
POROČILO PREDSEDNIKA SPZ 

 

Slovenska potapljaška zveza je v letu 2015 s svojim delovanjem zasledovala 

predvsem udejanjanje slogana: »za varno potapljanje«. V ta namen smo  

tradicionalnih aktivnosti, povezane s tremi osnovnimi stebri delovanja: izobraževanje, 

šport in podvodno reševanje, zmeraj povezovali s posebej poudarjeno preventivno 

dejavnostjo. Kot zveza, ki deluje v javnem interesu na področju ekologije smo 

zelo veliko pozornost namenili ekologiji in varovanju okolja.  

Pri delovanju najpomembnejša prioriteta ostaja skrb za naše članstvo, ki temelji 

predvsem na prostovoljnem delu naših članic in članov, kar je še posebej prisotno v 

okoljih, kjer je uveljavljen klubski duh in kolektivne vrednote. Prav zaradi tega smo še 

toliko bolj ponosni na tista naša društva, ki so pomembne generator potapljaške 

dejavnosti v lokalnih okoljih, pa tudi širše, saj s svojo dejavnostjo učinkovito 

motivirajo in vplivajo na razvoj potapljanja v Sloveniji. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

SPZ je kot krovna potapljaška organizacija organizirala ali je pod njenim okriljem 

tekom leta potekalo več potapljaških tečajev in seminarjev. Na prvem mestu ostaja 

skrb za strokovne standarde in uvajanje aktualnih potapljaških doktrin v slovenski 

potapljaški prostor. Osrednji tak dogodek je seminar za inštruktorje, ki ga organizira 

CMAS komisija, na katerega pa so bili povabljeni tako inštruktorji drugih potapljaških 

šol, kakor izkušeni potapljači. Želimo si, da bi se teh tečajev v prihodnje udeleževalo 

čim več zainteresiranih inštruktorjev in potapljačev. 

Ponatisnjenih je bilo nekaj učne literature in prenovljene potapljaške knjižice za 

vodenje evidence potopov, strokovni članki s področja izobraževanja pa so objavljeni 

tudi v vsaki številki revije Potapljač. 

 

ŠPORT 

Lansko leto je bilo za naše športnike eno najuspešnejših do sedaj, tako v 

rezultatskem smislu, kot organizacijskem. Še nikoli ni toliko športnikov SPZ bilo 

formalno kategoriziranih, njihovi uspehi pa so bili ustrezno nagrajeni tudi s strani 

Olimpijskega komiteja Slovenije. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da tudi lani 

proračunski viri niso zadoščali niti za članarine v mednarodnih organizacijah, ki so 

pogoj za nastope naših reprezentanc. Žal je čutiti upad drugih virov iz katerih je SPZ 

športnike dodatno podpirala, hkrati pa manjšanje sinergijskih učinkov, ki smo jih v 

preteklosti lažje zagotavljali, generira porast potreb tudi na drugih področjih.  

Pomemben napredek k uveljavitvi in prepoznavnosti naših športnikov ter enotni 

nastop na mednarodni sceni so unikatne majice v slovenskih športnih barvah. Tako 

so vrhunski mednarodni uspehi Sama Jeranka, ki je edini tekmovalec, ki je v istem 

letu osvojil kolajni na dveh svetovnih prvenstvih in srebrna medalja Grege Verča na 

svetovnem prvenstvu v podvodni fotografiji, dobili dodaten čar in pomen.  

Športna dejavnost je že v principu ekstremna, potapljaški športi pa še toliko bolj. Prav 

zaradi tega toliko več šteje dejstvo, da ni bilo nobenih incidentov in nezgod med 

našimi športniki. K temu je prav gotovo ključno pripomogla poudarjena preventivna 



dejavnost prav samih športnikov, številčna motivacijska predavanja in njihov pristop s 

katerim šport gojijo kot vrednoto in ga ne zlorabljajo za doseganje rekordov, tudi tistih 

preko svojih zmožnosti. 

 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

Preventivna dejavnost je najbolj učinkovit način vsakega reševanja. Pri podvodnem 

reševanju je to še veliko bolj izraženo, saj je čas preživetja pod vodo veliko krajši od 

časa obveščanja, kaj še od aktiviranja in dejanskega pričetka reševanja. Statistika 

kaže, da so pripadnice in pripadniki PRS vsa življenja do sedaj rešili, ko so izvajali 

preventivno dejavnost varovanja prireditev na ali ob vodi. Prav zaradi tega je toliko 

bolj nerazumljivo, da se pripadnikom PRS preventivno varovanje formalno 

onemogoča oz. se od njih zahtevajo usposabljanja, ki so zelo koristna in nujno 

potrebna za marsikatero obliko varovanj, ne pa za tisto, kar počnemo in kjer smo se v 

preteklosti že več kot izkazali pripadnice in pripadniki Podvodne reševalne službe 

Slovenije. Prav temu bo tudi v prihodnje treba nameniti kar največ pozornosti. 

