2. 
mesto. Naslednji turnir se bo odvijal na domačem terenu v 
Kranju konec novembra.
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Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  najboljše športnice, najboljšega športnika in najboljše športne ekipe 
SPZ za leto 2014. Vsi člani SPZ (komisije, društva in posamezniki) ste vabljeni k oddaji predloga, ki naj vsebuje:
•  ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
•  športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
•  kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih v letu 2014, 
 z navedbo uvrstitve, vrste tekmovanja, krajem tekmovanja,številom udeležencev,
•  ime predlagatelja.
Rok za oddajo predlogov je 2. februar 2015, na naslov sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška cesta 25, 1000 Lju-
bljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak lahko predlaga po eno športnico, športnika in športno ekipo. Predlagani morajo 
biti člani SPZ z veljavno športno licenco. Izbor bo opravila strokovna komisija Komiteja za Šport in Predsedstva SPZ. Podelitev 
priznanj bo na redni letni skupščini SPZ.

dr. Mitja Slavinec, predsednik SPZ

Del dohodnine namenite potapljanju
Vsak davkoplačevalec 0,5 odstotka dohodnine lahko nameni zvezam ali društvom, ki delujejo v javnem interesu. Med ta spada tudi 
Slovenska potapljaška zveza in nekatere njene članice. Izkoristite možnost in s tem delom dohodnine podprite slovensko pota-
pljanje, humanitarno dejavnost Podvodne reševalne službe in aktivnosti širšega javnega interesa.
Na šesti strani obrazca za odmero dohodnine najdete tabelo, 
v katero vpišete davčno številko upravičenca in odstotek, 
ki ga namenjate posameznemu upravičencu. V primeru 
Slovenske potapljaške zveze torej vpišete davčno številko 
94008914, kot kaže slika spodaj.

Davka zaradi tega ne boste plačali nič več! Tukaj le navedete 
komu ta denar namenjate. Za podporo motivirajte čim več 
svojih prijateljev, družinskih članov in znancev. 
Donacijo do skupnega odstotka 0,5% lahko namenite več 
prejemnikom, vsekakor pa ne pozabite na SPZ ali vaš matični 
klub, v kolikor ima ustrezen status.

Društva, katerim lahko namenite del dohodnine:
- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 
- KPA NOVO MESTO
- PK KROTA SUB  
- DRM LJUBLJANA 
- PD PONIREK 
- DP VIDRA 

- DPV CELJE 
- DPD BLED 
- PD PTUJ 
- ŠPORTNO POTAPLJAŠKO 
  IN RIBIŠKO DRUŠTVO
- POTAPLJAČI LUKE KOPER

- DPD KRANJ 
- DPD SOČA 
- PD MURSKA SOBOTA 
- PD MARIBOR 
- DPD JEZERO 
- DPD TOLMIN  

Vaše morebitne predloge ali ko-
mentarje, ki niso zajeti v ponuje-
nih anketnih odgovorih nam lahko 
pošljete tudi po elektronski pošti 
spz@spz.si.

Anketa meseca februarja:
Ali si opravljene potope še vedno zapisujete 
v potapljaški dnevnik?

1.  Da, redno to počnem.
2.  Da, vendar uporabljam elektronski pota-

pljaški dnevnik.
3.  Ne potopov si ne beležim več.

Anketa meseca januarja:
Ali uporabljate kakšno od aplikacij za pame-
tne telefona namenjeno potapljanju?

1.  Da.
2.  Ne. 
3.  Nisem zaseldil nobene uporabne.

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

RAZPIS - NAJ ŠPORTNIK SPZ 2014
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A čeprav so goli polži zaradi svojih atraktivnih živopisanih barvnih 
vzorcev dobro znani mnogim potapljačem, še posebej pa pod-
vodnim fotografom, se še vedno dogaja, da najdemo v majhni 
luži slovenskega morja vrste, ki jih doslej v tem delu Jadrana niso 
zabeležili. Za odkritja novih vrst za favno Slovenije je potrebno 
iskati razlog v večji raziskovalni vnemi, preiskovanju manj privlač-
nih življenjskih okolij in uporabi nestandardnih vzorčevalnih orodij. 
Med slednjimi so tako imenovane dredže, posebne mreže, ki jih 
raziskovalci uporabljajo pri vzorčevanjih za strganje pridnenih živali 
in alg iz muljastega dna ali za vzorčevanje v morskih travnikih.
V dredžah smo tako naleteli na nenavadne gole polže nenavadnih 
oblik. Eden takih je vrsta Pleurobranchea meckelii, ki je dokaj velik, 
saj meri več kot 5 cm v dolžino in ima dobro vidne škrge na des-
nem boku. Zaradi te posebnosti ga je skoraj nemogoče zamenjati 
s kakšno drugo vrsto. Nanj smo naleteli v dveh primerih, obakrat 
v juniju v letih 2012 in 2013. Drugi tak posebnež, ki je bil ujet v 
dredži leta 2014, je vrsta Doriopsylla areolata. Ta izjemno lep polž 
je običajno rumene barve z značilnim mrežastim vzorcem. Tako kot 
prejšnja vrsta je tudi ta prebivalec muljnatega ali peščenega dna.
Posebno življenjsko okolje, kjer lahko najdemo veliko število golih 
polžev, je nizka blazinasta vegetacija, ki je med strokovnjaki znana 
pod imenom turf. Ta posebna oblika vegetacije je značilna pred-
vsem za rastlinojede vrste polžev, ki se na taki podlagi pasejo. Taki 
polži so običajno zelenih ali zeleno-rjavih barv. Še nedavno so stro-
kovnjaki takim polžem pravili »zaškrgarji na sončno energijo« (»sun 

