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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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II.II.

DRUGE POTAPLJAŠKE DRUGE POTAPLJAŠKE 
ORGANIZACIJE PO SVETU ORGANIZACIJE PO SVETU 

(razvrščeno po letnicah ustanovitve)(razvrščeno po letnicah ustanovitve)
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Zakaj naj bi jih poznali?Zakaj naj bi jih poznali?

 Vse imajo skupni cilj: vzgoja potapljačev za Vse imajo skupni cilj: vzgoja potapljačev za 
varno potapljanje varno potapljanje 

 Potapljači različnih šol se srečujemo na Potapljači različnih šol se srečujemo na 
potopih potopih 

 Informativno moramo poznati njihove Informativno moramo poznati njihove 
sisteme šolanja zaradi varnosti in sestave sisteme šolanja zaradi varnosti in sestave 
skupinskupin

 Pobrati kar je dobrega v skupno in  Pobrati kar je dobrega v skupno in  
poenoteno znanjepoenoteno znanje
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USA/YMCAUSA/YMCAYoYoung Men's Christian Associationung Men's Christian Association  
 Jacques-Yves CousteauJacques-Yves Cousteau leta  leta 19481948  prepričaprepriča  lastnika trgovine lastnika trgovine Rene's Rene's 

Sporting Goods Sporting Goods vv  KKalifornialiforniji, da uvozi 10 kompletov novega tipa ji, da uvozi 10 kompletov novega tipa 
dihalnega aparatadihalnega aparata  z imenom z imenom Aqua-LungAqua-Lung

 Trgovina uspešno deluje, čez par let si Cousteaujeve jeklenke in Trgovina uspešno deluje, čez par let si Cousteaujeve jeklenke in 
respiratorje lahko kupil v trgovinah po vseh ZDArespiratorje lahko kupil v trgovinah po vseh ZDA

 Začela se je pojavljati nova “rasa” amaterskih potapljačev in Začela se je pojavljati nova “rasa” amaterskih potapljačev in 
ReneRenejeva trgovina s športno opremo je postala jeva trgovina s športno opremo je postala U.S. Divers.U.S. Divers.

 V 50’ letihV 50’ letih zaradi knjig  zaradi knjig CousteauCousteauja, ja, Hans HassHans Hassa in neke TV a in neke TV 
nadaljevanke (nadaljevanke (Sea HuntSea Hunt) v ZDA neverjeten porast amaterskega ) v ZDA neverjeten porast amaterskega 
potapljanja. Pričnejo se organizirati prve lokalne potapljaške potapljanja. Pričnejo se organizirati prve lokalne potapljaške 
organizacije s programi za šolanje amaterskih potapljačev organizacije s programi za šolanje amaterskih potapljačev 

 19591959  se formirase formira  prvaprva  zveza nekaterih organizacijzveza nekaterih organizacij  YMCAYMCA SCUBA z SCUBA z  
nnaacionalnim programom šolanja.cionalnim programom šolanja.  Član CMASČlan CMAS  postane šele postane šele 19801980..  
KotKot  druga organizacija iz USAdruga organizacija iz USA  dobi oznako dobi oznako USA/F01USA/F01

 www.ymcascuba.orgwww.ymcascuba.org
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USA/NAUIUSA/NAUI
National Association of Underwater InstructorsNational Association of Underwater Instructors
 Underwater Society of AmericaUnderwater Society of America  (USA/F00)(USA/F00) leta 1 leta 19960 na svoji 60 na svoji 

skupščini organizira velik inštruktorski certifikacijski seminar. skupščini organizira velik inštruktorski certifikacijski seminar. 
Stari inštruktorji iz dotedanje Stari inštruktorji iz dotedanje National Diving Patrol National Diving Patrol in novi in novi 
inštruktorji iz tega seminarja na kongresu ustanovijo inštruktorji iz tega seminarja na kongresu ustanovijo NAUINAUI kot  kot 
neprofitno vzgojno organizacijo, kot protiutež neprofitno vzgojno organizacijo, kot protiutež zahtevni zahtevni 
YMCAYMCA. . 

