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Ekološke aktivnosti pod okriljem akcije 
»SPZ za čiste vode« so v polnem teku 
in potapljači si pridobivajo naziv EKO 
POTAPLJAČ. 

Zavedanje o pomenu ekologije in skrbi za okolje, v katerem 
živimo je iz leta v leto večje. Veseli nas, da potapljači pri 
tem ne sodelujemo zaradi modnih trendov, ampak da se 
naše ekološke akcije ponašajo z več desetletno tradicijo. 
Podobno kot na področju zaščite in varovanja pred utopit-
vami, tudi pri skrbi za čisti podvodni svet stavimo predvsem 
na preventivno dejavnost. Prav zaradi tega ekološke akcije 
čim bolj promoviramo med množicami z značkami EKO PO-
TAPLJAČ, ki jih prejmejo najaktivnejši potapljači. 
Za nami sta že tradicionalni akciji na Dravi in Ljubljanici ter 
nova v Kočevju. Ena največjih bo 30. maja na Bledu. Sledita 
ekološki akciji na Krki (5. september) in v Portorožu pred 
Bernardinom (19. september). 
Ob tej priložnosti vabimo vse druge organizatorje ekoloških 
akcij, da nam namero o organizaciji sporočijo na spz@spz.
si in se pridružijo akciji »SPZ ZA ČISTE VODE«.

EKO 

POTAPLJAČ
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www.spz.si

Potapljači z ekološkimi akcijami prispevamo k čistejšemu okolju tam, 
kjer drugi ne morejo - pod vodo. Pomen in izkazovanje širše druž-

bene odgovornosti sta toliko večja, saj praviloma saniramo napake ali 
malomarnost drugih. Potapljači imamo podvodni svet tako radi, da od-
padkov ne odmetavamo v vodo, pa tudi sicer zmeraj skrbimo, da je naše 
podvodno okolje čim lepše in čistejše. O varovanju in skrbi za podvodni 
svet se učimo tudi na potapljaških tečajih, od začetnih pa vse do tečajev 
za inštruktorje. 

Rezultati prvih letošnjih ekoloških akcij v Kočevju, Dravi in Ljubljanici 
kažejo, da se razmere sicer ne slabšajo, a izrazitega napredka tudi ni. Iz-
boljšanja zgolj z nenehnim čiščenjem niti ne moremo pričakovati. Potreb-
ni bi bili vsekakor večja ekološka osveščenost in vzgoja širših množic. 
Ekološke akcije moramo zato ob samem čiščenju čim bolj dopolnjevati 
z opozarjanjem drugih, naj se v vsakdanjem življenju obnašajo tako, da 
čiščenje več ne po potrebno.

Potapljači smo najpomembnejši, pogosto celo edini ambasadorji podvo-
dnega sveta. Zaradi lastnega zgleda in usposobljenosti smo tudi edini, ki 
nam javnost strokovno zaupa. Vse to moramo sedaj čim bolj učinkovito 
promovirati med širše množice in naša prizadevanja bodo prav gotovo 
padla na plodna tla tako, da ekološke akcije ne bodo organizirane več 
zaradi čiščenja, ampak z namenom preventive in druženja. 

dr. Mitja Slavinec
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DAN POTAPLJAČEV 
SLOVENIJE

Fiesa, 6. junij
Število udeležencev na našem osrednjem potapljaškem dogodku je iz leta v leto večje. 

Verjamemo, da je razlogov za to veliko, najpomembnejši pa so: 

PRIJETNA POTAPLJAŠKA DRUŽBA v kateri je POTOPOV, HRANE IN PIJAČE v IZOBILJU.
Tudi letos si bomo čas med potopi krajšali in popestrili z »IGRAMI BREZ DNA«. 

Pridite, prijavite svojo ekipo s katero boste osvojili privlačne in bogate nagrade!

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

PRIJAVE
Prijave pošljite do 3. junija. na naslov: danpotapljacev@gmail.com. 

Ob prijavi navedite, ali boste šli na potop. 
NE POZABITE NA POTAPLJAŠKE DOKUMENTE.

KOTIZACIJA VKLJUČUJE:
aperitiv ob prihodu, EKSKLUZIVNO DARILO SPZ, hrano in pijačo v izobilju, 

ugodne nakupe potapljaške opreme, udeležbo pri IGRAH BREZ DNA, 
BOGATE NAGRADE, potapljaško druženje z zabavo, organizacijo potopa*

PROGRAM - Sobota, 6. 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 družabne igre  
 na plaži
13 – 15 potapljaško kosilo 
15 – 19 IGRE BREZ DNA
19 –  podelitev nagrad in potapljaško druženje

Vsak udeleženec dobi ekskluzivno darilo. 
Izbrali bomo najbolj simpatično udeleženko. 
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Če potapljač potrebuje močno torbo za 
prenašanje potapljaške opreme, lahko 
izbere nove Apeksove torbe.” 

So močne, robustne in imajo varjene vodotesne spoje, ki 
zagotavljajo, da voda ne prodre v njih ali iz njih. Primerne 
so za transport suhe in/ali mokre potapljaške opreme ali za 
shranjevanje suhih oblačil med potopom. Seveda se lahko 
uporabljajo tudi za nepotapljaške dejavnosti. 

DRY100L SINGLE CORE
Torba DRY100 je izdelana iz močnega 0,6 mm debelega 
nepropustnega materiala in je namenjena zaščiti opreme pred 
najbolj ekstremnimi okolji. Njena prostornina je 113 litrov. Ima 
84 cm široko odprtino za polnjenje. Odprtino se zapre z zavi-
janjem materiala. Dno torbe je izdelano iz močne in odporne 
polimerne pene, ki blaži udarce torbe ob tla. Odstranljive 
naramnice omogočajo preprosto nošenje do obale ali do jame 
sredi gozda. Odstranljiv je tudi stranski žep torbe, ki je hkrati 
podloga za preoblačenje.
Torba ima izpustni ventil skozi katerega se lahko iz nje prazni 
voda, ki bi se morebiti v njej nabrala. Tako iz torbe za to po-
četje ni potrebno zlagati opremo ter torbo nato obračati na 
glavo. Torba je zato primerna tudi kot kad za pranje opreme.

VODOTESNE TORBE APEKS

je, da bi morebitni pljuski 
vode segli v nahrbtnikovo 
notranjost. Zato vsakič, ko 
iz nahrbtnika potrebujemo 
kaj manjšega, ni potrebno 
ponovno zapiranje torbe z 
zavijanjem materiala, saj 
lahko drobnarije shranimo 
v žep pokrova.
Vsi, katerim prostornina 
torbe ni dovolj, lahko na 
različne pritrdilne točke 
pritrdijo še manjše 12 L 
torbe Apeks DRY12.

DRY12L SINGLE CORE
Prostornina torbe DRY12 
je 12 litrov in njen glavni 
namen je modularno pri-
klapljanje na torbo Apeks 
DRY100 oziroma nahrbtnik 
Apeks DRY75. Štirje črno 
obarvani nerjaveči kara-
bini se pritrdijo na štiri 
D-obročke ob strani torbe 
ali na različne D-obročke 
nahrbtnika. Na ta način se 
lahko nahrbtniku uporabna 
prostornina poveča za do 
48 litrov.
Seveda se lahko torba 
DRY12 (prostornine 12 li-
trov) uporablja tudi samos-
tojno. S karabini in trakovi 
se lahko enostavno pritrdi 
na palubi plovila, obesi v 
šotoru itd.

Več informacij dobite na www.apeks.co.uk 
ali www.norik-sub.si oziroma preko e-maila: 
norik@norik-sub.si.

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Apeks

Igor Vrhovec je inštruktor 
rekreativnega, tehničnega in 
jamskega potapljanja.

igor@norik-sub.si

DRY75L TWIN CORE
Nahrbtnik DRY75 je izdelan iz ena-
kega materiala kot torba DRY100L. 
Vanj lahko pospravimo vso osebno 
potapljaško opremo in dodatna 
oblačila. Ima 75 litrov prostorni-
ne. Kupec v kompletu dobi tudi 
odstranljivo notranjo vrečo, ki je 
namenjena shranjevanju suhe opre-
me. Nahrbtnik ima izpustni ventil 
za praznjenje vode. Zgornji pokrov 
nahrbtnika ima žep in prepreču-
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Boja
Uporabljamo jo:
- da označimo kraj potopa, 
- da se lahko spočijemo mi ali naš sopotapljač,
- za shranjevanje opreme (ribolovci).
Bojo lahko med potopom vlečemo s seboj. Tako se boja ved-
no nahaja nad nami. Lahko pa jo pritrdimo na dno z dovolj 
dolgo vrvjo. Priporočljivo je, da je vrv navita na kolut, da se 
ne zapletemo. Pomembno je, da boje med potopom nikoli 
ne pritrdimo nase.
Obstajajo tudi boje, ki jih napihnemo pod vodo in izpustimo 
na površino. Primerne so za izvajanje dekompresije in var-
nostnih postankov.

DODATNA POTAPLJAŠKA 
OPREMA

Tekst: Oskar Šega • Foto: Oskar Šega

Dodatna potapljaška oprema je oprema, ki 
ni nujno potrebna za potapljanje, vendar 
je nepogrešljiva za bolj varne in zanimive 
potope.”

Podvodna tablica
Pri podvodni komunikaciji je tablica odličen pripomoček, s 
katero se lahko sporazumemo s sopotapljačem, predvsem 
takrat, ko ročni signali ne zadoščajo. Lahko jo uporabimo tudi 
za to, da si pred potopom zapišemo plan potopa ali da si med 
potopom zabeležimo kakšne podatke (npr.
smer, globino, čas potopa) ali pa narišemo skico terena ipd. 
Praviloma so tablice 
narejene iz plastič-
ne plošče, na katero 
sta z vrvico pripeta 
navaden svinčnik in 
radirka.
Po vsakem potopu je 
potrebno plastično 
tablico sprati s slad-
ko vodo in jo posušiti.

Komplet rezervnih delov
Ali se vam je že zgodilo, da ste se pripeljali na potop, sestavili 
opremo in se vam je ravno preden ste hoteli skočiti v vodo 
strgal pašček na maski ali pa pašček na plavutkah? Če pride 
do takšnih situacij, je priporočljivo, da imamo na vsakem po-
topu s seboj rezervne dele, še posebej tiste, za katere vemo, 
da imajo omejeno življenjsko dobo. 
Seznam rezervnih delov, ki jih je priporočljivo imeti seboj:
- tesnila (o-ringe),
- silikonsko mast,
- pašček za masko,
- pašček za plavuti, 
- ustnik za regulator,
- lepilo za neopren,
- univerzalno orodje.
Rezervne dele je priporočljivo hraniti v suhi in čisti škatli. 
Preden se odpravite na potop, preverite vsebino škatle.

