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Ekološke aktivnosti pod okriljem akcije 
»SPZ za čiste vode« so se prevesile v 
drugo polovico in potapljači si pridobivajo 
naziv EKO POTAPLJAČ. 

Potapljači, ki se ponašamo z zelo bogato tradicijo ekoloških 
in čistilnih akcij smo v letošnjem letu naše aktivnosti pove-
zali pod okrilje gibanja »SPZ za čiste vode«, kar akcijam 
zagotavlja tudi trajnostni pomen in medsebojno primerjavo, 
tako tekom let, kot med različnimi akvatoriji v Sloveniji. Po-
dobno kot na področju zaščite in varovanja pred utopitvami, 
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 POTA-
PLJAČ, ki jih prejmejo najaktivnejši potapljači. 
Za nami je že več kot polovica tradicionalnih akciji, jeseni 
pa bosta še akciji na Krki (5. september) in v Portorožu pred 
Bernardinom (19. september), ter nekatere manjše.
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

Uvodnik k tej številki Potapljača zaznamujeta dve na prvi pogled 
različni, a vseeno tesno povezani vsebini. Prav je povezana z 

izjemnim športnim uspehom, druga pa s preventivno dejavnostjo 
varovanja pred utopitvami. 

Vsako leto Slovenska potapljaška zveza ob začetku počitnic z 
različnimi preventivnimi aktivnostmi opozarja na nevarnosti, ki na 
nas lahko prežijo med kopanjem. Po zaslugi prejšnjega načelnika 
Podvodne reševalne službe Slovenije Vladimirja Bana, s poseb-
nim letakom »Blanca nikoli več« opozarjamo predvsem otroke in 
mladino. Da bi letak dosegel čim širši krog bralcev smo ga v tej 
številki Potapljača tako objavili, da ga lahko tudi izrežete in date 
zainteresiranim v branje. 

Na pravkar zaključenem svetovnem prvenstvu v prostem potaplja-
nju s statiko v Beogradu je Samo Jeranko z novim državnim rekor-
dom 8 minut in 8 sekund osvojil bronasto medaljo. Samo je na tem 
prvenstvu postavil nov državni rekord tudi v dinamiki s plavutmi, ki 
je sedaj 229 metrov in za las zgrešil veliki finale. Vrhunski rezultati 
pa so vredni še toliko več in ob iskrenih čestitkah zaslužijo tudi 
posebno pozornost, ker Samo povsod poudarja, da do vrhunskih 
rezultatov in rekordov zmeraj prihaja šele, ko je za to pripravljen 
in se ne izpostavlja nevarnostim.

Potapljači med širšimi množicami uživamo nesporno strokovno av-
toriteto na področju vodnih aktivnosti, zato prav mi lahko z lastnim 
zgledom in opozarjanjem učinkovito preprečimo marsikatero ne-
zgodo. Še toliko bolj, če nam pri tem stoji ob strani tretji na svetu.

dr. Mitja Slavinec
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Potapljaški računalnik v obliki ure dosega 
nove mejnike” 

Potapljaški računalniki v obliki ure so vse bolj popularni zaradi 
svoje univerzalnosti in lepe zunanjosti. Lahko ga uporabljamo med 
tednom v službi kot navadni računalnik, v telovadnici ali fitnesu 
kot pripomoček pri vadbi, med vikendom pa za potapljanje kot 
potapljaški računalnik z vsemi potrebnimi funkcijami za varno po-
tapljanje.
Nova SCUBAPRO Mantis potapljaška ura je idealen primer precizne 
mešanice oblike in funkcionalnosti. Ohišje je izdelano iz najkva-
litetnejšega navtičnega 316L nerjavečega jekla z atraktivno in 
zaščitno površinsko obdelavo v dveh tonih. SCUBAPRO logotip 
je prominentno izražen na obroču okvirja skupaj z vgraviranimi 
funkcijami za štiri magnetne kontrolne gumbe. To ni samo estetsko, 
ampak istočasno olajšuje prepoznavanje funkcij gumbov za hitro 
navigacijo skozi intuitiven sistem menija.
Podatki na zaslonu so predstavljeni z enostavno čitljivimi alfanume-
ričnimi številkami in grafiko na čistem, optimalno urejenem LCD se-
gmentnem zaslonu, nameščenem za močnim mineralnim steklom.
Za vsakodnevno uporabo Mantis ponuja vse funkcije merjenja časa 
– vključno ure/minute –, datum in alarm. Za športne aktivnosti in 
vadbo sta na voljo višinomer in termometer, ki dodatno oplemeni-
tita vaše izlete. Kronograf z vmesnimi časi in ustreznim spominom 
je odličen za tek, prav tako tudi merilec srčnega utripa, ki deluje z 
uporabo opcijskega SCUBAPRO HRM pasu z oddajnikom. S preklo-
pom na Swim mode lahko zabeležite svoj čas plavanja (kronograf), 
število zavesljajev in preplavano razdaljo.
Tudi pri potapljanje imamo na voljo več funkcij. UWATEC ZHL-8 
Predictive Multi-Gas algoritem lahko obdeluje tri mešanice kisika 
–  od 21 % do 100 % kisika (O2) –  in ob tem ponuja tudi fiksiran 
PPO2 CCR algoritem za uporabo z zaprtimi sistemi (rebreather). Z 
maksimalno operativno globino 120 m lahko izbiramo med štirimi 
podvodnimi programi: Scuba, Gauge, Apnea in CCR. Na voljo je 
tudi razširjen logbook za prosto potapljanje (apnea) in sposobnost 
spremljanja srčnega utripa med potopom. Z uporabo senzorja za 
merjenje utripa (HRM belt) lahko temperaturo, izmerjeno s senzor-
jem, uporabimo za ocenitev temperature kože, kar je upoštevano 
v dekompresijskem algoritmu. Za obdelavo podatkov potopa po 
potopu je Mantisu priložen LogTRAK software za uporabo s PC ali 
Mac in LogTRAK za Android.

POTAPLJAŠKA URA 
MANTIS 1.0 (M1) 

Tekst: Tomaž Favai • Foto: Scubapro

 
MANTIS in njegove glavne karakteristike:

1. Namenjen je potapljačem z zrakom in nitrox potaplja-
čem ter za uporabo z zaprtimi sistemi rebreatherja 
(fiksiran PPO2).

2. Ohišje je izdelano iz najkvalitetnejšega navtičnega 
316L nerjavečega jekla s površinsko obdelavo v dveh 
tonih za zaščito in lepši izgled.

3. Magnetni kontrolni gumbi odpravljajo potrebo po 
tesnjenju, s čimer močno izboljšujejo vodotesnost 
ohišja in maksimizirajo mehansko zanesljivost.

4. Mineralno steklo izvrstno ščiti segmentni LCD zaslon.

5. Omogoča vse funkcije merjenja časa in kronograf s 
spominom za uporabo pri teku.

Tomaž Favai je inštruktor potapljanja in 
evropski prvak v podvodni orientaciji.

tomaz@scubatom.net
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DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

6. Štirje podvodni programi (Scuba, Gauge, Apnea in CCR 
plus program za plavanje) nudijo široko paleto zbiranja 
in obdelave podatkov na suhem, na površini in pod vodo.

7. UWATEC ZHL-8 Predictive Multi-Gas algoritem omogoča 
potapljaču uporabo treh kisikovih mešanic – od 21 do100 
% –  kot dodatek primarni dihalni mešanici.

8. Fiksiran PPO2 CCR algoritem omogoča prilagoditev za 
uporabo z zaprtimi sistemi.

9. Prilagojen razširjen logbook omogoča apnea potapljačem 
shranjevanje ponovljenih potopov sekvenčno za posame-
zne cikle treninga.

10. Merilec srčnega utripa deluje s SCUBAPRO HRM senzor-
jem in istočasno omogoča predvidevanje temperature 
kože, kar je lahko upoštevano v dekompresijskem algo-
ritmu.

11. CR2032 baterija, ki jo lahko uporabnik zamenja sam, ima 
življenjsko dobo dve leti ali 300 potopov. Prostor za ba-
terijo ni ločen od prostora za elektroniko.

12. USB interface je uporaben s PC in Mac računalniki z upo-
rabo LogTRAK softwara. Za Android je na voljo LogTRAK.

Z MANTISOM DOBITE
Mantis je dobavljen z Meridian termoplastičnim gumijastim 
zapestnim trakom v škatli, podobni kot Aladin Square. Prilo-
žena so “Read First” navodila, identična tistim v Chromisu.
Priložen je tudi LogTRAK CD (zajema tudi kompletna navodila 
za uporabo), Chromis-style podaljšek zapestnega traku za 
uporabo s suho obleko, 3 M samolepilne zaščite zaslona in 
laminirana Quick Guide kartica.
Opcijska oprema zajema:

- USB vmesnik za shranjevanje podatkov, 

- Polar ali Latitude HRM trak s senzorjem za merjenje srč-
nega utripa, 

- moder, rdeč, rumen ali pink zapestni trak ali podaljšek,

- nylon zapestni trak in podaljšek zapestnega traku.

PREDNOSTI MANTISA
Pri potapljaških računalnikih se uporabniki pogosto pritožu-
jejo nad tem, kako kompliciran je dostop do glavnih funkcij 
računalnika, zato niti ni pomembno, koliko je teh funkcij.
Enostavnost je prednost potapljaške ure Mantis. Uporabnik 
se izogne iskanju in osredotočanju na lastnosti in funkcije, 
ki so najpomembnejše, tako pod kot nad vodo. Z intuitivnim 
sistemom menija, dosegljivim z jasno označenimi gumbi, 
uporabnik enostavno dostopa do teh funkcij, jih razume in 
uporablja.

Mantis ni potapljaški računalnik, ki ga uporabnik po pota-
pljanju spravi v torbo ali na polico, ampak ga lahko nosi in 
uporablja vsak dan – se sprehaja po meniju in logbooku v 
prostem času in med sestanki –  in tako ves čas raziskuje 
in spoznava sistem. Vsi namreč vemo, da več časa kot ga 
preživimo s katerim koli računalnikom, bolj ga spoznamo in 
zato znamo izkoristiti.
Mantis je izdelan za to, da traja. S kvalitetnim ohišjem iz 
nerjavečega jekla in magnetnimi gumbi zagotavlja popolno 
vodotesnost in zanesljivost. Potapljač se lahko vedno zane-
se na to, da bo Mantis vedno pripravljen in da ga bo lahko 
uporabljal kakor dolgo bo želel. 

