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CMAS in SPZCMAS in SPZ
  

kratka predstavitev kratka predstavitev 
organizacije in zgodovineorganizacije in zgodovine

Seminar za CMAS inštrukorje 
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III.III.

in tako smo prišli do potapljanja pri nas in tako smo prišli do potapljanja pri nas 
in do naše zgodovine in do naše zgodovine 
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1937-19401937-1940

BRATA BRATA Ivan in Dušan KušIvan in Dušan Kušččerer
Začneta eksperimentirati z na glavo poveznjenim  lesenim Začneta eksperimentirati z na glavo poveznjenim  lesenim 
zabojem, ki ima stekleno okno (prvi “domači” skafander). zabojem, ki ima stekleno okno (prvi “domači” skafander). 
Kmalu ga opustijo in preidejo na ročno pumpo s cevjo. Kmalu ga opustijo in preidejo na ročno pumpo s cevjo. 
Zrak s površja  tlačijo potapljaču neposredno v usta. Prva Zrak s površja  tlačijo potapljaču neposredno v usta. Prva 
maska izdelana iz avtomobilke zračnice.maska izdelana iz avtomobilke zračnice.
Kot študenti naravoslovci – prvi potopi v RačiKot študenti naravoslovci – prvi potopi v Rači    

Ivan Kuščer opisuje 
globinomer na svojem 
doma izdelanem 
skafandru. 

Fotografirano leta 1996 
ob 25. letnici SPZ (foto 
B.Vuga)
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19491949

Brata Kuščer imata prvi tečaj iz potapljanja Brata Kuščer imata prvi tečaj iz potapljanja 
(s pumpo), namenjen srednješolcem, (s pumpo), namenjen srednješolcem, 
vodjem prirodoslovnih krožkovvodjem prirodoslovnih krožkov

 Na otočku Sv.Marko/KrkNa otočku Sv.Marko/Krk
 Vodi KuščerVodi Kuščer
 10 slušateljev - med njimi 10 slušateljev - med njimi Marjan RichterMarjan Richter  

(podvodni fotograf), (podvodni fotograf), Jože ŠtirnJože Štirn (MBP) (MBP)
 Ti slušatelji so nato širili potapljaško Ti slušatelji so nato širili potapljaško 

navdušenje med mlado generacijonavdušenje med mlado generacijo
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1950-19521950-1952
 Kuščer organizira več potapljaških izletov za Kuščer organizira več potapljaških izletov za 

srednješolce-naravoslovcesrednješolce-naravoslovce
 Zbirajo se okoli Zbirajo se okoli Društva za raziskovanje jamDruštva za raziskovanje jam
 Vodja društva dr. Gams (prof.geografije) na Vodja društva dr. Gams (prof.geografije) na 

specializaciji v Angliji dobi za darilospecializaciji v Angliji dobi za darilo  2 lahka 2 lahka 
skafandra, ki so jih razvili med vojnoskafandra, ki so jih razvili med vojno

 Prvi poskus na otočku Banjol pri Rovinju (poskusni Prvi poskus na otočku Banjol pri Rovinju (poskusni 
zajec zajec Jože ŠtirnJože Štirn))

 Nato preiskujejo sifone v Sloveniji - prvič Nato preiskujejo sifone v Sloveniji - prvič 
preplavali sifon v preplavali sifon v Žirovnici Žirovnici – 60m – omejitev – 60m – omejitev 
dolžina cevidolžina cevi
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 19521952  se ljubljanski potapljači, podvodni raziskovalci in se ljubljanski potapljači, podvodni raziskovalci in 
podvodni lovci združipodvodni lovci združijojo v  v Društvo za podmorski ribolov Društvo za podmorski ribolov 
NEPTUNNEPTUN  (obstaja do(obstaja do 1961 1961) –) – prvi slovenski klub prvi slovenski klub  