Podvodna reševalna služba Slovenije je skupaj opravila 155 akcij s področja 

reševanja ljudi in premoženja, zaščite, varovanja preventivnih pregledov in 

usposabljanj. Posebej velja izpostaviti vajo iz zbor celotnega sestava PRS v Krškem 

ter poletno vajo več kot polovice reševalnih postaj združeno z ekološko akcijo na 

Bohinjskem jezeru.  

PRS ni služba, ki bi si prizadevala za veliko reševalnih akcij, temveč ravno 

nasprotno, z opozarjanjem na nevarnosti jih želimo čim več reševanj že v naprej 

preprečiti. Pri tem posebno pozornost namenjamo mladini. Finančne omejitve na tem 

področju smo učinkovito nadomestili z letakom Blanca nikoli več v Potapljaču, 

permanentno pa v sodelovanju z DAN voditelje plovil opozarjamo tudi z nalepkami 

Pazi potapljač pod vodo.  

Pomemben korak je bil narejen tudi na področju opremljanja, saj je vsaka skupina RP 

opremljena z zmogljivim podvodnim sonarjem, s katerim lahko dokaj zanesljivo 

detektirajo potencialne lokacije za morebitnih utopljencev ali drugih iskanih 

predmetov. Pomembna pridobitev je tudi reševalni kombi, ki ga je ena od Reševalnih 

enot pridobila preko sodelovanja v mednarodnem projektu in predstavlja vzorčni 

primer mobilne reševalne postaje v celoti usklajene s potrebami podvodnih 

reševalcev.  

 

SKRB ZA ČLANSTVO 

Slovenska potapljaška zveza največjo pozornost namenja prav skrbi za članstvo, pri 

čemer zasleduje slogan »Brez skrbi na potop s SPZ«. Popusti pri nakupih opreme in 

njihovem vzdrževanju so le ena izmed teh aktivnosti. Kot ene redkih Zvez v Sloveniji 

že petnajsto leto člane vsaka dva meseca obiščemo s svojo revijo. Potapljača vsako 

leto posodobimo in prenovimo, vsebine pa so preko elektronske oblike dostopne tudi 

širši zainteresirani javnosti. 

Dan potapljačev Slovenije si je trdno zagotovil mesto osrednjega potapljaškega 

dogodka v Sloveniji saj število udeležencev že krepko preko 200 in iz leta v leto 

raste. Na tem mestu gre posebna zahvala vsem organizatorjem, še posebej PLK 



Koper, zmeraj tesnejše pa je tudi sodelovanje s Slovensko vojsko, s katero smo tudi 

za letos podpisali sporazum o sodelovanju. 

Ohranjamo tudi novoletno prilogo stenski koledar. Letos je fotografije mednarodno  

priznanega Arneta Hodaliča oblikoval akademski slikar Tilen Žbona. 

Pred leti smo z namenom potapljača in SPZ približati čim širšemu krogu potapljačev 

začetnikov uvedli posebej prirejeno članstvo. Na osnovi trendov članstva smo ocenili, 

da bo k zasledovanju tega cilja še učinkoviteje lahko prispevala ustrezna motivacija, 

zato smo konec preteklega leta sprejeli sklep, da uvedemo tki. botre novih članov, za 

kar jih bomo tudi posebej stimulirali. Pri tem največji potencial nedvomno vidimo prav 

pri inštruktorjih, še posebej tistih šol, ki v SPZ niso številčno zastopane. 

 

DRUGE AKTIVNOSTI 

Status zveze, ki deluje v javnem interesu na področju ekologije Slovenska 

potapljaška zveza potrjuje z nizom ekoloških akcij »SPZ za čiste vode«. V letu 2015 

smo udeležencem ekoloških akcij, ki so potekale okriljem SPZ podelili kartončke v 

katere evidentiramo udeležbo, na osnovi katerih jim bomo podelili značke eko 

potapljač. 

Na spletni strani SPZ je bilo v preteklem letu objavljenih okrog 50 novic. To pomeni 

vsaj en dogodek, aktivnost ali novico na teden. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali 

k tej pomembni obogatitvi potapljaškega dogajanja v Sloveniji. S tem tudi potrjujete 

pomen in upravičenost vseh naporov, ki jih kolegice in kolegi namenjajo razvoju 

matičnih klubov Slovenske potapljaške zveze in potapljanja nasploh. Naj vam bo trud 

poplačan z veliko lepih in varnih potopov. 
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