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Naročilnica za revijo Potapljač
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_______________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 4.000,00 SIT  -   16,70 bom poravnal-a po izstavitvi računa.

Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali na e-mail: spz@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Avtor fotografije na naslovnici:  Niko Hochstetter                                                                                                    Revijo sofinancira Fundacija za šport RS   

Glavni urednik: 
Tomaž Lampič
Odgovorna urednica:
Nataša Praprotnik
Tehnični urednik:
Igor Praprotnik
Lektorica:
Alenka Farkaš

Oblikovanje:
mag. Nuša Pavlinjek

Uredniški odbor:
Borut Furlan, doc. dr. Mitja Slavinec,  Igor Urh, 

mag. Nuša Pavlinjek, Boris Vuga,   prof. dr. Igor 

B. Mekjavič, Peter Lombar, Tomaž Lampič, Irena 

Čok, Marko Šifrar

Prispevke za objavo v reviji Potapljač, 

pošljite do konca vsakega lihega me-

seca na naslov: e-mail: spz@spz.si
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Drage kolegice, spoštovani kolegi!

Pogosto se niti ne zavedamo, kako tesno smo potapljači povezani tudi z navtiko in vsem, kar 

spada k vožnji po vodi. Bodisi nas s čolni ali drugimi plovili pripeljejo na mesto potopa in nazaj 

do obale, še lepše je potapljaško križarjenje na za to prirejenih ladjah, pogosto pa tudi sami 

prevzamemo vlogo navigatorjev. Ob specializiranih potapljaških ladjah so se pri potapljanju 

najbolj uveljavili napihljivi čolni, po možnosti s trdim dnom, ki lahko kljubujejo težki potapljaški 

opremi in zagotavljajo potrebno trdnost plovila. Nekatere šole zato pri najvišjih potapljaških 

kategorijah, kot npr. CMAS P3, kot enega izmed pogojev zahtevajo usposobljenost za vodenje 

čolna. To po eni strani zagotovo olajša organizacijo potopov, še pomembnejši pa je prispevek k 

varnosti, saj so v primeru morebitnih nesreč potapljači usposobljeni pravilno in hitro ukrepati 

ter sami poskrbeti za transport ponesrečenca do medicinske pomoči. Glede na vse to prav gotovo 

velja, da smo potapljači v povprečju navtično dobro usposobljeni.

Žal pa ne velja obratno. Voditelji čolnov, »skiperji« in drugi občasni ali manj občasni naviga-

torji premalo poznajo, pogosto pa tudi ne upoštevajo oznak, ki jih opozarjajo na prisotnost 

potapljačev v vodi. Med usposabljanji za voditelje čolnov jih naučijo, kakšne so zastave ali boje, 

ki jih potapljači uporabljamo. Vendar potem pogosto mine veliko časa od teoretičnega izpita 

do prve praktične izkušnje na morju in navtični turisti pozabijo, kako izgleda in kaj pomeni 

potapljaška boja.

Ker so nesreče, ko čoln povozi potapljača, običajno zelo hude za slednje, pogosto tudi s tragičnim 

izidom, smo se pri Slovenski potapljaški zvezi odločili, da se v sodelovanju z DAN aktivno 

vključimo v akcijo, s katero bomo na različne načine, že od samega usposabljanja naprej, čim 

širše množice opozarjali na potapljaške boje in potencialne nevarnosti nesreč.

Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na tisto najpomembnejšo stvar, ki jo lahko in moramo 

narediti sami potapljači - potapljaške boje seveda moramo uporabljati. 

dr. Mitja Slavinec

VROČA LINIJA 
OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: natasa.aip@siol.net

Založnik, tisk: 
Tiskarna aiP Praprotnik, 
Igor Praprotnik, s. p., Tavčarjeva 14, 
Černelavci, 9000 Murska Sobota,
m.š.: 1530844, ID za DDV.: SI44940297
tel.: 02/534 15 00
e-mail: tiskarna.aip@siol.net

UVODNIK
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 Bojana Komplet

Pozdravljeni ljubitelji podvodnega sveta. Poletje je že krepko 
v drugi polovici, nekateri ljubitelji podvodnega sveta ste svoj 
dopust že zaključili, nekateri pa se še ga bomo naužili. V 
podjetju 4Ocean Šport smo bili na terenu in smo se udeležili 
kar nekaj zanimivih dogodkov. Lastnik podjetja 4Ocean Šport 
d.o.o. Maks Robinik je zagrizen podvodni lovec, z odličnim 
znanjem s tega področja.

Podvodna puška 
nove generacije

Podjetje Mares želi z razvojem novih produktov za podvodni 
ribolov doseči večji tržni delež na trgu. 
Kot smo omenili že v prvi letošnji izdaji Potapljača, je novo 
podvodno puško v sodelovanju z Maresom razvil slovenski 
inovator, lastnik 4Ocean Šport, Maks Robinik. Puško nove 
generacije vam bomo podrobneje predstavili v naslednji številki 
Potapljača. 
Preden pa puško dokončno pošljemo na trg,  je potrebno opravi-
ti ogromno testov, ki so pokazatelj njene odličnosti. Sam razvoj 
puške je potekal v letu 2006, letošnje leto pa je bilo posvečeno 
testiranju in pripravi na proizvodnjo. Puško bo proizvajalo 
slovensko podjetje, ki bo v celoti zagotovilo zadosti artiklov za 
pokritje povpraševanja in prodaje po celem svetu. 
Letošnje poletje je ekipa 4Ocean Športa dodobra izkoristila in s 
pomočjo strokovnjakov in prijateljev testirala puško. Testiranja 

so potekala tako v nadzorova-
nem okolju (v bazenu), kot tudi 
na morju. Puško smo testirali v 
različnih pogojih in lokacijah 
– na Slovenski obali, pri sosedih 
Hrvatih, v Črni Gori, Italiji in na 
Kanarskih otokih. Vsa testiranja 
je puška odlično prestala in kar 
nekaj lačnih ust smo uspeli nahra-
niti z njenim ulovom.

Maks Robinik s trofejo

Ekipa 4Ocean Šport se je 
udeležila 30. euro-afriškega 
prvenstva v podvodnem 
lovu, ki je potekalo 21. 
in 22. julija letos v vodah 
Atlantskega oceana, v me-
stecu Rota, severno od 
Cadiza v Španiji. Naša eki-
pa se samega tekmovanja 
ni udeležila, pač pa je 
prevzela vlogo promotorja 
Maresove linije za podvo-
dni ribolov.
Zmago je domov odnesel 
Hrvat Daniel Gospić, ki je 
pometel s konkurenco in 
za sabo pustil tudi takšne 
ase kot je Španec Pedro 

Carbonello. Drugo mesto si je vendarle priboril domačin 
Alberto March, ki je malo omilil razočaranje Špancev, tretji 
pa je bil Grk Ioannis Degaitas. Ekipno so prvo mesto odnesli 
Španci, drugo so si pri-
borili Hrvati, favoriti 
Italijani pa so se uvrstili 
šele na peto mesto. Med 
17 nastopajočimi repre-
zentancami se je tek-
movanja udeležila tudi 
Slovenska delegacija, 
ki ni dosegla kakšne 
vidnejše uvrstitve, se 
je pa vsaj udeležila tek-
movanja. Najava puške 
nove generacije je med 
tekmovalci naletela na 
dober odziv in mogoče 
bo kdo izmed njih nasle-
dnje leto že tekmoval z 
našo puško.   
  
Napoved
V soboto 15. septembra bo potekala svečana splavitev čolna 
Podvodne reševalne službe – enota Ljubljana. Vsi se še dobro 
spomnimo, kako smo pomagali zbirati sredstva, v oddaji 
TRENJA na POP TV (1.2.07) za nakup prepotrebnega čolna. 
Prireditev bo potekala na Ljubljanici, podjetje 4Ocean Šport 
pa bo sponzorsko podprlo splavitev. Za več informacij se lahko 
obrnete na organizatorja Vladimira Bana (041 685 166). Upa-
mo, da se vidimo v čim večjem številu, vljudno vabljeni. Za vse 
informacije v zvezi z Maresovimi proizvodi se lahko obrnete 
na predstavnike podjetja 4Ocean Šport, na tel. 0590 82250 ali 
pa pišete na info@4ocean-sport.si. 

OPREMA

30. Euro-afriško 
prvenstvo v podvodnem 

lovu v Španiji

Zmagovalec Daniel Gospić z trofejo

Tudi predstavnik 4Ocean Športa 
je preizkusil puško nove generacije
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OPREMA

Matko Mioč

ko vam regulator sam pove, kdaj mora k »zdravniku«

Se vam je že 
kdaj zgodilo, da 
ste po končani 
potapljaški se-
zoni pospravili 
perfektno delu-
joč regulator v 
omaro in vam 
je, ko ste ga čez 
mesec ali dva 
ponovno želeli 
uporabiti, šel v 
free-f low? Ali 
še huje, ste na-
pako ugotovili 

šele na dopustu in ni 
bilo nikjer serviserja? 
Ali pa ste regulator 
ravno dobili s servisa 
in se vam je zgodila 
ista zadeva?
Tudi če se redno potapljate, začne regulator čez določen 
čas slabše delovati. Razliko med dobro delujočim in 
slabše delujočim regulatorjem lahko opazite samo tako, 
da jih primerjate v vodi. To pa ni vedno izvedljivo. Zato se 
potapljači ponavadi odločijo, da bodo svoj regulator upora-
bljali do skrajne meje, dokler ne začne kaj puščati.  
Apeks je pripravil rešitev za vse vaše težave z regulatorji. 
STATUS regulatorji vas konstantno obveščajo, kakšno je 
stanje vašega regulatorja.
Status regulatorji so v več različicah, in sicer XTX40 STA-
TUS, XTX50 STATUS, XTX100 STATUS in XTX200 
STATUS.
V tem članku vam želim predstaviti najboljši regulator serije 
STATUS, to je XTX200 STATUS. 
Varnost je temeljno vodilo podjetja Apeks, kot enega vodil-
nih podjetij na področju razvoja regulatorjev. Njihov nov 
model Status je bil izdelan na temelju osnovnega načela 
»100 % varnost«. 
Najbolj pomembno za vaš regulator je, da vzdržuje točen 
vmesni pritisk zraka, ki prihaja iz prve stopnje. Apeks je 
to rešil s Statusovim mikro-računalnikom, ki vas obvešča o 
stanju vmesnega pritiska zraka v prvi stopnji in o tem, kdaj 
je regulator potreben servisa. 
Na zaslonu, ki se nahaja na prvi stopnji, se lahko izpišejo 
sledeči znaki: OK (vmesni pritisk je točen), HI (vmesni 
pritisk je previsok), LO (vmesni pritisk je prenizek) ali 
SVC (potreben je servis regulatorja). Prvič v zgodovini 
potapljanja lahko potapljač samo s pogledom preveri, ali 
je z njegovo prvo stopnjo vse v redu. Status XTX200 je 
zastavonoša vseh regulatorjev na svetu.

Status regulatorji Sledi nekaj lastnosti prve in druge stopnje XTX200 Status regula-
torja.

Prva stopnja FSR Status
· mikro-računalnik Status,
· vsi štirje nizkotlačni priključki so 3/8” UNF, kar pomeni, da lahko 

obojestransko XTX drugo stopnjo zmontirate na eno ali drugo stran 
prve stopnje,

· balansirana za vrhunsko delovanje,
· prva stopnja FSR Status ima po standardu suho izolirano komoro, 

ki preprečuje vstop vode in umazanije ter istočasno povečuje odpor-
nost na mraz,

· ima dva visokotlačna priključka,
· primerna za uporabo na dvojnih jeklenkah.

 Druga stopnja XTX200
· nastavljivost Venturi efekta in upora vdiha omogočata potapljaču 

kontrolo vseh dihalnih lastnosti druge stopnje. S kombinacijo obeh 
kontrol lahko potapljač nastavi zmogljivosti regulatorja trenutni 
situaciji primerno,

· XTX200 druga stopnja je nare-
jena iz visoko kvalitetnih mate-
rialov, ki preprečujejo večino 
mehanskih poškodb,

· XTX200 drugo stopnjo lahko 
uporabljamo tako z leve kot z 
desne strani. Menjava strani 
regulatorja je enostavna in hitra, 
izvede pa jo naj pooblaščeni 
serviser (traja le nekaj minut),

· vrtenje gumba ob strani druge 
stopnje regulatorja omogoča 
spreminjanje obremenitve vz-
meti druge stopnje in s tem 
spreminjanje upora vdiha. Nastavitev se lahko spreminja s 
potapljačevim položajem v vodi. S kontrolo upora vdiha si potapljač 
lahko drugo stopnjo regulatorja prilagodi svojim osebnim zahtevam. 
Možna je tudi uporaba z daljšimi cevmi,

· druga stopnja XTX200 vključuje izmenjevalca toplote, ki zmanjšuje 
možnost zmrznitve druge stopnje regulatorja,

· novi gumb za čiščenje regulatorja ima nov odprt design, ki omogoča 
samočiščenje in preprečuje nabiranje nečistoče.

Regulatorje APEKS lahko kupite pri naslednjih ponudnikih:
Norik-sub, d.o.o., Celovška 25, Ljubljana - UVOZNIK
Sub-net, d.o.o., Prešernovo nabrežje 24, Piran
Velmark, d.o.o., Koroška 33, Maribor
Aquamania, kopališče Atlantis, Ljubljana
Frst, d.o.o.,  Slovenčeva ulica 95, Ljubljana
Infoplanet, d.o.o., Trpinčeva 71, Ljubljana  
Hoby les, d.o.o., Škofja vas 3b, Škofja vas
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Še danes se spomnim, ko sem pred desetletji 
kot mlad potapljač sanjal o potapljaškem 
računalniku, ki bi imel že vgrajen kompas in 
bi mi med potopom omogočil preklapljanje 
med različnimi mešanicami. En računalnik, 
ki bi mi vse ponujal na enem mestu - mokre 
sanje vsakega potapljača!
Sanje so postale resničnost. Začelo se je 
z D9, nadaljevalo z D6 in danes Suunto 
Vyper2. Revolucija vseh revolucij, končno 
potapljaški računalnik, ki ponuja vse, kar 
ponujajo veliki (njegovi bratje D9 in D6), 
vendar zdaj po bolj dostopni ceni!