POVZETEK
S svojo elegantno obliko in kompaktnostjo Mantis ponuja 
funkcijo računalnika z atraktivnim, preglednim in enostavno 
berljivim zaslonom in intuitivnim sistemom menija. Zaradi 
svoje optimalne prilagodljivosti ponuja operacijski program 
za vse vrste vodnih aktivnosti, vključno z zaprtimi sistemi. Ker 
ponuja ravno pravo ravnotežje med vrhunskimi lastnostmi in 
podvodnimi funkcijami, bo Mantis zagotovo postal integralni 
del opreme ne samo za vaše potapljaško življenje, temveč 
tudi za vaše vsakdanje življenje.

MANTIS je že na voljo v SCUBACENTRU in pri pooblaščenih 
SCUBAPRO trgovcih.

Redna cena: 449 €

Cena za člane SPZ: 359 €

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana 
Pon-Pet: 10:00-18:00 

Sob, Ned, Prazniki: zaprto 
Tel.: 01 563 21 77 

GSM: 041 676 279 (Tomaž) in 040 584 584 (Klemen)

WWWW.SCUBATOM.NET
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Se vam je že zgodilo, da ste se potapljali s 
potapljaškim centrom, ki je ponujal fantastičen 
potop na lokalno razbitino, pa zaradi globine 
oziroma zahtevnosti, ki ni ustrezala vašemu 
znanju, niste mogli izvesti potopa? Meni se je.” 

Zato sem se takrat odločil, da nadaljujem svoje potapljaško izobra-
ževanje tudi v drugo sfero potapljanja – v tehnično potapljanje. V 
tem članku vam bom predstavil opremo za tehnično potapljanje, in 
sicer njeno sestavo, prednosti in slabosti. 

Tlačna posoda
Pri tehničnem potapljanju se po navadi uporablja dvojne tlačne 
posode ( jeklenke), ki so v današnjem času večinoma opremljene 
z dvojnim ventilnim mostom (»manifold«).  Lahko se uporablja tudi 
enojne tlačne posode, vendar morajo imeti v tem primeru ločena 
ventila. Dvojne tlačne posode so različnih velikosti, najbolj pogos-
te pa so 2X12l. Z »Manifold-om« ločimo obe tlačni posodi oziroma 
lahko zapiramo pretok zraka iz ene tlačne posode v drugo. To nam 
pride prav v primeru, če bi na eni tlačni posodi puščal ventil. Tako 
lahko preprečimo izgubo zraka iz druge tlačne posode. Danes se 
na trgu pojavljajo tudi dvojne konkavne jeklene tlačne posode, ki 
so na spodnjem delu ravne, tako da jih lahko postavimo pokončno 
tudi brez copata.  

Kompenzator plovnosti
V tehničnem potapljanju se največkrat uporabljajo tki, imenovani 
»Wing« kompenzatorji. To so kompenzatorji plovnosti, ki imajo ves 
zrak na hrbtnem delu. To omogoča idealno pozicijo v vodi, svobodo 
gibanja sprednjega dela in možnost pritrditve vseh dodatkov in pri-
pomočkov na obroče (D-ringe), pritrjene na pasovih kompenzatorja.  
Pri izbiranju wing-a morate paziti, da izberete kompenzator plovnosti, 
primeren za vašo tlačno posodo. Pr.: če boste uporabljali dvojne 
jeklenke, morate izbrati kompenzator primeren za dvojne jeklenke. 

Glavni in pomožni regulator
Ker potrebujemo za tehnično potapljanje dva ventila, moramo imeti 
zato tudi dve prvi in dve drugi stopnji. Zelo dobro je, da imamo na 
prvih stopnjah konfiguracijo, primerno za tehnično potapljanje in da 

OPREMA ZA TEHNIČNO 
POTAPLJANJE

Tekst: Oskar Šega • Foto: Oskar Šega

Oskar Šega je PADI Master 
Instructor.

oskar@divestrong.si

prvi stopnji nista vrtljivi. Ena cev, na katero je pritrjena druga 
stopnja iz katere bomo dihali, mora biti daljša (standardno 210 
cm). Če sopotapljaču pri tehničnem potapljanju zmanjka zraka, 
mu ga nudimo iz regulatorja, iz katerega smo do tistega trenutka 
dihali, mi pa vzamemo rezervnega. Ta dolga cev je med potopom 
speljana iz desne strani do spodnjega dela kompenzatorja, kjer 
je zataknjena za nož ali akumulator od svetilke. Od tam potuje 
po levi strani gor, zavije okoli našega vratu in pride iz desne 
strani do naših ust. Rezervni regulator pride iz levega ventila za 
vratom na desno stran. Po navadi si ga z gumico pritrdimo okoli 
vratu, da ga imamo pri roki, če moramo nuditi primarni regulator 
sopotapljaču. Na desni prvi stopnji imamo po navadi pritrjeno 
eno inflatorsko cev, ki jo povežemo z inflatorjem. Na levi prvi 
stopnji pa imamo poleg druge stopnje pritrjen še manometer in 
inflatorsko cev za suho obleko.  

Bočna tlačna posoda, imenovana »stage« tlačna posoda, se 
uporablja za opravljanje dekompresijskih postankov. Najbolj stan-
dardna je aluminijasta 11 l tlačna posoda. Največkrat se za de-
kompresijske postanke uporablja mešanica s 50 % kisika, redko 
čisti kisik. Večja količina kisika v dihalni mešanici poveča izločanje 
dušika iz telesa in zmanjša čas dekompresijskih postankov.  Na 
tej tlačni posodi sta pritrjeni dve gumi in dva karabina, da jo lahko 
pripnemo na kompenzator plovnosti.

Regulator za bočno tlačno posodo
Za vsako bočno tlačno posodo rabimo poseben regulator. Po na-
vadi je to regulator z vrtljivo prvo stopnjo za boljše prileganje. Cev 
regulatorja mora biti malo daljša od standardne cevi, saj pride 
izpod leve roke okoli vratu in iz desne strani v usta. Manometer je 
običajno pritrjen na kratko 12 cm cev in z vezico ob prvo stopnjo. 

Dodatna oprema
Pri tehničnem potapljanju uporabljamo tudi številne ostale pri-
pomočke, kot so podvodni notes (wetnotes), rezervna maska, 
boja za dekompresijo, akumulatorska luč, nož, nož za rezanje, 
imenovan »eezy cut«, karabine, tlačne posode za argon itd.
Vsak, ki želi preizkusiti konfiguracijo za tehnično potapljanje, 
lahko to stori v potapljaškem centru Divestrong v Bernardinu v 
Portorožu, opremo pa lahko kupite v trgovini Divestrong d.o.o. 
(Gerbičeva 61 v Ljubljani). Za preizkus opreme za tehnično po-
tapljanje in poskusni potop ter vse druge informacije pokličite 
na: 051-228-214.
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O knjigi: 
»V knjigi, ki jo imamo pred seboj, je zbral reportaže s svojih po-
topov v globine voda in zemlje. Tudi pod zemljo so namreč vode; 
v jamah, podzemnih rovih in sifonih. Njegova besedila imajo tisto 
dodatno vrednost, ki jo ima njegovo fotografsko oko; to niso 
samo reportaže, ampak zgodbe o naravi in človeku, ki je v stiku 
z njo. Včasih tudi v stiku s smrtjo, kajti smrt pri tako ekstremni 
dejavnosti, kot je potapljanje, posebno v jamah, ni nikoli daleč.«

Mate Dolenc, spremna beseda

»Zgodbe so spisane s posebno občutljivostjo poznavalca, ki je 
za potope in svoja srečanja z bitji, nekaterimi predpotopnimi 
in drugimi izredno redkimi, ki jih v njihovi večni temi le redko 
ugleda človeško oko, razen kadar jih gledamo na vse pogostej-
ših in vse bolj atraktivnih dokumentarcih, še posebej izurjen in 
senzibiliziran.«

Matej Bogataj, spremna beseda

O avtorju: 
Potapljač, jamar, fotograf, snemalec in inovator Ciril Mlinar Cic 
je prvič pokukal z masko pod vodo davnega leta 1959 v Novalji 
na Pagu, star je bil pet let. Da bo potapljač, je zapisal v petem ra-
zredu osnovne šole, ko so pisali prosti spis z naslovom Kaj bom, 
ko bom velik?. Na začetku svoje potapljaške poti si je kot najstnik 
opremo izdeloval kar sam (obleko, uteži, dihalne naprave, ohišja 
za fotoaparat ter kamero …) in potem šestnajstleten opravil izpit 
za potapljača. Marsikateri izmed njegovih prvih pravih potaplja-
ških podvigov, ki so sledili, je potekal približno takole: peš na 
ljubljansko železniško postajo z vso opremo in jeklenkami na 
rami, z vlakom na Reko, potem pa zopet peš sedem kilometrov 
do potapljaškega centra v Žurkovom. Tam potop ali dva in potem 
nazaj peš na Reko in z vlakom v Ljubljano …
Gnalo ga je globlje in globlje, potope v morju pa je začel kombini-
rati s potopi v jezerih, rekah in podzemnih jamah. Že zelo zgodaj 
ga je pri tem pogosto spremljal fotoaparat, kasneje tudi filmska 
kamera, njuna spremljava pa je počasi postala pravilo. Za svoje 
fotografije in za svoje podvodne filme je hitro začel prejemati 
priznanja in nagrade. 
Na prvi jugoslovanski razstavi speleološke fotografije v Splitu 
je tako prejel prvo nagrado za barvno fotografijo, v filmu Med 
jamskimi potapljači je kot prvi posnel človeško ribico v njenem 
naravnem habitatu (za ta film je dobil glavno nagrado na med-
narodnem festivalu Hans Hass Medaille v Linzu), sodeloval je z 
National Geographic Channel, njegove posnetke je objavil CNN 
World Report …
Da Cic ni samo odličen potapljač, fotograf in snemalec, ampak 
tudi nadarjen pisec, priča njegova bibliografija, ki obsega prek 

Obseg: 200 strani
Dimenzije: 16,7 x 23,4 x 1,5 cm

Vezava: broširano
MPC: 19,90 €

Knjiga je na voljo v vseh bolje založenih knjigarnah in na 
spletnem naslovu www.ebesede.si. 

Možno je tudi naročilo po telefonu: 041 661 618.

CIRIL MLINAR CIC: 
PODVÔDJE
27 potapljaških zgodb

dvesto člankov v domačih in tujih revijah, časopisih ter knjigah, 
ob tem pa je objavil še več tisoč fotografij. Podvôdje je njegova 
prva samostojna knjiga.