Potapljaška svetilka
Potapljaško svetilko uporabljamo v pogojih, kjer je svetloba 
omejena ali je sploh ni ( jame, nočni potopi, razbitine …). Sve-
tilka nam pomaga, da v globini vidimo prave barve.
Obstaja veliko različnih vrst, tipov in oblik svetilk.
Preden izberemo pravo svetilko zase je priporočljivo, da sve-
tilko preizkusimo v vodi. Naj cena svetilke ne bo vodilo pri 
nakupu. Marsikdaj se je izkazalo, da visoka cena ni nujno 
sinonim za dobro kakovost . Svetilko izberemo glede na na-
men in uporabo. 
Po vsakem potopu je treba svetilko sprati s sladko vodo. V 
primeru, da voda med potopom vdre v svetilko, je potrebno 
svetilko nemudoma ugasniti in končati potop. Takoj, ko pride-
mo iz vode, svetilko razstavimo, baterijske vložke zavržemo 
med tovrstne odpadke, ostale dele svetilke speremo s sladko 
vodo in posušimo.

Po vsakem potopu je potrebno bojo 
sprati s sladko vodo in jo posušiti.
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Potapljanje s čolnom velja v Sloveniji 
za dokaj omejeno, saj je večina ljudi 
prepričanih, da je večina potapljaških točk 
na Slovenski obali dostopna z obale.” 

Ta trditev do določene mere drži, po drugi strani pa čoln tudi 
na Slovenskem morju odpre dodatne možnosti potapljanja in 
olajša dostop do vseh lokacij. 
Npr. v istem dnevu želite opraviti dva potopa, in sicer želite 
obiskati Fieso in Piransko punto. Najprej se morate odpeljati 
v Piran, poiskati parkirno mesto in plačati parkirnino, pre-
nesti vso potapljaško opremo od Fornač do Piranske punte, 
izvesti potop, prenesti opremo nazaj do avta na Fornačah, 
se odpeljati do Fiese, parkirati in plačati parkirnino, prenesti 
opremo do obale, izvesti potop in se vrniti do avta. Kompli-
cirano, kaj ne? 
Drug primer. Želite videti razbitine, ki so potopljene v Slo-
venskem morju (Maona, KEC in Gilda). Ker niso dostopne iz 
obale, za ogled potrebujete čoln. Če nimate svojega čolna, 
se morate dogovoriti za izposojo čolna, ki vas bo zapeljal k 
razbitinam. Seveda so tu še ostale lokacije, ki si jih je vredno 
ogledati (npr. Ankaranski rt, Piran pod cerkvijo itd.)Iz teh ra-
zlogov smo se v potapljaškem centru Divestrong Bernardin 
odločili, da kupimo pravi potapljaški čoln, ki vam odpira vse 
te možnosti . Nov Bernardinski gumijast vodni mogotec se po-
naša z vgrajenim dizelskim motorjem, ki premore 170 konjskih 
moči, dosega hitrosti do 30 NM/h in vas pripelje na katero koli 
lokacijo v Slovenskem morju v največ 30 minutah iz marine 
Bernardin. Dolg je 7,5 metra in širok 3 metre. Opremljen je 
za prevažanje dvanajst po-
tapljačev in dveh članov po-
sadke (vodič in skiper). Čoln 
ima tudi navigacijo, radar in 
sonar. Prav tako je predvide-
na rezervna jeklenka in do-
datne uteži, ki se ob potopu 
spustijo na 5 metrov globine 
za povečano varnost pri var-
nostnem postanku. Oprema 
za trinajst oseb je dobro pri-
trjena na sredini čolna, med 
tem ko imajo vsi dovolj pros-
tora za sedenje na gumija-
stih tubah ob strani. Za vstop 
na čoln po potopu skrbita 
dve lestvi na zadnjem delu 
čolna. Čoln izpluje iz marine 
Bernardin vsak dan ob 10.00 
in ob 14.00. Po dogovoru so 

NOVA DIMENZIJA POTAPLJANJA 
NA SLOVENSKI OBALI!

Tekst: Oskar Šega • Foto: Matko Mioč

možne tudi vožnje izven urnika in nočni potop s čolnom na 
katero koli lokacijo. 
Cene čolna smo določili tako, da so potapljačem čim bolj 
prijazne in dostopne. Tako boste odšteli 12 € za potop v Pi-
ranu ali Fiesi in 18 € za bolj oddaljene potope (npr. Maona, 
Kec ...). V cene je vključen DDV, ne pa polnjenje jeklenk oz. 
izposoja opreme. Cene so postavljene za vsaj dva potapljača. 
V primeru samo enega potapljača se potop ne izvede oz. se 
ob veliki želji cena podvoji (potapljač plača za dva). 
Sedaj nimate več izgovorov, da je potapljanje prezahtevno, 
da ste naveličani potapljanja na isti lokaciji ... Enostavno se 
pripeljete do centra v Bernardinu, zložite opremo na čoln in 
že gremo. Uredili vam bomo tudi brezplačno parkiranje na 
Bernardinskem parkirišču. V potapljaškem centru Divestrong 
Bernardin vam uresničimo vse želje in se vam maksimalno 
prilagodimo. Zato nas čim prej obiščite in se prepričajte, kako 
je potapljanje lahko enostavno!
 
Informacije:
DC Divestrong Bernardin - 040 792 651

Oskar Šega je PADI Master 
Instructor.

oskar@divestrong.si
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POMOČ IN REŠEVANJE V VODI
Tekst: Igor Urh • Foto: Arhiv

Če želimo potapljaču nuditi pomoč, je potrebno 
najprej ugotoviti, kakšna je situacija in kako mu 
lahko pomagamo.”

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

urh313@gmail.com
sola@spz.siNujni primeri

Izredne in nepričakovane ali nevarne situacije, ki so nastopile 
nenadoma in zahtevajo hitro ukrepanje. Seznanili se bomo s 
pogostimi nujnimi primeri in načini njihove rešitve. Posebej bo 
analizirana določena situacija z razlago zakaj, kako in kdaj je 
potrebno posredovati.

Varnost
Stanje, ki zagotavlja varnost pred poškodbami ali nevarnostjo. 

Pomoč/reševanje
Akcija, s katero potapljaču pomagamo, da se reši iz neugodne 
ali nevarne situacije. 

Nevarnost
Kombinacija okoliščin ali situacij, ki lahko škodujejo potapljaču. 
Med potapljanjem v primeru nujnih primerov lahko pomaga 
kolega, ki nam lahko reši tudi življenje, kar dokazujejo spodnji 
statistični podatki:
- preko 60 % potapljačev je rešilo življenje svojemu kolegu,
- 60 % potapljačev je dvignilo drugega potapljača na povr-

šino,
- 60 % potapljačev je nudilo zrak drugemu potapljaču,
- 20 % potapljačev je vadilo umetno dihanje,
- 10 % potapljačev je vadilo kardio-pulmonalno oživljanje.

Podvodno reševanje je specifična dejavnost, ki je odvisna od 
okolja, opreme, vrste plovila, vremena, tokov in temperature 
vode.
Posebni treningi pripravijo reševalca da:
- JE MIREN IN SE SAMOOBVLADUJE,
- JE HITER PRI INTERVENCIJI,
- JE ZMOŽEN OPAZOVANJA,
- IMA DOBRO INTUICIJO.

REŠEVANJE
Preprečevanje
Včasih ima lahko potapljaška nezgoda za potapljača resne po-
sledice za njegovo zdravje, zato je pomembno, da se naučimo 
tehnik za rešitev težav takoj, ko nastopijo in ne šele takrat, 
ko nastane resen problem. Vsekakor pa poznavanje tehnik ni 
dovolj, če reševalec ni  dovolj praktično usposobljen.
Vsako leto po svetu umirajo potapljači, ker njihovi sopotapljači 
niso prepoznali težave in niso bili sposobni, da bi jim pomagali.
Zelo pomembno je, da vemo, KAJ MORAMO NAREDITI in KAKO. 

Prepoznavanje težave
Ogrožen potapljač lahko reagira glede na svoje izkušnje, situ-

acijo ali svoj značaj in sicer:
- RACIONALNO, ZAVEDAJOČ SE NEVARNE SITUACIJE,
- Z NEZAVESTJO IN TEŽAVAMI Z DIHANJEM,
- PASIVNO BREZ GIBANJA,
- PANIČNO.

V primeru, ko ogrožen potapljač prepozna svojo težavo, jo je 
pogosto tudi sposoben rešiti tako, da signalizira svojemu ko-
legu in je sposoben sodelovati pri svojem reševanju iz nevarne 
situacije.
Pasiven potapljač je zelo prestrašen, oči ima široko odprte, 
težko diha in ni sposoben sodelovanja z reševalcem. Reševalec 
ga mora najprej pomiriti in preprečiti, da postane paničen ali 
da se onesvesti.
Nezavesten potapljač, ki težko diha oziroma se duši, je v ne-
varnem položaju in zato mora reševalec zelo hitro reagirati, saj 
bi lahko prišlo do zastoja srca. Čim hitreje mora pri reševancu 
vzpostaviti normalno dihanje. 
Paničen potapljač je zelo nevaren, saj je izgubil kontrolo nad 
svojimi dejanji. Hitro želi izplavati na površino in pri tem hitro 
diha. Reševalcu lahko iz ust iztrga regulator in nevarno situacijo 
zase in za reševalca še poslabša. V takem primeru je potrebno 
hitro in pravilno ukrepanje ter dovolj poguma.

IZGUBLJEN POTAPLJAČ
Vzrok nezgode
Potapljači pogosto ne ostanejo v skupini, ker ji ne morejo slediti 
ali pa jih je nekaj zmotilo. 
- Med potopom z zmanjšano vidljivostjo je pomembno, da je 

skupina potapljačev tesno skupaj.
- Kadar se potapljač ustavi zaradi opazovanja oklice ali pa 

urejanja svoje opreme, mora o tem obvestiti vodjo potopa 
ali pa svojega potapljaškega kolega in sicer zato, da mu 
lahko pomagajo ali  da ga ostali potapljači počakajo.

- V toku se je med dvigom težko držati skupine in zato mo-
rajo biti potapljači tesno skupaj.

Stanje ogroženega potapljača
Izkušen in izurjen potapljač lahko v primeru, ko izgubi svojo 
skupino, ukrepa na dva načina:
- poišče skupino kadar meni, da skupina ali njegov sopota-

pljač ne morejo biti daleč, saj ni dolgo od tega, odkar je 
izgubil z njimi kontakt in predvideva, da ga išče tudi njegov 
kolega, 

- se dvigne na površino, če v pol do največ eni minuti ni našel 
sopotapljačev.
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Z NAKUPOM 
REPREZENTANČNIH 
MAJIC ZA PODPORO 
NAŠIH ŠPORTNIKOV

Reprezentančne majice Slovenske 
potapljaške zveze, v katerih naši 
športniki promovirajo Slovenijo na 
domačih in mednarodnih tekmovanjih 
lahko kupi vsak član SPZ. Ves 
izkupiček gre v podporo naših 
športnikov.” 