Suunto Vyper2 nadgrajuje popularnega 
Suunto Vyper-ja z elektronskim kompasom, 
enostavnim in preglednim zaslonom, štirimi 
komandnimi gumbi in možnostjo prekla-
pljanja med dvema različnima mešanicama 
nitroxa. Suunto Vyper2 prihaja v dveh 
različicah, in sicer kot zapestni računalnik 
ali kot konzola Suunto Cobra2.

Suunto Vyper2 uporablja Suuntov Deep 
Stop RGBM algoritem, ki upošteva razto-
pljeni in prosti plin v krvi in tkivih. Algoritem 
je naprednejši od Haldanskih algoritmov, ki 
prosti plin ne upoštevajo. Suunto Vyper2 
omogoča, da namesto tradicionalnega 
varnostnega postanka opravljate globinske 
postanke. Njihov namen je zmanjšanje 
možnosti pojava mikro mehurčkov.
Računalnik dela v treh načinih: POTOP, 
NITROX in GAUGE. Način POTOP vam 
omogoča klasično potapljanje s stisnjenim 
zrakom. V tem načinu lahko potope tudi 
planirate s planerjem, ki vam kaže, koliko 
časa se lahko zadržite na posamezni glo-
bini.
Za potapljača, ki uporablja način NITROX, 
se Suunto Vyper2 lahko programira na 1 % 
natančno za vsako željeno mešanico nitrox 
od 21 % do 100 % kisika. Potapljač lahko 
nastavi delni pritisk kisika (PO2) med 0,5 
in 1,6 bara v koraku po 0,1 bara. Za obe 
mešanici nitrox lahko nastavite različna 
delna pritiska kisika (PO2). Če nastavite 
računalnik na način NITROX, morate 
vedno vnesti odstotek kisika, ki ga imate v 
jeklenki. To bo zagotovilo pravilne kisikove 
in dušikove izračune. Način GAUGE vam 
omogoča potop na dah in tehnično pota-
pljanje z mešanicami plinov.
Pri vseh treh načinih delovanja pod vodo 
in na kopnem lahko uporabljate elektronski 
kompas. V željenem trenutku pritisnete 
na gumb in na zaslonu se izriše kompas. 
Zaradi varčevanja z baterijo se kompas po 
60. sekundah od zadnjega pritiska na gumb 
avtomatsko povrne v prikaz ure ali način 
POTOP.
Poleg vseh naštetih prednosti, ki vam jih 
omogoča eden najsodobnejših računalnikov 
na svetu, je zelo priročno tudi to, da lahko 
uporabnik baterijo zamenja sam.
Računalnik lahko priključimo na osebni ali 
prenosni računalnik s pomočjo PC-Inter-
face-a in Suuntovega programa Dive Manag-
er ter tako prenesemo podatke o opravljenih 
potopih. PC-Interface računalniško opremo 
lahko uporabljate v izobraževalne in demon-
stracijske namene, za načrtovanje potopov 
in za popolno evidenco vaše potapljaške ak-
tivnosti s Suuntovim računalnikom. Iz tega 
lahko enostavno natisnete svoj potapljaški 
dnevnik in profile potopov.

Revolucija se nadaljuje
Če na kratko strnemo glavne prednosti 
Suunta Vyper2:

· elektronski kompas
· možnost menjave dveh nitrox mešanic 

med potopom
· globoki dekompresijski postanki (Deep 

– stop)
· trije načini delovanja
· možnost dekompresijskega potapljanja
· 80 ur spomina (logbook s profili)
· uporabnik lahko sam zamenja baterijo 
· osebne nastavitve
· nastavitve nadmorske višine (0 – 3000 m)
· avtomatično odštevanje varnostnega 

postanka (Safety stop)
· večstopenjski dvig
· načrtovalec potopov
· ura
· alarm
· osvetlitev zaslona
· alarm za maksimalno globino in čas po-

topa
· Suunto RGBM
· indikator polnosti baterije
· termometer

Suunto Vyper2 lahko v Sloveniji kupite za 
447 EUR pri pooblaščenih prodajalcih:

Norik-sub, d.o.o. 
Celovška 25, Ljubljana

Sub-net, d.o.o. 
Prešernovo nabrežje 24, Piran

Velmark, d.o.o.
 Koroška 33, Maribor

Aquamania 
kopališče ATLANTIS, Ljubljana

Frst, d.o.o. 
Slovenčeva ulica 95, Ljubljana

Infoplanet, d.o.o. Trpinčeva 71, Ljubljana 
Hoby les, d.o.o. Škofja vas 3b, Škofja vas

Matko Mioč
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Plavalni maraton 
mesta Karlovac na reki Kolpi

Člana potapljaškega društva Krota 
Sub sva se 14. julija odzvala povabilu 
potapljaškega društva Klub za podvodne 
aktivnosti Karlovac s sosednje Hrvaške na 
10. tradicionalni plavalni maraton na reki 
Kolpi. Maraton je potekal od Hrnetićev 
do veslaškega doma na Dubovcu in je 
bil organiziran v počastitev občinskega 
praznika Karlovca.
Organizator, s katerim že dolgo dobro 
sodelujemo, je plavalcem vseh starosti in 
kategorij ponudil na izbiro 3 razdalje: 500, 
1000 in 3000 metrov. Seveda sva se člana 
Krote »vehementno« prijavila za 3000-
metrsko razdaljo, kar sva čez kako dobro 
uro kar malo obžalovala. Na startu se nas 
je zbralo okrog 120 plavalcev, večinoma 
s cele Hrvaške, od Osijeka do Splita. Po 
prvih startih na 500 in 1000 m smo opa-
zili, da to le ni običajen rekreativni mara-
ton, ampak se »gredo« naši sosedje zares. 
Več ali manj so vsi uporabljali pri plavanju 
mono plavuti, plavalne drese, posebne 
maske z dihalkami, pa tudi postave so 
imeli dokaj športne… Iz množice sva 
seveda izstopala Vlado Ban in Matej 
Šetina. Prvi z »izrazito športno postavo«, 
Matej v potapljaškem »shortyju«, oba 
pa s potapljaškimi plavutkami. Prijazni 
organizatorji, so nas na start odpeljali z 
vojaškimi čolni (pontonci), kjer je »Krot-
cema« nasmeh kaj hitro izginil z ustnic. 

Prepričana 
sva namreč 
bila, da je 
3000-metrs-
ka razdalja 
z n a t n o 
krajša, kot je 
bila v resnici 
in v realnos-
ti na vodi. 
T e k m o v -
alci so urno 
p o s k a k a l i 
v  vodo in 
počakali na 
naju, sloven-
ska »junaka«, 
da sva se le 
počasi »sko-

bacala« iz nerodnih čolnov v ne preveč 
toplo reko Kolpo. Po startnem poku se 
je Kolpa zapenila, plavalci so odplavali, 
medtem ko sva se midva še dogovarja o 
taktiki in debelo zrla v gručo pred nama.
Sledilo je spoznanje, da bo plavanje, žal, 
neizbežno, saj so se tudi čolni podali 
proti ciljni črti. Medtem so si prvi pla-
valci že priplavali kakih 300 m prednosti. 
Plavanje na 3000 m je za slovenska »asa« 
resnično predstavljalo problem, zato tudi 
maratona le nisva končala predčasno. 
Kljub dejstvu, da sva bila edina amaterja, 
nisva zasedla zadnjih mesto. V napetem 
internem dvoboju, ki je štel za »pokal 
Krote«, je predsednik Krote, Vlado, ugnal 
tajnika za kar nekaj lepih minut. Oba sva 
bila po prečkanju ciljne črte med najbolj 
utrujenimi tekmovalci. Zadala sva si tudi 
nalogo za naslednji maraton. Sklenila sva, 
da do naslednjega leta malo potrenirava 
pri Valdiju in se maratona udeleživa plav-
alno bolje pripravljena.
Zmagovalec 3-kilometrske proge, Robert 
Čupev iz Kluba za podvodne aktivnosti 
“Kostrena”, je progo preplaval v 25 
minutah z mono plavutjo, kot zanimivost 
pa velja omeniti, da je prvi plavalec brez 
kakršne koli opreme dosegel čas 35 minut. 
»Krotca« sva dosegla rezultat pod eno uro, 
zmagovalec »pokala Krota« celo pod 50 
minutami. Po koncu maratona so se gos-

titelji izkazali z izdatno toplo malico in 
kozarčkom okusnega vina ter spominsko 
majico. 
Vsem, ki vas tovrstni dogodki privlačijo, 
toplo priporočava udeležbo na naslednjem 
maratonu mesta Karlovec. Potapljaška 
kluba Krota in KPA Karlovac tradicional-
no dobro sodelujeta in prav zato se bomo 
»Krotci« zagotovo udeležili naslednjega 
maratona prihodnje leto. S seboj vabimo 
tudi vse slovenske plavalce. Torej, izziv 
špotnim komisijam.

Matej Šetina
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Člani potapljaškega društva Krota Sub smo 
se nedavno odločili za potapljanje v nacion-
alnih parkih Kornati in Telašćica, ki se na-
hajata v sklopu otokov srednje Dalmacije. 
Naša izhodiščna točka je bil Dugi otok, to 
je največji otok zadarskega arhipelaga, dolg 
43 km in širok do 4,6 km.
Otok leži v smeri severozahod – jugovzhod. 
Najvišji vrh je Vela Straža (338 m). Na 
otoku je 11 naselij, obrnjenih proti kop-
nemu, v katerih živi okoli 1500 otočanov. 
Turistično najatraktivnejši je jugozahodni 
del s slanim jezerom »Mir« in zalivom 
Telaščica, ki je razglašen za naravni park 
in je reliefno ter geografsko del Nacion-
alnega parka Kornati, in tudi skrajni 
zahodni del otoka z znanim turističnim 
mestom Božava, peščeno plažo Saharun 
in svetilnikom Veli Rat, ki dominira nad 
celim območjem. Znamenita je strma pre-
padna jugozahodna stran otoka, obrnjena 
proti odprtemu morju. V okoliškem morju 

živi 250 rastlinskih in 300 živalskih vrst, 
zato je Dugi otok pravi raj za potapljače. 
Potapljaški center Kornati diving se nahaja 
na sami obali idiličnega ribiškega mesteca 
Zaglav v vzhodnem delu zaliva Triluke. 
Center je opremljen z vrhunsko potapljaško 
opremo (Kisik, DAN komplet prve pomoči 
s 50-litrsko jeklenko kisika, kompresor 260 
lit/min, GPS, GSM, ploter, sonar itd.) in 
z dvema potapljaškima ladjama za dvajset 
potapljačev. Opremljeni in usposobljeni so 
tudi za polnjenje kisika - nitroxa in trimixa. 
Ekipa našega kluba je opravila kar nekaj 
prelepih potopov v obeh nacionalnih parkih. 
Favna in flora sta na tem delu zares ne-
okrnjeni, taki kot ju potapljači »Jadrana« 
poznamo izpred nekaj desetletij. Omeniti 
velja še prijazno osebje centra, slovenska 
roka lastnika Robija se še kako pozna pri 
sami organizaciji in gostoljubju, precej 
priročna pa je tudi ponudba zgledno ure-
jenih apartmajev, ki se nahajajo nad samim 

centrom. Cene nočitev za spremembo niso 
zasoljene.
Ekipa Slovenske potapljaške zveze je zadnjo 
od oddaj, ki jih vsako sredo lahko spreml-
jate na TV PIKA, posnela prav v Kornati 
diving centru, zato se ob tej priložnosti 
vodstvu centra in lastniku Robiju še pose-
bej zahvaljujemo za res dobro namestitev, 
potope in predvsem razumevanje za naše 
potrebe pri snemanju.
Center Kornati diving priporočamo vsem 
potapljačem, »nepotapljači« pa boste lahko 
uživali v prelepi naravi in sprehodih.
Vse informacije o centru so vam na voljo na 
spletni strani: http://www.kornati-diving.
com/ ali mobilni številki: +386 41325233 
ali +385 913679506.

V KORNATI DIVING CENTRU 
ČLANOM SPZ-ja NUDIJO 5 % 
POPUSTA!