Iz knjige: 
»Potopljen torpedni čoln je ležal na livadi morske trave, tik ob 
obali. Zveriženo železno razbitino je držalo skupaj le še rjasto 
ogrodje in nekaj zaplat utrujene pločevine. Vse drugo je morje že 
zdavnaj razjedlo in požrlo. Opazoval sem jato srebrnkastih rib, ki 
se je umikala pred mano, ko sem prihajal s površja navzdol med 
brodolomske ostanke. Ribe so zdrknile skozi prerjavele železne 
boke in se zatekle ven med travo, ko sem odhajal na površje 
po zrak, pa so se spet vračale v ladjo. Potapljal sem se na vdih. 
Malo za trening, malo zato, da bi si popravil slab začetek dneva, 
kolikor je slab začetek sploh mogoč tu na pravem morju, v osrčju 
mojih najljubših otokov.«

Prva kirnja

»Globoko spodaj pod previsno steno, ob dnu podzemskega jeze-
ra se je v steni odpiralo okno odtočnega sifona. Iz njegove črne 
luknje je kakor jambor potopljene korvete štrlelo bledo deblo 
podrtega drevesa, oguljeno in sprano, ki ga je bog ve kdaj de-
roča voda odnesla v podzemlje. Tu, na najglobljem in najožjem 
mestu, kjer je bil rov kolenasto prelomljen in so se stene, strop 
ter dno najbolj približali drug drugemu, ga je sila vode zabila 
med skalovje. Izmučen od jame sem se vračal ob vrvici, ki sem 
jo pred dobrim tednom napeljal po rovu.«

270 stopnic
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Regulator nepretrgano dovaja zrak – »free flow«
VZROK
Najpogostejši vzrok za tovrstno težavo je slabo rokovanje z regula-
torjem in njegovo slabo vzdrževanje, pesek ali nečistoče na drugi 
stopnji ali zataknjen gumb druge stopnje.

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Potapljač mora ostati miren, saj lahko zaradi presenečenja nad 
nenehnim dovajanjem zraka regulatorja izgubi smer plavanja in 
globino.

REŠEVALNI MANEVER
Zaradi nenehnega dovajanja zraka se jeklenka hitro prazni, zato 
mora potapljač:
- na težavo opozoriti potapljaškega kolega,
- med izdihom z usti premagati pritisk izhajajočega zraka,
- uporabiti alternativni izvor zraka in skušati z roko zapreti izha-

janje zraka iz okvarjenega regulatorja,
- v primeru, da je delujoči regulator na drugem ventilu kot 

okvarjeni, prositi sopotapljača, da zapre ventil, ki dovaja zrak 
okvarjenemu regulatorju,

- kadar ne more rešiti težave, zaprositi potapljaškega kolega za 
asistiran dvig (dihanje v paru), pri tem lahko reševalec zapre 
ventil jeklenke z okvarjenim regulatorjem, da izhajajoči zrak 
ne bi motil dviga. 

Regulator ne dovaja zraka 
VZROK
Za nenadno blokado dovajanja zraka so najpogostejši naslednji 
vzroki:
- jeklenka je prazna, ker pred potopom nismo preverili pritiska 

zraka v jeklenki ali pa manometer ni deloval pravilno in je bilo 
v jeklenki manj zraka, kot smo ga odčitali na manometru,

- regulator je okvarjen zaradi slabega rokovanja, tovarniške 
napake ali neustreznega servisiranja.

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Kadar regulator postopoma preneha dovajati zadostno količino 
zraka ima potapljač dovolj časa, da mirno reši težavo in zaprosi 
kolega za pomoč.
V primeru, da regulator nenadoma preneha dovajati zrak, je situ-
acija lahko nevarna, če potapljač zapade v paniko.

REŠEVALNI MANEVER
Panični potapljač bo skušal čim prej priti na površino. Reševalec 
ga mora hitro in brez oklevanja zagrabiti in mu potisniti v usta svoj 
regulator. Medtem sam diha na svoj alternativni izvor zraka dokler 

se situacija ne umiri in lahko zamenjata regulatorje.
Kadar je panični potapljač, ki je ostal brez zraka, preveč oddaljen 
od reševalca in se začne prehitro dvigovati proti površini, postane 
situacija zelo nevarna. Reševalec se mora po predpisanem postop-
ku dvigniti na površino in preveriti stanje ogroženega potapljača.
Umirjen potapljač bo v situaciji, ko ostane brez zraka, to signaliziral 
svojemu kolegu in z deljenjem zraka se bosta po predpisanem 
dekompresijskem postopku dvignila na površino. 

Iz kompenzatorja plovnosti nekontrolirano izhaja 
zrak
VZROK
Vzrok je lahko tovarniška napaka, slabo rokovanje ali slabo vzdrže-
vanje kompenzatorja plovnosti.

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Potapljač ugotovi to težavo takrat ko:
- ne more več vzdrževati nevtralne plovnosti in se spušča proti 

dnu,
- vidi, da izhaja zrak iz poškodbe na kompenzatorju plovnosti 

ali iz okvarjenega ventila.
Običajno to ni nevarna težava in ko potapljač ugotovi vzrok, obve-
sti o težavi sopotapljača in se počasi dvigne proti površini. 

REŠEVALNI MANEVER
Ogroženemu potapljaču bo pri dvigu pomagal sopotapljač s svojim 
kompenzatorjem plovnosti. Potapljača se medtem med seboj drži-
ta za naramnice kompenzatorjev plovnosti. V nekaterih primerih, 
ko je potapljač preveč negativno ploven, je smiselno tudi odme-
tavanje uteži. Če imamo kompenzatorja plovnosti z integriranimi 
utežmi, se jih odvrže le del.

Kompenzator plovnosti se nekontrolirano napihuje
VZROK
Vzrok za težavo je lahko tovarniška napaka, slabo rokovanje ali 
slabo vzdrževanje kompenzatorja plovnosti. Običajno je okvarjen 
ventil na inflatorju, ki ostane odprt, ko ga pritisnemo, da bi napihnili 
kompenzator plovnosti. 
STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA

VZROKI ZA TEHNIČNE TEŽAVE 
POTAPLJAČA IN NJIHOVO 
REŠEVANJE

Tekst: Igor Urh

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

urh313@gmail.com
sola@spz.si
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Stanje je lahko nevarno, saj se lahko potapljač zaradi prevelikega 
vzgona hitro dvigne na površino.
Potapljač nepričakovano začuti, da se hitro dviguje. Pričel bo 
prazniti kompenzator plovnosti in plavati proti dnu, vendar bo čez 
nekaj trenutkov ponovno nastopila težava s plovnostjo.

REŠEVALNI MANEVER
Izkušen potapljač se bo v takem primeru po možnosti prijel za 
skalo, odklopil nizkotlačno cev z inflatorja, izpraznil kompenzator 
plovnosti, zaprosil za pomoč kolega in se z njim in njegovim kom-
penzatorjem plovnosti dvignil na površino. Lahko pa nadaljuje s 
potopom tako, da v primeru potrebe po povečanju plovnosti na 
inflator priklopi nizkotlačno cev in jo nato zopet odklopi. 
Neizkušen potapljač se mora ob pomoči sopotapljača dvigniti na 
površino.

Težave s suho obleko
VZROK
Suha obleka vsebuje določeno količino zraka, ki deluje kot toplotni 
izolator in ima enak učinek kot kompenzator plovnosti. 
Ventili na suhi obleki se lahko zataknejo zaradi konstrukcijske 
napake, slabega rokovanja ali pa slabega vzdrževanja. Nastopijo 
lahko sledeče težave:
- vstopni ventil ostane zataknjen v odprti fazi, obleka se ne-

kontrolirano polni z zrakom in potapljač se zaradi prevelike 
pozitivne plovnosti hitro dvigne na površino,

- vstopni ventil ostane zataknjen v zaprti fazi, obleka se ne polni 
z zrakom in potapljača stiska ob nadaljnjem spuščanju v glo-
bino,

- izstopni ventil se zatakne v zaprti fazi, zrak ne izhaja iz obleke 
in obstaja nevarnost prehitrega dviga zaradi prevelike pozitiv-
ne plovnosti,

- izstopni ventil ostane popolnoma odprt, zrak iz obleke hitro 
izhaja.

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Vse zgoraj naštete težave so lahko nevarne, če potapljač ne najde 
vzroka za nastalo situacijo in ne reagira pravilno. Poleg tega lahko 
potapljač zaradi reševanja težav z ventili suhe obleke izgubi kon-
takt s svojo skupino ali pa hitro spreminja globino potopa.

REŠEVALNI MANEVER
Če v obleko ne moremo dovajati zraka, nam je hladno, če pa se 
nekontrolirano polni, je lahko posledica prehiter dvig na površino. 
V takem primeru rešimo težavo na dva načina:
- z ročnim praznjenjem avtomatskega izpustnega ventila,
- tako, da odmaknemo zapestno ali vratno manšeto. V obleko 

bo vstopila voda, vendar se bomo lahko varno dvignili na po-
vršino.

Izguba pasu z utežmi
VZROK
Med potopom lahko pas z utežmi izgubimo zaradi različnih vzro-
kov:
- pas ni bil dovolj zategnjen in nam zdrsne preko bokov zaradi 

stisnjene neoprenske obleke,
- med potopom z zaponko pasu zadenemo ob skalo in se zaradi 

tega odpre,
- kadar pas vsebuje žepe za uteži, lahko te izgubimo, če niso 

bili žepi pravilno zaprti.

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Ko potapljač ugotovi, da izgublja pas z utežmi, ga skuša ujeti 
preden pade na dno, pri tem pa nervozno skuša rešiti težavo in 
ponovno namestiti pas z utežmi.
Kadar potapljač nenadoma izgubi pas z utežmi, postane takoj 
pozitivno ploven, dviguje se prehitro in posledice so lahko zelo 
nevarne.

REŠEVALNI MANEVER
Če je potapljač ujel svoj pas z utežmi, mora izprazniti kompenza-
tor plovnosti toliko, da še obdrži nevtralno plovnost in umirjeno 
namestiti pas z utežmi. Za pomoč lahko zaprosi tudi potapljaške-
ga kolega. Če je v bližini dna, je najbolje, da popolnoma izprazni 
kompenzator plovnosti in na dnu, v klečečem položaju, namesti 
pas z utežmi.