 NAUI NAUI je neprofitno združenje potapljaških inštruktorjev v ZDA, je neprofitno združenje potapljaških inštruktorjev v ZDA, 
ustanovljeno letaustanovljeno leta  19601960

 Leta Leta 11990990 so bili naprošeni, da izpeljejo par tečajev v Azijskih  so bili naprošeni, da izpeljejo par tečajev v Azijskih 
deželah (za ameriške turiste) in sprejeli so izziv deželah (za ameriške turiste) in sprejeli so izziv 

 Leta Leta 19961996  se zveza se zveza NAUI reNAUI reorganizira in postaneorganizira in postane NAUI NAUI    
WORLDWIDEWORLDWIDE

 www.naui.orgwww.naui.org  
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PADIPADI
Professional Association of Diving InstructorsProfessional Association of Diving Instructors  
 Ustanovila sta ga John CroninUstanovila sta ga John Cronin (trgovec) in  (trgovec) in Ralph Ralph 

Erickson Erickson (potapljaški instruktor) (potapljaški instruktor) letaleta  11966966  
 PADI PADI je je privatna multinacionalka (for profit diving privatna multinacionalka (for profit diving 

organization)organization), ki jo vodi izvršni direktor , ki jo vodi izvršni direktor (CEO) (CEO) inin  
območniobmočni dire direkktortorji, ki sestavljajo izvršni komite ji, ki sestavljajo izvršni komite 
((Worldwide Executive CommitteeWorldwide Executive Committee)). . 

 Ima okoli Ima okoli 100,000 profes100,000 profesionalnih članov ionalnih članov 
(inštruktorj(inštruktorjevev) ) v v 175 175 državah in teritorijihdržavah in teritorijih

 Vizija Vizija PADIPADI-ja: postati prvi na svetu v vzgoji -ja: postati prvi na svetu v vzgoji 
potapljaških profesionalcev in entuziastovpotapljaških profesionalcev in entuziastov

 www.padi.comwww.padi.com  
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Nastanek PADI-jaNastanek PADI-ja
 Ralph Ralph EricksonErickson  je bil prvak v plavanju, reševalec in v svojem je bil prvak v plavanju, reševalec in v svojem 

krogu spoštovan potapljač, z ambicijami postati inštruktor. Iz krogu spoštovan potapljač, z ambicijami postati inštruktor. Iz 
različnih razlogov inštruktorskega certifikata pri tedanjem različnih razlogov inštruktorskega certifikata pri tedanjem 
združenju združenju YMCAYMCA  ni nikoli uspel končati. ni nikoli uspel končati. 

 Leta Leta 19601960 je novo ustanovljena “non-profit” organizacija  je novo ustanovljena “non-profit” organizacija 
National Association of Underwater Instructors (National Association of Underwater Instructors (NAUINAUI) ) 
organizirala tečaj za inštruktorje. Tam je uspešno opravil organizirala tečaj za inštruktorje. Tam je uspešno opravil 
enotedenski tečaj in pričel certificirati nove potapljače kot enotedenski tečaj in pričel certificirati nove potapljače kot NAUINAUI  
instruktor. Mnogi njegovi tečajniki so bili tisti, ki niso mogli instruktor. Mnogi njegovi tečajniki so bili tisti, ki niso mogli 
končati rigoroznega končati rigoroznega YMCA YMCA tečaja. tečaja. 

 Leta Leta 19661966 je srečal  je srečal JohnJohnaa Cronin Croninaa, trgovca s potapljaško , trgovca s potapljaško 
opremo in začela sta razmišljati o opremo in začela sta razmišljati o prvi prvi "for-profit" certif"for-profit" certifikacijski ikacijski 
potapljaški agencijipotapljaški agenciji. Za podjetje sta izbirala med več imeni in se . Za podjetje sta izbirala med več imeni in se 
na koncu odločila za na koncu odločila za PADI  Professional Association of Diving PADI  Professional Association of Diving 
Instructors.Instructors.  