Tekst: dr. Mitja SlavinecPotapljač, ki ni izkušen in izurjen, mora v primeru izgube 
sopotapljačev ostati miren, dihati normalno in počakati na 
skupino na mestu, kjer je ugotovil, da jih je izgubil. Skupina 
ga bo namreč iskala tako, da se bo vračala po isti poti, kot 
je  predhodno plavala. 
Če ga skupina po nekaj minutah ne najde, se mora izgubljeni 
potapljač dvigniti na površino po pravilnem dekompresijskem 
postopku.

REŠEVALNI MANEVER
Izkušen potapljač se bo v primeru, da je izgubil skupino, dvig-
nil za nekaj metrov in v manjšem krogu (odvisno od konfigu-
racije terena) iskal potapljače ali sledi njihovega izdihanega 
zraka. Če pri tem nima uspeha, lahko nadaljuje iskanje v 
smeri, ki je bila za potop določena pri napotkih potapljačem 
pred potopom. Tudi pri tem iskanju je bolje, da plava nekaj 
metrov nad tlemi in ostane umirjen, da ne poslabša situacije. 
Neuspešno iskanje preneha po nekaj minutah in se dvigne 
na površino.
Kadar se izkušen ali neizkušen potapljač odloči za takojšen 
dvig proti površini, mora upoštevati sledeče previdnostne 
ukrepe:
- kadar je v bližini sidrna vrv ali vrv nekega drugega plava-

jočega objekta, se bo potapljač dvignil ob tej vrvi,
- če je potapljač preveč oddaljen od plovila oziroma ga ne 

more najti, je najbolje, da se dvigne ob steni in se na ta 
način skuša izogniti plovni poti plovil. 

Pred dvigom je priporočljivo, da napihne signalno bojo in jo 
pripeto na vrv spusti proti površini. Po dvigu na površino naj 
potapljač prične signalizirati svojo prisotnost potapljačem, ki 
so v vodi ali na plovilu in  prične plavati.

V naslednji številki revije se bomo seznanili z vzroki za teh-
nične težave potapljača in njihovim reševanjem.

NOVO

Naročila na racun@spz.si

Reprezentančne majice so izdelane  v skladu s pripo-
ročili Olimpijskega komiteja Slovenije glede nacionalnih 
športnih barv in simbolov. Na srčni strani je slovenski grb, 
Triglav kot nosilni grafični element v modro belo zeleni 
barvi je stiliziran z valovanjem, ki simbolno ponazarja 
vodo, kjer se potapljamo. Enakomerna modrina pod 
njim simbolizira svet tišine v modrini podvodnega sveta, 
bela barva na vrhu pa ponazarja svetlobo, proti kateri se 
zmeraj usmerimo ob koncu potopa.
Majice so sešite v Sloveniji iz zelo kvalitetnih materialov. 
Kroj je moderen, namenjen posebej za moške in ženske, 
v standardnih velikostih od S do XXL. 
Člani SPZ lahko majice dobijo po nabavni vrednosti 25 €.
Cena reprezentančnih majic s slovenskim grbom je 50 
€, od česar je 25 € namenjeno Komiteju za šport pri SPZ 
in bo v celoti porabljeno za podporo naših športnikov.
Za društva smo pripravili možnost, da se na srčno stran 
natisne logotip matičnega društva. V vseh različicah 
obstoji tudi možnost dotiska logotipov sponzorjev.
Informacije in naročila na spz@spz.si. 
 

dr. Mitja Slavinec
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Potapljači so bili ob pogledu na nova Madonina oblačila osup-
li, zato so sklenili podmorskemu svetu v čast organizirati po-
tapljaški fotografski natečaj.
Pobudniki zamisli so prvič v slovensko morje potopili takšno 
skulpturo z vsemi potrebnimi soglasji. Ko so potapljači Ti-
homir Makovec, Gregor Basiaco, Nejc Kovačič, Marjan 
Makuc, David Verlič in Matjaž Spudič (iz PLK, PD Oceanic 
in iz Potapljaškega centra SubNet) 15. novembra lani južno 
od piranske cerkvice Marije Zdravja na peščeno in kamnito 
dno, globoko devet metrov, spustili kiparski triptih, je bogata 
in živahna morska narava sklenila umetnini dodati svoj izvir-
ni in ves čas spreminjajoči podpis. Tako so se prve oglasile 

ISTRSKA MADONA  
V TEATRU PODVODNEGA SVETA

Tekst: Boris Šuligoj • Foto: Tihomir Makovec, Zdravko Primožič, Gregor Basiaco, Manuel Ianesi

w
Ko so sredi novembra le dober lučaj od 
piranske Punte na morsko dno postavili 
kiparsko umetniško instalacijo mlade 
umetnice Jeronime Kastelic, ni nihče 
pričakoval, da bo Potopljena istrska 
Madona (tako je delu ime) v nekaj mesecih 
tako »oživela«.”

kremenčaste alge, pojavili so se trdoživnjaki oziroma drugi 
bentoški nevretenčarji, ožigalkarji v kolonijah, (samo na pog-
led in za laike podobni algam, v resnici so živali), ki so Madoni 
(s potapljaškim vzdevkom Marička) v manj kot treh mesecih 
sešili najnovejša morska oblačila. Potapljači niso mogli ver-
jeti, da je rastlinje in živalstvo tako hitro sprejelo poseben 
ekološki biološki beton in ga polepšalo z vsemi naravnimi 
dodatki in okraski. Prišle so sipe, ki so nekje na Madoni ali 
na angelu z mečem odložile svoja gnezda z jajčeci. Prišle so 
tudi školjkice, spužvice, nizka blazinasta združba več vrst alg 
(turf ) in Madono oblekle po zadnji modi, ji dodale prave lase 
in manjkajoče tančice. Dokončno so popravile umetniški vtis. 
Še posebej močan je bil ta pečat v dneh, ko je pihala burja 
in je vsa ta obrast na kiparski instalaciji valovila v nenavadno 
močnem morskem toku, ki ga ob Punti sproži močan sever. 

Kakšen teater pod morjem!
Podobo Marije je posodila mlada in uspešna piranska pev-
ka Tonja Senčar. Angelu z mečem je obraz posodil mladi 
piranski glasbenik Ivan Loboda. Potapljači vedo, da se bo 
Madonina podoba spreminjala. V kratkem, ko se bo morje le 
nekoliko ogrelo, bodo ožigalkarji umrli ali jih bodo pojedle 
ribe, ježki, polži in rakci. Nastal bo prostor za druge prebival-
ce in tako bodo Marija, angel z mečem in potopljeni Istrijan iz 
meseca v mesec spreminjali obliko, barve, videz... Fotografi 
bodo imeli neskončen vir navdiha. »Pod morjem je nastal 
pravi majhen teater, ki mu želimo dodati svoj delež. Zato se je 
pojavila ideja o fotografskem natečaju,« je povedala mlada 
koprska ustvarjalka, arhitektka, magistrica umetnosti, kiparka 
in slikarka Jeronima Kastelic, avtorica triptiha.
Svoje delo je zastavila kot poklon in spomin na vse, ki so 
ljubili morje in ga še zmeraj ljubijo ter v njem najdejo ali so 
našli svoj mir. Je spomin na vse, ki so odšli v morju ali zaradi 
morja (npr. potapljači, mornarji, ribiči in drugi). Po besedah ku-
stosa Dejana Mehmedoviča iz Društva profesionalnih likov-
nih umetnikov je triptih artistični projekt konceptualističnega 
tipa. Gre za klasično kiparsko delo v nekakšni baročni formi 
in pompozni ekspresivnosti. Nanj pa se po potopitvi na dno 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
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nalagajo različne dodatne vsebine. »Ob umetniškemu značaju 
je tudi nekaj religioznega značaja, hkrati pa želi imeti tudi 
turistični pomen, saj si ga bodo potapljači lahko ogledovali 
kot v izjemni podvodni galeriji,« je dejal kustos o kipu, ki velja 
za prvo tako zastavljeno in predstavljeno umetniško delo v 
slovenskem morju.

Fotografski natečaj naj bi približal morski svet s Punte
»V morje smo postavili vrv, ki potapljača z zadnjih stopnic na 
južni strani piranske Punte vodi do 150 metrov oddaljenega 
kipa. Na vrvi so označbe,« je pojasnil Gregor Basiaco, ki je 
posnel in nam odstopil nekaj fotografij.
Objavljen je trimesečni mednarodni fotografski natečaj Istr-
ska Madona v teatru podvodnega sveta, ki bo ob foto-
grafski populariziral tudi turistično, potapljaško in kulturno 
umetniško dejavnost. »Imenovali smo žirijo, v kateri sta poleg 
mene še likovni kritik Dejan Mehmedovič in Arne Hodalič 
ter razpisali natečaj za tekmovanje v dveh kategorijah - za 
profesionalne in za ljubiteljske fotografe. Žirija bo ocenjevala 
izstopajočo naravno ali inscenirano dinamiko podvodnega 
dogajanja ob skulpturi, drzne zamisli, izpovednost in simbo-
liko, likovno izvedbo, estetsko nadgradnjo in ekološko spo-
ročilo. Seveda mora biti na fotografiji tako ali drugače viden 
potopljeni kip ali vsaj detajl,« je povedala avtorica Jeronima 
Kastelic. Več informacij o natečaju najdete na www.sub-net.si.
Natečaj se začenja s to objavo in bo trajal tri mesece. Predvi-
doma avgusta bodo na Punti za dalj časa razstavili najboljša 
dela. Nekaj naj bi jih postavili v cerkvici Marije Zdravja, nekaj 
na vodoodpornih panojih na trgu ob tej cerkvici. Razstava bo 
opozarjala potapljače na bližnjo potopljeno galerijo, nepo-
tapljačem pa razgalila svet in umetnino v čisto novi podobi 
in v neverjetnem okolju. Tako bo marsikomu postalo jasno, 
zakaj je tudi v našem morju iz leta v leto več potapljačev. Po 
nekaterih podatkih jih je kakih 5000 aktivnih in več deset 
tisoč neaktivnih.
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Znani so rezultati 8. spletnega natečaja podvodne 
fotografije DRM OnLine 14/15.” 