Pomoč 
Potapljač, ki izgublja pas z utežmi, težko signalizira za pomoč, saj 
je preveč zaposlen z reševanjem situacije. Sopotapljač se mu naj 
zato hitro približa in mu dovolj izprazni kompenzator plovnosti. Po 
potrebi izprazni tudi svojega in skuša obdržati nevtralno plovnost 
ogroženega potapljača. Če je prisoten tudi tretji potapljač, ki po-
bere izgubljeni pas, bo težava rešena. V primeru, da  je potapljaški 
par brez prisotnosti tretjega potapljača, bosta skušala najti manjše 
kamne, jih dati v žepe kompenzatorja plovnosti in doseči negativno 
plovnost ter se nato skupaj kontrolirano dvignila na površino. V 
nobenem primeru se potop ne sme nadaljevati!

Izguba maske
VZROK
Med potopom lahko izgubimo masko:
- ko smo uravnavali dolžino jermena in nameščali masko na 

obraz,
- ob trčenju v sopotapljača,
- zaradi pretrganja jermena maske. 

STANJE OGROŽENEGA POTAPLJAČA
Potapljač se mora med praznjenjem maske in njenem nameščanju 
zaustaviti in v miru izvesti operacijo. Hladna voda lahko potapljaču, 
ki je brez maske, povzroči določene težave in v nekaterih situ-
acijah tudi paniko. Težavam se izognemo, če s prsti zatisnemo 
nos in umirimo dihanje. Nato pristopimo k nadaljnjim postopkom 
(nameščanju in praznjenju maske, iskanju maske itd.).

REŠEVALNI MANEVER
Kadar je maska dovolj žive barve, jo bo potapljač našel tudi v 
primeru izgube. Če jo ne najde, mora to signalizirat ostalim pota-
pljačem. Kadar tudi ostali potapljači ne najdejo maske, se mora 
potapljač brez maske v spremstvu kolega dvigniti na površino.
V primeru, da se je strgal jermen maske, lahko potapljač masko 
z roko drži na obrazu. Prestrašenega potapljača (hitro dihanje, 
velika količina izdihanega zraka) mora reševalec najprej pomiriti, 
šele nato se loti iskanja izgubljene maske.
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Predvsem je izstopal podvodni svet, ki še najbolj spominjal na potop 
v blejskem jezeru po nekajdnevnem deževju.
Prvenstvo je potekalo na jugozahodu Nizozemske v provinci Zeeland. 
Ta del je v večini nižji od morske gladine. Zaradi tega so po katastro-
falnih poplavah leta 1953 zgradili veliko zapornic, ki tvorijo več zaprtih 
slanih jezer. Nekatera izmed njih so izpostavljena plimovanju, druga 
ne. Poleg kolesarjenja – kolesarske steze so namreč čisto povsod – 
je zelo razvito tudi potapljanje. Tipična potapljaška lokacija ob jezeru 
je videti takole: parkirišče za 30 avtomobilov, nadstandardni wc-ji s 
prezračevanjem in svetlobnim jaškom in mini restavracija s teraso. 
Veliko jih ima tudi postajo za polnjenje jeklenk, v katero vržeš 2,5 €, 
priklopiš jeklenko in ta se napolni v slabi minuti. Ko sem spraševal 
lastnika, koliko takšna postaja stane, je rekel, da približno 60.000 
€. Investicija se jim povrne v petih letih, kar pomeni da v povprečju 
napolnijo 32 jeklenk dnevno. Trenutno dokončujejo tudi nitrox postajo. 
Sama organizacija je bila na visoki ravni. Vse od nastanitve, opreme, 
prevozov, hrane itd.  je potekalo brezhibno z veliko dobre volje. Or-
ganizatorju je pomagalo 150 prostovoljcev, katerim so se ob vsaki 
priložnosti tudi zahvalili. Letos je na svetovnem prvenstvu sodelovalo 
36 fotografov in vsaj toliko asistentov ter vodij iz dvajsetih držav. Slo-
venske barve sva zastopala Grega Verč kot fotograf in Tomaž Volaj 
kot asistent.
Prvi večer je bil na vrsti tehnični sestanek, na katerem so nam predsta-
vili potek tekmovanja, izžrebali smo skupine ter se seznanili s pravili. 
Letošnja novost je bila, da je lahko fotograf pod vodo uporabljal vse 

funkcije, ki mu jih je nudil fo-
toaparat. Po besedah pred-
stavnika CMAS-a bo tako tudi 
na naslednjih tekmovanjih. 
Predstavili so tudi štiri izbra-
ne lokacije. Naslednji dan je 
sledil trening na dveh izmed 
lokacij. Ker so želeli preizku-
siti tudi njihov sistem, je bil 
protokol zapiranja aparatov 
ter oddaje kartic enak kot na 
tekmovanju.
Tekmovanje je potekalo dva 
dni s po dvema potopoma 
dnevno. Pred pričetkom poto-
pa smo morali biti vsi v vodi. 
Po kratkem pisku so odšteva-
li pet min do začetka potopa. 

CMAS SVETOVNO PRVENSTVO V 

PODVODNI FOTOGRAFIJI 2015

Tekst: Grega Verč • Foto: Grega Verč, Dalibor Andres  in CMAS Nizozemska

Med 21. in 25. majem je pod okriljem CMAS-a 
na Nizozemskem potekalo 15. svetovno 
prvenstvo v podvodni fotografiji, ki se v 
marsičem zelo razlikovalo od prejšnjih.”

Po treh piskih smo se lahko potopili. Najkasneje po de-
vetdesetih minutah je moral imeti tekmovalec glavo na 
površini, uporaba fotoaparata pa ni bila več dovoljena 
– niti za brisanje slik. Vsak tekmovalec je imel svoje-
ga ‘team controller’-ja, ki je imel fotoaparat stalno na 
očeh, tudi na avtobusu. Preverjanje je šlo tako daleč, 
da se je po avtobusu sprehajal kontrolor in z iPad-om 
iskal WiFi ter bluetooth omrežja. V času tekmovanja 
telefoni, tablice in računalniki niso bili dovoljeni.
Naša skupina je prvi potop opravila pod mostom Zee-
land Brug. Lokacija naj bi bila ena boljših, vendar pa je 
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bila zaradi deževja vidljivost le pol metra. Temperatura zraka 
in vode je bila 13 °C. Malo bolje je bilo na naslednjem potopu. 
Potapljali smo se na gojišču školjk Neeltje Jans, kjer je bila vi-
dljivost približno tri metre. Vsak dan je lahko tekmovalec predal 
največ dvesto slik ter obvezne štiri slike kontrolorja – pred in 
po vsakem potopu po eno. Naslednji dan smo se potapljali z 
ladje na jezeru Grevelingen. Ker to jezero ni pod vplivom pli-
movanja, je bila vidljivost malo boljša, a le prvih petnajst minut. 
Po tem je veliko število potapljačev na majhnem akvatoriju 
naredilo svoje. 
Akvatorij je poseben. Na nobenem potopu nismo videli večje 
ribe od glavoča. Kamenja je zelo malo, v glavnem tla sestav-
ljajo odmrle ostrige ter mnogo raznih trav in alg. Vsepovsod je 
veliko sedimenta, pustost akvatorija pa rešujejo jastogi, katerih 
je ogromno.
Po zadnjem potopu smo se vrnili v hotel, kjer smo imeli do 
polnoči čas, da oddamo fotografije za pet kategorij: riba, am-
bient, ambient z modelom, makro ter makro s temo, ki je bila 
letos ‘Lobster’.
Zadnji dan je sledilo javno ocenjevanje ter razglasitev zma-
govalcev. Žirijo je sestavljalo sedem žirantov, med njimi tudi 
Alex Mustard in Kurt Amsler. Pred ocenjevanjem so iz vsake 
kategorije izbrali deset fotografij, ki so sodelovale v javnem 
ocenjevanju. Samo to naj bi bilo korektno, a se je kasneje, ko 
smo videli več fotografij drugih fotografov, izkazalo, da je bil 
izbor top desetih fotografij površen.
Na koncu sva s Tomažem v kategoriji ambient z modelom osvo-
jila srebrno medaljo. Nov svetovni prvak je postal hrvaški ko-
lega Damir Zurub. V skupnem seštevku je bil drugi Stephane 
Regnier iz Francije, tretji Juan Antonio Garcia iz Španije.
Po koncu podelitve je sledila še odlično organizirana žar zaba-
va na plaži, kjer so imeli poseben nastop Mehičani. Naslednje 
svetovno prvenstvo je namreč čez dve leti v Mehiki.
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K sreči so društveni prostori DPD Bled pod streho in opremljeni z og-
romnim kaloriferjem, ki je z neumornim garanjem poskrbel, da so se 
tekmovalci izognili pomrznjenim okončinam.
Na tekmovanju DRM Fresh se tekmuje v treh kategorijah, in sicer »Wide« 
ali širokokotna fotografija, »Riba« ali fotografija ribe in najzanimivejša: 
»Kreativa« oziroma kreativna fotografija. Vsaka od teh kategorij je na-
tančno opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je tekmovalcem na voljo 
pred tekmovanjem.
Tekma se je začela ob 10:30 in končala ob 15:30. Do 16:00 so vsi fotografi 
predali spominske kartice, na katerih ni smela biti več kot 101 fotografija. 
Izbor fotografij se je odvijal v dvorani hotela Jelovica.
Naslednje jutro se je zbrala žirija v sestavi uveljavljenih podvodnih foto-
grafov: Arkadij Popovič – Dadi, Milan Tomažin - Tyson in Andrej Voje.
Zaključna prireditev se je začela s pozdravnim nagovorom in projekcijo 
vseh tekmovalnih fotografij, ki so jo spremljali komentarji žirije. Tako so 
se lahko tekmovalci sami prepričali o korektnem delu žirije, ki je odgo-
varjala na zastavljena vprašanja in zagovarjala svoje odločitve.
V tekmovalni skupini DSLR je slavila Ivana Orlovič Kranjc iz beograj-
skega kluba S.D.T.  s sliko Svet ronjenja, ki je osvojila tudi prvo mesto v 
skategoriji »Wide«. Drugo mesto je zasedel Hinko Šolinc, ki ga lanska 
nesreča z zalitim fotoaparatom ni ustavila pri tekmovalnih ambicijah. 
Tretje mesto pa je zasedel Grega Verč, član društva DPD Tuna.
Med kompakti je zanesljivo slavil Marko Gasparič. Na drugo mesto se je 
uvrstil domačin Rok Lesjak. Tretje mesto je zasedel tekmovalec Jovan 
Petrovski iz srbskega društva Roniti se mora Bela Crkva.
V ekipni razporeditvi je prvo mesto doseglo društvo DRM Ljubljana. 
Sledili sta društvi S.D.T. Svet ronjenja in DPD Bled. Za najlepši posnetek 
natečaja (best of show) je bila izbrana fotografija Janeza Kranjca.
Za konec bi se zahvalil še pokroviteljem brez katerih izvedba tekmovanja 
ne bi bila mogoča. Še enkrat zahvale vsem udeležencem in čestitke 
vsem nagrajencem.