SPET NOVE NAJDBE POLŽEV 
ZAŠKRGARJEV V SLOVENIJI

Tekst: Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič

O raznih gološkrgarjih in drugih vrstah 
polžev zaškrgarjev, ki jim dostikrat 
skrajšano rečemo goli polži (čeprav 
tehnično gledano uporaba tega imena ni 
pravilna, saj imajo nekateri hišico, lupino 
ali vsaj ostanek nekdanje lupine), najdenih 
v slovenskem morju, smo že poročali. ”

powered sea slug«), ker so mislili, da lahko uporabijo kloroplaste, 
ki jih dobijo pri prehranjevanju z algami, za fotosintezo. Novejše 
raziskave so pokazale, da s prehrano pridobljene kloroplaste upo-
rabljajo le kot zalogo hrane. Takih vrst je tudi v našem morju kar 
nekaj, vrsta Placida dendritica pa je bila najdena prvič šele pred 
kratkim. Prebiva torej v nizki blazinasti vegetaciji v bibavičnem 
pasu in nekoliko globlje, kjer so svetlobne razmere za uspevanje 
alg še vedno dovolj dobre. Spoznamo jo po značilnem zelenem 
vzorcu prepletenih črt na glavi (podoben živčnim dendritom) in po 
vretenastih izrastkih na trupu. 
Blazinasta podrast pa nudi priložnost tudi za nekatere druge 
vrste polžev, ki se hranijo z raznimi pridnenimi nevretenčarji. 
Zelo lepa je v tem pogledu vrsta Polycera quadrilineata, ki jo 
spoznamo po rumenem  vzorcu na beli podlagi. Manjši primerki 
imajo rumene lise, pri večjih pa so značilne rumene črte in ne-
koliko temnejše telo.
Čeprav je število ugotovljenih vrst za tako majhno območje, kot 
ga pokriva slovensko morje, zelo veliko (doslej je bilo ugotovljenih 
skoraj 80 vrst), pa sem prepričan, da se bo seznam v prihodnosti še 
dopolnjeval z novimi vrstami za slovenski del Jadrana. Nekaj bodo 
gotovo doprinesle raziskave manj znanih in nenavadnih okolij, ne-
kaj pa gotovo tudi potapljaški navdušenci in podvodni fotografi. 
Zato vas naprošam, da nam pošljete vaše fotografije golih polžev 
na naslov uredništva, in kdo ve, morda boste ravno vi tisti, ki boste 
prispevali podatke o novih polžih za slovensko morje.

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

lovrenc.lipej@mbss.org
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Revija Ocean Geographic Society, ki ima sedež v Avstraliji, 
je neke vrste podvodna inačica ameriškega National Geo-
graphica. Organizatorji so se odločili, da bodo organizirali 
največji natečaj podvodne fotografije in videa na svetu in 
to s skladom nagrad v vrednosti 80.000 ameriških dolarjev 
nedvomno tudi je. Temu primerna je tudi žirija, ki jo sestavljajo 
nekatera največja imena podvodne fotografije in filma (npr. 
David Doubilet, Howard in Michele Hall, Kurt Amsler, Stan Wa-
terman, Doug Perrine, Alex Mustard ...), umetnik podvodnega 
sveta (Wyland) in znanstveniki (npr. oceanografinja dr. Sylvia 
Earle). Letošnji festival je bil drugi po vrsti.

BORUTU FURLANU 
4 NAGRADE

Tekst: Irena Čok• Foto: Borut Furlan

Borut Furlan je na prestižnem 
mednarodnem festivalu podvodne 
fotografije Ocean Geographic - Picture of 
the Year 2014 dosegel izjemen rezultat. 
Osvojil je kar štiri nagrade, od tega tri 
prva in eno drugo mesto.”

Tekmovati je bilo mogoče v 16 kategorijah. Borut Furlan je 
sodeloval z 20 fotografijami v šestih kategorijah in osvojil 
nagrade v štirih:
Obnašanje živali: 1. mesto
Obnašanje rib: 1. mesto
Podvodna pokrajina z modelom: 1. mesto
Kreativna vizija: 2. mesto

Vse zmagovalne slike si lahko ogledate na spletni strani Oce-
an Geographic Society: http://www.ogsociety.org/  (klik na 
»Pictures of the Year« in nato na »Results 2014«).

POTAPLJAŠKI VELESLALOM 
KOPE 2015
Sport klub nitro ski & snowboard vas vabi 
na potapljaški veleslalom, ki bo v soboto, 17. 
januarja 2015 na smučišču Kope.”