Tekmovalci so bili razvrščeni v dve tekmovalni skupini glede na tip aparata, 
in sicer v skupino, ki fotografira z zrcalno-refleksnimi (SLR) aparati in skupino, 
ki fotografira s kompaktnimi aparati (kompakt). Obe tekmovalni skupini sta 
tekmovali v treh kategorijah: »Podvodni ambient« (AMB), »Podvodno življenje« 
(UWL) in »Sladke vode« (FW). Natečaj je trajal dva meseca, fotografi pa so 
fotografije poslali preko elektronske pošte. Časovno obdobje nastanka foto-
grafije ni bilo omejeno, kar pomeni da so tekmovalci lahko poslali fotografije, 
ki so jih posneli kadarkoli prej. Letos smo zaradi težav s strežniki podaljšali 
tekmovanje za en teden.
V skupini SLR je tekmovalo 30 fotografov, v skupini kompakt pa 20 fotogra-
fov. Prejeli smo fotografije iz 14 držav (SLO, ITA, CRO, BiH, ESP, SRB, CH, UK, 
PT, USA, NED, HK, GER, FRA).
Fotografije je ocenila strokovna žirija v sestavu Boruta Furlana, Andreja Vo-
jeta in Irene Čok. Za obe tekmovalni skupini bo v posameznih kategorijah 
objavljenih 5 najvišje uvrščenih fotografij.
Najlepše se zahvaljujemo podjetju Retra PT d.o.o. za glavne nagrade!

ZMAGOVALCI:

SLR
ambient: Adriano Morettin (ITA)
podvodno življenje: Davide Lopresti (ITA)
sladke vode: Danijel Frka (CRO)
skupno: Ricardo Acosta Aleixandre (ESP)

COMPACT
ambient: Rafael Cosme Daza (ESP), 4. Marko Gasparič (SLO)
podvodno življenje: Rafael Cosme Daza (ESP), 4. Maja Zupin (SLO)
sladke vode: Jovan Petrovski (SRB)
skupno: Jovan Petrovski (SRB)

Najlepši posnetek: Adriano Morettin 

ZAKLJUČEN 8. DRM ONLINE
Tekst: Jure Gasparič • Foto: posamezni avtorji

Rafael Cosme Daza Rafael Cosme Daza Adriano Morettin 

Danijel Frka

Davide Lopresti 
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Izkazalo se je , da je šlo za morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus), 
velikega morskega psa, ki ga po telesni dolžini presega le morski pes 
kitovec (Rhyncodon typus), ki pa je doma v tropih. Ne dogaja se ravno 
pogosto, da se v naših krajih pojavi orjak, ki je sicer bolj značilen za vode 
severnega Atlantika. V morskih vodah Slovenije se je to dosedaj zgodilo 
le leta 2000 in 2001. Leta 2000 sta bila ujeta morska psa orjaka v toplej-
šem delu leta, prvi se je v ribiško mrežo ujel maja, drugi pa julija. Leta 
2001 pa se je morski pes orjak pojavil  konec marca v Piranskem zalivu, 
kmalu zatem pa še deveterica njegovih sodrugov, ki so merili od 3 do 9 
m v dolžino. Ti so se do začetka maja pasli v slovenskem delu Jadrana in 
oprezali za oblaki zooplanktona, s katerim se ta orjaški morski pes hrani. 
Orjaki počasi plavajo in z na stežaj zevajočimi usti lokajo velike količine 
morske vode. Mikroskopsko majhne zooplanktonske živalice se ujamejo 
na obškržne ščetine, posebne grabljaste strukture, voda pa odteče. Ni na-
ključje, da se v oceanih največji predstavniki določenih skupin hranijo prav 
z zooplanktonom. To velja tako za omenjena morska psa orjaka in kitovca 
med morskimi psi (pa tudi za manj znanega širokoustega morskega psa 
Megachasma pelagos), za vse vosate kite med kiti in za različne vrste mant 
med skati. Nesrečnega orjaka je Pirančan pripeljal v piransko pristanišče 
in obvestil pristojne organizacije, med njimi tudi Morsko biološko postajo 
Nacionalnega inštituta za biologijo. Morski pes orjak je bil mladiček, ki 
je meril komajda 217 cm v telesno dolžino, tehtal pa naj bi komaj 40 kg. 
Pri tem je potrebno napisati, da je beseda »komajda« tukaj povsem na 
mestu, saj zrastejo morski psi orjaki tudi prek 10 m v dolžino. Da gre res 
za mladička je razvidno tudi iz značilnega podaljšanega gobca, ki seže pri 
mladostnih primerkih znatno naprej. Obenem so mladi primerki v primerjavi 
z odraslimi primerki tudi dokaj vitki. Do danes je znano več kot 100 zapisov 
pojavljanja morskega psa orjaka od leta 1822 pa vse do danes, pa vendar je 
primerov pojavljanja mladostnih primerkov, manjših od 3 metrov zelo malo 
(komajda 5% vseh primerkov). Zanimivo je dejstvo, da sta tudi oba orjaka, 
ki sta bila leta 2000 ujeta v ribiške mreže v vodah okoli Pirana, mladiča. 
Majski primerek je meril v dolžino 299 cm, tehtal pa je okoli 120 kg, julijski 
pa 249 cm in okoli 60 kg. Za oba je bil značilen izrazito podaljšan gobec. 
Božični orjak pa je še manjši, saj je v dolžino meril komajda 217 cm. Poleg 
tega je njegov gobec še bolj izrazit, kot je bil pri mladičih iz leta 2000, 
saj je na skrajnem robu zavihan navzdol. Kot zanimivost naj povem, da je 
bil med deseterico orjakov , ki so se leta 2001 pasli v našem morju, tudi 

BOŽIČNI ORJAK
Tekst: Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič, Lovrenc Lipej

Lanskega Božiča je Slovence presenetil ulov 
dvometrskega morskega psa v ribiško mrežo 
Pirančana nedaleč od obale Bernardina.”

primerek, ki je meril okoli 3 m, in na katerem se ravno tako 
vidi podaljšan gobec. 
Kljub temu, da je (bil še do nedavnega) morski pes orjak po-
gost v severnem Atlantiku , kjer so ga svoj čas na veliko lovili, 
je o njegovi biologiji še vedno presenetljivo malo znanega, 
da ne rečem skrivnostnega. Ni namreč jasno, kaj se dogaja 
z orjaki v zimskem času. Domnevali so, da se pozimi orjaki 
umaknejo v globlje vode, kjer izgubijo obškržne ščetine. To 
so ugotovili pri maloštevilnih osebkih, ki jih je morje  napla-
vilo na obalo ali pa so bili slučajno ujeti v zimskem času. 
Ali moramo dejstvo, da so se doslej v slovenskem morju 
pojavljali mladostni primerki morskih psov orjakov pripisati 
primernemu okolju za te mladiče ali pa zgolj običajnemu 
sledenju morskih tokov in z njimi povezanih prehranjeval-
nih potencialov? Izkazalo se je namreč za več vrst morskih 
psov in skatov, da so plitve vode severnega Jadrana in tudi 
Tržaškega zaliva zelo pomembne kot razmnoževalno oko-
lje. Na odgovor bo potrebno še malo počakati. Nekoč so 
bili namreč orjaki v Jadranu redki, saj se je število zapisov 
drastično povečalo šele po letu 2000. Vsekakor pa je (vno-
vična) najdba mladiča morskega psa orjaka nekaj izjemnega 
ne samo za slovenske vode, ampak tudi za Sredozemlje in 
širše. Takih primerov, ko se v ribiške mreže ujamejo primerki, 
ki so manjši od 2,5 m, je po celem svetu zelo malo. Zato je 
še toliko bolj pravilna odločitev, da bodo mladiča morskega 
psa orjaka preparirali in pripravili za razkazovanje v Prirodo-
slovnem muzeju Slovenije. 

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

lovrenc.lipej@mbss.org

7,5 m dolg morski pes orjak pred Piranom, marec 2001

Mladič morskega psa orjaka, ujet 25.12.2014 v Piranu
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Ko je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju raziskoval 
južno obalo Kube, je naletel na prečudovito otočje, obraslo z 
mangrovami. V čast španski kraljici Izabeli ga je poimenoval Jar-
dines de la reina, kar v španščini pomeni kraljičini vrtovi. Če bi 
bil Krištof Kolumb potapljač, bi se zavedal, da je izbral nadvse 
primerno ime. Arhipelag Jardines de la reina, ki se nahaja 97 
kilometrov od južne obale Kube, sestavlja okrog 250 nenaselje-
nih in nedotaknjenih koralnih otočkov, ki se razprostirajo vzdolž 
120 kilometrov turkizne vode. Od leta 1996 je otočje razglašeno 
za zaščiten nacionalni naravni park, v katerem je prepovedan 
komercialni ribolov. Dovoljena je le ena potapljaška organizacija 
(italijanski Avalon) in le 500 potapljačev na leto. Fidel Castro, v 
mlajših letih aktiven potapljač, je rad prihajal na Jardines. Danes 
to tradicijo nadaljuje njegov sin z družino. Da so Jardines kot 

PLAVUTASTA SKRIVNOST KUBE 
IMENOVANA KRALJIČINI VRTOVI

Tekst: Marina Radič • Foto: Marina Radič

Kubo večina ljudi pozna po Fidelu Castru, 
Ernestu Hemingwayu, kultnem mestu 
Havani, cigarah, rumu ali lepih plažah na 
njeni severni obali. Le kdo bi rekel, da se na 
njenem južnem delu nahaja ena najlepših 
lokacij za potapljanje z morskimi psi na 
svetu.”

ohranjeni vzorček Karibov iz Kolumbovih časov gre zahvala trdov-
ratnemu trudu, da se predel zaščiti, izoliranosti Kube in dejstvu, 
da ni masovnega turizma. Vendar se rezultati take zaščite ne 
poznajo samo v Jardines, temveč tudi v vodah izven nacional-
nega parka, kjer beležijo 20odstotni porast števila rib. Gozdički 
mangrov z razvejanim sistemom korenin pod vodo služijo ribam, 
rakom in drugim morskim organizmom kot varna drstišča, pre-
poved ribolova pa omogoča razvoj mladic v odrasle osebke, ki 
so se sposobni razmnoževati. Na ta način lahko raste popula-
cija rib. To je sistem biološkega ohranjanja vrst, ki na žalost še 
ni prepoznaven na Jadranskem morju, kjer sem bila tudi sama 
priča uničevanja drstišč mladih barakud s strani lokalnih ribičev.
Pot do Jardinesa je precej dolga in naporna. Začne se na enem 
od Evropskih letališč, recimo Pariškem. Sledi deveturni let do 
Havane in nastanitev v točno določenem hotelu, v katerem nas 
je v soboto ob štirih zjutraj pobral avtobus v organizaciji Avalona. 
Glede na to da Air France pogosto poskrbi, da prtljaga pride 

Marina Radič je zobozdravnica, 
CMAS inštruktorica potapljanja 
in strastna podvodna 
fotografinja.