REPORTAŽA

Dugi otok pod vodo



9

PRS

Prvo soboto v juliju je v skladu s pro-
gramom stalnega izpopolnjevanja enot 
Podvodne reševalne službe Slovenije 
(PRS) v Soboškem jezeru v neposredni 
bližini Murske Sobote bila skupna pod-
vodna reševalna vaja 5. skupine PRS-ja 
(Pomurje in Podravje). Podvodni reševalci 
so iskali potopljeni avtomobil s potniki, 
iz vozila pa naj bi izpadel tudi ekološko 
oporečen predmet, ki so ga navpično 
dvignili s podvodnim dvigalom in helikop-
tersko podporo. Med vajo so prikazali tudi 
tri različne načine podvodnega iskanja.
Vaje skupine, v kateri sodelujejo reševalci 
iz treh reševalnih postaj (sodelovalo 
je 34 podvodnih reševalcev iz Gornje 

Franci Klemenčič - Foto: Filip Pavlinjek in Danijel Fujs

Radgone, s Ptuja in iz Murske Sobote), 
ob utrjevanju samih potapljaških veščin 
zagotavljajo tudi boljšo medsebojno koor-
dinacijo in usklajeno delovanje večjega 
števila potapljačev, kar je ključnega pom-
ena pri večjih in zahtevnejših reševalnih 
akcijah. Med drugim je bil preverjen 
sistem obveščanja, alarmiranja in vodenja 
ter interne komunikacije. Reševalci so 
v treh skupinah pregledali dno jezera v 
obsegu približno 90 m. V tradicionalno 

zelo težkih pogojih (na globini pol metra 
ni bilo več nobene vidljivosti) so vajo 
uspešno izpeljali. Locirali in navezali so 
potopljeno vozilo ter voznika in avtomo-
bilski akumulator, ki sta padla iz vozila. V 
vaji so sodelovali tudi gasilci PGD Murska 
Sobota, ki so s svojim vozilom izvlekli 
potopljeni avtomobil.
Vajo je strokovno vodil Bogdan Šajnovič, 
vodja 5. skupine PRS-ja, ob sodelovanju 
Gorana Klemenčiča iz Murske Sobota in 

Podvodni reševalci s helikoptersko podporo
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Milana Matijeviča s Ptuja. Elaborat vaje 
je pripravil Marko Šajnovič.
Na vaji sta sodelovala tudi dr. Mitja Slavi-
nec, predsednik Slovenske potapljaške 
zveze, in Jure Gros, načelnik Podvodne 
reševalne službe Slovenije, ogledali pa 
so si jo tudi predstavniki civilne zaščite, 

Prvo soboto v juliju je Jure Gros, načelnik 
Podvodne reševalne službe Slovenije, 
obiskal Reševalno postajo PRS v Gornji 
Radgoni. Radgonski gasilci, ki so bili v 
preteklosti poklicani reševat iz vode, niso 
imeli ustreznega znanja, zato so že leta 
1976 ustanovili ekipo imenovano GA-PO-
RA (beseda izhaja iz prvih dveh črk besed 
gasilci, potapljači, Radgona). 
Ob obisku si je Jure Gros, poleg seznan-
itve z dejavnostjo tamkajšnjih potapljačev, 
ogledal radgonski veliki in lepo vzdrževani 

gasilci in druga zainteresirana javnost.  
Sodelujoči so ob zaključku vajo ocenili 
kot koristno in dobro organizirano ter bili 
mnenja, da so med vajo prikazali veliko 
znanja in dobro usposobljenost. 
K uspešni izvedbi vaje so ob članihmatičnih 

potapljaških društev pomembno pripomo-
gli gasilci PGD Murska Sobota, podjetji 
Inoks iz Murske Sobote in Wolf Skakovci, 
Republiški center za obveščanje, Gorilko s 
športnim centrom in mnogi drugi, za kar 
se jim organizatorji iskreno zahvaljujejo.

PRS

Gornja Radgona: GA-PO-RA, gostila 
Jureta Grosa, načelnika Podvodne reševalne službe

Franci Klemenčič

gasilski dom ter tehniko, s katero društvo 
razpolaga. Vodstvo Gapore, ki je tudi med 
najbolj aktivnimi v gasilski dejavnosti 
društva, na čelu z Bogdanom Šajnovičem 
(le-ta je poleg vodje Gapore še predsednik 
PGD Gornja Radgona), pa je Juretu 
Grosu predstavilo še svoje načrte.
Visoki gost Slovenske potapljaške zveze je 
po obisku povedal, da je zares presenečen 
nad tako vzornim medsebojnim sodelovan-
jem med gasilci in potapljači in da tako 
sodelovanje priporoča tudi drugod.
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SPZ

Prvo oddajo, ki naj bi bila uvodnik v 
niz šestih oddaj, smo posneli že lani, 
producent oddaje je bil RSL production 
iz Novega mesta. Vendar do snemanja 
naslednjih oddaj ni prišlo, ker nam je 
»nekdo«, ki smo mu s promocijo njegove 
dejavnosti želeli narediti uslugo, po stari 
Slovenski navadi »pomagal« in na kanalu 
A zahteval avtorske pravice za fotografije. 
Sodelovanje med nami in kanalom A 
se je zaradi tega žal prekinilo. Tako, da 
je gospod s svojo zlobo in namenom v 
celoti uspel, za kar mu ob tej priložnost 
čestitam.
Omenjena nagajivost nam je dala še zagon 
in oddaje smo posneli sami??!! Ja popol-
noma sami. V ekipi za snemanje smo bili 
trije, snemalec in režiser Slavko ŠETINA, 
simpatična voditeljica Brina ROMIH in 
moja malenkost. Ker vama z denarjem 
ne bom mogel poplačati truda, se vama 
ob tej priliki zahvaljujem in opravičujem 
za svoje muhe. 
Niti sanjalo se nam ni, kakšno nalogo smo 
si zadali. Oddaje smo  nameravali posneti 
v treh tednih…. No po petih mesecih sne-
manj je oddaja bila predvajana na TV Pika, 
kjer so nam prijazno odstopili termine za 
oddaje (vsaka od šestih oddaj se ponovi 
kar trikrat). V oddaji je predstavljeno delo 
SPZ, delo komisij in Komitejev, predvsem 
Športa, Podvodne reševalne službe in 
ekologije. Predstavili smo tudi vseh šest 

NAŠI  BRONASTI 
V BARIJU

Na CMAS-ovih igrah v Bariju je naša ekipa v podvodnem hokeju dosegla odlično 
tretje mesto. Uspeh je še toliko večji, saj gre za največje tovrstno tekmovanje na 
svetu, neke vrste podvodne olimpijske igre. 
Ekipi v sestavi Peter Grosman, Ivan Uršič Drolc, Alan Kučar, Marko Hočevar, 
Borut Rijavec, Šura Švabič, Aleš Vičar, Boštjan Kernc, Klemen Dolžan, in trener 
Benson Taylor, iskreno čestitamo.

Predsedstvo SPZ

“Oddaje POTAPLJAČI”
V Komisiji za promocijo pri SPZ, se je pred kratkim porodila ideja, kako aktivnosti 
SPZ predstaviti širši Slovenski javnosti. Povezali smo se s Kanalom A in oddajo 
Navigator in se dogovorili za niz oddaj o potapljanju in SPZ.

licenciranih šol potapljanja v Sloveniji, 
predstavili smo zgodovino potapljanja v 
Sloveniji, gostili smo zdravnike in staroste 
Slovenskega potapljanja…Sicer pa vabljeni 
k ogledu vsako sredo na TV PIKA, od 
15. septembra pa tudi na lokalnih tel-
evizijah. DVD z vsemi šestimi oddajami 
bo moč kupiti tudi na SPZ. Oddaje je 
posnel Slavko ŠETINA nekaj tudi Matej 
ŠETINE, fotografije in ostali material 
pa so nam odstopili brez odškodninskih 
zahtevkov prijatelji potapljanja, za kar 
se vsem lepo zahvaljujem, še posebej pa 
dr. Arkadiju POPOVIČU, mag. Žarku 
ŠAJIČU, mag. Vojku ARTAČU, Romanu 
TAVČAR JU 
in seveda Mar-
janu  RICH-
TERJU.
Ko smo že pri 
zahvalah, za-
hvaljujemo se 
vsem, ki ste si 
utrgali drago-
cen čas za sne-
manje oddaje, 
vsem, ki ste 
nam omogočili 
snemanj e  v 
vaših prostorih 
(PD Plavutka) 
obenem se vam 
opravičujem za 

časovne zamike in druge nprijetnosti. 
Pa tudi eno željo bi izrazil, lepo prosim, 
gostilniške kritizerje, da svoje pripombe 
zadržijo za svoj ego, dobronamerne kri-
tike pa posredujete nam, da jih bomo ob 
naslednjih snemanjih lahko upoštevali.
Še posebej nas veseli povabilo TV PIKA, 
da vsak mesec posnamemo oddajo, v ka-
teri bomo predstavljali delo SPZ in njenih 
komitejev in komisij, kar si nedvomno 
lahko štejemo za lepo priznanje. Kot vidite 
se dogajajo pozitivne stvari, zato pozivam 
vse, ki boste imeli kakršnekoli dogodke, da 
nam to sporočite na tel: 041 685 166 ali 
mail piar@spz.si. Potrudili se bomo, da 
bomo vaša prizadevanja in delo predstavili 
širši javnosti in s svojimi dejanji ter pozi-
tivnim razmišljanjem skupaj pripomogli 
k razvoju potapljanja in SPZ.

Vladimir Ban



Od 4. do 7. julija je v mari-
borskem Pristanu potekalo 
Svetovno prvenstvo v prostem 
potapljanju v bazenskih disci-
plinah pod okriljem svetovne 
organizacije AIDA. Udeležilo 
se ga je preko 130 tekmovalcev in tekmovalk iz 28 držav sveta. V 
izjemni konkurenci aktualnih in bivših svetovnih rekorderjev so 
zelo uspešno nastopili tudi slovenski tekmovalci: Mojca Studen, 
Aleš Seliškar, Luka Pengov (vsi  DPD Bled), Mitja Štampfer, 
Jure Daić, Jure Kompan (vsi H2O Team), Miha Pribošič (DPR 
Tjulnji) in Nejc Likar (PLK Koper).
V štirih tekmovalnih dneh so se pomerili v treh »bazenskih« 
disciplinah: statiki (zadrževanje diha v mirovanju) in dinamiki 
(plavanje pod vodno gladino) s plavutmi in brez njih. Ob obilici 
državnih rekordov, tudi slovenskih, smo videli 4 svetovne rekorde. 
Spet je blestela svetovna rekorderka, Rusinja Natalija Molčanova, 
ki je v vseh finalih izboljšala svoje stare svetovne rekorde. Najprej 
je v dinamiki s plavutmi preplavala 205 metrov, nato zadrževala 
dih polnih 8 minut (bolje od vseh moških na SP-ju) in za konec še 
brez plavuti preplavala 149 metrov! Zadnji dan se ji je z moškim 
svetovnim rekordom v dinamiki brez plavuti pridružil še odlični 
Danec Stig Severinsen, 186 metrov!

Prvi državni rekord
Prvi dan so se tekmovalci in tekmovalke v kvalifikacijah za 
finale, ki je sledil naslednji dan, pomerili v dinamiki s plavutmi. 
Le mesec pred svetovnim prvenstvom je Stig Severinsen odpl-
aval nov svetovni rekord, 225 metrov, kar je bil napovednik za 
odlične rezultate. Že v prvi skupini je Šved Per Westin preplaval 
okroglih 200 metrov za nov državni rekord. Kmalu smo se 
novega državnega rekorda veselili tudi Slovenci, po zaslugi Mitje 
Štampferja s 187 metri! To je bil na koncu 4. rezultat kvalifikacij 
in zanesljiv nastop v A finalu. Kasneje je presegel star državni 
rekord tudi Luka Pengov s 166 metri, kar je bil 11. rezultat kvali-
fikacij in uvrstitev v B finale. Osebni rekord, a žal s kazenskimi 
točkami, si je s 145 metri priplaval tudi Jure Kompan. Svoje 

trenutne zmožnosti je malo precenil Aleš Seliškar, ki je bil po 
približno 155 metrih diskvalificiran.
Najboljše ženske so bile v kvalifikacijah izredno izenačene. 
Največji daljavi sta preplavali Karla Fabrio (HR) in Elena Zab-
loudilova (CZ) - 159 metrov. Sledila je Natalija Molčanova, ki 
je precizno odplavala 156 metrov, kot še tri tekmice pred njo. 
150 metrov je zadostovalo za A finale vsem, razen Lotti Ericson 
(SE). 
Naslednji dan je bil na sporedu finale dinamike s plavutmi in 
kvalifikacije statike. V težko pričakovanem moškem finalu, saj 
smo imeli po enega predstavnika v A in B finalu, smo videli 
odlične predstave. Najprej je Luka Pengov zaostal le za slavnim 
bivšim svetovnim rekorderjem Carlosom Costejem (VE) in s 161 
metri osvojil končno 10. mesto. V velikem finalu Mitja Štampfer 
prav tako ni zmogel ponoviti izjemnega nastopa prejšnjega dne 
in je s preplavanimi 175 metri osvojil odlično 6. mesto. Vsi do-
bitniki medalj so preplavali preko 200 metrov: zmagovalec Stig 
Severinsen (DK), 216 metrov; drugouvrščeni Aleksej Molčanov 
(RU), 213 m in tretjeuvrščeni William Winram (CA), 203 m. 
V klub »200+« je s svetovnim rekordom vstopila tudi Natalija 
Molčanova, 205 metrov. Krepko za njo, pri 174 m, je zaključila 
in si priborila srebrno medaljo mlada Norvežanka Elisabeth 
Kristoffersen. S 169 metri in novim državnim rekordom si je bron 
priplavala Hrvatica Karla Fabrio. Ostro mejo med uspehom in 
neuspehom je izkusila Alena Zabloudilova, ki ji je preplavanih 
196 metrov bilo prenapornih za uspešen zaključek nastopa.

Še trije novi državni rekordi
Drugi dan so bile tudi kvalifikacije v statiki. Takoj na začetku je 
Jure Daić z osebnim rekordom 6 minut in 40 sekund, kar je pome-
nilo 10. mesto kvalifikacij in uvrstitev v B finale. Miha Pribošič 
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Svetovna elita
Veselje Nicholasa Guerryja po zmagovalnem nastopu v statiki.

Marko Šifrar
Foto: Iztok Ameršek
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je po dolgem času spet presegel 6 minut in bil zadovoljen s 6:14. 
Nejc Likar je s 6:10 prvič uradno presegel 6 minut in bil presrečen z 
osebnim rekordom. Veselili pa smo se tudi dveh državnih rekordov. 
Najprej je Mojca Studen zadrževala dih 5:15, kar je pomenilo 10. 
mesto kvalifikacij in nastop v B finalu. Za njo je Aleš Seliškar s 
časom 7:05 dosegel 6. čas kvalifikacij in nastop v A finalu. Moški 
so za finale potrebovali 7 minut oziroma, se opravičujem, sekundo 
manj! Najboljši čas kvalifikacij (7:21) sta dosegla Ryuzo Shinomiya 
(JP) in Nicholas Guerry (CH). Pri ženskah je bila v kvalifikacijah 
Lotta Ericson s 6:25 daleč pred vsemi.
Finale v statiki je bilo še bolj privlačno, saj smo imeli tri finaliste. 
Najprej je Mojca Studen v B finalu še malo izboljšala lastni državni 
rekord na 5:21 in osvojila končno 11. mesto. Jure Daić je v moškem 
B finalu z osebnim rekordom 6:46 prav tako dosegel 11. mesto. 
Zadnji od naših je v velikem finalu uspešno nastopil Aleš Seliškar 
in s točno 7 minutami malo zaostal za svojim najboljšim rezultatom 
ter bistveno boljšo uvrstitvijo. Pripadlo mu je, enako kot Mitji dan 
prej, odlično 6. mesto. Zlate medalje se je zasluženo veselil Švicar 
Nicholas Guerry s 7:34. Srebrne medalje se je veselil Tomek Bryl 
(PL) s 7:15 in le 5 sekund za njim z bronom Peter Boivie (SE). V 
ženskem finalu je bila Natalija Molčanova s svetovnim rekordom 
premočna z osupljivimi okroglimi 8 minutami! Zasluženo srebro 
Lotti Ericson s 6:49 in bron Američanki Jessici Wilson z okroglimi 
6 minutami.