DRM FRESH 2015
Tekst: Jure Gasparič • Foto: Jure Gasparič, posamezni avtorji

Letošnje tekmovanje v podvodni fotografiji 
v sladkih vodah DRM Fresh 15 je potekalo 
predvsem v znamenju mraza, dežja in slabe 
vidljivosti pod vodo.”

Janez Kranjc

Marko Gasparič

Grega Verč

Ivana Orlovič Kranjc

Marko Gasparič
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Na turnirju je sodelovalo štiriindvajset ekip (petnajst moških in šest 
ženskih) iz desetih držav: Madžarske, Češke, Nemčije, Švice, Nizo-
zemske, Anglije, Turčije, Poljske, Italije in Slovenije. Ekipo Slovenije 
je sestavljajo šest fantov iz treh različnih slovenskih ekip, združenih 
v eno ekipo Atractive guys.
V prvi fazi turnirja so se pomerili z ekipami iz Poljske, Madžarske in 
Nemčije. V prvi tekmi so tako prekrižali palice s kolegi iz Poljske in 
slavili z rezultatom 4:0. 
Drugo tekmo bi morali odigrati z madžarskimi kolegi, vendar so 
tekmo nekako spregledali in tako je nasprotnik zmagal z avtomat-
skim rezultatom 5:0.  Na srečo poraz ni bil usoden za nadaljevanje 
tekmovanja. V tretji tekmi so igrali z boljšo ekipo iz Madžarske. Kljub 
prehodnemu porazu so ohranili trezne glave, nadgradili motivacijo 
in zmagali s 3:0. V zadnji tekmi predtekmovanja so z rezultatom 4:0 
premagali tudi nemško ekipo. 
V nadaljnje tekmovanje so se uvrstile po tri ekipe iz treh skupin, 
tako da sta nastali dve skupini, ena za prvaka in druga za mesta 
od 7 do 15. 

3. MESTO SLOVENSKIH 
HOKEJISTOV  
V ČEŠKI PRESTOLNICI PIVA

Tekst: Darjan Damjanovič • Foto: Darjan Damjanovič

Tako kot vsako leto je tudi letos potekal 
tradicionalni 8. Bud Pig Cup na Češkem v 
Čeških Budjevicah.”

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

darjan.damjanovic@gmail.com

V skupini za prvaka so se fantje naprej pomerili z najmočnejšo ekipo 
iz Madžarske, vendar so tokrat morali priznati poraz z rezultatom 
2:1, saj so bili madžarski kolegi bolje uigrani. V naslednji tekmi so 
se pomerili z ekipo iz Anglije, ki ni bila tako močna kot na prejšnjem 
turnirju, in slavili z rezultatom 4:0.
 V tretji tekmi za prvaka so se pomerili z Italijani, s katerimi je težko 
igrati, saj igrajo na meji prekrška. Kljub temu so naši slavili z rezul-
tatom 4:1. V peti tekmi so z rezultatom 3:0 premagali tudi ekipo iz 
Švice. 
V šesti tekmi so fantje igrali z favorizirano ekipo iz Turčije, ki je poka-
zala, zakaj je prišla na turnir in slavila z rezultatom 2:0. Čeprav so se 
slovenski fantje borili do konca, jim je v zaključku tekme zmanjkalo 
moči, da bi presenetili Turke. 
V zadnji tekmi so se naši odločili, da gredo na vse ali nič in se z 
zadnjimi atomi močmi znesli nad nizozemsko ekipo z rezultatom 7:0.
Turnir je po željah organizatorjev uspel brez poškodb in ostalih 
nevšečnostih. Na koncu je slavila ekipa iz Turčije, na drugem mestu 
je bila najmočnejša madžarska ekipa in na odličnem tretjem mestu 
ekipa Slovenije. 
Fantje so si na turnirju izmenjali nekaj mnenj, izkušenj in se odločili, 
da bodo še naprej trenirali in poizkušali ostali v vrhu ekip, ki nasto-
pajo na turnirjih.



14
Potapljač • 81 - 2015

PODVODNI RIBOLOV  
GOSPIĆU DVANAJSTA ZMAGA, 
PODGORŠEK NAJBOLJŠI SLOVENEC
V soboto, 30.  maja 2015,  je na hrvaškem 
otoku Lošinj potekalo jubilejno 20. 
odprto mednarodno prvenstvo Nerezin v 
podvodnem ribolovu.” 

Tekmovanje v organizaciji DPR Pozejdon Krško in ŠD Škarpina 
Nerezine se je štelo tudi za II. krog Državnega prvenstva Slovenije 
v podvodnem lovu za leto 2015. I. krog prvenstva je 25. 4. 2015 v 
Piranu organiziralo RPD Piran.
Prijavljenih je bilo osemindvajset tekmovalcev iz sedmih društev 
iz Slovenije in Hrvaške ter ena tekmovalka iz Slovenije. Število 
tekmovalcev ni odstopalo od povprečja zadnjih nekaj let.
Sirena matične ladje Devin je ob 7.30 napovedala start tekmovanja 
iz Osorja na Cresu. Proti ribolovnim conam med Unijami, Zećo, 
rtom Tomožina in rtom Koludar  na Cresu se je podalo šestnajst 
plovil.
Lepo in toplo vreme je privabilo številne obiskovalce in sponzorje. 
Ti so tekmovanje spremljali iz matične ladje Devin, na kateri je za 
prijetno glasbeno ozadje poskrbel odlični duo Tajna veza.
Šesturni boj tekmovalcev s hladnim morjem, mračnimi globinami 
in postopno naraščajočim jugom se je končal ob 13.30 s predajo 
ulova na matično ladjo nedaleč od Osorja. 
Ulov je bil zanimiv tako za tekmovalce kot za spremljevalno ekipo 
in gledalce na Devinu. Poleg standardnih ugorjev so se namreč 
na žicah lovcev znašli še brancini, škarpene, tabinje, orade, pici, 
salpe in drugi. 
Uradno tehtanje pod budnimi sodniškimi očmi 
Mirana Sokolića, Stojana Jazbeca in Ferdinanda 
Zorovića  je potrdilo zmago Daniela Gospića iz 
ŠD Škarpina Nerezine. Gospić je poleg ugorjev in 
tabinj ujel tudi največjo ribo, palamido, težko 1.555 
g. Drugouvrščeni Robert Podgoršek iz RPD Piran 
je za svetovnim in evropskim prvakom ter doma-
čim favoritom zaostal za 9.465 točk. Tretjeuvrščeni 
je bil Sašo Moškon iz Porporelle. Za prijetno pre-
senečenje je poskrbel Tine Ogorevc iz društva Ar-
temis, ki je bil s četrtim mestom najboljše uvrščeni 
tekmovalec mlajše generacije. Edina tekmovalka 
Nataša Križman iz Tritona se je borila srčno. Kljub 
dobremu ulovu je bila tehtnica neusmiljena – za 
točkovanje je zmanjkalo le nekaj gramov. Pritožb 
na potek tekmovanja in tehtanja ni bilo.
Zvečer so se tekmovalci skupaj s spremljevalnimi 
ekipami zbrali na večerji v PSK Bučanje, kjer je 
potekala tudi uradna razglasitev rezultatov in po-
delitev priznanj zmagovalcem. Posebno nagrado 
in priznanje za dolgoletno vodenje in organizacijo 

Tekst: Alja Longo • Foto: Alja Longo

tekmovanj je prejel Jani Longo, predsednik DPR Pozejdon iz Kr-
škega. Priložnostno darilo in zahvalo za dvajsetletno sodelovanje 
so prejeli tudi predstavniki ŠD Škarpina iz Nerezin. Gostji večera sta 
bili Nuša Somrak, podžupanja Občine Krško, in Ana Kučić, podžu-
panja Malega Lošinja, ki sta ob jubilejnem 20. tekmovanju povedali 
nekaj pohvalnih in vzpodbudnih besed ter izrazili željo, da bi se 
tradicija tekmovanj nadaljevala tudi v prihodnje.
Delegat s strani Slovenske potapljaške zveze je bil Silvo Vran, ki 
je pred leti kot tekmovalec tudi sam uspešno nastopal na prvih 
prvenstvih.
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Pred samim pisanjem članka sem se soočil 
z vprašanjem, kako ga sploh začeti? Kako 
opisati skoraj štiri desetletja potapljanja 
enega kluba, ki je med najbolj oddaljenimi 
od morja v Sloveniji. Najboljše je začeti kar 
na začetku in postopoma priti do današnjega 
dne in načrtov za prihodnost.”

Nekateri dogodki pred letom 1974 ter nesreče in utopitve v naših 
jezerih in gramoznicah so porodili zamisel oziroma nujo, da je 
potrebno imeti izurjene in usposobljene može, ki si bodo upali 
v nevarnih primerih reševati ljudi in materialne dobrine. Zamisel 
po tako usposobljenih in pogumnih možeh se je porodila med 
gasilci, ki so izmed svojih vrst izbrali posameznike, pripravljene za 
izvajanje takih dejanj. Pričeli so z usposabljanjem ter kmalu zatem 
tudi že z izvajanjem reševalnih akcij.
Zaradi zapletov pri tečaju leta 1975 v Mariboru, smo v letu 1976 na 
prošnjo ustanoviteljev v Gasilskem društvu Gornja Radgona imeli 
tečaj v gasilskem domu v avstrijski Radgoni. Tečaj potapljanja je 
potekal pod vodstvom potapljaškega inštruktorja g. Zilinka iz Le-
bringa ob pomoči prevajalca, takratnega predsednika gasilskega 
društva g. Rudija Duha. 
V letih priprav na gradnjo novega gasilskega doma je vodstvo 
Civilne zaščite ugotovilo, da potrebuje prostore za svojo opremo in 
s tem tudi prostore za člane Enote za reševanje iz vode in na vodi. 
Navedeno zamisel je Civilna zaščita idejno in materialno takrat 
tudi podprla in jo prvega maja 1982 s svečano otvoritvijo novega 
gasilskega doma tudi uresničila.
Tudi v času vojne, leta 1991, je Enota za reševanje iz vode in na vodi 
delovala neovirano in se prilagajala nevsakdanjim okoliščinam. Z 
novo državo Slovenijo pa so se rodili tudi novi zakoni in predpisi. 
Podvodno reševanje je tako dobilo nove dimenzije. Slovenska 
potapljaška zveza (SPZ) je ustanovila Podvodno reševalno službo 
(PRS) po regijah. Naporna pogajanja so obrodila sadove in tudi 
Pomurje je dobilo svoji dve PRS enoti. 
Leta 2000 smo postali še formalno člani SPZ kot društva, znanega 
pod imenom GA-PO-RA. S tem smo dobili tudi čast, da je bila letna 
skupščina SPZ v Gornji Radgoni. Delo je postalo lažje in sodelo-