marina.rdc@gmail.com
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kakšen dan, dva za vami, svetujem, da v hotel pridete par dni 
prej in si v tem času ogledate Havano, ki je zares čudovito in 
posebno mesto.
Sledila je peturna vožnja do vasice Jucaro, kjer se nahaja marina 
z ladjami za »liveabord«, in prevoz do Tortuge, tako imenova-
nega plavajočega hotela oziroma ladje, ki je fiksno zasidrana v 
Nikolajevem zalivu nekje na sredini arhipelaga. Do tja smo se 
peljali še 4 ure in končno prispeli utrujeni, a osupli nad lepoto 
kraja. Časa je bilo še dovolj za izlet na bližnjo peščeno plažo, 
kjer smo dočakali čudovit sončni zahod in se vrnili na večerjo. 
Tortugo smo si delili še s skupino Čehov in Slovakov, tako da 
nas je bilo skupaj 16. Razdelili smo se na dve potapljaški skupini. 
Vsaka je na potope odhajala s svojim čolnom. Pot na lokacije je 
bila vsakič čudovita. Naš voznik nas je prav rad nagibal v zavojih, 
ko smo brzeli skozi labirint kanalov v gozdovih mangrov. Na poti 
smo srečevali čaplje, drevesne podgane in krokodile.
Kljub temu, da sem se že potapljala z morskimi psi v Maleziji in 
Indoneziji, to ni bilo nikjer v tako tesnem stiku kot je obljubljal 
Jardines in ta stik se je stopnjeval iz potopa v potop.
Voditelji potopov imajo dobro razdelano strategijo počasne prila-
goditve na bližino morskih psov. Prav tako je dobro poskrbljeno 
za varnost. Prvi gre v vodo vedno eden od dveh voditeljev in nato 
šele vsi ostali. Prvi voditelj je na čelu skupine in vodi potop, drugi 
voditelj je na koncu skupine z zadnjim potapljačem.
Začeli smo počasi na spoznavnem potopu brez morskih psov 
na lokaciji, ki se imenuje La cana. Nedotaknjen, zdrav koralni 
greben s številnimi jatami rib, gruperji in barakudami je bila pa-
norama, ki smo jo uživali na vsakem potopu. Drugi potop na Los 
mogotes je omogočil srečanje s karibskimi grebenskimi morski-
mi psi. Sedem jih je ves čas potopa krožilo med nami.
Ta vrsta morskih psov je ime dobila po svojem habitatu. Najde-
mo jo v karibskem morju, mehiškem zalivu, ob vzhodni obali 
centralne Amerike in vzhodni obali južne Amerike do Argentine. 
Najraje prebiva na koralnih grebenih v plitvi vodi, globoki do 30 
metrov. Zraste do 3 metre, a načeloma ni nevarna za človeka. 
Lovijo jih zaradi mesa, kože, olja za kozmetično industrijo, izdela-
nega iz jeter, plavutk, ki se prodajajo na azijsko tržišče, in zaradi 
čeljusti, ki se prodajajo kot ornamenti. ZDA so prepovedale lov 
na karibskega grebenskega morskega psa. Upajmo, da bodo 
temu sledile tudi ostale države vzdolž njegovega habitata, kajti 
vrsta je po IUCN (International union for conservation of nature 
- mednarodno združenje za ohranitev narave) klasifikaciji že v 
razredu skoraj ogroženih vrst.
Hranjenje morskih psov se je začelo šele na tretjem potopu na 
lokaciji Dos negros. V bistvu ne gre za pravo hranjenje, ampak 
za vonj nekaj kosov rib v zaprti kovinski škatli, ki popolnoma 
prevzame morske pse. Zaradi tega ostanejo bližje, v večjem šte-
vilu in dlje časa s potapljači. Karibski grebenski so nas dočakali 
že na površju. Ko na površju zagledaš plavutko, te prevzame 
poseben občutek. Namesto da poslušaš svoj nagon, ki ti govori, 
da ostani na varnem, se prekucneš s čolna v vodo. Spremljali so 
nas na dno, kjer smo odložili škatlo z ribami. Fotografi smo se 
postavili na strateške položaje in poskušali ujeti zanimive trenut-
ke, ko so morski psi plesali okoli hrane. Ko sem ugotovila, kako 
so prijazni, sem jim želela vse bližje in bližje. Vendar ribe niso 
dišale le njim. V ospredje so se namreč prerivale večje in manjše 
kirnje. Večjih so se morski psi kar malo bali. Ko se je približal čas 
za dvig, je vodja potopa odprl škatlo. Vsi smo se malo odmaknili, 
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kajti nastalo je agresivnejše prerivanje za teh nekaj ribic, ki jih je 
zmanjkalo v petih sekundah. Voditelji potopov niso nikoli hranili 
morskih psov iz roke. Nato se je spet vse umirilo. Morski psi so se 
dvignili z nami in nas pospremili do čolna. Vedno je ostalo še ka-
kšnih 10 minut časa za druženje z njimi preden smo odšli na čoln.
Take potope smo ponavljali večkrat na raznih lokacijah. Lepota 
fotografiranja karibskih grebenskih morskih psov je ravno v tem 
da so grebenski in jih lahko ujameš s čudovitim barvnim ozadjem 
mehkih in trdih koral. Za razliko od svilnatih morskih psov, ki so 
bolj pelagični, ali za razliko od fotografiranja morskih psov na 
Bahamih, kjer je ozadje večinoma peščeno. Na lokaciji Black 
Coral II so škatlo postavili v veliko skledasto spužvo, ki je nudila 
še posebno lep motiv.
Ko smo se morskih psov že malo navadili, smo začeli iskati dru-
go atrakcijo Jardinesa, in sicer Atlantsko Goliat kirnjo. Po IUCN 
klasifikaciji gre za kritično ogroženo vrsto. To je ogromna riba, 
ki lahko doseže 2,5 metra in tehta do 300 kilogramov. Zato tudi 
ime Goliat. Njegov revir na Jardines se nahaja na lokaciji La finca 
de pepe. S sabo smo imeli vabo, hkrati pa smo nase opozarjali 
z zvoki udarcev ob kovino. Žal nismo imeli sreče, kajti nič od 
tega ga ni privabilo. Uzrla sva ga le midva z vodičem, ko sva 
se, kot po navadi zadnja, odpravljala na čoln. Bil je zelenorjav s 
svetlo rjavimi lisami, dolžine metra in pol. A je gospod zamudil 
na kosilo. Več sreče smo imeli naslednji dan, ko je prišel takoj. 
Bil je čisto miren, prepričan, da je s svojo maso lahko kos vsem. 
Postavili smo se v krog okrog njega, ga fotografirali in občudovali 
njegovo samozavest. Vodič ga je hranil kar iz roke, pri tem ni bilo 
nobenih hitrih gibov s strani Goliata, hrano je namreč prevzemal 
z neverjetno eleganco. Tudi božanje ga ni nič motilo. Ko nam 
je hrane zmanjkalo, smo nadaljevali s potopom. Ni nam sledil. 
Obstal je in negibno ter žalostno gledal za nami.

Površinske intervale med prvim in drugim potopom smo preživljali 
na otočku Boca de Piedra, na peščeni plaži, kjer smo hranili sku-
pinico 30 iguan in 4 hutij. Slednje jedo kar iz roke ter pijejo vodo 
iz plastenke.
Še ena vrsta morskih psov nas je čakala, da jo spoznamo, in sicer 
svilnati morski psi, poimenovani po gladki teksturi kože. Njihov 
habitat se razteza z obeh strani ekvatorja v morjih, toplejših od 
23 °C. Pred kratkim je bila tudi ta vrsta uvrščena v skupino skoraj 
ogroženih vrst po IUCN klasifikaciji. Po obliki so malo bolj vretenasti 
in imajo manjšo prvo hrbtno plavut kot karibski grebenski. Veljajo 
za bolj agresivne od njih, zato so voditelji potopov z njimi počakali. 
Čeprav ne spadajo v skupino najbolj nevarnih morskih psov, je vrsta 
znana po tem, da včasih nadleguje potapljače s svojimi zobmi, pred-
vsem pa zelo naglo reagira na čofotanje po vodni površini. Srečali 
smo jih na lokacijah El farallon in Pipin. Običajno se jih je zbralo 
med 10 in 20. Ker so pelagični, nam niso sledili na dno, temveč 
so ves čas krožili okrog čolna, na katerega je bila na vrvi pritrjena 
enaka vaba kot za karibske grebenske. Proti koncu potopa, ko se 
je število potapljačev postopoma manjšalo, ker so odhajali na čoln, 
so postajali pogumnejši in se je tudi premer njihovega kroženja 
manjšal. Ostati sam v jati svilnatih je bila že kar malo igra z živci. 
Hrano so jim iz kovinske škatle vrgli v morje šele, ko smo bili že na 
čolnu. Razen na zadnjem potopu so hrano vrgli na nasprotno stran 
čolna, kot smo bili potapljači. Takrat smo videli, kako hitro se svilnati 
iz počasnih in umirjenih rib prelevijo v hitre, agresivne plenilce. 
Vznemirljivost je povzročal blagi tok, ki nas je vlekel direktno v 
pojedino, a na srečo so jim bile ribe veliko bolj zanimive.
Včasih ko so tako krožili okrog nas, se je kak voditelj potopa spom-
nil ujeti morskega psa za rep in ga počasi obrniti vertikalno z glavo 
navzdol. Zaradi tega se je morski pes umiril in prišel v tonično fazo 
nepremičnosti. Takrat smo se morskem psu lahko približali in se 
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ga dotaknili. Po petnajstih sekundah ga je izpustil. Morski pes pa 
je normalno odplaval.
Potem ko smo si nabrali toliko izkušenj z morskimi psi, smo si 
zaželeli še družbo krokodila. Tokrat smo na poti nazaj na Tortugo 
zavili malo globlje v mangrove in se ustavili v plitvini. Naši voditelji 
so klicali: »ninjo van, van«, kar pomeni nekaj takega kot otroči-
ček pridi, pridi. Čakali smo nekaj časa z malo piščančjega mesa, 
pripravljenega na daljši vrvi. Čez čas se nam je zazdelo, da se je 
nekaj trave na površini morja začelo gibati. Hitro smo ugotovili, da 
gre za mladiča ameriškega krokodila. A v njegovi pojavi ni bilo nič 
otroškega. »Ninjo« se je ponašal kar z dvema metroma in ogrom-
nim gobcem. Gibal se je precej previdno, nato spet malo zastal 
in čakal ter tako postopoma prišel do čolna, s katerega je visel 
kos piščanca na vrvi. Nadeli smo si rokavice, da nas slučajno ne 
bi zamenjal za kos mesa in vzeli fotoaparate. V vodo smo si upali 
samo trije. Šli smo brez jeklenk, ker so nas odložili v precej plitki 
vodi. Zaradi dviga mulja je bilo težko priti do dobre fotografije. Prav 
tako tudi zaradi krokodila, ki je bil usmerjen na vabo tik ob čolnu. 
Zato smo ga lahko ujeli le iz profila. Za prvič je bilo to adrenalinsko 
početje. Ves čas sem imela na umu krokodilsko taktiko lova, ki 
sem jo velikokrat videla v raznih oddajah na televiziji. Gre za to, 
da krokodil iz popolnega mirovanja naenkrat hitro skoči iz vode 
in napade. Zato sem bila ves čas na preži. Krokodil je na srečo 
ostal zainteresiran samo za piščančja bedra. Kasneje je priplaval 
še eden približno enake velikosti. 
Naslednje jutro smo vstali zgodaj, saj nas je že čakala ladja za 
Jucaro. Vzeti slovo od takega čarobnega kraja je bilo precej težko, 
biti del te neokrnjene narave v neprestani družbi morskih psov pa 
nepozabno. Jardines de la reina je definitivno potapljaška lokacija 
na seznamu, poimenovanem Se bom vrnila. (Zahvala gre Goranu 
Butajli, uredniku Scubalife-a, organizatorju tega potovanja).
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PD MARIBOR
PONOVNO NAJVEČJE V SLOVENIJI

Tekst: Vojo Erakovič • Foto: Arhiv

Zamisel združiti mariborske potapljače 
sega v leto 1975, ko je Andrej Mulej pričel 
zahajati na sestanke celjskih potapljačev.”