Zadnja priložnost
Zadnja disciplina na SP-ju je bila dinamika brez plavuti - zadnja 
priložnost za dober tekmovalni rezultat in mnogi so kljub utrujenos-
ti po prejšnjih nastopih poskušali doseči maksimume. Zato je bilo 
v kvalifikacijah nekaj več diskvalifikacij kot v ostalih disciplinah. 
Med njimi sta, žal, bila tudi Mitja Štampfer in Jure Daić. Sta pa z 

osebnima rekordoma razveselila občinstvo Miha 
Pribošič s 128 metri in Jure Kompan s 125 metri, 
kar je bilo dovolj za B finale. Stig Severinsen je že 
z najboljšim rezultatom kvalifikacij, 153 metrov, 
napovedal odlično pripravljenost. Pri ženskah je 
največjo daljavo preplavala Natalija Molčanova, 

117 m, pred skupino treh s po 116 m.
V A finalu dinamike brez plavuti je za novim svetovnim rekordom 
Natalije Molčanove, 149 m, tokrat odlično in uspešno odplavala 
Čehinja Alena Zabloudilova, 133 m. Hrvatica Karla Fabrio pa se 
je s 125 metri veselila novega državnega rekorda in druge bronaste 
medalje. Finale moških v dinamiki s plavutmi je zaznamoval 
svetovni rekord Stiga Severinsna, 186 metrov, in majhne razlike 
med ostalimi tekmovalci. Srebro je pripadlo 20-letnemu Alekseju 
Molčanovu s 157 metri. Japonec Naoyuki Tominaga je preplaval 
enako razdaljo, a mu je zaradi nižje napovedi pripadla bronasta 
medalja. Razlika med četrto in peto uvrščenim je bila, kljub 
preplavani razdalji preko 150 metrov, le en meter. 
V moškem B finalu z dvema našima se je obetal razburljiv razplet, 
saj je bila razlika med njihovimi rezultati v kvalifikacijah le 4 
metre. Miha Pribošič in Jure Kompan sta spet plavala odlično, do 
novih osebnih rekordov: 135 m in 129 m. Na koncu sta zasedla: 
Miha 13. in Jure 15. mesto. Tudi drugi so nastopili izjemno.
Slovenski tekmovalci in tekmovalka so pokazali lep napredek, saj 
so vsi izboljšali osebne, štirikrat pa tudi državne rekorde. Večina 
tekmovalk in tekmovalcev je pod gladino preplavala več kot 100 
metrov (nekaj tudi preko 200) in mnogi so zadrževali dih več kot 
6 minut. Lahko pa priznamo, da so zelo dobri že tisti, ki zmorejo 
za polovico nižje rezultate.
Tekmovanje svetovne ravni v organizacij Društva H2O Team je 
časovno sovpadalo z znanim Festivalom Lent. To je pomenilo 
večji vrvež v mestu in veliko možnosti za ogled prireditev. Kljub 
bogatemu dogajanju v prvih julijskih dneh se je precej ljudi 
odločilo za ogled izjemnih športnikov. Posebej v zadnjih dneh, 
ko so izvedeli o svetovnih rekordih. Ob izjemnih predstavah, 
pogosto tudi razburljivih, je mnogim zastal dih – a ne tako dolgo, 
kot najboljšim tekmovalcem.

v Mariboru

Naša najuspešnejša 
Seliškar in Štampfer

N
aj

us
pe

šn
ej

ša
 n

a 
SP

N
at

al
ija

 M
ol

ča
no

va
 in

 S
ti

g 
Se

ve
ri

ns
en

Nasmejani reprezentanti ob koncu SP: Aleš Seliškar, Mitja Štampfer, Jure Daić, Mojca Studen, 
Jure Kompan, Miha Pribošič, Nejc Likar, manjka Luka Pengov
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SPZ  / KUPIM-PRODAM

Slovenska potapljaška zveza 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 SCUBA-
PRO za Slovenijo.
E d e n  o d  u k r e p o v 
samoreševanja je, da v kritični 
situaciji odvžemo uteži. Tak 
ukrep je  potrebno izvesti 
pravočasno, še preden pride-
mo v situacijo, ko rešitev 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 pošljete 
poročilo o dogodku. 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 ZBOR REŠEVALCEV
Komite  Podvodne  re ševa lne 
službe Slovenije sklicuje ZBOR 
REŠEVALCEV v soboto 15. sep-
tembra ob 12. uri pri Ribiškem 
domu Ljubljanica (nasproti gostilne 
Livada) v Ljubljani.

Pred Zborom ste vsi reševalci vabljeni tudi na čistilno akcijo 
Ljubljanice, ki jo ob 10 .uri organizira PRS enota Ljubljana, 
sledi pa slovesna splavitev njihovega reševalnega čolna.

Vljudno vabljeni. 

Prodam gumenjak YAMAHA – 
YAM 400S z motorjem YAMAHA

Prodam gumenjak YAMAHA – YAM 400S z motorjem YAMAHA 
25 odlično ohranjen in vzdrževan. Primeren za prevoz ljudi in 
potapljačev!
Uporaben takoj za plovbo: SLO plovno dovoljenje do 07.11.2011, 
CRO plovno dovoljenje do 30.05.2008.
Čoln ima zložljivo ALU-dno. Cena kompleta: 3.500.-EUR.
Informacije na telefon: 02/522-17-24 ali 041-775-643.

Možnost prodaje tudi ločeno – čolna ali motorja!
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POD GLADINO MEDITERANA

Knjiga Toma Turka Pod gladino Mediterana je za člane Slovenske potapljaške zveze 15% cenejša in znaša 38,20 Eur. 
Naročite jo lahko po telefonu 01/236 46 00 - povejte št. SPZ izkaznice.

15 % 

POPUSTA 

ZA ČLANE SPZ
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Surinski in Similanski otoki ležijo zahodno od tajske obale v 
vzhodnem delu Andamanskega morja, ki je del Indijskega oceana. 
Tako Surinski kot Similanski otoki so zaščiteni kot Tajski pod-
vodni nacionalni park, kjer veljajo posebna pravila, in sodijo med 
najboljše potapljaške destinacije na svetu. Čudovit beli pesek, 
bujno zeleno rastlinje, turkizno modra voda – resnično sanjski 
otoki v vsakem pogledu, posebej, ko pogledaš pod vodo!
Glavna sezona za potapljanje je od novembra do aprila, najboljši 
čas v tem obdobju pa je po zagotovilih lokalnih podvodnih vodičev 
mesec februar. Najboljši način za potapljanje na teh čudovitih 
otokih je večdnevni safari z ladjo, kjer lahko maksimalno 
izkoristiš čas za potapljanje ob vedno sveže pripravljeni in odlični 

hrani ter prijazni posadki. Tisti najbolj strastni 
potapljači smo namreč lahko 

opravili tudi 
štiri potope na dan. Tako se nas je 
odpravila skupina dvaindvajsetih slovenskih potapljačev 
na celotedensko križarjenje, kjer smo poleg obeh otočij raziskali 
tudi nekaj drugih otočkov v bližini, med njimi slavni Richelieu 
Rock, nad katerim se je navduševal tudi Jacques Cousteau.
Izpluli smo iz pristanišča Khao Lak in svoj prvi potop opravili 
na razbitini Boonsung. Že pri prvem potopu so nas pričakale 
jate različnih rib in lignjev, sama razbitina pa je bila polna črvov, 

rakcev, različnih tipov moren in drugih rib. Razbitina je stara 
dvajset let, dolga približno 30 m in široka 10 m. Ker jo je cunami 
razbil na šest različnih delov, nam zaradi varnosti niso dovolili 
v notranjost razbitine.
Pot nas je od razbitine Boonsung vodila na sever, do otoka Koh 
Bon, ki že sodi v zaščiteno območje Similanskega nacionalnega 
parka. Tam smo opravili dva prečudovita 80-minutna potopa 
med sedmimi mantami, ki so krožile okrog nas. Ena med njimi 
je bila popolnoma črna in res zelo velika. 
Videli smo vsaj dve različni vrsti: veliko manto (manta ray) in 
malo manjšega vražjega skata (devil ray). Razlika med njima je 
le v obliki ust. Prva ima nekakšne lopatice, s katerimi si pomaga 
pri ulovu planktona, vražji skat pa je nekoliko temnejši, manjši 
in ima namesto lopatic rožičke (verjetno od tod tudi ime). Težko 
je z besedami opisati ta veličastna bitja in naše občutke, ko so 

krožili med nami. 

Od otoka Koh Bon smo nad-
aljevali pot mimo otoka Koh Tachai, kjer smo naredili nočni 
potop, do destinacije, ki smo se je vsi veselili – Richelieu Rock. 
Gre za osamljeno formacijo kamna v obliki konjske podkve 
vzhodno od Surinskih otokov – raj za podvodne fotografe zaradi 
naravnih raznolikosti in eno najboljših mest na svetu za pota-

Tekst: Sergeja Puppis Freebairn
 Foto: Bojan Majcen

izkoristiš čas za potapljanje ob vedno sveže pripravljeni in odlični 
hrani ter prijazni posadki. Tisti najbolj strastni 

potapljači smo namreč lahko 

opravili tudi 
štiri potope na dan. Tako se nas je 
odpravila skupina dvaindvajsetih slovenskih potapljačev 
na celotedensko križarjenje, kjer smo poleg obeh otočij raziskali 

le v obliki ust. Prva ima nekakšne lopatice, s katerimi si pomaga 
pri ulovu planktona, vražji skat pa je nekoliko temnejši, manjši 
in ima namesto lopatic rožičke (verjetno od tod tudi ime). Težko 
je z besedami opisati ta veličastna bitja in naše občutke, ko so 

krožili med nami. 

Od otoka Koh Bon smo nad-

Potapljanje na Surinskih 
in Similanskih otokih
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pljanje z morskim psom kitovcem (whale shark). Pes kitovec je 
največja riba v oceanu, saj zraste do 14 m in se prehranjuje le 
s planktonom. Na omenjeni lokaciji smo se potapljali dva dni 
- na poti na Surinske otoke in ob povratku, ko smo lahko doživeli 
pravi spektakel, saj smo se potapljali z dvema psoma kitovcema, 
ki se nista pustila motiti. Res nepozabno doživetje! Poleg teh 
dveh orjakov smo videli jate različnih rib (barakude, šnjuri, tune 
itd.) in lignjev ter ogromno majhnih kozic, morskih konjičkov, 
hobotnic, črvov in ribic – vseh barv in oblik. 
Posebej velja izpostaviti kozice harlekinke (harlequin shrimps), 
ki so tako pisanih barv, da imaš občutek, da so našemljene. Poleg 
tega je našo pozornost pritegnila tudi t. i. riba žabica (frog fish), 
čudne oblike in barve, ki se je premikala ne le s plavanjem, temveč 
tudi s hojo! Na samih Surinskih otokih smo videli tudi želve, 
hobotnice, grebenaste morske pse, razne vrste skatov, še bolj 
nenavadne 

kozice (smashing mantis shrimps), 
in naleteli na izredno redko najdbo - mladiča ene izmed rib žabic 
(clown anglerfish). Ko smo se odpravili iz Surinskih otokov proti 
Similanskim, smo se ustavili na otoku Koh Tachai, kjer smo 
videli morske pse leoparde (leopard shark ali zebra shark – kot 
mladič ima proge, kot odrasla žival pa pike – od tod dve različni 

tega je našo pozornost pritegnila tudi t. i. riba žabica (frog fish), 
čudne oblike in barve, ki se je premikala ne le s plavanjem, temveč 
tudi s hojo! Na samih Surinskih otokih smo videli tudi želve, 
hobotnice, grebenaste morske pse, razne vrste skatov, še bolj 
nenavadne 

kozice (smashing mantis shrimps), 

imeni), naleteli pa smo tudi na morske kače. Ko smo končno 
prispeli do Similanskih otokov, smo bili že malce razvajeni, kljub 
temu pa so bili vsi potopi prečudoviti. Similanski otoki obsegajo 
9 otokov, žal pa se nismo mogli potapljati ob vseh, saj so bile 
nekatere lokacije močno prizadete v cunamiju, 26. decembra 
2004. Kljub razsežnosti pojava je ocenjeno, da je bilo zaradi 
cunamija uničenih le 10 – 20 % grebenov. Mi smo se potapljali 
na lokacijah, kjer tega ni bilo moč videti. 
Potopi na Similanskih otokih so se mi zaradi koralnih glav, ki so 
se dvigovale iz peščenega dna, posebej vtisnili v spomin, saj so 
spominjali na nekakšne koralne vrtove. Med zadnjimi lokacijami 
na Similanskih otokih smo obiskali zelo priljubljeno lokacijo, 
poimenovano po skalni formaciji, ki spom-
inja na glavo slona 

in se zato im-
enuje Elephant Head Rock. Poto-

pljeni granitni bloki tvorijo tunele in druge formacije, ki naredijo 
potop izredno zanimiv in razgiban. Splača se tudi pokukati v 
same skalne formacije, kajti v notranjosti le-teh smo na naše 
veliko presenečenje našli več grebenastih morskih psov, ki so 
plavali v krogu skozi ozke tunele in to le kakšen dober meter od 
naših radovednih glav! Za nas se seveda niso zmenili, mi pa smo 
polni prečudovitih vtisov zaključili potapljanje na Tajskem.
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Natalija Molčanova v zadnjih treh letih 
vztrajno pomika rekordne meje prostega 
potapljanja in dokazuje, da so ženske 
v tem športu rezultatsko enakovredne 
moškim. S svojo povprečno višino in z 
drobno postavo z definiranimi mišicami 
je očitno, da je trenirana, a ni videti moči, 
s katero tekmuje in premaguje najboljše 
moške apnejiste na svetu, kot je bilo v 
statični apneji na minulem svetovnem 
prvenstvu AIDA v Mariboru. Uspeh v 
prostem potapljanju ne izvira iz moči, 
pač pa iz sproščanja, je razložila. Po 
končanem svetovnem prvenstvu sva 
sedla in Natalija mi je povedala veliko o 
prostem potapljanju in o sebi.

