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Osrednja potapljaška prireditev letos tudi z ekološko noto

Slovenska potapljaška zveza je v soboto, 1. junija, v Fiesi organizirala Dan potapljačev Slovenije. Osre-

dnja potapljaška prireditev je letos minila v ekološki luči, saj so potapljači med potopom izvedli tudi či-

stilno akcijo. Dogodek je podprlo podjetje Spar Slovenija, ki je od leta 2017 ekološki sponzor Slovenske 

potapljaške zveze in podpornik čistilnih akcij slovenskih voda. 

Člani Slovenske potapljaške zveze so v soboto, 1. junija, v Fiesi organizirali Dan potapljačev Slovenije. Z vsako-

letnim večanjem zanimanja in števila udeležencev je ta že nekaj let osrednji potapljaški dogodek pri nas, ki zdru-

žuje vse potapljače in ljubitelje potapljanja. Letošnja prireditev je imela tudi okoljevarstven pomen, saj so pota-

pljači med potopi osveščali o ekološkem načinu potapljanja. Vsak od njih je iz vode prinesel vsaj en odpadek ter  

s tem pripomogel k širjenju zavedanja o strategiji Slovenske potapljaške zveze za ekološki odnos potapljačev do 

podvodnega sveta. Potapljaški praznik je spremljal tudi pester program, ki je vključeval »igre brez dna«, potaplja -

ško kosilo, sejem potapljaške opreme in celodnevno druženje.  

Ob zaključku dogodka se je predsednik Slovenske potapljaške zveze doc. dr. Mitja Slavinec vsem prisotnim za-

hvalil za udeležbo in poudaril:  »Ne glede na to, ali so med več kot 300 udeleženci današnje prireditve profesio-

nalni ali ljubiteljski potapljači, med njimi ni malo tistih, ki svojo ljubezen do potapljanja izkoriščamo tudi na družbe -

no odgovornem področju. Pogosto smo prisotni pri reševalnih in iskalnih akcijah ali naravnih nesrečah, nenaza -

dnje pa smo nepogrešljivi akterji tudi pri čiščenju jezer, rek in morij. Z veseljem opažamo, da v naših vodah z  

vsakim potopom naletimo na manj smeti, kar gre pripisati tudi vse večji osveščenosti ljudi. Ker je večina naših ak -

cij prostovoljnih, podpora podjetij, kot je Spar Slovenija, predstavlja temelj našega delovanja in seveda tudi potr -

ditev ter vzpodbudo za nadaljnje udejstvovanje.«

Podjetje  Spar  Slovenija  je  ekološki  sponzor  Slovenske potapljaške zveze,  ki  si  v  okviru  projekta  Razmišljaj 

EKOlogično prizadeva za manjšo porabo plastičnih  vrečk in izdelkov za enkratno uporabo.  V sodelovanju s  

Slovensko potapljaško zvezo so v Sparu do sedaj podprli osem čistilnih akcij slovenskih voda (Mura, Ščavnica,  
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Sava, Drava, Krka, Ljubljanica – dvakrat in Blejsko jezero) ter letošnji Dan potapljačev, s katerim so pripomogli 

tudi k čistoči slovenske obale.   

Za dodatne informacije in fotografije podjetja SPAR Slovenija se prosimo obrnite na:

Julija Csipö
Propiar
Tel: 040 666 016
e-naslov: julija.csipo@propiar.com 
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