Zaželena oprema za tekmovalce je poleg smučarske opreme tudi 
potapljaška obleka, maska in dihalka (priporočamo tudi čelado).
Tekmovalo se bo v različnih starostnih kategorijah (M, Ž), s smučmi 
ali snežnimi deskami. 
Cena smučarske vozovnice (celodnevne) s hrano (enolončnica, 
pasulj, golaž,...) 19,90€
Cena tekme: 450€ (če se to razdeli med 50 tekmovalcev) znaša 
po osebi 9€
Omenjeni stroški vključujejo:
• Smučarsko karto (celodnevno)
• štartnino
• malico 
• Organizacijo tekmovanja
• Spremljevalni program (brezplačno testiranje smuči in snowbo-

ardov ELAN, smuči Dynastar, zabavo v Holcer pubu z  gostom 
Dejan Vunjak-om in DJ-em)

• Ostale aktivnosti po dogovoru

Poskrbljeno bo za hrano, za tiste ki ne smučajo (cca. 4€/oseba)
Prevzem štartnih številk bo v prostorih šole NITRO KOPE od 9.00 
ure dalje!
• Tekmovali bomo v starostnih kategorijah (M, Ž). Prijavljeni lahko 

tekmujejo v smučanju ali deskanju na snegu,
• Predviden začetek tekme je ob 11.30 na smučišču Pungart, 
• Podelitev priznanj in zabava z DJ-em bo potekala po zaključku 

tekmovanja v Holcer pubu,
• Obvezne predhodne prijave do 15. januarja 2015 na                                                  

info@nitro-kope.com ali 041 246 238.
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REPORTAŽA

Galapagos
REPORTAŽA
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Kot da bi bilo včeraj, se še vedno spominjam 
besed Giannija Pečarja, Slovenskega 
podvodnega fotografa iz Trsta, ki mi 
jih je izrekel po mojih petih zaporednih 
obiskih Rdečega morja: »Rdeče morje je 
sicer lepo in ima veliko rib, toda če boš 
želel posneti kaj zares lepega in redkega, 
tisto kar zmaguje po tekmovanjih, se boš 
moral podati dlje na vzhod, najbolje v 
Indonezijo.«” 

Predlagal mi je severni Sulawesi, konkretneje otoček Bunaken. 
Ker je Gianni dobro obveščen s strani najbolj izkušenih italijan-
skih podvodnih fotografov, mi je predlagal potapljaški center 
Celebes divers, ki ga je vodil Italijan Massimo Boyer.
Poslušal sem Giannijev nasvet in ni mi bilo žal. Massimo je izre-
den človek: doktor morske biologije, ki je vzpostavil sodelova-
nje med Genovsko in Manadsko univerzo, strasten potapljač in 
fotograf, ter nadvse odprta osebnost, ki izredno rad deli svoje 
znanje in izkušnje z drugimi potapljači. 

Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

BUNAKEN 
(DEVET LET KASNEJE)

Potapljanje na Bunaknu je bilo zame prvo srečanje s tistimi »tapra-
vimi« tropi, s katerimi se po raznolikosti morskih prebivalcev Rdeče 
morje res ne more primerjati. Vidljivost je tu praviloma slabša in 
velikih rib je manj kot na Rdečem morju, zato pa je Indonezijsko 
morje, kjer se prepletata dva oceana in dva kontinenta, epicenter 
biološke raznolikosti. Nikjer na svetu ne najdemo v morju toliko 
različnih živalskih vrst kot v Indoneziji in njeni bližnji okolici.
Otoček Bunaken leži nedaleč od mesta Manada, prestolnice pro-
vince Severni Sulawesi. Otok je nizek in približno pet kilometrov 
dolg, nekoliko podkvasto oblikovan. Od Manada je oddaljen prib-
ližno pet morskih milj. Otok je obdan z globokim morjem, zato 
se povsod okoli otoka nahajajo bolj ali manj navpične podvodne 
stene. Otok Bunaken je bil skupaj s sosednjimi otočki in ugaslim 
ognjenikom Manado Tua proglašen za nacionalni park, zato je 
ribolov prepovedan. V začetku so imele oblasti z lokalnim prebi-
valstvom precej problemov (vsi otočki so namreč poseljeni), ker 
je bil po otokih precej razširjen zelo destruktivni način ribolova z 
dinamitom in cianidom. Danes se to ne prakticira več, domačini 
pa lahko v omejenem obsegu lovijo samo še za lastne potrebe 
in to samo na odprtem morju in ne ob koralnih grebenih.
Potapljanje z Massimom je bil privilegij. Prav on je bil tista oseba, 
ki me je naučil cele vrste trikov kako najdeš lepe a dobro skrite 
živalce in jih pripraviš da ti pozirajo za dobro fotografijo. Naučil 
me je kako s palčko razpreš krake morske lilije v kateri se lahko 