Z Vladom Regorškom, ki je vodil skupino potapljačev HE Mariborski 
otok, sta zbrala 32 Mariborčanov, privržencev podvodnega športa.
Ustanovni občni zbor je bil 13. 05. 1976. Ta dan slavimo kot roj-
stni dan društva, tako da bomo naslednje leto praznovali 40 let 
delovanja.

Prvi potapljaški tabor 1976 še kot PK Kovinar na Punta Križi, otok 
Cres. Od desne: Vlado Regoršek, Janko Razgoršek, Ferdinand 
Pfeifer Nande, Stanko Oset, Milan Šnuderl Šnuki in Andrej Mulej. 

V letu 1977 smo organizirali Državno prvenstvo (takratne Jugosla-
vije) v plavanju s plavutmi.
Do leta 2007 je v klubu deloval močen pogon HP in PP, ki je krojil 
vrh slovenske in nekoč jugoslovanske scene.
V klubu se je nekaj časa igral podvodni hokej 1978-1985, vendar je 
bil prepovedan zaradi obloge v bazenu . Pozneje se je veliko igral 
podvodni ragbi, imenovan UW rugby. Igral se je bolj kot različica, 
brez doslednega upoštevanja pravil. 
Podvodni lov je v zgodovino kluba zapisan z velikimi črkami.

 

Andrej Mulej, prvi predsednik 
PD Maribor, avgusta 1982

Prvi predsednik društva je bil Andrej Mulej. V času njegovega 
predsednikovanja je društvo doživelo pravi razcvet in kmalu v 
delovanju in po članstvu preseglo večino društev v Sloveniji in 
Jugoslaviji. 
V lanskem letu smo bili po številu članov ponovno največje dru-
štvo v SPZ. Zasluge lahko pripišemo predvsem uspešni akciji, ime-
novani 100 tečajev za 100 Mariborčanov.
Poleg izobraževanja in promoviranja potapljanja v društvu deluje tudi 
sekcija za podvodno fotografijo, podvodni ribolov in apneo.
Nekaj let nazaj je bil zelo aktiven športni program hitrostnega po-
tapljanja in plavanja s plavutmi HP in PP. V društvu je tudi sedež 
Podvodne Reševalne službe RP Maribor in regijske enote za reše-
vanje v vodi.
Trenutno v društvu vodimo projekte, ki so namenjeni oživljanju reke 
Drave. Poleg ekološke akcije organiziramo tudi prireditev Drava – 
moja plaža, na kateri poskušamo v začetku junija pokazati, kakšen 
rekreativni potencial se skriva v reki.
Ob koncu leta ne pozabimo na najmlajše. Na prireditvi Dobri možje 
iz Drave obdarijo otroke jih namreč obdarimo direktno iz vode. V 
sklopu teh prireditev, katerih rdeča nit je Drava, imenujemo tudi 
Kralja Drave, ki skrbi za reko in njen ekosistem.
Že nekaj let organiziramo srečanje ljubiteljev starodobne potapljaške 
opreme, ki je namenjena druženju potapljačev in spoznavanju stare 
opreme.

Vojo Erakovič je prejšnji predsednik 
PD Maribor in vodja RP PRS. 

vojo.erakovic@pdmb.net
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NI NAM VSEENO 
23. MEDNARODNA EKOLOŠKA AKCIJA DRAVA 2015
Začetki ekoloških akcij v Dravi segajo v leto 
1994, ko smo na športnem vikendu v Mariboru 
predstavili Potapljaško društvo Maribor in 
februarja Dravo prvič simbolično očistili.”

V naslednjih letih je ekološka akcija rasla, se razvijala in do danes 
postala mednarodna.
Prireditev smo leta 1998 prijavili na Slovensko Potapljaško Zvezo 
in bili izbrani kot organizatorji Dneva potapljačev Slovenije, ki je 
ekološki akciji prinesel duh sodelovanja s klubi iz bližnje in daljne 
okolice, kar ohranjamo tudi sedaj. Isto leto smo priredili 1. spust po 
Dravi od Mariborskega otoka do Benetk. 
Pred sedmimi leti smo prireditev umestili v čas okoli 22. marca, ki 
je Svetovni dan voda.
Leta 2000 smo v sodelovanju s Fotoklubom Maribor pripravili v 
okviru akcije tudi 1. fotografski natečaj. Leta 2011 smo se uspeli 
dogovoriti s potapljači in ekologi vzdolž celotne reke Drave, da 
nam se pridružijo in čistijo reko v svojem kraju. 
Letos smo se že triindvajsetič potopili v reko Dravo in jo osvobodili 
nepotrebne navlake, ki vanjo ne sodi. Ob potapljačih iz PDM so 
sodelovali še potapljači Kluba potapljačev Koroške, prek Ruš, kjer 
čistijo člani PDM – gostilna Vernik Apnea team-a, potapljači PD 

Ptuj, do Varaždina v sosednji Hrvaški, kjer se potapljajo 
člani KPA Drava. Podobno kot lani so se tudi letos akciji 
pridružili naši dobri prijatelji iz PD Vidra Krško, ki istočasno 
čistijo reko Krko. Na vseh lokacijah se je zbralo čez 60 
potapljačev.
Občani, ki ne morejo pomagati s potapljanjem, so pova-
bljeni na ekološki sprehod ob reki da tako pomagajo k 
lepšemu okolju. Vsako leto pripravimo tudi otroške delav-
nice na temo reke Drave, predstavitve potapljaške opreme 
in sejem rabljene potapljaške opreme.
Člani potapljaškega društva Maribor PDM smo tako ob 
svetovnem dnevu voda na svoj način pomagali okolju in iz 
Drave izvlekli okoli 6 kubičnih metrov navlake. Tukaj moram 
pohvaliti tudi tradicionalno dobro udeležbo iz prijateljskih 
klubov – GA PO RA in PD Murska Sobota –, ki se naših 
akcij z veseljem udeležijo. Za potapljače, pomočnike in obi-
skovalce poskrbimo s toplo malico, napitki, priložnostno 
majico in darilno vrečko podjetja Henkel.
Letošnja čistilna akcija je bila tudi prva v sklopu letošnje 
vse slovenske akcije »Eko potapljač«. Potapljači so se zelo 
razveselili prvih žigov v knjižici, ki na simbolni način potrju-
jejo njihovo ekološko ozaveščenost in skrb za čisto naravo 
ter podvodni svet.

Redno se potapljamo na stažnih 
potopih, ki jih organiziramo okoli 
šestkrat na leto. Lani smo po dol-
gem času organizirali tudi poletni 
potapljaški tabor. Glede na odziv 
ga bomo ponovno organizirali 
tudi letos.
Trenutno se dobivamo ob sre-
dah ob 19.15 v »kompresariatu« 
v Gospejni ulici 2. Ob 20. uri 
druženje preselimo na bližnjo 
Koroško 18, kjer imamo klubske 
prostore. Vabljeni.
Kontakt info@pdmb.net, www.
pdmb.net.
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Zadnjo soboto v marcu je bila v Ljubljani 
skupščina Slovenske potapljaške zveze.” 

Potekala je v prijateljskem vzdušju. Za prijetno okolje in spremljajoče 
aktivnosti, vključno s kulinariko, je poskrbelo prijazno osebje hotela 
Mrak.
Po pregledu dela v preteklem obdobju – vsa poročila komitejev 
in komisij so objavljena na spletni strani www.spz.si – smo si sme-
lo zastavili cilje za v prihodnje. Posebej velja izpostaviti predlog za 
ustanovitev veteranske sekcije potapljačev. Novosti se obetajo tudi 
pri elektronskih aplikacijah za pomoč potapljačem.
Skupščina je bila volilna. Dosedanjim organom in vsem drugim, ki 
so s svojim znanjem, delom in podporo pripomogli k razvoju SPZ, se 
je predsednik zahvalil in izpostavil dobro prijateljsko sodelovanje. V 
nadaljevanju so bili izvoljeni novi organi Zveze:

Predsedstvo: 
dr. Mitja Slavinec, predsednik 
Matko Mioč, podpredsednik 
Domagoj Ribarič, član predsedstva 
Igor Urh, predsednik komiteja za izobraževanje 
Marko Šajnovič, načelnik Podvodne reševalne službe 
Marko Šifrar, predsednik komiteja za šport 

Nadzorni odbor: 
Katja Ražman, predsednica 
Bogdan Šajnovič, član 
Irena Čok, članica 
Jure Šega, član 

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

spz@spz.si

Častno razsodišče: 
Marko Hlebec, predsednik 
Sandi Ramuševič, član 
Davorin Zupanc, član 
Iztok Pohorec, član

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Boris Vuga
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POROČILO PREDSEDNIKA SPZ
Delovanje Slovenske potapljaške zveze temelji na treh komitejih: 
Komiteju za izobraževanje, Komiteju za šport in Komiteju za zaščito 
in reševanje, znotraj katerega deluje Podvodna reševalna služba 
Slovenije.
Vse aktivnosti so povezane z našim sloganom: »za varno potaplja-
nje«, kar udejanjamo predvsem preko izobraževanja in usposablja-
nja potapljačev. 
Najpomembnejša prioriteta pri delovanju je skrb za članstvo. Tako 
na nivoju društev, kakor tudi posameznikov. Članicam in članom se 
trudimo zagotoviti čim bolj učinkovit servis na vseh področjih, ki so 
kakor koli povezane s potapljanjem. Članstvo v Slovenski potapljaški 
zvezi je prostovoljno, kar pomeni, da mora Zveza članom ponuditi 
več, kot je vrednost članarine. To nam lahko uspeva le ob široki 
podpori in prostovoljnem delu naših članic in članov, ki skupaj gradijo 
okolje, v katerem vlada prijateljski potapljaški duh.