Tekst: Tomaž Munda • Foto: GA-PO-RA 

GA-PO-RA  
GASILSKI POTAPLJAČI RADGONA

vanje plodnejše, saj so informacije potekale dosti bolj direktno. 
Zadnja leta smo naše stažne potope opravljali na ladji “Ščedro”. 
Sedaj že nekaj let hodimo na Bol na Braču. 
Dandanes je naš klub in reševalna postaja ena izmed najbolje 
opremljenih v Sloveniji. Premoremo dva čolna z izvenkrmnim 
motorjem, 20 kompletnih potapljaških oprem, podvodno ko-
munikacijo OTS, sonar za preiskovanje rečnega dna itd. Celotna 
izobraževanja lahko izvajamo samostojno, saj imamo v klubu 5 
inštruktorjev, od katerih je Marko Šajnovič CMAS M2. Slednji je 
od letošnjega leta na čelu Podvodne reševalne službe Slovenije 
kot njeni načelnik. Klub šteje 60 članov, od katerih jih je približno 
40 včlanjenih v SPZ. 
Zelo velik poudarek dajemo na podmladek in stalno izobraževanje, 
saj se držimo slogana SPZ – za varno potapljanje.
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DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Boris Vuga, Franc Goltez, Mihael Benkič

Težko je v nekaj odstavkih podoživeti vzdušje in 
dogajanje na takem dogodku, kot je Dan potapljačev 
Slovenije. Vseeno pa je prijetno udeležencem 
skupaj obuditi spomine, bodočim udeležencem pa 
predstaviti vsaj nekaj, kar nas navdušuje, povezuje 
in bogati.” 

Lepa prva sobota v juniju je tudi letos poskrbela še za tisto malenkost, na 
katero organizatorji Dneva potapljačev Slovenije nimamo vpliva. Lepo vre-
me je za vse prireditve na prostem prvi predpogoj za številčno udeležbo 
in prijetno počutje udeležencev. Marsikateri udeleženec letošnjega Dneva 
potapljačev Slovenije se je pritoževal, da je pa letos celo prevroče. Vendar 
so se vsi strinjali, da pa je tako veliko bolje, kot če bi deževalo, sploh ker je 
bilo morje prijetno toplo tudi za kopanje brez potapljaških oblek.
Kar 253 udeležencev iz 24 društev je nov rekordni mejnik. Rekord, ki prire-
ditvi nesporno utrjuje vlogo osrednjega potapljaškega dogodka v Slove-
niji in potrjuje, da si člani Slovenske potapljaške zveze in drugi udeleženci 
želimo skupnih potov, druženja in sklepanja novih potapljaških znanstev ter 
prijateljstev. Rekord tudi potrjuje, da v SPZ imamo izkušene organizatorje, 
ki so kos organizaciji tako zahtevne prireditve. Iskrene čestitke PLK Koper, 
ki pod Domijevim vodstvom že vrsto let poskrbi za vse potrebno, da DPS 
teče gladko in smo vsi zadovoljni. To jim lahko uspeva le s kar največjo mero 
složnosti in pozitivnega vzdušja v društvu. 
Z naraščajočim številom udeležencev postaja organizacija potopov iz leta 
v leto zahtevnejša. Prevoz na potopljene ladje je lani že začel predstavljati 
ozko grlo. Še posebej, ker potapljači niso bili ob napovedani uri pripravljeni 
pred plovili, čemur smo letos namenili še posebno pozornost. Večkratna 
opozorila in pozivi potapljačem, naj so ob dogovorjenem času pripravljeni 
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DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE
so padli na plodna tla. Vsa leta do sedaj nam je v največjo oporo bila Slovenska 
vojska, ki je s svojimi prostornimi in hitrimi plovili poskrbela za prevoz večine 
potapljačev. Letos so žal zaradi spleta okoliščin bili prisotni z majhnim čolnom, 
zato je vskočil Matko z velikim potapljaškim čolnom centra Divestrong, ki je 
ognjeni krst več kot odlično opravil. Potapljači začetniki so zaradi prevelikih 
globin potopljenih ladij  potop naredili z obale, pridružilo pa se jim je tudi veliko 
izkušenih potapljačev. Zaliv v Fiesi je iz leta v leto bolj zanimiv in podvodni park, 
ki tukaj raste, je le še dodaten razlog, da je prav Fiesa ena najljubših potapljaških 
lokacij v Sloveniji. 
Dan potapljačev se zmeraj ponaša z odlično kulinariko, za katero je letos s svojo 
ekipo poskrbel Egon, ki je na jedilnik uvrstil tako morske dobrote, kot tudi druge 
jedi. Tudi hladilniki so kljub izredni vročini, pijačo uspešno hladili. 
Kosilu, ki se je v bistvu razvleklo vse do večerje, so sledile tradicionalne Igre 
brez dna. Ekipe so se pomerile v že tradicionalnih vodnih igrah, ki so ob bučnem 
spremljanju navijačev povsem spominjale na pred časom popularne Igre brez 
meja. Najbolje se je izkazala ekipa Štrk iz PD  M. Sobota, sledila je ekipa Toti 
gusari iz PD Maribor na tretjem mestu pa so bili Aktivni prijatelji kapljice iz 
KPA Novo mesto. Tradicionalno dobra ekipa DPD Bled1 je letos osvojila četrto 
mesto. Nagradili smo tudi najbolj simpatično potapljačico, kije letos bila celo 
Blejska inštruktorica Maja Zupančič.
Kar 5 društev je bilo zastopanih z več kot 15 udeleženci. Podobno kot lani je bila 

najštevilčnejša udeležba iz Murske Sobote, Kopra 
in Bleda, največje presenečenje pa so pripravili 
Mariborčani.
Najštevilčnejša društva na Dnevu potapljačev 
Slovenije 2015
Društvo            Število prisotnih
PD MURSKA SOBOTA 33
DPD BLED  27
PLK KOPER  20
PD MARIBOR  19
KPA NOVO MESTO  18
PONIREK   9
M3   9
DPD KRANJ  8
DRM   7
DIVESTRONG  7
DPD TRBOVLJE  7

Podelitev nagrad se je že tradicionalno zaključila 
z napovedjo naslednjega Dneva potapljačev Slo-
venije, ki bo spet prvo soboto v juniju, 4. 6. 2016.
Dan potapljačev Slovenije je potapljaški dogodek, 
ki ima že 15 letno tradicijo. Redke so potapljaške 
zveze, sploh imajo tak dogodek, daleč naokoli 
pa ga ni na taki ravni. Iskrene čestitke in zahva-
la vsem, ki ste s požrtvovalnostjo, izkušnjami in 
medsebojnim prijateljstvom ponovno poskrbeli, 
da se Slovenski potapljači lahko ponašamo in s 
ponosom primerjamo z drugimi. 
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Bom tisto, zaradi česar sem se odpravil na Azore, doživel tudi 
sam? Upam, da mi bo dano. Upam, da bom nekje v modrini 
srečal vsaj kakšno manto, vsaj kakšnega modrega morskega 
psa. V petih dneh potapljanja s samo dvema potopoma dnev-
no bom zagotovo imel nekaj možnosti, a vsakršna spremem-
ba vremena ali nemirno morje lahko moje možnosti precej 
zmanjša. Nahajam se namreč sredi Atlantika, 1500 km stran 
od portugalske obale in 1900 km stran od obale Nove Fun-
dlandije v Kanadi. Najboljše potapljaške lokacije so od otoka 
Santa Maria oddaljene tudi do trideset navtičnih milj.

Azori
Arhipelag devetih vulkanskih otokov se nahaja sredi Sever-
nega Atlantika in se razprostira vzdolž 600 km od severoza-
hoda proti jugovzhodu. Vrh gore Pico, ki je najvišja gora na 
Portugalskem, sega do 2351 m. Azori so dejansko eno izmed 
najvišjih gorovij našega planeta, če upoštevamo dejstvo, da 
se gorovje dviga z nekaj tisoč metrov globokega oceanske-
ga dna. Arhipelag se nahaja na stičišču treh največjih tek-

AZORI
Tekst: mag. Andrej Voje • Foto: mag. Andrej Voje

Sedim na terasi, uživam ob hladnem pivu in 
občudujem sinje modro gladino Atlantskega 
oceana. Pred dvema urama sem prispel na 
Azore in sprašujem se, kaj vse se skriva v 
modrini prostranega oceana.”

tonskih plošč (Severnoameriške, Evrazijske in Afriške). Klima 
na arhipelagu je oceanska, subtropska z milimi zimami in ne 
preveč vročimi poletji. Azori imajo znotraj Portugalske status 
posebne ekonomske cone, zaradi česar so tu davki nižji kot 
v preostalih delih države. Domačini se večinoma preživljajo s 
poljedelstvom – še posebej s pridelavo ananasa –, govedo-
rejo, mlečno industrijo, ribolovom in turizmom, ki v zadnjem 
obdobju postaja vse bolj pomemben dejavnik.
Z odkritjem arhipelaga je povezanih kar precej različnih teorij, 
zgodb in legend. Nekateri menijo, da je otočje zarisano že na 
genovskih in katalonskih navtičnih kartah iz sredine 14. stole-
tja, drugi, da so otočje v začetku 15. stoletja odkrili mornarji 
pomorščaka Henryja Navigatorja, enega prvih portugalskih 
pomorščakov. Dejansko naj bil otok Santa Maria, ki je najbolj 
južen in vzhoden otok otočja, leta 1427 odkril navigator Diogo 
de Silves na poti do Madeire. Otok se je sprva imenoval Ilha 
dos Lobos. A ker naj bi bila odkritja uradno veljavna šele s 
potrditvijo portugalskega kralja, so odkritje otoka pripisali 
kapitanu Goncalu Velhu Cabralu, ki je otok odkril leta 1431. 
Legenda pravi, da naj bi otok odkrili na dan, ko je posadka 
kapitana Goncala Velha Cabrala slavila krščanski praznik de-
vice Marije. Eden izmed mornarjev je v daljavi opazil kopno 
in zavpil »Santa Maria«. Naslednje leto je portugalski kralj to 