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

borut.furlan@guest.arnes.si
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skriva rakec, kozica in ribica, kako izpod anemone zbezaš rak-
ce, kako se pod zvezdami in velikimi brizgači najdejo kozice in 
številne druge trike, ki jih dober podvodni fotograf mora poznati. 
Massimo mi je razlagal tudi številne skrivnosti iz življenja in navad 
morskih prebivalcev in pri tem so mu vedno od zadovoljstva 
žarele oči. Takrat sem bil trdno prepričan, da se bom vsako leto 
vračal k njemu na Sulawesi, a kasneje sem odkril še številne dru-
ge zanimive lokacije po svetu in Bunaken je šel počasi v pozabo.
Na enem od mojih zadnjih potovanj v Indonezijo sem se odločil, 
da si končno dam duška v Lembehovem prelivu na severu Su-
lawesija, ki slovi kot svetovno najboljša lokacija za fotografiranje 
najbolj redkih in nenavadnih morskih prebivalcev. Ker pa se mi 
je samo to zdelo za eno potovanje malo premalo, sem pomislil 
da bi se ob tej priložnosti vrnil tudi na Bunekan. Oboje je zelo 
blizu skupaj, zato ne potrebuješ letalskega prevoza za menjavo 
lokacije, kar je danes, v času vse večjih restrikcij s prtljago pri 
letalskih prevozih, več kot zaželeno.
Takoj sem po internetu pričel iskati stik z Massimom, toda razo-
čaran sem odkril, da je svoj center Celebes divers prodal drugim 
Italijanom. Spomnil sem se, da sem nekoč zasledil podatek da 
Massimo sedaj dela na turistično - raziskovalni ladji Aurora, ki 
potuje po vsej Indoneziji. Med neštetimi ponudniki potapljanja 
v Manadu in na Bunaknu sem se končno odločil za angleški 
potapljaški center Two Fish Divers.
Prvi stik s centrom Two Fish Divers naju ni ravno najbolj navdušil. 
Istega dne zjutraj sva namreč zapustila Divers Lodge Lembeh, ki 
je eden najboljših potapljaških centrov za podvodne fotografe, 
kjer sva imela svojo barko in odličnega vodiča. Zaradi tega sva 
imela visoka merila in nivo najinega novega gostitelja se nama je 
zato zdel še nižji. Po naju je namreč z dvourno zamudo prišla sta-
ra in na videz že razpadajoča lesena barkača, iz katere so stopili 

neki turisti - on, visoko noseča ona in majhen otrok. Le zakaj si 
nosečnica z majhnim otrokom izbere letovanje v Indoneziji, sem 
pomislil. Ko pa so se nama »turisti« predstavili, sva spoznala da 
je on Nigel, ona pa Tina - lastnika potapljaškega centra. Nigel je 
namreč Tino peljal h ginekologu v Manado na pregled. Preden 
smo lahko izpluli, smo morali še počakati da so barko naložili s 
hrano in pijačo, kar je trajalo še naslednjo debelo uro.
Ob pristanku na otoku sva bila že pošteno dehidrirana in šele ko 
sva izrazila najino željo po tekočini se je nekdo spomnil in nama 
prinesel dva kozarca vode. O koktajlih dobrodošlice, ki sva jih 
bila deležna ob prihodu v Lembeh, sva lahko samo sanjala. Na-
mesto prijaznih besed za dobrodošlico, so naju zasuli s formularji 
ki sva jih takoj morala izpolniti. Neštetokrat sva morala podpisati 
izjave, da se zavedava nevarnosti potapljanja in kako oni ob pri-
meru nesreče ne prevzamejo nobene odgovornosti. Nazadnje se 
je pojavila še inštruktorica Lucy in nama držalo pridigo o njihovih 
potapljaških pravilih. Predavala pa nama je približno tako, kot da 
sva popolna začetnika.
Potapljaški center Two Fish Divers ponuja v svojem paketu poln 
pension in dva jutranja potopa. Popoldanski in nočni potop je 
potrebno doplačati. Vse skupaj je sicer za 17 Evrov ceneje, kot v 
najinem prejšnjem centru v Lembehu, a izkazalo se je, da teh 17 
Evrov pomeni v Indoneziji zelo veliko razliko. Že pri večerji se je 
izkazalo, da gre pri hrani za sistem vzemi ali pusti. Vedno je bila 
na razpolago samo ena jed, na tebi pa je bilo ali ti je bila všeč ali 
ne.... O primerjavi med kvaliteto hrane v enem in drugem centru 
raje ne bi izgubljal besed.
Tudi osebje je bilo manj prijazno, kot je to sicer v navadi v In-
doneziji. Manj je bilo nasmeškov in prijaznih besed, manjša je 
bila ustrežljivost, težko fotografsko opremo sva si morala no-
siti sama. Takoj sem pomislil da je to verjetno posledica nižje 
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cene centra. Da lahko obdržijo nizke cene, morajo zaposlene 
manj plačati, posledica pa je nezadovoljstvo in s tem manjša 
prijaznost. Vse skupaj je bilo tudi precej neurejeno in konfuzno 
organizirano. Pred sobami denimo ni bilo nikjer veder z vodo, 
kjer bi si splakovali noge, zato smo pesek nosili po sobah in 
kmalu se je znašel tudi na posteljah. Nigela sem vprašal zakaj 
ne uvede sistem veder. Kar ni mogel prehvaliti moje »genialne 
ideje« in mi zagotovil, da bo to takoj organiziral. Čeprav sem 
mu to predlagal čisto na začetku, se do konca najinega bivanja 
na Bunaknu ni nič zgodilo.... Vse kaže, da je Tina podpirala »tri 
vogale hiše«, sedaj ko je v visoki nosečnosti, pa ima druge skrbi 
in zato je vse bolj razpuščeno.
Naslednji šok je prišel naslednji dan, ko sva se vkrcala na potap-
ljaško barko. Navajena najine lepe in čisto nove barke iz Lembeha, 
sva bila dodeljena na največjo lesenjačo, prenatrpano s potapljači. 
Poleg potapljačev pa so se na barki znašli celo majhni otroci in nji-
hove mamice, ki so grdo gledale nas potapljače, ker se zaradi naše 
opreme njihovi malčki niso mogli neovirano igrati... Gneča na barki 
je bila nepopisna, a k sreči samo dopoldan. Večini gostov sta dva 
potopa na dan povsem zadoščala, zato sva bila popoldan in zvečer 
večkrat edina potapljača na barki. Bila sva pač edina čudaka, ki 
sta se vsak dan štirikrat potopila. Tako, kot sva imela v Lembehu 
veliko srečo pri izbiri potapljaškega centra, sva tu zašla v center 
namenjen drugačni ciljni skupini potapljačev. Sem so večinoma 
zahajali popotniki z nahrbtniki, ki so spotoma opravili tudi kakšen 
potop, in tisti, ki jim poležavanje po soncu in pitje piva pomeni vsaj 
toliko kot potapljanje. Bilo je tudi nekaj »pravih« potapljačev, takih 
kot sva midva, a bili smo v veliki manjšini.
Posadko na barki sva zelo hitro naučila iz kakšnega »testa« sva, 
zato so naju vedno prva spustili v vodo, ker sva zaradi najdaljših 
potopov zadnja hodila ven. Vodiči so naju tudi hitro pustili da se 