IZOBRAŽEVANJE
SPZ kot krovna potapljaška organizacija skrbi za sprejetje in izvajanje 
strokovnih standardov pri usposabljanju potapljačev, na osnovi 
katerih se potem verificirajo v Sloveniji priznane potapljaške šole. 
Posebna pozornost je namenjena inštruktorjem potapljanja. Učečim 
inštruktorjem smo med drugim izdelali vizitke, s katerimi se lah-
ko predstavijo svojim tečajnikom, hkrati pa potrjujejo, da inštruktor 
izpolnjuje v Sloveniji predpisane pogoje za izvajanje potapljaških 
tečajev.
Organizirali smo splošni seminar za učeče inštruktorje in seminar 
o potapljaški opremi, vsaj 5 seminarjev pa je bilo take narave, da so 
bili poleg inštruktorjem zanimivi tudi potapljačem.
Ponatisnjenih in prirejenih je bilo tudi več skript in učbenikov in dru-
ge strokovne literature. Najpomembnejša pridobitev v letu 2014 je 
nedvomno učbenik avtorja Igorja Urha z naslovom Voditelj pota-
pljanja. Članki s področja izobraževanja so objavljeni tudi v vsaki 
številki revije Potapljač.

ŠPORT
Podpora našim športnikom, ki jo zagotavljajo proračunski viri, je 
tako skromna, da ne zadošča niti za članarine v mednarodnih orga-
nizacijah, ki so pogoj za nastope naših reprezentanc. Zaradi tega 
je SPZ ponovno iz drugih virov športnike dodatno finančno podrla. 
Zavedamo se, da kljub temu levji delež stroškov še zmeraj krijejo 
športniki sami, zato je Zveza veliko napora vložila tudi v druge oblike 
podpore. Kot članica Olimpijskega komiteja Slovenije smo za večjo 
prepoznavnost in enotni nastop na mednarodni sceni pripravili uni-
katne majice v slovenskih športnih barvah, na katerih je predviden 
tudi prostor za osebne sponzorje. 
Posebej velja poudariti izjemne uspehe naših športnikov, o katerih 
sproti poročamo tudi na naši spletni strani in reviji Potapljač. Med 
njimi sta posebej izstopala dva rekorda Sama Jeranka. Najuspešnej-
šim športnicam in športnikom smo podelili naziv Naj športnik SPZ.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Podvodna reševalna služba Slovenije je skupaj opravila 163 akcij. 
Med njimi posebej izpostavljamo intervencije, še pomembnejše 
pa so vse preventivne aktivnosti, saj lahko prav s takimi najbolje 
pripomoremo k zelo visoki ravni zaščite in reševanj iz vode. SPZ 

aktivno pomaga pri odpravi nerazumljivih birokratskih zapletov, ki 
našim podvodnim reševalkam in reševalcem preventivno dejavnost 
otežujejo ali omejujejo. 
Kljub temu pa se število nezgod s tragičnim izidom v Sloveniji zmanj-
šuje in če so k temu vsaj malo prispevale akcije kot so Blanca ni-
koli več ali Pazi potapljač pod vodo, potem smo lahko upravičeno 
ponosni na opravljanje svojega plemenitega poslanstva. To lahko 
zagotavljajo le vrhunsko usposobljeni podvodni reševalci, kar je bilo 
demonstrirano tudi na Zboru reševalcev 2014 z vajo v organizaciji 
PLK Koper. 
Spodbudno je, da je operativna reševalna dejavnost iz leta v leto 
učinkoviteje podprta s sodobno podvodno reševalno opremo (npr. 
podvodni sonar, ki z ustrezno programsko opremo že dosega za-
dostno ločljivost za detekcijo morebitnih utopljencev).

SKRB ZA ČLANSTVO
Slovenska potapljaška zveza je ena redkih Zvez v Sloveniji, ki iz-
daja svojo revijo. Potapljač, ki je dostopen tudi v elektronski obliki 
na spletni strani, člane vsaka dva meseca informira, izobražuje in 
razvedri. Zadnji številki v letu priložimo potapljaški stenski koledar, 
za katerega je izjemne fotografije prispevala Irena Čok. Sponzorji 
članom nudijo ekskluzivne popuste pri potapljaški opremi, servi-
siranju opreme v sklopu akcije Moj kompresorist in potapljanjih ali 
drugih storitvah v potapljaških centrih SPZ. Člani so bili deležni tudi 
popusta pri DAN zavarovanju. 
Dan potapljačev Slovenije je v lepem vremenu obiskalo rekordno 
število udeležencev, s čimer si je še bolj utrdil mesto osrednjega 
potapljaškega dogodka v Sloveniji.

DRUGE AKTIVNOSTI
V Podvodnem atlasu Slovenije se je nabralo preko 100 lokacij, 
kar je zadostna osnova, da smo začeli s pripravo samostojne pu-
blikacije. 
Slovenska potapljaška zveza je Resornemu ministrstvu podala vlogo 
za pridobitev statusa zveze, ki deluje v javnem interesu na po-
dročju ekologije. Vlogo smo utemeljili s številnimi ekološkimi in 
čistilnimi akcijami, ki že drugo leto potekajo pod sloganom »SPZ 
za čiste vode«. Vsak udeleženec katere koli ekološke akcije pod 
okriljem SPZ dobi kartonček »SPZ za čiste vode 2015«. v katerega 
potrjujemo udeležbe na ekoloških akcijah. Na osnovi tega potapljači 
ob koncu sezone prejmejo značko eko potapljač. Akcija poteka v 
sodelovanju z Blejskim filmskim festivalom.
V sklepni fazi je izdelava računalniške aplikacije za pametne telefone 
za elektronsko izkaznico. Aplikacija ob digitalni identifikaciji omo-
goča še mnoge druge storitve (npr. potapljaška izkaznica, potaplja-
ške lokacije, podaljšanje članarine, inštruktorjem omogoča oddajo 
poročila o potapljaškem tečaju itd.). 
SPZ je tesno povezana z mnogimi Zvezami po Evropi, s katerimi 
smo si zagotovili prijateljske odnose in velik ugled. Veseli nas, da 
nam tudi kolegialne potapljaške zveze po Evropi priznavajo dobro 
organiziranost in izpostavljajo delovanje v korist članstva. Mnoge se 
marsikdaj po nas tudi zgledujejo.
Delo SPZ v preteklem obdobju ocenjujem kot uspešno in se vsem, 
ki ste k temu aktivno pripomogli, iskreno zahvaljujem, kolegicam in 
kolegom pa želim veliko lepih in varnih potopov.
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PLAKETE SPZ
Skupščina SPZ se je tudi letos zaključila s tradicionalno podelitvijo plaket in pohval. Do sedaj je bilo 
podeljenih le 5 zlatih, 26 srebrnih in 44 bronastih plaket, kar kaže, da jih prejmejo le redki, ki si jih toliko 
bolj tudi zaslužijo.
Ob plaketah SPZ priznanja podeli tudi najboljšim športnikom, najbolj aktivnim inštruktorjem in društvom. 
Priznanje NAJAKTIVNEJŠI INŠTRUKTOR prejmejo inštruktorji z največ tečajniki, društva z največjim 
porastom članstva pa prejmejo naziv gazela.
 
Najaktivnejši inštruktor 2014:
1.: Iztok POHOREC, PD Maribor (80)
2.: Nedjan KASTELIC, Rex Maris (55)
3.: Vojko ARTAČ, DPD Kranj (22)

Gazela za leto 2014:
1.: PD Maribor
2.: PD Oceanik Koper
3.: PGD GA-PO-RA

Najboljša športnica SPZ:
- Alenka Artnik, H20 Team, za države rekorde in zmage na mednarodnih tekmah 

Najboljši športnik SPZ:
- Samo Jeranko, RPD Tjulnji, za državne rekorde in odmevne nastope

Najboljša športna ekipa SPZ:
- se ne podeli

Pohvala SPZ:
- Toni Mrak, DPD Trbovlje, za izjemen prispevek pri razvoju društva in razvoju potapljaškega športa
- Janez Andrejc, DPD Bled, za aktivno delo na področju izobraževanja in v organih SPZ

Bronasta plaketa SPZ:
- PD Ponirek Kočevje, za dolgoletno uspešno delovanje na področju izobraževanja in PRS
- Moreno Matjašič, RPD Piran, za vrhunske tekmovalne uspehe na državni in svetovni ravni 
- Jani Longo, Pozejdon Krško, za dolgoletno delo v Komisiji za podvodni lov
- Marko Hlebec, PK Mehurček, za dolgoletno uspešno delo v organih SPZ

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

Zlata plaketa SPZ 
- Bogdan Šajnovič, PGD GA-PO-RA, za življenjsko delo na področju potapljanja, še posebej na področju 

Podvodne reševalne službe Slovenije in v organih SPZ. 

Največje društvo v letu 2014:
Društvo z največ člani prejme prehodni pokal SPZ, ki po petih osvojitvah ali treh zaporednih osvojitvah 
preide v trajno last. Leta 2008 ga je imel DRM Ljubljana, od leta 2009 do leta 2013 ga je imelo Potapljaško 
društvo Murska Sobota, ki ga je tako prejelo v trajno last. Največja društva v letu 2014 pa so:
1.: PD Maribor, 105 članov
2.: PD Murska Sobota, 81 članov
3.: Rex Maris, 56 članov
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Potapljaško društvo Ponirek je bilo 
ustanovljeno 13. marca 1995. Organizirano 
je kot športno društvo z namenom druženja, 
izobraževanja in usposabljanja mladine in 
ostalih občanov.” 