 Vse ostalo je zgodovina.Vse ostalo je zgodovina.
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SSISSI
Scuba Schools InternationalScuba Schools International
 Ustanovljena leta Ustanovljena leta 19701970,,  za potrebe turistične industrije v ZDA in  za potrebe turistične industrije v ZDA in 

na Karibih – ponuditi dodatno zabavo hotelskim gostom. na Karibih – ponuditi dodatno zabavo hotelskim gostom. 
 Leta Leta 19831983  so odprli podružnico še za jugovzhodno Azijoso odprli podružnico še za jugovzhodno Azijo
 Danes ima SSI mrežo Danes ima SSI mrežo 21 regionalnih centrov21 regionalnih centrov v svetu  v svetu 
 Poslanstvo SSI:Poslanstvo SSI: 

SSISSI's mission is to get people excited about diving as a lifetime 's mission is to get people excited about diving as a lifetime 
of adventure. The key to a lifetime of diving is that people must of adventure. The key to a lifetime of diving is that people must 
have fun diving or they will choose to do something else.have fun diving or they will choose to do something else.

 SSI je v Sloveniji prisoten od leta SSI je v Sloveniji prisoten od leta 19951995, ko je ta program zaživel , ko je ta program zaživel 
na Ljubljanski Fakulteti za šport. Predstavnik za Slovenijo je g. na Ljubljanski Fakulteti za šport. Predstavnik za Slovenijo je g. 
Slavko Potočnik, inštruktor trener in profesor športne vzgoje na Slavko Potočnik, inštruktor trener in profesor športne vzgoje na 
Fakulteti za športFakulteti za šport..

 www.divessi.comwww.divessi.com
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IANTDIANTD
International Association of Nitrox and Technical International Association of Nitrox and Technical 

DiversDivers
 Ustanovil ga leta Ustanovil ga leta 19851985  Dick RutkowskiDick Rutkowski, , takrat potapljaški takrat potapljaški 

nadzornik v nadzornik v National Oceanic and Atmospheric National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). Administration (NOAA). 

 Je Je privatna organizacijaprivatna organizacija, ustanovljena s ciljem vpeljati , ustanovljena s ciljem vpeljati 
EANx tehnologijoEANx tehnologijo  med rekreacijske potapljačemed rekreacijske potapljače

 Od Od 19911991 je je  IANTD prva organizacija, ki nudi učenje IANTD prva organizacija, ki nudi učenje vseh vseh 
načinov tehničnega potapljanjanačinov tehničnega potapljanja (Advanced Nitrox, Deep  (Advanced Nitrox, Deep 
Air, Technical Diver, Cave and Wreck Penetration, Air, Technical Diver, Cave and Wreck Penetration, 
Normoxic Trimix, Trimix, Rebreathers, in danes tudi Normoxic Trimix, Trimix, Rebreathers, in danes tudi 
Free DivingFree Diving))