potapljava sama. Tega sva bila zelo vesela, saj itak nisva imela 
nobene koristi od njih. Ko sem denimo slišal, da se na Bunaknu 
nahaja pontonijev konjiček - zelo redka vrsta pritlikavega konjička, 
sem prosil enega od vodičev, da bi mi ga našel. »Very difficult, sir.« 
je bil odgovor in s tem smo opravili. Z veliko nostalgije sem se 
spomnil na Andrisa, ki bi ga v trenutku našel, pa še cel kup drugih 
drobnarij zraven.
Tudi Massimo in njegovi trenirani vodiči so bili odlični iskalci 
majhnih in skritih živalic. Takrat je bil Bunaken znan predvsem 
med podvodnimi fotografi in biologi, drugi potapljači pa se niso 
pretirano zanimali zanj. A komercializacija potapljanja žal ni za-
obšla niti Bunakna. Potapljaški centri so zrasli kot gobe po dežju 
in potapljačev je danes na Bunaknu toliko kot na Rdečem morju. 
Zato se je spremenila tudi populacija potapljačev. Namesto spe-
cialistov, danes prevladujejo »turistični« potapljači, ki raje gledaje 
napoleone in želve, kot pa majhne in redke, a čudovite drobne 
prebivalce. Povpraševanju se je prilagodila tudi ponudba in danes 
na Bunaknu težko najdeš vodiča, ki bi znal zadovoljiti zahtevnega 
fotografa. Vodiči raje potapljačem začetnikom kažejo velike ribe. 
To je dosti lažje, pa še interesentov imajo veliko več. Povprečnega 
potapljača veliko bolj zanima napoleon, kot pa pontonijev konjiček. 
Bunaken se je torej v devetih letih popolnoma skomercializiral in 
po svoji ponudbi postal zelo podoben Rdečemu morju. K sreči so 
na Bunaknu vsaj potapljaški centri poskriti med zelenjem, med-
tem ko je praktično cela egipčanska obala Rdečega morja vidno 
pozidana s hoteli.
Pod vodo pa je, za spremembo, sledilo prijetno presenečenje. 
Vidljivost je bila fantastična. Kadar je sonce pod primernim kotom 
osvetljevalo steno, se je videlo tudi po petdeset metrov daleč! Kaj 
takega ne doživiš v Indoneziji kar tako. Moj prvi obisk Bunakna 
pred devetimi leti je bil v maju. Takrat je skoraj vsak popoldan 
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deževalo in vidljivost je bila temu primerno slaba. Tokrat pa smo 
bili sredi sušnega obdobja, sonce je sijalo skoraj vsak dan in po-
sledično smo imeli odlično vidljivost.
Narava potopov okoli Bunakna je pravo nasprotje potopom v 
Lembehu. Ves otok je obdan z globokimi podvodnimi stenami. 
Stene so ponekod lepo poraščene z veliki sodastimi spužvami in 
gorgonijami. Rib, predvsem manjših, je ogromno. Tu se nahajajo 
predvsem vse tiste tipične pisane tropske grebenske ribe, kot 
so zastavice, cesarčki, koralnice in številne druge. Vsega tega v 
Lembehu ni bilo, zato pa smo tam srečevali nenavadne vrste rib 
iz družine škarpen, žabovke, razne »duhce« (sorodnike konjičkov) 
in druge izredno redke organizme, ki bi jih okoli Bunakna zaman 
iskali. Čudovite stene, množica pisanih rib, odlična vidljivost in lepa 
modra voda so kar klicale po širokokotnem objektivu. Zato sva 
skoraj vsak dan slikala podvodni ambient, makro objektivi pa so 
šele na nočnih potopih našli svojo zaposlitev. 
K sreči se je le malo potapljačev odločalo za nočne potope, tako 
da sva bila večkrat edina kandidata. Veliko potapljačev namreč 
veliko sveti in svetloba prežene najbolj plašne nočne organizme. 
Kadar pa se nas je na barki znašlo večje število potapljačev, sva 
prosila vodiče, naj naju vržejo v vodo vsaj sto metrov stran od 
ostalih, da sva lahko v miru delala. Pravzaprav so nama šli kar na 
roko, seveda v okviru svojih zmožnosti in sposobnosti. Vedno sva 
se lahko prva potopila in zadnja prišla ven, vedno sva se lahko 
potapljala nekoliko ločeno od ostalih in včasih celo sama, kar je 
bil sicer po njihovih pravilih prekršek in vedno so naju vprašali na 
katero lokacijo bi želela, kajti ostalim gostom je itak bilo vseeno 
ali pa sploh niso imeli pojma.
Medtem ko bi se lahko v Lembehovem prelivu še kar naprej brez 
problema potapljala, saj nama je Andris na vsakem potopu odkril 
vedno kaj novega, so se nama potopi na Bunaknu počasi začeli 