Natalija, čestitke za tri nove svetovne 
rekorde v treh disciplinah. Kako težko je 
bilo doseči te rekorde?
Hvala. Rezultati na tem svetovnem 
prvenstvu so tudi mene presenetili. Od 
svoje nesreče avgusta lani nisem dosti 
trenirala. No, nisem dosti trenirala v 
apneji. Seveda sem dosti plavala, vendar 
večinoma po površju in sem se izogi-
bala daljšega zadrževanja diha, ker sem 
se bala za svoje zdravje. Letos nisem 
tekmovala, ker sem hotela popolnoma 
okrevati pred novimi nastopi, zato se do 
svetovnega prvenstva nikoli nisem gnala 
do maksimalnih rezultatov. Tako nisem 
vedela, kakšne rezultate sem sposobna 
doseči. Mislim, da so doseženi rezultati 
plod lanskih treningov.

Debelo preseči tri svetovne rekorde v treh 
dneh in govoriti o presenečenju, kaže na 
tvojo skromnost. Gotovo si vsaj v kakšni 
disciplini pričakovala dober rezultat?
Ne delam načrtov, predvsem pa ne 
načrtujem rezultatov. Na tekmovanju 
poskušam ob znaku za start doseči 
najboljši dosežek. Seveda to drži za fi-
nalne nastope na svetovnem prvenstvu. 
V kvalifikacijah sem dosegala rezultate, 
ki so me zanesljivo vodili v finale. 
Doseganje maksimumov je tudi v pros-
tem potapljanju zelo izčrpljujoče, zato 
sem morala hraniti energijo za finalne 
nastope.
V finalnem nastopu statične apneje si 
z rezultatom presegla tudi vse moške. 

Marko Šifrar

Uživati
v življenju

Natalija Molčanova
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Kako se počutiš?
Ne tekmujem s tekmovalci. Vsi na tekmi 
poskušamo doseči najboljše rezultate. 
Včasih so rezultati izjemni, včasih žal 
ne. S svojimi rezultati sem zadovoljna. V 
statični apneji se je zgodilo, da je bil moj 
rezultat najboljši med vsemi tekmovalci 
– pač razplet tekmovanja. V prostem 
potapljanju se učimo o sebi, preizkušamo 
naše zmožnosti.

Kako si trenirala za tako izjemne rezul-
tate?
Po ekipnem svetovnem prvenstvu, ki je 
bilo decembra lani v Hurgadi v Egiptu, 
sem si vzela en mesec sprostitve in mi-
rovanja za regeneracijo. S treningi sem 
začela februarja, v glavnem s plavanjem. 
Zadnje mesece sem dodajala apnejo. Še 
vedno me je malo skrbelo za zdravje in 
sem hotela popolnoma okrevati. Šele 
junija in v začetku julija sem z daljšimi 
apnejami navajala glavo in telo na 
drugačne pogoje.

Od svetovnega prvenstva v Hurgadi do 
svetovnega prvenstva v Mariboru nisi nas-
topila na nobeni tekmi, niti na državnem 
prvenstvu. Zakaj?
Delno zaradi zdravja - hotela sem 
popolnoma okrevati. Tekmovanja me 
izčrpajo. Na državnem prvenstvu pa 
sem hotela, da moji učenci in učenke 
dosežejo najboljše rezultate, zato sem 
jim pomagala pri pripravi in jih spod-
bujala tudi na sami tekmi. Želela sem, 
da naslove državne prvakinje osvojijo 
moje učenke.
V tem trenutku si je težko predstavljati 
drugo prvakinjo, če je na startni listi tudi 
Natalija Molčanova. 
Trenutno je za mlade ruske tekmov-
alke lažje doseči maksimalne rezultate 
z mojo podporo in spodbujanjem, kot 
pa da z mano tekmujejo. Toda, staram 
se in kmalu se lahko stvari spremenijo. 
Mislim, da imam dovolj moči za eno ali 
dve tekmi na leto. Ne želim se izčrpavati 
s tekmovanji.
Skrb za zdravje in zmanjšanje števila 
tekmovanj se je pojavilo po nesreči v 
Egiptu.
Avgusta lani sem med pripravami na 
rekordne potope v disciplinah spre-
menljive plovnosti (potop z dodatnimi 
utežmi in izplavanje brez uteži, op.p.) 
in “no limits” (dodatne uteži za spust 
in povratek s plovnim objektom, op.p.) 
imela nesrečo. V enem izmed poskusnih 

potopov z obteženimi sanmi, so se le-te zataknile na globini 90 metrov, ko sem se hotela 
vrniti. Hitro sem se zbrala in uspela pripraviti sani do povratka na gladino, preden mi je 
pošla sapa. Žal sem približno dve minuti ostala na globini 90 metrov in bila izpostavljena 
tlaku 10 barov. Ker je bil samo trening, nismo bili primerno pripravljeni in opremljeni 
za dekompresijo. Z globljimi potopi, posebej pa z daljšimi postanki na večjih globinah, 
je dekompresijska bolezen nevarna tudi apnejistom. Apnejisti in zdravniki pogosto pod-
cenjujemo nevarnost dekompresijske bolezni pri prostem potapljanju. Dan po nesreči 
me je pregledal zdravnik specialist v Sharm el Sheikhu, po vrnitvi v Moskvo pa so me 
pregledali z rentgensko tomografijo (CT). Zdravniki so bili zgroženi in začasno prepove-
dali potope, jaz pa prestrašena. Prva želja je bila dobro okrevanje, zato nisem trenirala 
za ekipno svetovno prvenstvo v Hurgadi. Nekaj časa celo nisem bila prepričana, da se 
ga bom udeležila. Vse rane se zacelijo in tako sem odšla v Hurgado, a nepripravljena 
za najboljše nastope.

Kljub temu si dosegla najboljše rezultate med ženskami in skupaj s svojimi učenkami osvojila 
ekipni naslov za svojo državo. Vsako leto izvedeš veliko tečajev prostega potapljanja in vsak 
dan se srečuješ z mnogimi učenci v bazenu. Koliko tečajnikov se je nabralo v tem času?
Ne bi vedela, koliko. Številke niti niso pomembne, dokler vidim napredek pri sebi in 
pri mojih učencih. Večina članov ruske reprezentance je mojih učencev in z njimi se 
veselim njihovih rezultatov.
Tudi mnogi člani slovenske reprezentance so se učili pri tebi in upamo, da bomo še kdaj 
imeli to priložnost. Kje si se pa ti učila prostega potapljanja?
Odkar sem leta 2002 prebrala članek o prostem potapljanju v ruski reviji, me je vse bolj 
privlačilo. Takrat sem še živela v Volgogradu in prosto potapljanje ni zanimalo nikogar v 
mestu. Tedaj je bilo zelo malo člankov v ruščini, tujih jezikov pa nisem znala. Zato sem 
bila prisiljena zanesti se na svoje razumevanje in občutek. Kasneje sem začela uporabljati 
internet, a se še zmeraj zelo zanesem na lastno intuicijo.

Z izjemnimi rezultati, tečaji in filmi si izjemna promocija za prosto potapljanje.
Mislim, da ni tako velika promocija. Ne bi smela biti, kajti vsi se ne morejo ukvarjati s 
prostim potapljanjem. To pomeni: prosto potapljanje je lahko nevarno, če ne postopamo 
pravilno, posebej, ko smo blizu lastnih meja. Zato bi se morali začetniki v prostem 
potapljanju dosti naučiti in to znanje nadgrajevati ob nabiranju izkušenj. Izobraževanje 
je zelo pomembno, tudi v prostem potapljanju. Za večjo promocijo potrebujemo več 
inštruktorjev s specifičnim znanjem. Z Rusko državno univerzo v Moskvi, kjer sem za-
poslena, pripravljam tečaj za inštruktorje prostega potapljanja. Prvi tak tečaj načrtujemo 
za januar 2008. Ob tem tečaju pripravljam tudi učbenik za poučevanje na univerzi. Za 
nove generacije bo pot do znanja o prostem potapljanju lažja. Seveda pa se moramo 
zavedati, da je v prostem potapljanju še ogromno neznanega.
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Najboljši apnejisti na svetu imajo zelo različne pristope do treningov in nastopov. 
Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše v prostem potapljanju?
Sproščen um je zame najpomembnejši. Nikoli si ne smeš zadajati ciljev, kot na 
primer, hočem se potopiti x metrov globoko itd. Samo sprosti se in se potopi 
do globine, ko se še dobro počutiš. Moramo dopustiti telesu, da se navadi na 
večje hidrostatske pritiske, da čaka več časa na naslednji vdih itd. Moramo 
uživati v življenju in prostem potapljanju. Nobenih skrbi, samo sproščenost. 
Imej zanesljivega sopotapljača, ki bo skrbel zate, ko si pod gladino, in potem 
se zamenjajta. Prosto potapljanje mora pomeniti zabavo in užitek v podvod-
nem svetu. Dodatni pomembni element, predvsem za tekmovalce, je tehnika. 
Vsekakor je potrebno dobro plavanje za vrhunske dosežke.

Tekmuješ v vseh uradnih disciplinah. Katera ti je najljubša? 
Potop v nespremenljivi plovnosti je moja najljubša disciplina. Zelo zanimiva 
za moj um, to je zame drug svet. Voda je zame druga realnost. Ko se pripravl-
jam na globok potop, se postopoma prestavim v “podvodno realnost”, potem 
zadnjič globoko vdihnem, se “napakiram” in potopim v modrino. Prvih 
nekaj zamahov je močnih, glava je čista, brez misli, sproščeno. Kasneje, ko 
me pritisk vode stisne in pričnem padati v globino, mi je zelo všeč. Tudi ko 
postane temneje na večji globini, me ni strah in se še bolj čutim kot del druge 
realnosti. V takšnem navdušenju dosežem načrtovano globino. Zavem se, da 
me čaka težko delo za varen povratek. Začetek vračanja je garanje. Močno 
plavam in se sproščam: postopoma se mi veča plovnost in potrebno je manj 
dela ter vse več sproščanja proti gladini. Ko se vrnem nad gladino, ohranim 
bister um in se koncentriram na dihanje v tej realnosti.

Kako se je začela “ta” realnost? Povej nam kaj o sebi.
Rodila sem se v mestu Ufa ob Uralu. Pri 8 letih sem začela trenirati plavanje. 
Uživala sem v plavanju, posebej prsno. Bila sem uspešna in kot kategorizirana 
športnica sem se kasneje brez težav vpisala na fakulteto za šport. Ob plavanju 
sem zelo rada brala knjige. Pozimi smo kakšen konec tedna šli s starši in 
sestro na smučarski tek v čudovite gozdove. Vsi smo uživali v naravi. Ko 
sem imela, mislim, 16 let, sva šli s sestro planinarit na Kavkaz… Hotela sem 
postati trenerka in z 18 leti sem odšla v Volgograd na univerzitetni študij. 
Tam sem začela trenirati hitrostno potapljanje in plavanje s plavutmi. V času 
študija sem zelo napredovala v tem športu in postala podprvakinja Sovjetske 
zveze v hitrostnem potapljanju na 400 m (z malo jeklenko). Po diplomi sem 
se poročila. Kmalu, leta 1985, sem rodila hčerko Oksano in dve leti kasneje 
sina Alekseja. Naslednja leta sem posvetila vzgoji otrok in poučevanju na 
športni šoli. Zjutraj sem poučevala, potem sem odpeljala Alekseja na trening 
plavanja, šaha ali ure violine, Oksano pa na ritmično gimnastiko in kasneje na 
plesne vaje. Ko je Aleksej začel z jutranjimi plavalnimi treningi, so se moje 
obveznosti še povečale. Zato pa je bilo toliko lepše poleti, med počitnicami, 
ko smo bili celotna družina na krasnem otoku na Volgi, nekje ob Črnem 
morju ali drugje ob vodi. 
Sčasoma sem spoznala, da je pomembno biti močna in neodvisna. Zato sem 
leta 2002 poslala Alekseja v šolo v St. Petersburg, da bi se malo osamosvojil 
od mame. Nekaj je pridobil, želim pa si, da bi bil še bolj samostojen.Nekako 
v tem času sem naletela na članek o prostem potapljanju in hotela sem to 
početi tudi sama. Nisem imela dosti znanja, me je pa zelo zanimalo. Poleti 
2003 sem se udeležila prvega tekmovanja na Cipru. Vse je bilo zame novo, 
prvič: ogrevanje, priprave na nastop, tekmovanje, ljudje… Težava je bila v 
tem, da nisem govorila tujih jezikov, ostali, razen kolegice Julije Petrik, pa 
ne rusko. Tako sem samo opazovala druge in poskušala opažanja prilagoditi 
sebi. Jeseni sem začela s podiplomskim študijem na Ruski državni univerzi za 
šport in turizem v Moskvi. Tam sem začela uporabljati računalnik in internet 
in tako mi je bilo dosegljivih več informacij o prostem potapljanju, posebej, 
ko sem se naučila nekaj angleščine. Učila sem se od drugih, še vedno pa sem 
za svoje treninge uporabljala večinoma lastno intuicijo.