 www.iantd.comwww.iantd.com  

FreeDiving\index.html
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UDI - UDI - United Diving InstructorsUnited Diving Instructors
UDI je nastaUDI je nastanene leta 1983 kot združenje nekaterih  leta 1983 kot združenje nekaterih 
profesionalnih inštruktorjev v Kaliforniji, ZDA. Leta profesionalnih inštruktorjev v Kaliforniji, ZDA. Leta 1988 1988 se se 
povežejo z zvezo profesionalnih potapljačev v Nemčiji in tako povežejo z zvezo profesionalnih potapljačev v Nemčiji in tako 
vzpostavijo UDI centralo za Evropovzpostavijo UDI centralo za Evropo, od koder začnejo širiti , od koder začnejo širiti 
izpostave za šolanje UDI inštruktorjev:izpostave za šolanje UDI inštruktorjev:
1988 deželna izpostava za Austrijo1988 deželna izpostava za Austrijo
1989 izpostava za Nemčijo in Švico 1989 izpostava za Nemčijo in Švico 
1997 1997 izpostava za izpostava za SlovenijSlovenijo in o in HrvaškHrvaškoo  
1998 deželna izpostava za Češko 1998 deželna izpostava za Češko 
Peter Dolezyk, predsednik UDIPeter Dolezyk, predsednik UDI--ja leta 2000 sedež preseli v ja leta 2000 sedež preseli v 
Nemčijo. Nemčijo. 25.1.25.1. 2002 U 2002 UDI DI postane članica nemške nacionalne postane članica nemške nacionalne 
potapljaške zveze CMAS Germany (GER/F02) in potapljaške zveze CMAS Germany (GER/F02) in v celoti v celoti 
prevzame CMAS-ove standarde.prevzame CMAS-ove standarde.  
www.udi-world.dewww.udi-world.de  
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TDITDI
Technical Divers InternationalTechnical Divers International
 Je ustanovil leta Je ustanovil leta 19941994  Bret GilliamBret Gilliam s skupino izkušenih  s skupino izkušenih 

inštruktorjev tehničnega potapljanja.inštruktorjev tehničnega potapljanja.
 Cilj TDI je Cilj TDI je širjenje tehničnih aspektovširjenje tehničnih aspektov potapljanja med  potapljanja med 

širše množice.širše množice.
 Predsednik TDI in izvršni direktor (CEO) je Predsednik TDI in izvršni direktor (CEO) je Bret GilliamBret Gilliam, , 

bivši podpredsednik bivši podpredsednik UWATEC UWATEC in bivši lastnik in bivši lastnik Deep Tech Deep Tech 
and Scuba Times magazinand Scuba Times magazina (ki ju je prodal)a (ki ju je prodal)..

 Gilliam Gilliam je bil tudi dvakrat izvoljen v predsedstvo ameriške je bil tudi dvakrat izvoljen v predsedstvo ameriške 
potapljaške zveze potapljaške zveze NAUINAUI..  

 www.tdisdi.comwww.tdisdi.com
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SNSISNSI

Scuba Nitrox Safety InternationalScuba Nitrox Safety International  
 Ustanovljena Ustanovljena 19941994 v  v Bologna/ItalijaBologna/Italija
 Deluje samo na teritoriju ItalijeDeluje samo na teritoriju Italije
 Zadnja leta certifikati pridovajo mednarodno Zadnja leta certifikati pridovajo mednarodno 

priznavanje priznavanje 
 Izdaja certifikate za uporabo strogo EAN32 Izdaja certifikate za uporabo strogo EAN32 

in EAN36 po tablicah NOAA (drugi deleži v in EAN36 po tablicah NOAA (drugi deleži v 
mešanici niso dovoljeni za ta certifikat!)mešanici niso dovoljeni za ta certifikat!)

 www.ssi-italy.org/snsi/www.ssi-italy.org/snsi/
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ANDIANDI

American Nitrox Divers InternationalAmerican Nitrox Divers International
 Izhaja iz ZDAIzhaja iz ZDA
 Širi svoje podružnice po svetu, zelo močni so npr. Širi svoje podružnice po svetu, zelo močni so npr. 

v Italijiv Italiji
 Uči nitrox potapljanje, napredni nitrox z Uči nitrox potapljanje, napredni nitrox z 

dekompresijo in trimixdekompresijo in trimix
 www.andihq.comwww.andihq.com  
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GUEGUE