ponavljati. Pisane ribice so bile kmalu poslikane, prav tako pod-
vodne stene. Kakšne redke zanimivosti, ki je do tedaj še ne bi 
nikoli videla, pa sama nisva uspela odkriti. No, na zadnjem nočnem 
potopu je Irena, kot nalašč za lepo slovo, našla mladico plamenke, 
lepe ribe iz družine škarpen. Slike takih mladic sem že nekajkrat 
videl, običajno med zmagovalnimi slikami iz raznih tekmovanj, toda 
v realnosti je do tedaj nisem še nikoli srečal. Tudi midva sva uspela 
narediti nekaj posnetkov z nevtralnim črnim ozadjem, podobno kot 
fotografi, ki so zmagovali. Kdo ve, morda bo tudi najina plamenka 
všeč kakšnemu sodniku na tekmovanjih?
Šele na dan odhoda sem zgodaj zjutraj končno našel čas, da se 
podam v bližnjo vasico, v kateri sem bil tudi že ob mojem prvem 
obisku Bunakna. Kljub temu, da vem, da so Indonezijci zelo pri-
jazni ljudje, me je njihova gostoljubnost ponovno presenetila. Čim 
sem se podal na pot, mi je ustavil prvi motorist ki sem ga srečal 
in me vprašal kam grem. Takoj me je povabil naj prisedem in me 
odpeljal v vas.
Tudi vas se je spremenila. V spominu sem imel revno vasico, 
kakršne srečujemo povsod po Indoneziji. Vas na Bunaknu, če si 
sploh še zasluži ime »vas«, saj je večja od marsikaterega sloven-
skega mesteca, pa se je močno razširila in modernizirala. Ulice 
so danes tlakovane in vzdolž glavne »avenije« so bile razobešene 
zastave. Danes ima vsak premožnejši prebivalec svoj motor. Av-
tomobilov k sreči na otoku ni, sicer pa zakaj bi jih na petkilome-
terskem otoku sploh potrebovali? 
Čeprav je bilo jutro, je bilo že vse pokonci. Otroci so veselo tekali 
po ulicah, starši pa so z drevesnimi vejami pometali svoja dvorišča. 
Imel sem občutek, da prav vsi pometajo. Pometali so predvsem 
liste, ki so ponoči padli z dreves in gladili pesek na svojih dvoriščih.
V vasi sem videl nekaj prav lepih novih hiš, ki se jih nikakor ne bi 
branil imeti za svoj vikend. Za vse hiše je značilno, da so vedno 
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odprte in da se vidi globoko v njihovo notranjost. To je še en dokaz, da 
je Indonezija zelo varna dežela in da se nihče ne boji kraje. Zanimivo 
je, da so vse premožnejše hiše opremljene s starinskim pohištvom, 
značilnim za Evropo v 17. in 18. stoletju. Barvni televizor je obvezen del 
hišnega inventarja, tudi v revnejših hišicah. Sredi vasi kraljuje cerkev, 
sezidana v nizozemskem kolonialnem stilu. S svojima visokima zvo-
nikoma, obdanima z belimi keramičnimi ploščicami, kakršne v Evropi 
uporabljamo v kopalnicah, se prav vpadljivo in neokusno dviguje nad 
krošnje palm in kazi podobo tropskega raja. Severni del Sulawesija je 
namreč krščanski in vsaka, še tako majhna in revna vasica, ima svojo 
razmeroma razkošno cerkev.
Vse hiše pa le niso bogate in razkošne. Še vedno je tudi veliko revnih 
lesenih barak, a njihovi lastniki ne izgledajo prav nič manj srečni in za-
dovoljni. Vsakdo, ki sem ga pogledal, se mi je prijazno nasmehnil in me 
pozdravil. Otroci so izredno odprti in neki fantič, ki bi ga ocenil na štiri 
leta, me je brez zadržkov ogovoril: »Hello sir. What's your name sir?«
Ko sem se že pričel vračati, sem zašel v verjetno najrevnejši predel 
vasi. Med palmovimi drevesi je stala majhna lesena koliba, pokrita s 
pločevino iz razrezanih sodov. Predi kolibo so se igrali majhni otroci 
in za eno od palm je bila privezana svinja. Iz kolibe je stopil njen 
lastnik in na presenečenje obeh, sem v hipu spoznal njegov obraz: 
bil je naš krmar, ki je od jutra do poznega večera vsak dan vozil našo 
potapljaško barko. V spomin se mi je vtisnil kot izredno priden in 
pozoren človek, ki je vedno priskočil na pomoč in nam vlekel našo 
opremo iz vode, čeprav je bila njegova naloga predvsem delo z mo-
torji. Tudi tokrat me je prijazno pozdravil in se ravno odpravljal v svojo 
službo. Tudi jaz sem odhajal iz vasi, vendar z grenkim priokusom. V 
taki revščini torej živijo ti ljudje, ki nas vsak dan tako lepo strežejo! In 
kljub temu so videti srečni, saj imajo vsaj delo in s tem garancijo da 
bodo preživeli svojo družinico, ki je itak, razen zgodaj zjutraj, zaradi 
celodnevne službe nikoli ne vidijo.
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BIOLOGIJA
-  dr. Lovrenc Lipej: SREDOZEMSKI VRANJEK (73/14)
-  dr. Lovrenc Lipej: SPET NOVE NAJDBE POLŽEV ZAŠKRGARJEV 