Mag. Andrej Voje je dolgoletni 
podvodni fotograf in svetovni 
popotnik. 

andrej.voje@gmail.com
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odkritje tudi uradno potrdil in odkritje so pripisali kapitanu 
Goncalu Velhu Cabralu in ne navigatorju Diogu de Silvesu. 
Sprva so tu naselili le ovce, da so se razmnožile, saj drugih 
večjih živali na teh otokih ni bilo. A življenje na oddaljenih 
otokih nekaj časa ni privlačilo nikogar in šele nekaj let kasne-
je je bila na otoku Santa Maria ustanovljena prva naselbina. 
Otok je nekaj desetletij kasneje večkrat postal tarča piratski 
napadov, zaradi česar so domačini postali zelo negostoljubni 
do vseh popotnikov. Enaka usoda je doletela tudi Krištofa 
Kolumba, ko se je februarja leta 1493 izkrcal na otoku, potem 
ko je že odkril Novi Svet in se je vračal v Španijo. Domačini 
so zajeli nekaj njegovih mornarjev in po napornih prepriče-
vanjih in pogajanjih je Kolumbu le uspelo osvoboditi zajete 
mornarje. 
V času II. svetovne vojne so imeli Angleži in Američani na teh 
strateško pomembnih otokih svojo vojaško bazo, ki je omo-
gočala lov na nemške podmornice, zaščito ladijskih konvojev 
in prelete čez Atlantik, v času hladne vojne pa so Američani 
lažje prestrezali ruske podmornice in vohunska plovila.

Neskončna modrina
Še zadnjič sem preveril potapljaško in fotografsko opremo, 
potem pa sem v usta vstavil regulator za dihanje, vdihnil zrak 
iz jeklenke in se nagnil nazaj ter z gumijastega čolna skočil v 
modri ocean. Velikokrat sem se že potapljal v modro, t.j. sredi 
morja, kjer ni koralnega ali skalnega grebena, ob katerem se 
potem potopim v globino. A tokrat so bili občutki drugačni. 
Ko sem zapustil površino, so bili občutki precej nenavadni. 
Zdelo se mi je, kot da ne bi plaval v morju, ampak lebdel v 
vesolju. Kamorkoli sem se ozrl, povsod je bilo okoli mene 
sinje modro morje in popolna tišina. Še svojega lastnega di-
hanja nisem slišal. Počasi sem se spuščal v globino in tudi pod 

menoj je bilo vse modro. Bilo je prav nenavadno, mistično. 
Dna na globini skoraj petdeset metrov tudi nisem videl. Edina 
referenčna točka je bila vrv, ki se je izgubljala v globini. Bil 
sem že na globini trideset metrov, ko sem okoli sebe opazil 
mirno in ogromno jato barakud. Obrnil sem se okoli in povsod 
okoli mene je bilo na stotine parov oči, ki so me opazovale. 
Bilo je lepo. Postopoma sem v globini tudi vedno bolje raz-
ločil morsko dno. Ustavil sem se na globini trideset metrov 
in opazoval barakude, potem pa sem se ob vrvi dvignil za 
približno deset metrov in potrpežljivo čakal. Jata barakud pod 
menoj je bila skoraj nepremična, a sam sem v modrini iskal 
nekaj drugega. Na tem mestu potapljači potrpežljivo čakajo 
in upajo, da iz modrine priplavajo mante. Tudi sam sem upal 
in čakal. Minilo je že približno trideset minut, a v modrini še 
vedno nisem ničesar opazil. Upanje umira zadnje, zato sem 
potrpežljivo čakal. Rahel tok je mimo mene prinašal plankton 
in meduze. Ena izmed teh je pritegnila mojo pozornost in 
zaplaval sem v modrino, naredil nekaj posnetkov in se obrnil 
ter zaplaval nazaj proti vrvi. Med plavanjem sem imel občutek, 
kot bi me od zadaj nekdo opazoval. Sprva se na to nisem 
oziral, a moj notranji glas mi je prigovarjal, naj se le obrnem. 
Ko sem mu naposled prisluhnil, sem se obrnil in pred seboj 
presenečen opazil manto. Končno. Mirno je drsela proti meni 
in se mi približevala. Da je ne bi splašil, sem umiril dihanje 
in jo opazoval. Na fotoaparat niti pomislil nisem, saj sem se 
zavedal, da bi jo lahko svetloba bliskavic prestrašila. Potem 
je začela krožiti okoli mene in med kroženjem me je vsesko-
zi opazovala. Naredil sem nekaj prvih posnetkov, potem pa 
sem preveril zrak v jeklenki. Žal je napočil čas za vrnitev na 
površino in od mante sem se moral posloviti. Zaplaval sem 
proti površini, manta pa je izginila v modrini. Za prvi potop 
je bilo dovolj.



20
Potapljač • 81 - 2015

Sanje ali resničnost?
Naslednji dan sem se s skupino potapljačev odpravil na lo-
kacijo, kjer mant običajno ni. A tik pred skokom v morje sem 
jo opazil pod vodno gladino, ko se je približala čolnu. Hitro 
sem skočil v vodo, a manta je še hitreje odplavala. Na mojo 
srečo se je tudi hitro vrnila, še preden so v morje skočili ostali 
potapljači. Previdno sem se ji približal in naredil nekaj posnet-
kov. Potem pa se je nenadoma zgodilo nekaj nezaslišanega. 
Skupina nekaj potapljačev se je zakadila proti manti in pred 
seboj sem videl samo še plavuti, ki so opletale vsepovprek. 
Besen kot ris sem zagrabil za eno izmed plavuti in potapljača 
potegnil nazaj ter mu skušal dopovedati, da naj ne počnejo 
takih neumnosti. Prav neumno me je gledal in se jezil name, 
manta pa je medtem že prestrašeno zbežala. Obupan sem 
se oddaljil od skupine nervoznih in nespametnih potapljačev 
in objokoval izgubljeno priložnost. Potapljači so še vedno 
čofotali na površini in »mlatili zrak«, sam pa sem se v globini 
nekaj metrov oziral naokoli in upal, da se bo manta vrnila. 
Nenadoma sem presrečen opazil, da se je zopet vrnila k meni. 
Ostali potapljači so bili že preveč oddaljeni in nama niso več 
sledili. V tem trenutku sem začutil, da je prav zdaj napočil tisti 
trenutek, zaradi katerega sem se odpravil na Azore. Nisem 
zaplaval proti njej, ampak sem se nekoliko oddaljil. Tvegal 
sem, da mi ne bo sledila in tveganje se je takoj izkazalo za 
pravilno odločitev. Bistvo pri opazovanju podvodnega sveta 
namreč ni, da potapljači plavamo kot nori za ribami, delfini, 
mantami, morskimi psi in drugimi bitji, temveč da vzbudimo 
njihovo zanimanje in se nam sami približajo. Prav to je bil 
moj manever in manta je to razumela. Ker nisem silil vanjo, 
je postala še bolj radovedna in mi sledila. Rahel tok naju je 
odnašal in tako sem bil sredi modrega oceana naenkrat sam z 
njo. Nobenih potapljačev in nobenih zračnih mehurjev, manta 

pa je drsela okoli mene, proti meni ali nad menoj. Bil sem 
popolnoma sproščen in le v takih okoliščinah lahko nastanejo 
izvrstne fotografije. Sedaj sem začel pritiskati na sprožilec. 
Osredotočil sem se samo na kompozicijo in iskal prave tre-
nutke. Mante to ni nič motilo, še bolj se mi je približala in 
vzpostavila sva očesni kontakt. Ko sem zaplaval proti površini, 
da bi naredil kakšno fotografijo z vrha, mi je takoj sledila, ko 
sem se potopil globlje, je bila spet tik ob meni. Skušnjavi se 
nisem mogel več upirati in previdno sem stegnil levo roko in 
jo pobožal. Moja dlan je počasi zdrsela po vsej njeni dolžini. 
Obkrožila me je in se spet prepustila mojemu dotiku. Ne sa-
nje, temveč resnično doživetje, je trajalo več kot pol ure. Ker 
je bil potop plitek, sem zaradi varnosti med potopom dvakrat 
izplaval na površino in preveril oddaljenost od čolna. Varnost 
je kljub vsemu vedno na prvem mestu in skladno z občutki 
pod gladino naju tok ni odnesel daleč. Naposled je prišel tudi 
čas slovesa. Manti sem resnično pomahal v slovo, preden je 
odjadrala v modrino, a v resnici se od nje nisem poslovil. Za 
vedno bo namreč ostala moja manta.
Naslednji dan so se sanje nadaljevale, saj sem se na lokaciji 
nedaleč stran potapljal z več kot dvajsetimi mantami. Bil sem 
resnično obkrožen z mantami z vseh strani. In kdo ve, morda 
je bila med njimi tudi moja manta.

Krogla
Med čakanjem na jato mant so mojo pozornost tik pod gla-
dino vzbudile drobne rdeče ribice. Sprva sem opazil le po-
samezne ribice, ki so izgubljeno tavale v modrini. Ko sem se 
kateri izmed njih približal, se je hitro skrila za moj fotoapa-
rat in nikakor je nisem uspel prepričati, da naj se raje skrije 
pred fotoaparatom, da jo bom lahko tudi fotografiral. Zato 
sem jo le opazoval in celo božal. Kmalu zatem se je pred 
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menoj pojavila cela jata, ki je bila nekaj posebnega – jata 
v obliki krogle. Tega med mojimi številnimi potopi nisem še 
nikoli doživel in le redkokateri potapljač ima to srečo, da 
je v pravem trenutku na pravem mestu. Jati sem se takoj 
približal in izgubljena ribica se je v trenutku izgubila v jati, 
podoba jate pa je bila shranjena na spominski kartici. Ribja 
krogla se je pred mojimi očmi vrtela okoli svoje vertikalne 
osi, zatem pa začela spreminjati obliko. Nenadoma se je jata 
spremenila v pokončen valj, a ne za dolgo, saj je pokončen 
valj v naslednjem trenutku postal vodoraven, takoj zatem pa 
se jata izoblikovala v različne geometrijske oblike, ki nima-
jo imen, verjetno pa bi se jih dalo opisati z matematičnimi 
geometričnimi funkcijami. To spreminjanje oblik se je pred 
mojimi očmi dogajalo tako hitro, da sem popolnoma otrpnil, 
pozabil na fotografiranje in samo opazoval. Dejansko sploh 
ne vem, kdaj sem fotografiral, saj sem po končanem potopu 
ob pregledovanju veselil posnetih fotografij. Ob tem sem se 
spomnil na risanko »Barbapapa« iz otroštva – prav to sem 
sam opazoval tik pod vodno gladino.
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Pozdravljeni potapljači, 

 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 €.