 19581958  nastanenastane  Klub za znanstveno raziskovanje morjaKlub za znanstveno raziskovanje morja  pod pod 
vodstvom vodstvom MiroslavMiroslavaa ZEI ZEIaa  (obstaja (obstaja do 1961do 1961))

 19591959  pridejo v Slovenijo s pomočjo Splošne plovbe iz Pirana pridejo v Slovenijo s pomočjo Splošne plovbe iz Pirana 
prvi pravi potapljaški regulatorji, prvi začetki avtonomnega prvi pravi potapljaški regulatorji, prvi začetki avtonomnega 
potapljanjapotapljanja

 19601960  se združijo fotografi vse združijo fotografi v  Društvo za podvodno fotografijo in Društvo za podvodno fotografijo in 
filmfilm  (obstaja(obstaja  do 1961do 1961))

 19611961  se se vsi trije klubi vsi trije klubi se se zdruzdružžijoijo v  v Društvo za raziskovanje Društvo za raziskovanje 
morja LR Slovenijemorja LR Slovenije .  . Iz njega se kasneje izlušči skupina Iz njega se kasneje izlušči skupina 
raziskovalnih potapljačev in se preseli na obalo (raziskovalnih potapljačev in se preseli na obalo (današnja današnja 
MBPMBP-morska biološka postaja)-morska biološka postaja), ,   društvo pa se leta društvo pa se leta 19681968    
preimenuje vpreimenuje v sedanji  sedanji   DRMDRM-Društvo za raziskovanje morja in -Društvo za raziskovanje morja in 
podvodne športepodvodne športe

 19621962  ustanovljen tudi klub na Obaliustanovljen tudi klub na Obali  Potapljači slovenske Potapljači slovenske 
obaleobale (danes RPD Piran) (danes RPD Piran)
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 19691969  prva skripta za učenje potapljanja (dr.Krešo prva skripta za učenje potapljanja (dr.Krešo 
Petrovič, dr.Tine Valentinčič, dr.Ljubica Vučetić)Petrovič, dr.Tine Valentinčič, dr.Ljubica Vučetić)

 19711971  se društva povežejo vse društva povežejo v  Zvezo organizacij za Zvezo organizacij za 
morski športni ribolov in podvodne dejavnostimorski športni ribolov in podvodne dejavnosti  – – kar kar 
štejemo za R.D. SPZštejemo za R.D. SPZ  (registrirana 18.2.1972 )(registrirana 18.2.1972 )

 19771977  smo kot smo kot SlovenskSlovenskaa potapljašk potapljaškaa zvez zvezaa sprejet sprejetii v  v 
Zvezo potapljačev JugoslavijeZvezo potapljačev Jugoslavije (ustanovljen (ustanovljena a 1953), 1953), in in 
s tem posredno v s tem posredno v CMASCMAS  ..

 19811981 prvi zbor SLO potapljačev prvi zbor SLO potapljačev v Fiesi v Fiesi
 19911991  zz osamosvojitvijo  osamosvojitvijo RS RS je prišlo tudi do razdružitve je prišlo tudi do razdružitve 

Zveze potapljačev JugoslavijeZveze potapljačev Jugoslavije, tako da smo odrezani , tako da smo odrezani 
od CMAS-a (certificiranje).od CMAS-a (certificiranje).  

 19921992 izdelamo svoj  izdelamo svoj PRAPOS PRAPOS (I.Urh)(I.Urh),, ki ga tudi  ki ga tudi 
zagovarja na tehnični komisiji CMAS-a, takozagovarja na tehnični komisiji CMAS-a, tako  1.2.19921.2.1992  
postane postane Slovenska potapljaška zveza Slovenska potapljaška zveza polnopravni član polnopravni član 
CMASCMAS-a. -a. 
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 20062006 – Mag. Žarko Sajić s  – Mag. Žarko Sajić s 
somišljeniki iz somišljeniki iz ZavodZavodaa za  za 
ohranjanje pomorske dediščine ohranjanje pomorske dediščine 
Portorož Portorož prispevajo zgodovinske prispevajo zgodovinske 
predmete iz lastne zbirke in s predmete iz lastne zbirke in s 
pomočjo EU denarja avgusta pomočjo EU denarja avgusta 
odprejo odprejo Muzej podvodnih Muzej podvodnih 
dejavnostidejavnosti v Piranu. Eden od  v Piranu. Eden od 
oddelkov je posvečen tudi oddelkov je posvečen tudi 
začetnikom amaterskega začetnikom amaterskega 
potapljanja in podvodnim športom potapljanja in podvodnim športom 
pri nas. pri nas. 