Od drugih sem spoznala pomembnost joge, zato 
sem odšla v Kijev v Ukrajino na tečaj k Andreju 
Siderskemu. Ko sva se pogovarjala, mi je povedal 
za psihologa dr. Olega Bahtiarova in o njegovi 
metodi dekoncentracije. Po vrnitvi v Moskvo sem 
prebrala Bahtiarove knjige in zaznala, da je metoda 
zelo koristna, zato sem jo takoj začela uporabljati 
na treningih. Metodo dekoncetracije so do takrat 
uspešno uporabljali astronavti in operaterji v elektro-
distribucijskih centrih. Odločila sem se vzpostaviti 
stik z dr. Bahtiarovim in se dogovoriti za skupno 
prilagoditev dekoncentracije za prosto potapljanje. 
Očitno si zelo dobro razvila metodo dekoncentracije 
in proces treniranja. Leta 2005, na svetovnem prven-
stvu AIDA v Renensu v Švici, si prvič osvojila tri 
naslove svetovne prvakinje s tremi svetovnimi rekordi. 
Samo teden kasneje v Villefranche v Franciji še naslov 
najboljše in svetovni rekord v potopu v nespremenljivi 
plovnosti. Sledilo je še več svetovnih rekordov v istem 
letu in naslednjih letih. Vendar ne zmaguješ le v 
prostem potapljanju, letos si namreč prejela Zlatega 
delfina za svoj film Zvrsti prostega potapljanja. V 
mnogih tvojih filmih vključiš svojo poezijo. Kako ti 
vse to uspe?
Prosto potapljanje me navdihne za poezijo. Nikoli 
prej je nisem pisala. Po potopu, ko počivam in sem 
še sproščena, dobim ideje za pesmi. Izražajo moje 
občutke in stanje, ko se potapljam. Ko napišem 
pesem in si jo preberem, dobim idejo za film. Potem 
začnemo s snemanji itd. Zdaj pripravljam material 
za nov film s pesmijo o moji podvodni nesreči.
Se že veselim ogleda tvoje nove umetniške produk-
cije. Nameravaš izdati zbirko pesmi?
Zaenkrat nimam takšnih načrtov.
Natalija, zahvaljujem se, ker si nam zaupala toliko 
stvari. Veliko sreče in uspehov s tvojimi novimi 
projekti in upam, da se kmalu spet srečamo. Tudi 
tukaj, v Sloveniji.
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Pred davnim časom, nekateri še pomnite, 
so naše gospe točile solzice ob nadaljevan-
ki Vrnitev v paradiž, možje pa so se do 
solz nasmejali ob seriji filmov Policijska 
akademija. Sredi vsega dogajanja pa je 
vsak od nas opazil nenavadna močvirska 
vozila, s katerimi so se glavni akterji tako 
radi podili naokrog.
In, ali se ni vsak od nas vprašal, kaj za 
vraga pa je to in kje bi se to dalo preiz-
kusiti?
No, na povabilo članov kluba HOVER-
CRAFT CLUB SLOVENIJA z Vrhnike 
(www.hovercraft-club.si) se je ta priložnost 
ponudila našim reševalcem. Prejeli smo 
klic in dogodivščina se je začela....
Kdo je izumil hoverkraft?
Leta 1950 je Anglež po imenu Christopher 
Cockerell razvil in patentiral prvi hover-
kraft (vozilo na zračni blazini). Takoj 
zatem je angleška hoverkraft korporacija 
razvila prvi komercialni hoverkraft za 
prevoz potnikov preko angleškega kanala. 
S kapaciteto enkratnega prevoza 400 
potnikov in 50 avtomobilov je hoverkraft 
deloval od leta 1968 in do zdaj prevozil 
preko 30 milijonov potnikov in 5 milijonov 
avtomobilov. 
Kaj sploh je hoverkraft?
Hoverkraft je amfibijsko vozilo, kar 
pomeni, da lahko vozi po kopnem, vodi, 
močvirju, reki, ledu, snegu - skratka po 
kakršni koli podlagi. Glavna značilnost 
vozila je, da lebdi na zračni blazini. Prav 
zaradi lebdenja hoverkraft ne poškoduje 
podlage, nad katero vozi, in za seboj ne 
pušča sledi.

Grafična ponazoritev delovanja vozila:
Kar se upravljanja tiče, je hoverkraft 
dokaj zahtevno vozilo. Sam krmilni 
mehanizem vozila predstavlja le 15-25% 
celotnega krmiljenja. Na ostalih 75-85% 
vpliva voznik hoverkrafta s svojo maso in 
z nagibanjem (levo-desno-naprej-nazaj) 
med samo vožnjo.
Učenje vožnje s hoverkraftom pa ni tako 
preprosto in to smo že takoj občutili na 
lastni koži pri vožnji s tem “lebdečim le-
talom”. Voznik mora namreč postopoma 
opraviti tečaje po vsakem terenu posebej 
in po prehodih z ene vrste terena na 
drugega. Za zadovoljivo obvladovanje 
hoverkrafta je potrebnih od 100 do 200 
ur prakse. To število ur je predvsem 
odvisno od voznikovega občutka za hitrost 
in ravnotežje. Vozilo je namreč v rokah 
neizkušenega ali nepremišljenega voznika 
lahko zelo nevarno – tako za voznika in 
sopotnike kot tudi za ljudi v neposredni 
bližini. 
Spretnost je potrebno pokazati tudi pri 
zaviranju vozila, saj hoverkraft nima zavor 
(z izjemo nekaterih namenskih modelov 
s tako imenovanim vzvratnim sistemom 
zračnih zavor). To pa ne pomeni, da se 
hoverkrafta ne da ustaviti. Zaustavitev 
vozila dosežemo s samo vožnjo, in sicer 
na dva načina: z obratom za 180° (hover-
kraft zavira z isto silo kot pospešuje) ali s 
popuščanjem plina in istočasnim kontro-
liranim drsenjem dna vozila po podlagi. 
Hoverkraft ima tudi varovalno stikalo, 
ki omogoči izklop motorja v primeru 
padca.

Vasja Jakomin in Katja Ražman

Hovercraft
Hoverk r a f t  z  moto r -
jem moči okoli 50KS, z 
izkušenim pilotom in v 
idealnih pogojih (mirna 
voda ali led) pospeši na 100 
km/h v 5 do 6 sekundah, 
končna hitrost pa je lahko 
preko 120 km/h. Tekmov-
alni hoverkrafti razreda 
F1, ki imajo 2 motorja 
dvižne moči 24 KS in več 
ter pogonskega moči do 
160 KS, pa v idealnih pogo-
jih pospešijo na 100km/h v 
3 sekundah in to tako, “da 
te iz hlač strese”. 
Kje vse se uporablja hover-
kraft?
Hoverkraft je tako vodljiv 
in prilagodljiv, da se lahko 
uporablja za najrazličnejše 
operacije. Večinoma se 

ga uporablja na tistih težko dostopnih 
območjih, kjer je otežen dostop z drugimi 
prevoznimi sredstvi in tudi peš. Hoverkraft 
se lahko uporablja za:
•preiskovanje velikega dela plitvih in 
ozkih vodnih poti, ki so nedostopne z 
ladjami in čolni,
•reševanje na divjih vodah, ledu, snegu, 
močvirju, v puščavi, plitvih vodah, na 
barju, blatu, brzicah, v ekološko zaščitenih 
območjih,… - hoverkraft za seboj ne pušča 
sledi!
•dostopen in varen način letenja brez 
zahteve za pilotsko licenco,
•prevažanje v ekološko občutljivem 
območju, kjer obstaja nevarnost erozije 
prsti,
•raziskovanje in zaščito divjih živali,
•možnost ribolova na vseh vodnih 
površinah, tudi na ledu, 
•potovanje s kopnega na vodo, kjer ni 
pomolov za ladje in čolne, 
•potrebe v vojski,
•čiščenje oljnih madežev….

Kaj pa naši vtisi in doživetja?
Aleš Muha (predsednik Hovercraft Cluba 
Slovenije) nam je predstavil hoverkraft 
BUFO, ki je tudi zmagal na hitrostni dirki 
v Italiji. Ko smo ga zagledali, nismo mogli 
skrivati pričakovanja in navdušenja nad 
dejstvom, da se bomo tudi sami popeljali s 
tem plovilom/vozilom. Hoverkraft BUFO 
je izdelan v obliki žabe, oblikoval pa ga je 
slovenski akademski kipar Bojan Mauser. 
Najprej nam je Aleš opisal lastnosti tega 
“raketoplana”, naštel možnosti uporabe 
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Eden pomembnih delov potapljaške opreme je boja, s katero potapljači označujejo svoje 
bivanje pod vodo. Žal boja pogosto ni učinkovita in posledice so predvsem za potapljače 
lahko zelo hude, tudi tragične. Dva najpogostejša razloga za nesreče, pri katerih plovila 
povozijo potapljače sta:
1) potapljači boje ne uporabljajo 
2) voditelji čolnov potapljaške boje ne upoštevajo.
Veliko za svojo varnost lahko naredimo potapljači sami s striktno uporabo potapljaške 
boje. Pomembno pa je tudi osveščanje in opozarjanje voditeljev čolnov na potapljaške 
boje. Mnogi voditelji plovil namreč sploh ne vedo, kaj na boji pomeni rdeča zastava z belo 
diagonalno črto (tudi belo modra zastava). Da jih ne bi zamenjevali z drugimi bojami, 
v svetu poteka več različnih akcij proti preprečevanju poškodb potapljačev zaradi trka s 
plovili ali njihovimi elisami, kot npr. kampanja ki jo je pred petimi leti pričel DAN. Izdelali 

so posebne nalepke, ki na simbolni način opozarjajo na potapljače, z zloženkami in obvestili na spletni strani udeležence na 
morju opozarjajo na znake, ki pomenijo prisotnost potapljačev vodi in podobno.
Podobno kampanjo za varnost potapljačev pred poškodbami zaradi trkov s plovili smo pričeli tudi pri Slovenski potapljaški zvezi, 
kjer bomo prav tako izdelali ustrezne nalepke in drug izobraževalni material ter ga namenili zainteresirani javnosti (potapljačem, 
voditeljem čolnov itd.). Najpomembneje pa je, da potapljači boje pri potopih zares tudi uporabljamo.

Dr. Mitja Slavinec

in tehnične karakteristike. Sledil je praktični prikaz na po-
ligonu. Sam poligon vključuje ribnik, grbine, kanal in razne 
vzpetine. Na prvo adrenalinsko vožnjo nas je odpeljal Aleš, 
za našo varnost pa smo si pripeli čelade. Že v prvi minuti 
vožnje so nas trditve glede uporabnosti hoverkrafta več kot 
prepričale. 
Vožnja s hoverkraftom je resnično razburljivo doživetje! 
Najbolj zanimiv se nam je zdel prehod z ribnika na kopno, 
saj prehoda praktično ne čutiš. Brez vsakršnih težav smo 
prehajali z ene površine na drugo. Ali si lahko predstav-
ljamo, koliko lažje bi lahko bilo reševanje ponesrečenca 
npr. na poledenelem jezeru? Ob zaključku testa smo se z 
Bufom zapeljali kar naravnost na prikolico. Hoverkraft nas 
je res navdušil, zato Katja, Gregor in Vasja upamo, da se bo 
voznemu parku reševalcev nekoč (naj bo to kmalu) priključil 
tudi hoverkraft.

Pazi, potapljač pod vodo
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V soboto, 25. avgusta smo v potapljaškem društvu PGD GA-PO-
RA v Gornji Radgoni priredili že tradicionalni spust po reki Muri. 
Plavali smo od Zgornjega Konjišča do Gornje Radgone. 
Ob 9. uri smo po manjšem okrepčilu naložili razne plavalne 
pripomočke in se počasi odpravili proti Konjišču. Glede na to, da 
je reka Mura dokaj hladna, smo si morali obleči tudi neoprenske 
obleke. Ob 11. uri smo se zapodili v vodo in po približno treh urah 
prijetnega “čapujskanja”, smo končno prispeli do Radgonskega 

mosta, kjer smo spust zaključili. Na mostu nas je pričakal tudi 
naš predsednik SPZ, Mičo in nam “pomagal” iz vode. 
Seveda se je bilo po napornem plavanju potrebno tudi okrepčati, 
zato se je od našega gasilskega doma že vil vonj po pečenem 
jagenjčku in nepogrešljivih dobrotah z žara!
Prijetno druženje naših članov, simpatizerjev in prijateljev iz 
PD Maribor in PD Murska Sobota je potekalo vse do poznega 
popoldneva.