V SLOVENIJI (78/14)

DOGODKI
- Oskar Šega: DÜSSELDORF (73/6)
- Janja Šemenc: 19. NOVOLETNI POTOP V VELENJSKO JEZERO 

(73/20)
-  Alenka Fidler: 6. SPREHODI POD MORJEM (73/21)
-  Maja Tasič: POTOPLJENA RAZSTAVA (73/22)
- Irena Čok: BORUTU FURLANU 4 NAGRADE (78/15)

FOTO
-  Borut Furlan: PODVODNA AKT FOTOGRAFIJA (74/16)
-  Jure Gasparič: DRM ONLINE 13/14 (74/20)
-  Janez Šter: FRANC GOLTEZ - RAZSTAVA PODVODNIH FOTO-

GRAFIJ (75/12)
-  Jure Gasparič: DRM FRESH 2014 (75/14)
-  Jure Gasparič: DP V PODVODNI FOTOGRAFIJI IN DRM OPEN 

(77/18)
-  Rok Kovačič: CMAS EVROPSKO PRVENSTVO V PODVODNI 

FOTOGRAFIJI 2014 (77/20)

INTERVJU
-  Helena Fakin: IGOR VRHOVEC (74/14)
-  Tjaši Knibbe: ALENKA ARTNIK (76/12)

IZOBRAŽEVANJE
-  Matko Mioč: FIZIKA (73/7)
-  Igor Urh: ZDRAVILA IN DROGE PRI POTAPLJANJU (73/12)
-  Igor Urh: DEKOMPRESIJSKE BOLEZNI (75/8)
-  dr. Theodor Strastil, prev. David Prajnc: POTAPLJAČ IN 

VEŠČINA POTAPLJANJA (75/24)
-  Igor Urh: VRTOGLAVICA (76/11)
-  Igor Urh: PLJUČA IN POTAPLJANJE (77/13)
-  Igor Urh: CMAS – NARKOZA POVZROČENA Z INERTNIMI PLINI 

(78/4)
-  Matko Mioč: NEDOVOLJENE BLIŽNJICE NA POTAPLJAŠKIH 

TEČAJIH (78/5)

MEDICINA
-  Peter Valenčič: MIOKARDNI INFARKT NA TEKMOVANJU V 

PODVODNEM RIBOLOVU (75/10)
-  Blaž Koščak: ADAPTACIJA NA VELIKE GLOBINE (75/14)

REPORTAŽA
-  Rok Kovačič: LASTOVO (73/16)
-  Tea Štoka: STAŽNI POTOP V SVETI MARINI (73/19)
-  dr. Mitja Slavinec: NAJVEČJE POTAPLJAŠKO DRUŠTVO (74/22)
-  Darko Anžiček: VIDRI SREBRNI ZNAK CZ (74/23)
-  Marko Jerak: OD POTAPLJAČA REŠEVALCA DO PADI 

INŠTRUKTORJA (74/24)
-  Branko Ravnak: POTAPLJANJE NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 

(74/25)
-  Domagoj Ribarič: PLK KOPER (75/19)
-  Darko Anžiček: DRUŠTVO POTAPLJAČEV VIDRA KRŠKO (76/14)
-  Borut Furlan: NA ZMAJEVEM OTOKU (76/16)
-  Mag. Andrej Voje: VRNITEV NA LEMBEH (76/20)