Na otvoritvi sta med drugimi Na otvoritvi sta med drugimi 
prisotna tudi dr. Dušan Kuščer in prisotna tudi dr. Dušan Kuščer in 
Marjan Richter, njegov prvi tečajnik.Marjan Richter, njegov prvi tečajnik.

Foto: B.Vuga
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Organizacija SPZOrganizacija SPZ

 

 

 

 

 

PREDSEDNIKI SPZPREDSEDNIKI SPZ::
  

1. 1. prof.dr.Tine Valentinprof.dr.Tine Valentinččiič č 
(1(1971-1974971-1974))

2. 2. Viljem KlemencViljem Klemenc (1 (1975-975-
19811981))

3. 3. Ugo FondaUgo Fonda ( (1982-19831982-1983))

4.4.VojkoVojko A Artartač (č (1984-19851984-1985))

5. 5. Viljem KlemencViljem Klemenc ( (1986-1986-
19951995))

6. Č6. Čuhalev Mihaeluhalev Mihael-Mišo -Mišo 
((1995-20011995-2001))

7. doc.dr.7. doc.dr.    MitjaMitja  SlavinecSlavinec  
((20012001))
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Dejavnosti Dejavnosti 
SPZSPZ
KOMITE ZA KOMITE ZA 
IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

 Izdelava Izdelava svojih pravilsvojih pravil  
potapljanja na osnovi potapljanja na osnovi 
CMAS okvirjev CMAS okvirjev 
standardov standardov 

 Šolanje in Šolanje in 
certificiranjecertificiranje  
inštruktorjevinštruktorjev

 Izdelava Izdelava učnih gradivučnih gradiv

Foto: arhiv B.Vuga
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Dejavnosti SPZDejavnosti SPZ

KOMITE ZA ŠPORTKOMITE ZA ŠPORT
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Dejavnosti SPZDejavnosti SPZ

KOMITE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJEKOMITE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5 teritorialnih skupin 15 
reševalnih postaj
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Spletna stran SPZSpletna stran SPZ

Informacijska stran potapljačev Slovenije:Informacijska stran potapljačev Slovenije:
www.spz.siwww.spz.si

Informacijska stran CMAS potapljačev:Informacijska stran CMAS potapljačev:
www.cmas.orgwww.cmas.org

Dopisujte, predlagajte, sodelujte pri tvorjenju Dopisujte, predlagajte, sodelujte pri tvorjenju 
vsebine za potapljače in za inštruktorje potapljanjavsebine za potapljače in za inštruktorje potapljanja

ZA VARNO POTAPLJANJEZA VARNO POTAPLJANJE

http://www.spz.si/
http://www.cmas.org/


1414Inštruktor vzgajanje tudi odnos do okolja
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SPZ – Slovenska potapljaška zvezaSPZ – Slovenska potapljaška zveza
CMAS komisija za izobraževanjeCMAS komisija za izobraževanje

Gradivo za M1 inštruktorski seminar Gradivo za M1 inštruktorski seminar 
pripravil Boris Vuga, CMAS M3pripravil Boris Vuga, CMAS M3
Gradivo je razbito na 3 kose zaradi objave na www.spz.siGradivo je razbito na 3 kose zaradi objave na www.spz.si

7.7.Izdaja 2003, dop.2006Izdaja 2003, dop.2006

koneckonec