Rajko Lipič

Tradicionalni spust po Muri
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V sodelovanju Komisije za potapljaške specialnosti, 
CMAS komisije in Komisije za otroško potapljanje je 

Slovenska potapljaška zveza že pred štirimi leti organizirala 
tečaj za inštruktorje otroškega potapljanja. Hkrati sta bili 
izdani tudi dve knjigi z gradivi: Otroško potapljanje in Pravila 
SPZ za otroško potapljanje. 
Ker se v potapljaških krogih zmeraj pogosteje pojavlja 
vprašanje, kdaj in pod kakšnimi pogoji ter omejitvami se 
otroci lahko začnejo potapljati, smo se odločili, da v nekaj 
naslednjih številkah revije Potapljač nekoliko več pozornosti 
namenimo potapljanju otrok, pravilom in metodam njihovega 
poučevanja, fiziološkim značilnostim ter vsem drugim de-
javnikom, ki jih inštruktorji in starši morajo poznati, preden 
otroke peljejo pod vodo.

dr. Mitja Slavinec

MEDICINA

Preden starši dovolijo svojim otrokom, da se začnejo potapljati, 
bi morali dosledno razmisliti o nekaterih dejavnikih. So fizično 
dovolj vzdržljivi? Bi se znašli v težavah med potapljanjem? Bodo 
varni partnerji drugim potapljačem?
To so le nekatera vprašanja, ki si jih zastavljajo odgovorni potapljači, 
preden svojim otrokom dovolijo vstop v svet potapljaštva.
Raziskavo o tem so izvedli zdravniki in drugi strokovnjaki 
združenja DAN v Duke University Medical Center.
Brskanje po podatkovni bazi Medline (del Narodne knjižnice Združenih 
držav Amerike, ki vsebuje vire in izvlečke iz 4.600 biomedicinskih revij 
in časopisov) je pokazalo, da od leta 1966 ni bila izdana razprava, 
ki bi na podlagi fizioloških razlik med odraslimi in zdravimi otroki 
obravnavala spremembe otrokovih sposobnosti in rizike pri potapljanju. 
To ima za posledico, da vsako priporočilo temelji zgolj na teoretičnih 
postavkah, pri katerih je vključeno, kar je znano o normalni rasti in 
razvoju, ter obstoječih empiričnih dokazih, nastalih pri potopih otrok, 
mlajših od 12 let.
Pri obravnavi tematike, ki povezuje otroke in potapljanje, smo 
se dotaknili poglavij, za katera menimo, da so najpomembnejša 
v tovrstni razpravi.
To so:
1) Glede na to, da odprt foramen ovale (Patent Foramen Ovale 
- PFO) sodi med rizične faktorje za dekompresijsko bolezen, smo 
raziskali, če ga je pri otrocih pogosteje zaslediti.
2) So otroci dovzetnejši za zastrupitev s kisikom, ker je stopnja 
razvitosti njihovega centralnega živčnega sistema drugačna kot 
pri odraslih?
3) So še rastoče kosti pri “predpubertetnikih” bolj občutljive na 
poškodbe, nastale zaradi dekompresijske bolezni?
4) Je kakšna razlika med otroškim in odraslim pljučnim tkivom, 
ki bi lahko vplivala na večjo občutljivost otrok na barotravmo?
5) Če predpostavimo, da je astma pri mlajših otrocih pogostejša 
kot pri odraslih, ali potemtakem potapljanje pri otrocih pogosteje 
sproži astmatične napade?

6) So otroci bolj nagnjeni k barotravmi ušesa?
7) Je potrebno nameniti posebno pozornost otrokovi toplotni 
zaščiti?
8) Domneva se, da so velike količine venozne embolije povezane 
z razvojem dekompresijske bolezni; obstajajo dokazi za to, da so 
otroci bolj nagnjeni k venozni emboliji kot odrasli?
9) So otroci, katerih centralni živčni sistem se še razvija, v 
splošnem bolj občutljivi za dekompresijsko bolezen?
10) Če otroci utrpijo dekompresijsko bolezen, ali so glede na 
njihov še ne popolnoma razvit centralni živčni sistem, postopki 
in zdravljenje enaki kot pri odraslih?
11) Imajo otroci dovolj telesne moči in vzdržljivosti za obv-
ladovanje kritičnih situacij?
Zgoraj navedena vprašanja sodijo med najpomembnejša 
medicinska in fiziološka razmišljanja, ki se tičejo potapljanja 
otrok. Ta vprašanja pa ne zaobjemajo vedenjskih in psiholoških 
vidikov, ki so najmanj tako pomembni kot medicinski in 
psihološki, ter bi se morali upoštevati pri odločitvah, povezanih 
s potapljanjem otrok.
Obstajajo dokazi, da je odprt foramen ovale (PFO) pogosteje 
zaslediti pri otrocih?
Neko poročilo obravnava starostno razdelitev pri PFO. V njem 
je obravnavana razširjenost PFO-ja pri truplih od desetega leta 
naprej. Ugotovili so povečan pojav PFO-ja v starostni skupini od 
10 do 20 let (v primerjavi z drugimi skupinami). Natančnejša 
starost ni bila določena. Ta pojav pa temelji na samo šestih 
primerih (trije od tega s PFO-jem) od skupno 705 primerov. 
Lahko bi se torej reklo, da se PFO pogosteje pojavlja pri starostni 
skupini do 20 let.
So otroci dovzetnejši za zastrupitev s kisikom?
Klinični eksperimenti na Duke University niso pokazali razlik 
pri dovzetnosti otrok, starejših od osem let (niti pri zastrupitvi 
pljuč niti centralnega živčnega sistema s kisikom). O tej temi 
seznanja le eno poročilo. Iz njega je le na podlagi testov na živalih 
razvidno, da je dovzetnost za zastrupitev s kisikom odvisna od 
posamezne vrste; pri nekaterih se je nerazvitost/nezrelost poka-
zala za pozitivno, pri drugih spet ne. 
So še rastoče kosti bolj občutljive na poškodbe, nastale zaradi dekom-
presijske bolezni?
Pri otrocih in mladostnikih do 18 leta rastejo kosti iz predela, ki 
je (pri kosteh rok in nog) bližje njihovih koncev. Ta predel je ses-
tavljen večinoma iz hrustanca in ni prekrvavljen, zato je odvisen 
od difuzije tkiva, ki ga obdaja in je prekrvavljeno. Če se ta predel 
poškoduje, pride do napačne rasti kosti, ki je bila prizadeta. Prav 
zaradi tega lahko pride do tega, da je npr. ena noga daljša kot druga. 
Glavni vzroki za tovrstne poškodbe so športne dejavnosti z veliki 
obremenitvami, npr. smučanje, drsanje, nogomet idr. Pri mišično-
kostni dekompresijski bolezni so prizadeti sklepi in pri potapljačih, 
ki so naredili veliko saturacijskih potopov, postane osteoporoza 
problem. Ne vemo, kje natančno je, gledano z anatomske plati, 
sklep prizadet in tudi ne obstajajo objavljena dokazila, da je prej 
opisani predel pri otrocih dovzetnejši za dekompresijsko bolezen 
kot pri odraslih. Malo verjetno je, da se otroci potapljajo pod pogoji, 
ki jih pri odraslih povezujemo z nastankom osteoporoze. Vendar je 
osteoporoza občasno ugotovljena tudi pri športnih potapljačih, zato 
podpiramo časovne in globinske omejitve pri potapljanju otrok. 
Šole potapljanja, kot so CMAS, PADI in SSI, so zato za otroke 
uvedla primerne omejitve v zaprtih in tudi plovnih vodah.

Nadaljevanje prihodnjič

Vir: Alert Diver
Prevod: 

Alenka FarkašOtroško potapljanje



IZOBRAŽEVANJE

PROFIL INŠTRUKTORJA OTROŠKEGA 
POTAPLJANJA

Otroško potapljanje je namenjeno otrokom in ne 
inštruktorjem!

MOTIVACIJA INŠTRUKTORJA
Inštruktor otroškega potapljanja mora: 
- želeti vzgajati otroke;
- imeti otroke rad.
Inštruktor otroškega potapljanja ni naziv, temveč funkcija. Inštruktor, 
ki svoje funkcije ne izvaja redno, ne more vzdrževati visokih zahtev, ki 
so potrebne za  inštruktorja potapljanja, zato lahko izgubi licenco. Do-
pustiti se ne sme nobena napaka.Učenje otrok je v pedagoškem smislu 
zahtevnejše od učenja odraslih. Mnoge stvari, ki so pri odraslih umevne 
same po sebi, pri otrocih niso, saj se otrokova osebnost šele gradi. Učiti 
otroke potapljanja je zato posebna aktivnost, ki od že formiranega 
inštruktorja potapljanja zahteva dodatne kvalifikacije.
Pri učenju potapljanja odraslih mora inštruktor upoštevati le tri 
glavne zahteve slušatelja:
- TEORETIČNI VIDIK: fizični zakoni, tehnična pravila, oprema, 
fiziologija;
- FIZIOLOŠKI VIDIK: dihanje, plovnost; 
- ČUTNI VIDIK: vid, sluh, otip.
Pri otrocih pa se mora inštruktor otroškega potapljanja zavedati, 
da otrokov psihološki razvoj še ni zaključen. Inštruktor se srečuje 
z dodatnimi zahtevami:
- ČUSTVENI VIDIK: otrok se šele učiti nadzirati svoja čustva;
- SOCIALNI VIDIK: otrok mora najti svoj “prostor” v skupini, 
v stikih do ostalih otrok in do inštruktorja;
- KULTURNI VIDIK: otrok se znajde v popolnoma novem 
okolju, v čudoviti potapljaški šoli, kjer je veliko možnosti za 
njegov osebnostni razvoj. 

KLJUČNE LASTNOSTI DOBREGA 
INŠTRUKTORJA
Poleg splošnih znanj in spretnosti, ki jih mora imeti vsak 
inštruktor potapljanja, mora inštruktor otroškega potapljanja 
imeti še naslednje kvalitete:
- AVTORITETA. Z otroci se ne pogovarja v starševskem slogu, 
ker velika večina otrok tega ne mara. Z njimi se pogovarja 
odločno, vendar na isti način, kot če bi govorili s svojim pri-
jateljem. Inštruktor mora znati pridobiti otroke s svojo mirnostjo 
in odločnostjo, ne da bi kadarkoli dvignil glas ali izgubil živce. 
To lahko pripelje celo do stresov, ki niso združljivi z učenjem 
potapljanja. Inštruktor mora najti prave besede ob pravem času!  
In zavedajte se, da otroci ne prenašajo krivic. 
- RAZUMEVANJE. Inštruktor mora biti sposoben razmišljati kot 
otroci, ki jih uči, in se vživeti v dogajanje otrok, da bo razumel 
probleme, ki jih imajo, kajti otroci včasih nočejo ali si ne upajo 
povedati svojih težav pred ostalimi. Otroci imajo radi uspeh, 
neuspeh pa jim popolnoma vzame motivacijo. 
- DOSLEDNOST. Delati mora točno to, kar uči. Veliko bolj kot pri 

odraslih morajo biti njegovi pedagoški pristopi brez napak. Otrok 
se uči potapljaških vaj samo na podlagi posnemanja, zato mora 
inštruktor vsako vajo predhodno sam pokazati. Vsako dejanje, vsak  
postopek inštruktorja mora biti odraz njegovega učenja.
- SPOSOBNOST POSLUŠANJA. Potrpežljivo mora poslušati 
otroka in ga spodbujati k temu, da se izrazi. Otrok mora pridobiti 
zaupanje v inštruktorja in čutiti, da mu je ta vedno na razpolago. 
Postati mora “veliki brat”, ki skupaj z otrokom deli vsa čudesa 
in posluša zgodbice o doživetih avanturah.
- IZKUŠENOST. Inštruktor mora imeti dovolj izkušenj in znanja. 
Otrok ne bo toleriral nobene napake ali pomanjkanja znanja s 
strani učitelja. Otroci so mnogo manj razumevajoči kot odrasli 
in ne bodo sprejemali učitelja, če jim bo ta govoril napačne reči 
ali jim celo lagal. To je najboljša pot, da inštruktor dokončno 
izgubi zaupanje svojih učencev.
- MODROST. V vsakem trenutku mora biti sposoben oceniti, 
kje so meje sposobnosti, ki jih glede na otrokovo znanje in 
okoliščine ne sme nikoli preseči. Ne sme pokazati strahu, otroka 
ne sme nikoli pripeljati v nevarno situacijo. S svojo mirnostjo 
in samozavestjo naj širi zaupanje. Za to pa je potrebna redna 
inštruktorska potapljaška praksa.
- RAD MORA IMETI SVOJO FUNKCIJO. Inštruktor, ki nerad 
dela z otroki, teh ne more uspešno učiti.
Ena izmed najpomembnejših veščin pri inštruktorju za otroke 
je sposobnost hitrega in učinkovitega prilagajanja vsaki situaciji. 
Otroci imajo tako raznoliko paleto osebnostnih značilnosti, da 
onemogočajo togo izvajanje nekega programa.

ZAKAJ SE OTROK ŽELI POTAPLJATI?
Inštruktor naj iz razgovora z otrokom ugotovi, kakšni so otrokovi 
motivi, s čim se identificira (npr.: rad bi se igral z ribami, rad bil bi 
“Cousteau”, raziskovalec, zanimajo ga potopljene ladje…). 
Iz ločenega razgovora s starši je potrebno ugotoviti, kakšni so 
motivi staršev, saj bodo tudi ti tako ali drugače vplivali na otrokovo 
potapljaško pot. Inštruktor naj poišče morebitna neskladja med 
motivi otrok in staršev ter le-te poskuša vključiti v aktivnosti 
potapljaške šole.
Vključevanje staršev v aktivnosti
- Prednosti: na izletih prevzamejo odgovornost nadzora nad 
skupino in zaposlitev pri nepotapljaških aktivnostih, na bazenu 
lahko vzpostavijo ekipo že izkušenih staršev, ki pomagajo in varu-
jejo na suhem, v klubu lahko organizirajo druge nepotapljaške 
aktivnosti za otroke, starši potapljači lahko postanejo asistenti 
in inštruktorji otroškega potapljanja.
- Slabosti: nekateri starši se lahko preveč osredotočijo le na svo-
jega otroka v skupini. S preveliko mero pomoči in zaščite otroka 
izolirajo iz skupine ter tako zadušijo njegovo osebnost v skupini 
in željo po spoznavanju novega sveta. Tako postanejo moteči pri 
organiziranem delu skupine. 
Pri učenju je zelo pomembno, da inštruktor sproti pohvali otroka 
ob uspešnem zaključku vaje. Po zaključku posameznih etap 
učenja pa nagradimo celo skupino. Za otroke so zelo pomembni 
trenutki podelitve diplom in specialnih kvalifikacij, zato moramo 
vedno težiti k temu, da so ti trenutki čim bolj svečani. 