Naročila na številki: 040 758 900
in po e-pošti:  in po e-pošti:  svet.skoljk@gmail.com

   Člani SPZ imajo 10% POPUST!
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SPOŠTOVANI POTAPLJAČI IN LJUBITELJI MORJA!

Prisrčno vabljeni v edinstveni Muzej školjk v Sloveniji, kjer boste 
spoznali kopenske, jezerske, rečne, jamske in morske predstavnike ene 
starejših skupin živali na našem planetu, ki so tako raznovrstnih barv, 
oblik in vzorcev, da bi jim lahko zavidal prav vsak arhitekt. 

MMuzej Čarobni svet školjk v Piranu je edinstven muzej s trenutno okoli 
4000 primerki školjk in polžev iz vseh morij in kontinentov sveta.
Posebno mesto in pomen imajo vrste iz našega - slovenskega morja. 

Videli boste tudi fosile in bitja, s katerimi si školjke in polži delijo 
morsko dno. To so raki, zvezde, ježi in glavonožci. Muzej je zasnovan 
nadvse informativno in naravovarstveno.

Poudarek je  tudi na varovanju ogroženih vrst. Muzej se tudi 
nepneprestano širi in dopolnjuje z novimi primerki in zgodbami, tako da 
vedno znova preseneča. 

Njegov ogled je doživetje, ki ga boste deležni redkokje!

NE SPREGLEJTE TUDI:
- Filmi o lepotah morskega sveta
- Odlične animacije
- 3D - notranjost polžjih hišic
- Mikrosvet pod digitalnimi mikroskopi
- lupina največjega polža na svetu
- 150kg lupini p- 150kg lupini predstavnice največje školjke na svetu
- Školjke bisernice in naravni biseri

* popust je enkraten

ČLANI SPZ IMAJO 15% POPUST* PRI NAKUPU VSTOPNICE!

VHOD

KJE SE NAHAJAMO:

Čarobni svet školjk
Tartinijev trg 15

6330 Piran – Slovenija
Tel: +386 (0)40 758 900
svet.skoljk@gmail.com

www.svet-skoljk.si
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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 avgusta:
Ali se potapljate preko potapljaškega centra?
1.  Vedno se potapljam preko potapljaškega 

centra.
2.  Včasih se potapljam preko potapljaškega 

centra.
3.  V potapljaškem centru zgolj napolnim 

jeklenko.
3.  Potapljam se samo v lastni režiji.

Anketa meseca julija:
Kaj menite o spletnem nakupu potapljaške 
opreme?
1.  Večkrat sem že kupil potapljaško opremo 

preko spleta.
2.  Nekajkrat sem kupil potapljaško opremo 

preko spleta.
3.  Potapljaške opreme ne kupujem preko 

spleta.

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

DRAVSKE 
ELEKTRARNE 

MARIBOR
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KAJAK, KANU
ALI RAFTING,
nikoli na vodo
brez OBLEČENIH
rešilnih jopičev!

Naj se BLANCA
ne ponovi,
NIKOLI VEČ!

KAJAK, KANU
ALI RAFTING,
nikoli na vodo
brez OBLEČENIH
rešilnih jopičev!

Naj se BLANCA
ne ponovi,
NIKOLI VEČ!

REŠEVANJE
V PRIMERU NESREČE:

REŠEVANJE
V PRIMERU NESREČE:

Takoj pokličite 112.
Reševanje je samo za usposobljene reševalce.
Ogroženi osebi zato pomagajte od daleč, vzite mu vrv,
vejo, oz. predmet, katerega se lahko prime.
Panično osebo zmeraj mirite, PANIKA UBIJA.

Takoj pokličite 112.
Reševanje je samo za usposobljene reševalce.
Ogroženi osebi zato pomagajte od daleč, vzite mu vrv,
vejo, oz. predmet, katerega se lahko prime.
Panično osebo zmeraj mirite, PANIKA UBIJA.

BLANCA
NIKOLI
VEČ

BLANCA
NIKOLI
VEČ

Kaj storiti, da se veselje NE spremeni v tragedijo?Kaj storiti, da se veselje NE spremeni v tragedijo?

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



26
Potapljač • 81 - 2015

Poletje se nezadržno bliža in voda nas s svojo energijo vabi,
da zaplavamo v ta prečudoviti podvodni svet.
Toda pozor!
To ni naš svet,
to je svet ribic in
drugih vodnih živali,
zato bodimo zelo
previdni in pazljivi.

Upoštevajte naše nasvete
v tej zgibanki in jeseni boste
z veseljem obujali prečudovite spomine na minulo poletje.

Poletje se nezadržno bliža in voda nas s svojo energijo vabi,
da zaplavamo v ta prečudoviti podvodni svet.
Toda pozor!
To ni naš svet,
to je svet ribic in
drugih vodnih živali,
zato bodimo zelo
previdni in pazljivi.

Upoštevajte naše nasvete
v tej zgibanki in jeseni boste
z veseljem obujali prečudovite spomine na minulo poletje.

NA KAJ MORAMO PAZITI NA JEZERIH, REKAH, MORJU IN
VSEH DRUGIH NEUREJENIH KOPALIŠČIH:

NIKOLI NE SKAČI V KALNO VODO,
saj ne vidiš kaj je v njej.
NIKOLI NE SKAČI V PLIVO VODO,
saj lahko z glavo udariš ob dno.
NE PLAVAJ PO BRZICAH IN KJER SO VRTINCI,
saj te vodni tok ali vrtineci lahko potegnejo na dno.
BODI PAZLJIV NA SPOLZKIH BREGOVIH,
saj ti lahko spodrsne in se pri padcu poškoduješ.
NIKOLI  S POLNIM ŽELODCEM IN PREGRET V VODO,
saj te lahko izdajo moči.

NIKOLI NE SKAČI V KALNO VODO,
saj ne vidiš kaj je v njej.
NIKOLI NE SKAČI V PLIVO VODO,
saj lahko z glavo udariš ob dno.
NE PLAVAJ PO BRZICAH IN KJER SO VRTINCI,
saj te vodni tok ali vrtineci lahko potegnejo na dno.
BODI PAZLJIV NA SPOLZKIH BREGOVIH,
saj ti lahko spodrsne in se pri padcu poškoduješ.
NIKOLI  S POLNIM ŽELODCEM IN PREGRET V VODO,
saj te lahko izdajo moči.

karikature: Stevo Stračkovski

LETAK PREBERITE 
NATO PA GA IZREŽITE IN 

PREDSTAVITE OTROKOM TER MLADINI
j
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REGULATOR SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Redna cena: 410 EUR

Cena za člane SPZ: 280 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 KOMPLET
MK2 EVO + R195 + R095 OCTOPUS + KOMPAKTNI MANOMETER

REPREZENTANČNE 
MAJICE SPZ ZA 
PODPORO NAŠIH 
ŠPORTNIKOV
Reprezentančne majice Slovenske 
potapljaške zveze, v kateri je tudi 
Samo Jeranko, tretji na svetovnem 
prvenstvu v prostem potapljanju, 
promoviral Slovenijo so dostopne 
vsakemu članu SPZ. Ves izkupiček gre 
v podporo naših športnikov.” 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

Majice Slovenske potapljaške zveze so zelo prepoznavne in 
na nedavnem Dnevu potapljačev Slovenije je bilo zelo lepo 
videli številne potapljačice in potapljače odete v slovenske 
nacionalne barve. Izdelane so namreč v skladu s priporočili 
Olimpijskega komiteja Slovenije glede nacionalnih športnih 
barv in simbolov. 
Med njimi se posebej odlikujejo naše reprezentančne maji-
ce, ki imajo na srčni strani slovenski grb, Triglav kot nosilni 
grafični element v modro belo zeleni barvi pa je stiliziran z 
valovanjem, ki simbolno ponazarja vodo, kjer se potaplja-

mo. 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.
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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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SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZASLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana  
Tel./SMS: 051-22 6543

dr. Mitja SLAVINEC   
predsednik     
spz@spz.si

Igor URH    
predsednik komiteja 
za izobraževanje  
sola@spz.si

Matko MIOČ    
podpredsednik     
podpredsednik@spz.si

Domagor RIBARIČ 
član predsedstva    
predsedstvo@spz.si

Marko ŠIFRAR    
predsednik komiteja 
za šport   
sport@spz.si

Marko ŠAJNOVIČ 
načelnik podvodne 
reševalne službe  
prs@spz.si

PREDSEDNIKI IZOBRAŽEVALNIH KOMISIJ
Igor URH      CMAS      sola@spz.si
Matko MIOČ    PADI      podpredsednik@spz.si 
dr. Tanja KAJTNA    SSI      tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si 
Iztok KLEMENC    PSS       iztok.klemenc@gmx.net
Nedjan KASTELIC    TSA      nedjan.kastelic@telemach.net
Damir PODNAR    Tehnično potapljanje    tehpot@spz.si
Marko HLEBEC    Potapljaške specialnosti    specialnosti@spz.si
Goran KLEMENČIČ   Potapljanje otrok     klemencicgoran1@gmail.com

PREDSEDNIKI ŠPORTNIH KOMISIJ
dr. Uroš LOGONDER   Prosto potapljanje     apnea@spz.si
Rok KOVAČIČ    Podvodna fotografija in video   foto@spz.si
Simon MAUER    Podvodni lov     pl@spz.si
Peter GROSMAN    Podvodni hokej      ph@spz.si
Marko ŠIFRAR    Hitrostno potapljanje in plavanje   hppp@spz.si

ADMINISTRACIJA
Suzana ČURMAN    naročnine in računovodstvo    racun@spz.si
Marko HLEBEC    uredništvo spletnih strani    www@spz.si
dr. Mitja SLAVINEC   uredništvo Revije Potapljač    potapljac@spz.si

PREDSEDSTVO SPZ

Katja RAŽMAN 
predsednica n.o.    
nadzorniodbor@spz.si

NADZORNI ODBOR ČASTNO RAZSODIŠČE

Marko HLEBEC    
predsednik č.r. 
razsodisce@spz.si