Do danes je vzgojilo številne potapljače - športnike različnih 
starostnih skupin in različnih izobrazbenih struktur, ki so v ponos 
društvu, svojemu kraju in skupnostih, v katerih delujejo. Društvo 
danes šteje preko 60 aktivnih članov in številne podporne člane. 
Deluje prvenstveno na območju občin Kočevje, Osilnica, Kostel, 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Člani društva se udeležujejo 
najrazličnejših akcij po Sloveniji in v tujini.
V tem obdobju je društvo pridobilo status društva za posebne 
namene. S tem je vključeno v sestavo Civilne zaščite. Vsi pota-
pljači so visoko usposobljeni. Nekateri med njimi so tudi člani 
Podvodne reševalne službe Slovenije. Enota za reševanje je 
zelo izkušena in sposobna za intervencije v izrednih pogojih.
Uradno in na kratko ste ravnokar prebrali predstavitev Potap-
ljaškega društva Ponirek. A Ponirek je veliko več kot to. Ponirek 
je družina. Je družina zaljubljencev v tisto »tiho modrino«, je 
družina ljudi, ki jih družijo skupni interesi na več področjih že 
celih dvajset let. 
V soboto, 14. marca 2015, se je ta družina odločila proslaviti svoj 
okrogli, dvajseti rojstni dan s sorodnimi družinami iz cele Sloveni-
je. V dokaj hladni soboti smo se Ponirki že zjutraj zbrali in uredili 
vse potrebno, da bi druženje potekalo kar se da prijetno. Kmalu 
so začeli prihajati prvi gosti. Po aperitivu in podelitvi simbolnih 
darilc se je med udeleženci kmalu razvil prijeten klepet o tem 
in onem. Predvsem so se pogovori sukali okoli potapljanja in o 
vsem, kar je povezano z njim. 
Kmalu je iz kuhinje zadišalo po dobri kavici, malce kasneje po 
izvrstnih hotdog-ih. Po jutranjem okrepčilu je sledil ukaz: »Fan-
tje in dekleta, kdor gre v jezero, se naj pripravi«. Tako so se 
tisti najbolj pogumni začeli pripravljati. Naše Kočevsko jezero 
je imelo prijetnih 4 °C, ampak to ni ustavilo najbolj pogumnega 

PLAKETA SPZ PONIRKOM 
OB 20. OBLETNICI 

Tekst: Tim Osmak • Foto: Tim Osmak

med pogumnimi, ki je v vodo skočil kar v samih kopalkah. Na 
pomolih se je zaslišal aplavz in v šali je bilo povedano, da je 
to najhitrejša otvoritev kopalne sezone na jezeru kadarkoli. 
Za tiste, ki so se podali malce globlje v jezero, smo Ponirki 
pripravili posebne skrite nagrade. Da so bile nagrade res skri-
te, je poskrbelo naše jezero s svojo slabo vidljivostjo. Ker pa 
smo potapljači ekološko osveščeni, smo tudi tokrat združili 
prijetno s koristnim in iz jezera potegnili za dobro polovico 
zabojnika smeti.
Po potopu smo se vrnili k prostorom društva, kjer se je veselo 
druženje nadaljevalo ob prijetni hrani – odličnem golažu, ki 
ga je skuhal eden izmed naših članov – , dobri pijači in glasbi. 
S svojo prisotnostjo sta nas počastila tudi predsednik SPZ dr. 
Mitja Slavinec, ki nam je ob našem jubileju čestital in povedal, 
da je dvajset let zelo dolga doba, katero veliko klubov ne do-
seže, in prvi predsednik Potapljaškega društva Ponirek Anton 
Repar, ki se je pošalil, da si pred dvajsetimi letni niti približno 
niso predstavljali, da se bo društvo razvilo v to, kar danes je.
Naše druženje, katerega se je udeležilo približno sto ljudi, se 
je nadaljevalo v prijetnem duhu do poznih večernih ur, ko smo 
Ponirki postorili še zadnje stvari in utrujeni, a polni prijetnih 
in pozitivnih vtisov odšli proti domu. Na koncu smo soglasno 
sprejeli sklep, da se naslednje leto spet snidemo. 

Tim Osmak je prejšnji predsednik PD 
Ponirek Kočevje in vodja RP PRS. 

tim.osmak@gmail.com
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Ti bodo temu alpskemu jezeru prispevali dodaten blišč in svetov-
no prepoznavnost. Medtem ko bodo blišč okrog jezera ustvarjali 
zvezdniki in ostali zbrani gostje, bodo za »globinsko« čiščenje 
jezera poskrbeli potapljači, s čimer bo ekološka plat festivala 
dodatno poudarjena.
Slovenska potapljaška zveza in Bled Film Festival (BFF) tudi le-
tos nadaljujeta partnerstvo na področju ekoloških akcij, v sklopu 
katerih bodo potapljači v času okrog festivala očistili Bled, del 
slovenskega morja in slovenske reke. Glede na dosedanje izku-
šnje lahko na vseh akcijah pričakujemo več kot 250 potapljačev, 
ki bodo iz voda odstranili več ton odpadkov.
Bled Film Festival se je že lani uveljavil kot prvi pravi ekološki 
festival na svetu, in s tem želimo nadaljevati tudi letos. Voda 
je vsekakor najpomembnejša dobrina in pri festivalu se tega 
zavedamo, zato ji dajemo velik pomen tudi z ekološkimi akci-

BLEJSKI FILMSKI FESTIVAL 
PRVI EKOLOŠKI FESTIVAL NA SVETU

Tekst: Andreja Krebs

Bled, ki ni le slovenski, ampak tudi svetovni 
turistični biser, bo med 16. in 20. junijem 
drugo leto zapored gostil številne tuje in 
slovenske filmske zvezde.”

jami. Tega brez velike prizadevnosti naših kolegov potapljačev 
ne bi mogli, pravita organizatorja filmskega festivala na Bledu 
Marko Gajič in Daniel Utješanovič. Lepa dežela, čista voda, 
gostoljubni ljudje, prijetno druženje in dobri filmi, to je naše vo-
dilo na Bledu, dodajata organizatorja, ki sta zamisel o festivalu 
dobila že pred desetletjem, po triletnem intenzivnem delu pa je 
festival zaživel lani.
Slovenija je na našo srečo bogata s čisto vodo, kar želimo po-
kazati tudi številnim filmskim ustvarjalcem in drugim gostom, ki 
se bodo tudi letos udeležili festivala. 
Predsednik BFF Rade Šerbedžija je večkrat poudaril, da je 
namen festivala postati del svetovnega ekološkega gibanja za 
ohranjanje čistih voda na našem planetu. Festival je med drugimi 
kot častni pokrovitelj tudi letos podprl predsednik republike Bo-
rut Pahor. Predsednik Pahor je lani skupaj s potapljači in osnov-
nošolci sodeloval pri čiščenju voda. Morda se bo podobne akcije 
udeležil tudi letos.
Ne glede na to, kdo vse bo čistil slovenske vode, gre vsekakor 
za koristno in plemenito akcijo, ki bi jo veljalo večkrat ponoviti. 
Če so zraven še znani ljudje, ki jim je za naravo in vodo mar, pa 
toliko bolje. Dobri zgledi vlečejo!

NAROČILNICA

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

j

Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

GSM *:

Podpis:Kraj in datum:

* za pridobite elektronske izkaznice

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

REVIJA POTAPLJAČ - 18€

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

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

Anketa meseca junija:
Ali ste potapljaško opremo pred sezono že 
poservisirali?
1. Da, opremo sem že poservisiral.
2. Opremo bom poservisiral v kratkem.
3. Ne, potapljaške opreme ne bom servisiral.

Anketa meseca maja:
Redno prebirate katero od potapljaških revij?
1. Da, redno preberem Potapljača.
2. Da, redno preberem Potapljača in tuje 

revije.
3. Da, redno preberem eno od tujih revij.
4. Potapljaške novice prebiram na spletu.
5. Potapljaških revij oziroma novic ne be-

rem.

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

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

CMAS komisija za izobraževanje pri SPZ je 
organizirala potapljaške in inštruktorske 
tečaje, ki so jih uspešno opravili:
Aleš Gradišnik, Tomaž Dražumerič, Marko Požaršek, Dejan Jalen 
in Andraž Potočnik (CMAS P3), Tomislav Habulin, Marina Radič, 

CMAS TEČAJI
Jure Merčun in Meta Zupančič (CMAS M1), Irena Čok, Domagoj 
Ribarič Cerovac in Goran Klemenčič (CMAS M2) ter Simon Las 
(CMAS M3). Tečaj so vodili Igor Urh, Borut Blažina in Nedjan 
Kastelic.
Novim P3 potapljačem in inštruktorjem potapljanja iskreno 
čestitamo.
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oderman

PRAVILA
voda teče

vedno
njena najpomembnejša naloga

pot določi sama
spoštuje PRAVILA

tok lahko premaknem
usmerim mimo doma

kjer hranim oblake
in drug meni drag živež

tok lahko ustavim
za kratek čas dovolim soncu

presijati rodovitnost
moje prsti

a pravila to dovoljujejo
izjemoma in

le v razgibani pokrajini
veliki tokovi se ne spreminjajo

silni tokovi se ne igrajo več

voda pozna le eno nevarnost
strah

ta zamrzne tok in
dogodki se začno kopičiti

s prerivanjem kršijo pravila
dlje kot traja

slabše je
povodnji

ki se sprožijo ob otoplitvi
so nepredvidljive

v njih nakopičeni kaos
se sprošča skozi
ječanje plazov
kipenje valov
in pokrajina

ni nikoli več takšna
kot je bila prej

Tekst: Milan Novak • Foto: arhiv



27
Potapljač • 80 - 2015

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
	   	   	   	  
	   	   	   	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

     

     

 

VRHUNSKI SCUBAPRO/SUBGEAR KOMPLET

Cena za člane SPZ: 430 EUR

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana | www.scubatom.net
T: 01 563 2177 | F: 01 563 21 78 | M: 041 676 279
M: 040 584 584 | E: scubacenter@scubatom.ne

LEGENDARNI SCUBAPRO MK2 EVO + R195 + R095 OCTOPUS
+ KOMPENZATOR SUBGEAR BLACK DRAKE + KOMPAKTNI MANOMETER
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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. 

SPZ SPONZORJI
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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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Pozdravljeni, 

 izšla je druga izdaja izjemne in nadvse pomembne knjige o slovenskem 
morju z naslovom Naše morje – Okolja in živi svet tržaškega zaliva. 

TTa knjiga prikazuje izredno bogato raznolikost življenjskega prostora 
našega morja skozi 900 barvnih fotografij, ki jih je avtor knjige posnel v 
obdobju 50 let in so opremljene s kratkim strokovnim tekstom. Te odlične 
barvne fotografije predstavljajo več kot 600 različnih organizmov. 

Knjiga pomembno pripomore tudi k našemu boljšemu odnosu do morja 
in obale in ju v zavesti slehernega bralca postavi tja, kamor sodita. 

NNamenjena je vsem ljubiteljem morja, strokovnjakom, šolarjem in 
študentom, potapljačem, učiteljem in profesorjem, okoljevarstvenikom, 
tistim, ki imajo moč odločanja o prihodnosti naše obale in morja. 

Monografija je dvojezična (slovensko-angleška)

Knjiga s kar 376 stranmi stane 22€, člani SPZ pa jo dobite 
po znižani ceni 19,8 €.

Naročite pa jo lahko na številki: 040 840 186 
in po e-pošti:  sin po e-pošti:  svet.skoljk@gmail.com

                  
                        Člani SPZ imajo 10% POPUST!



31
Potapljač • 80 - 2015

Na podlagi nove zakonodaje več ni možno poslovanje z gotovino v pisarni SPZ. Bo pa tudi v pri-
hodnje možen prevzem materialov v času uradnih ur ob torkih med 17. in 18. uro na sedežu SPZ 
(Celovška 25, Ljubljana) po predhodnem plačilu na poslovni račun SPZ številka: SI56 0234 0001 
9860 842. 