GUE - Global underwater explorersGUE - Global underwater explorers
 Neprofitna organizacija, s širokim področjem delovanja na Neprofitna organizacija, s širokim področjem delovanja na 

področju področju raziskovanja jam in razbitinraziskovanja jam in razbitin  
 Po svetu Po svetu promovira sistem D.I.R.-Doing It Rightpromovira sistem D.I.R.-Doing It Right kot  kot 

metodo za maksimiranje varnosti pod vodometodo za maksimiranje varnosti pod vodo
 Sistem DIR obsega skupino standardov in potapljaških Sistem DIR obsega skupino standardov in potapljaških 

procedur ter zelo rafinirano in robustno konfiguracijo procedur ter zelo rafinirano in robustno konfiguracijo 
standardizirane potapljaške opreme standardizirane potapljaške opreme 

 Kljub naglemu širjenju tega zelo kvalitetnega sistema Kljub naglemu širjenju tega zelo kvalitetnega sistema 
potapljaških procedur v zadnjih letih, ima zaradi visokih potapljaških procedur v zadnjih letih, ima zaradi visokih 
zahtev danes v svetu le okoli 30 inštruktorjev.zahtev danes v svetu le okoli 30 inštruktorjev.

 www.gue.comwww.gue.com  
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TSATSA

TSA - Trimix Scuba AssociationTSA - Trimix Scuba Association
 Ustanovljena sredi Ustanovljena sredi 90’90’ let v  let v ŠviciŠvici
 Promovira uporabo Nitrox in Trimix mešanic Promovira uporabo Nitrox in Trimix mešanic 

pri športnem potapljanjupri športnem potapljanju
 Ima predstavnike tudi v SLOIma predstavnike tudi v SLO
 www.tsaeurope.comwww.tsaeurope.com    
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Raznih potapljaških organizacij je na svetu vedno Raznih potapljaških organizacij je na svetu vedno 
več. Vsaka zagotovi začetniku tako ali drugače več. Vsaka zagotovi začetniku tako ali drugače 
minimum potrebnega potapljaškega znanja in minimum potrebnega potapljaškega znanja in 
prispeva svoje specifike k usposabljanju novih prispeva svoje specifike k usposabljanju novih 
amaterskih in tehničnih potapljačev. amaterskih in tehničnih potapljačev. 

Za novo izšolanega potapljača, zlasti turista pa Za novo izšolanega potapljača, zlasti turista pa 
dandanes postaja vse bolj pomebno le, da je dandanes postaja vse bolj pomebno le, da je 
njegova potapljaška izobrazba, ki jo po svetu njegova potapljaška izobrazba, ki jo po svetu 
dokazuje s Potapljaškim certifikatom, res povsod dokazuje s Potapljaškim certifikatom, res povsod 
tudi priznana, brez lokalnih omejitev.tudi priznana, brez lokalnih omejitev.
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Tabela Tabela certifikatov prikazuje le certifikatov prikazuje le informacijinformacijoo o nazivih o nazivih potapljaških  potapljaških 
kategorij znotraj posamezne šole. kategorij znotraj posamezne šole. 

((To nTo ne pomeni avtomatične e pomeni avtomatične ekvivalencekvivalence)e)  
CM
AS PADI SSI UDI

P0 SD - Scuba Diver   BD - Basic Diver; PD - Pool 
Diver:

P1 OWD - Open Water Diver OWD OWD / UDI*

P2 AOWD - Advanced Open Water Diver AOWD AOWD / UDI **

  SD - Speciality Diver    

  RD - Rescue Diver    

  MSD - Master Scuba Diver    

P3 DM - Divemaster MD - Master Diver SD -speciality diver / UDI 
***

P4 AI - Asisstent Instructor DCS - Dive Control 
Specialist

AI - assistent instructor 

M1 OWSI -  Open Water Scuba Instructor OWI-OW instructor NI - national instructor *

  MSDT - Master Scuba Diver Trainer    

M2 IDC - Instructor Development Course, Staff 
Instructor, 

AOWI-AOW instructor II - international instructor 
**

  MI - Master Instructor    

M3 CD - Course Director IT-Instructor trainer SI -staff instructor ***

      HI - honorary master 
instructor 
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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 