-  Rok Lesjak: LEGENDA O KRALJU BLEJSKEGA JEZERA (76/24)
-  Franci Grčar: INŠTRUKTOR POTAPLJANJA PADI (77/10)
-  Irena Čok: NAGRADA REVIJE NATIONAL GEOGRAPHIC IN POD-

VODNA RAZSTAVA BORUTA FURLANA (77/14)
-  Tea Štoka: FIESA V INDIJANSKI JESENI (77/15)
-  Janez Golob: DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI TRBOVLJE 

(77/16)
-  Branko Ravnak: Y – 40 - THE DEEP JOY AVANTURA (78/6)
-  Irena Čok: DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE MORJA IN PODVODNE 

ŠPORTE LJUBLJANA (78/8)
-  Borut Furlan: BUNAKEN (78/18)

SPZ
-  dr. Mitja Slavinec: SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA (73/8)
-  dr. Mitja Slavinec: BREZ SKRBI NA POTOP S SPZ (73/8)
-  dr. Mitja Slavinec: ZAKAJ SE SPLAČA BITI ČLAN SPZ? (73/9)
-  MOJ SERVISER (73/10)
-  POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ (73/11)
-  Marko Šifrar: UGODNO LICITIRAM, ŠPORTNIKE PODPIRAM 

(73/26)
-  dr. Mitja Slavinec: ČETRTO LETO ZAPORED BREZ TRAGIČNIH 

POTAPLJAŠKIH INCIDENTOV (74/10)
-  dr. Mitja Slavinec: SPZ MAJICE (74/13)
-  dr. Mitja Slavinec: DAN POTAPLJAČEV (75/16)

ŠPORT
-  Marko Šifrar: DRŽAVNI PRVAKI 2013 (73/23)
-  Darjan Damjanovič: SLOVENSKI PODVODNI HOKEJISTI OSVOJILI 

POLJSKO (73/24)
-  Tanja Daić: H20 TEAM ROBINSON 2013 (73/25)
-  Darjan Damjanovič: SLOVENSKI PODVODNI HOKEJISTI ZNOVA 

NA STOPNIČKAH (74/19)
-  Jure Daić: MISIJA PALAGRUŽA 2013 (75/21)
-  Peter Valenčič: PRVI KROG DRŽAVNEGA PRVENSTVA PODVODNI 

LOV (75/22)
-  Marko Šifrar: LEPA TEKMA V BISTRI VODI (75/23)
-  Marko Šifrar: LOVCI V KALNEM (77/22)
-  Jure Daić: POSTAVLJANJE SVETOVNEGA REKORDA V SKANDA-

LOPETRI (77/24)
-  Peter Grosman: ZMAGA OSTALA DOMA (78/12)
-  Peter Grosman: ZDESETKANI LJUBLJANČANI DO DRUGEGA 

MESTA (78/12)

TEHNIKA
-  Igor Vrhovec: PRIŠEL JE D4I NOVO (73/4)
-  Tomaž Favai: NOVA TAUCHEN-MAGAZINE NAGRADA DOLPHIN 

ZA SUHO OBLEKO SCUBAPRO “EVERDRY 4” (73/5)
-  Peter Valenčič: TRETJE OKO (74/4)
-  Gašper Košir: MK VI Discovery in Se7en (75/4)
-  Tomaž Favai: KOT DRUGA KOŽA MOKRA POTAPLJAŠKA OBLEKA 

SCUBAPRO EVERFLEX (75/6)
-  Igor Vrhovec: SUHI OBLEKI BARE HDC IN HDC EXPEDITION 

(76/4)
-  Arijan Rapuš: PODVODNI LOV - KAKŠNO OPREMO POTREBUJE-

MO? (75/8)
-  Peter Valenčič: MALI VELIKAN GARMINOV ECHOMAP 70 IN 

MODUL ZA BOČNI ZAJEM SONARSKE SLIKE (77/4)
-  Igor Vrhovec: SUUNTO EON STEEL (77/6)

V LETU 2014 SMO V POTAPLJAČU PREBRALI
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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 

oderman

ZA VARNO 
POTAPL JAŠKO 

SEZONO... 
JUBILEJNI POTOP,

KI GA NE SMETE
ZAMUDITI! 

1. januar 2015 ob 13. uri pred čolnarno velenje!

Jubilejni 20. novoletni potop 
v Velenjsko jezero

Vljudno vabljeni!
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR



26
Potapljač • 78 - 2014

PROFESIONALNI KOMPLET SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

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

Cena za člane SPZ:      450 EUR

Redna cena:     800 EUR

Regulator CORE 
+ 

oktopus CORE 
+ 

kompenzator plovnosti PRO HD

AQUA LUNG
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RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE
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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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NAROČILNICA

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

j

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



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Uredništvo revije Potapljač
in Slovenska potapljaška zveza

vam želi vesele praznike,
v prihajajočem letu pa veliko lepih,

predvsem pa varnih potopov.

Uredništvo revije Potapljač
in Slovenska potapljaška zveza

vam želi vesele praznike,
v prihajajočem letu pa veliko lepih,

predvsem pa varnih potopov.