Potapljanje otrok - pravila in metode
Boris Vuga
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IZOBRAŽEVANJE / SPZ

Ime in Priimek         Društvo

Vasja Jakomin PLK Koper

Nedjan Kastelic PLK Koper

Domagoj Ribarič PLK Koper

Miha Steinbacher PLK Koper

Boris Vuga PLK Koper

dr. Mitja Slavinec PD M. Sobota

Samo Izlakar PD M. Sobota

Goran Klemenčič PD M. Sobota

Janez Andrejc DPD Bled

Vladimir Jakovac DPD Bled

mag. Vojko Artač DPD Kranj

Vojko Nežmah DPD Kranj

Simon Las DPD Trbovlje

Bojan Šprogar DPD Trbovlje

Irena Čok DRM

Davorin Zupanc DRM

Marko Šajnovič GA-PO-RA

Seznam licenciranih CMAS  inštruktorjev potapljanja

Ime in Priimek Društvo 
Slavko Potočnik Upd Pozejdon Lj.
Miha Virant Upd Pozejdon Lj.
Tomaž Brodnik Upd Pozejdon Lj.
Tomo Sbrizaj Upd Pozejdon Lj.
Gorazd Vončina Upd Pozejdon Lj. 
Boštjan Ernst Pd Erbo
Boris Grobljar Simpatizer

Licencirani Inštruktorji 
Skuba Schools International

Ime in Priimek Društvo
Stojan Burnik  Upd Pozejdon Lj.
Matej  Pagon  Upd Pozejdon Lj.
Borut Pistotnik  Upd Pozejdon Lj.
Snežana Jug  Upd Pozejdon Lj.
Lojze Zadnikar  Lojze Zadnikar s.p.
Miha Zadnikar  Miha Zadnikar s.p.
Boško Karabaš  Diving team Krško
Sandi Petrišič  Diving team Krško
Miro Potočnik  Dpa Vivera
Matjaž Harisch  Triton RK
Bojan Šprogar Simpatizer
Egidij Šinkovec Simpatizer

Licencirani UDI Inštruktorji

Ime in Priimek         Društvo

Bogdan Šajnovič   GA-PO-RA

Matjaž Harisch DPD Bela Krajina

Martin Rebula DPD Jezero

Andrej Šekli DPD Soča

Aleš Velikonja DPD Tolmin

Jure Dolinar Euro Diver

Jure Gros KPA N. Mesto

Vladimir Ban Krota sub

Igor Urh Manta Izola

Senad Durmič PD M3 

Andrej Furman PD Maribor

Milan Matijevič PD Ptuj

mag. Ivan Kneževič    PK Amfora

Marko Hlebec PK Mehurček

Slavko Potočnik UPD Pozejdon

Darko Anžiček Vidra Krško

Miro Potočnik Vivera Ljubljana

UČENJE
ORGANIZACIJA VAJ 
Poudariti je potrebno naslednje:
- Potapljanja ne učimo zaradi potapljanja samega. Potapljanje 
otrok je le način za odkrivanje podvodnega sveta in doseganje 
otrokovih motivov.
- Glavna skrb mora biti varnost. Otroka nikoli ne smemo privesti 
do stresne situacije ali celo do točke, ko se počuti ogroženega. Za 
otroka je zelo pomembno, da organiziramo njemu znane in obv-
ladljive situacije. Neprijetne ali neznane situacije lahko negativno 
vplivajo na njegovo potapljaško obnašanje ali ga celo odvrnejo od 
njegove prvotne želje, spremeni se lahko njegov odnos do morja 
in podvodnega sveta, pojavijo se lahko nočne more. 

UČENJE SKOZI IGRO
Otroke učimo potapljanja samo skozi igro. Igra je za otroka 
najboljša motivacija in najboljši način, ki ga bo usposobil za 
varno odkrivanja podvodnega sveta. Otroci bodo nedvomno 
uživali v vseh aktivnostih, vendar se jim bodo nekatere vaje 
zdele razburljivejše kot druge. Pri nadzorovanju skupine in 
ustvarjanju primernega vzdušja se tega vedno zavedajte. Dajte 
otrokom dovolj časa, da ponovijo vajo, vendar pazite, da se ne 
začnejo dolgočasiti. 
Inštruktor mora ves čas spodbujati in hvaliti, še posebej mirnejše 
in tišje otroke. Bolj zadržani otroci skupine se lahko poleg 
glasnejših vrstnikov počutijo zapostavljene in nerodne, ter zato 
potrebujejo več spodbude.
Izogibajmo pa se igri, ki je sama sebi namen ali igri, ki nagrajuje 
na podlagi doseženih točk in rezultatov posameznikov ali sku-
pine. Otrokom bi v tem primeru bilo bolj pomembno zmagati, 

kot pa sodelovati, posledica tega pa je, da: 
- vidijo le končni cilj igre, ki ga poskušajo doseči tudi na ne-
pravilen način;
- se preveč poudarja tekmovalni duh.
Oboje je v nasprotju z osnovnimi zasnovami varnosti pri pota-
pljanju in učenja potapljanja.
Učitelj mora biti dovolj kreativen, da najde pravo igro, ki bo 
posredno pripeljala do želenih rezultatov (npr.: zapojmo pesmico 
pod vodo – učenje odpiranja ust in privajanja na vodo; delajmo 
balončke pod vodo – pihanje skozi nos ali usta; igramo se kita 
– se otroci naučijo prazniti dihalko ipd.). 

NALOGE INŠTRUKTORJA PRI PRAKTIČNIH VAJAH
- POKAZATI VAJO. Otroci se učijo z oponašanjem. Inštruktor 
mora predhodno pokazati vajo. Pokazati jo mora pravilno, saj 
otroci ne ločijo, kaj je del vaje in kaj ne (npr. če si učitelj po 
praznjenju maske takoj opere nos, bodo to pri praznjenju maske 
ponovili tudi vsi otroci).    
- OCENJEVATI. Sproti je potrebno odkrivati napake pri izvajanju vaj. 
- UGOTOVITI je potrebno vzroke za napake
- Posredno je potrebno ODPRAVLJATI NAPAKE, in če je 
potrebno, uvesti novo namensko igro za to. 
Vsebine vaj naj si sledijo! Vedno naj bo ena vaja ali en kos opreme 
glavni, na katerega se osredotočite. S prehitrim menjavanjem 
opreme se bodo otroci zmedli, učinek pridobivanja sposobnosti 
in veščin pa bo manjši. Sledite motivaciji otrok. Ko boste opazili, 
da se otroci približujejo do vrhunca motivacije pri določeni vaji, 
vpeljite novo vajo. V primeru. Da zasledite, da se otroci začnejo 
dolgočasiti, zamenjajte vajo.
         Nadaljevanje prihodnjič
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PODVODNA FOTOGRAFIJA

29. in 30. septembra bo v Piranu potekalo državno prvenstvo v pod-
vdni fotografiji (organizator SPZ, gostitelj DRM Ljubljana). Obenem 
bo potekalo tudi odprto fotografsko tekmovanje (organizator DRM 
Ljubljana), kjer se bodo v 2 ločenih skupinah lahko pomeril izkušeni 
(tekmovalci) in manj izkušeni (ljubitelji) fotografi z bolj ali manj 
zahtevnimi fotografskimi sistemi.

Na državnem in odprtekm prvenstvu (“tekmovalci) se boste 
lahko pomerili fotografi z digitalnimi ali filmskimi refleksnimi 
ali kompaktnimi aparati v ohišju ali brez. Tekmovali boste v treh 
obveznih kategorijah: A: fotografija ambienta, R: fotografija 
ribe in M: makro fotografija. Na DRM Open (“ljubitelji”) pa se 
boste lahko pmerili fotografi z vsemi tipi fotoaparatov vključno z 
amfibijskimi aparati (npr. Nikonos, Motomarine ipd.) in z digital-
nimi kompaktinimi aparati. Prepoved sodelovanja v tej skupini 
imajo fotografi z zrcalnorefleksnimi aparati. Za “ljubitelje” sta 
predpisani kategoriji RR: riba in MM: makro.

Cilji tekmovanja
Fotografija ambienta: Cilj je posneti tehnično korektno in 
umetniško čim lepšo fotografijo naravnega podvodnega ambi-
enta, narejeno s širokokotnimi optikami z zornimi koti od 62o 

navzgor, vključno z objektivi tipa Ribje oko. Na fotografiji je lahko 
prisoten tudi človek-model. Ni dovoljeno prinašanje predmetov 
pod morsko površino, poseganje v naravno okolje, uničevanje 
morskih organizmov (morski ježi ipd.) in vabljenje rib. Vsak 
tekmovalec ima lahko največ enega potapljača-modela, ki ga mora 

ob verifikaciji prijaviti. Dovoljeni 
so tudi «pol-pol» posnetki.
Fotografija ribe: Cilj je posneti 
tehnično korektno in umetniško 
čim lepšo fotografijo, katere glavni 
objekt je riba (Pisces). Posnetek 
lahko prikazuje tudi jato, portret 
ribe ali detalj ribe (oči, luske...). 
Dovoljena je uporaba vseh vrst 
objektivov. Ni dovoljeno posegati 
v naravno okolje, hraniti ribe ali 
uničevati katerikoli del flore in faune.
Makro fotografija: Cilj je posneti tehnično korektno in umetniško 
čim lepšo fotografijo drobnih živih bitij ali detajlov podvodne 
flore ali faune. Ni dovoljeno slikati rib. Dovoljena je upo-
raba makro predleč, vmesnih obročkov ali telekonverterjev. Na 
diapozitivu ali na spominski kartici danega formata prikazana 
slika mora v naravi prikazovati površino, katere daljša stranica 
je krajša od 100 mm.

Program tekmovanja*: 

Sobota, 29. september (Piran Punta)
 8.00 - 9.00  Verifikacija tekmovalcev in modelov (Sub-net Piran)
 9.00 - 9.30 Otvoritev prvenstva
 10.00 - 15.00 Tekmovanje v vseh kategorijah 
 15.00 - 15.30 Predaja filmov in spominskih kartic
 16.30 - 19.00 Prosto 
 17.30 - 19.00 Sestanek komisije PFFV 

Nedelja, 30. september (Morska biološka postaja Piran)
 8.00 - 10.00 Izbor posnetkov
 10.00 - 13.00 Ocenjevanje posnetkov
 13.00 - 14.00 Obdelava rezultatov
 14.00 - 16.00 Razglasitev rezultatov, projekcija vseh 
 tekmovalnih posnetkov 
 16.00 - 18.00 Skupno kosilo, podelitev priznanj
 18.00 Zaključek tekmovanja

* Organizator si pridržuje pravico spremembe programa

Prijave
Prijave z navedbo osebnih podatkov, tipa fotoaparata (filmski/
digitalni), model (da/ne) in ali želite prenočiti na Morski biološki 
postaji (število oseb) pošljite najkasneje do 22. septembra na 
e-mail: irena.cok@guest.arnes.si

Vse dodatne informacije na: www.drm-drustvo.si.

Vabljeni !

Irena Čok

Državno prvenstvo v podvodni fotografiji                   
                          in DRM Open
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PODVODNA FOTOGRAFIJA / VABILO

Dragi prijatelji, podvodni fotografi. 
Vabimo vas, da se udeležite 10. mednarodnega natečaja v pod-
vodni fotografiji Vodan 2007. Letošnji natečaj je deseti po vrsti, 
jubilejni. Istočasno bo letošnji natečaj prvič potekal brez Smiljana 
Zavrtanika, ki je natečaj zasnoval in ga s požrtvovalnim delom in 
osebno karizmo pripeljal med najodmevnejše tovrstne prireditve 
v Evropi. Smiljan je nepričakovano in veliko premlad umrl; Vodan 
2007 bo tako potekal kot Memorial Smiljana Zavrtanika. 
Natečaj Vodan se je vsa ta leta razvijal in dopolnjeval do svoje 
današnje oblike. Podvodne fotografije ocenjuje in nagrajuje na 
način, ki zagotavlja vrhunsko obravnavo mednarodno priznanim 
fotografom, po drugi strani pa s kategorijami, ki sledijo sodobni 
digitalni tehnologiji k sodelovajnu pritegne številne mlade ust-
varjalce, ki se šele uveljavljajo. Fotografski natečaj že nekaj let 
dopolnjuje risarski natečaj za otroke iz osnovnih šol, ki je naletel 
na izredno množičen odziv. Risarski natečaj je v zadnjih letih 
nadgrajen s priznanjem, ki ga podeljujemo za izbrana umetniška 

dela otrok s posebnimi potrebami, kar je edinstven primer v 
slovenskem prostoru. Pra vila na te čaja in prijavnico najdete na 
začetni spletni strani SPZ, lahko pa jih poiščete tudi na spletni 
strani društva www.drustvo-vodan.si. Tam boste dobili tudi 
podrobnejše informacije o preteklih festivalih in udeležencih 
in si ogledali nagrajene posnetke.  
Še vedno je čas, da pošljete svoje prispevke, saj je  zadnji rok za 
prejem del na natečaj 10. september podaljšan do 12. septembra, 
ko gredo vsi prispevki v roke mednarodni komisiji - - - - - - - - - - 

- ne zamudite ga! 

Zaključna svečanost z otvoritvijo razstave, razglasitvijo najboljših 
del in podelitvijo nagrad fotografom, bo na na javni prireditvi 
s projekcijo prispelih del 20. oktobra 2007 v Novi Gorici, na 
katero ste vabljeni prav vsi. 
Pridružite se nam, kot tekmovalec ali kot obiskovalec svečane 
zaključne prireditve. 

Organizacijski odbor Vodan 2007

Podvodna reševalna služba Slovenije, enota Ljubljana vabi na splavitev specialnega 
reševalnega čolna, ki bo v soboto, 15. septembra 2007, ob 14. uri pri Ribiškem domu 
Ljubljanica, nasproti gostilne Livada v Ljubljani. V skladu z obljubo, ki jo je vodja 
ljubljanske enote dal ob zaključku oddaje Trenja, na kateri 
so z dobrodelno akcijo zbrali sredstva za čoln, bo pred 
splavitvijo čistilna akcija Ljubljanice.

Vljudno vabljeni.

Program: 
10:00  Čistilna akcija Ljubljanice (pri Livadi) 
14:00  Splavitev reševalnega čolna 
14:30 Prikaz dela in  vaja PRS, enota Ljubljana 
15:00 Kulturni program in zabava za vse udeležence

Vabilo na splavitev reševalnega čolna
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KUPON ZA NAGRADNO KRIŽANKO

Ime in priimek; naslov: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslo nagradne križanke___________________________________________________________________________

Geslo pošljite na kuponu do 15. OKTOBRA 2007 na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom “KRIŽANKA”.
Izmed vseh pravilnih rešitev nagradne križanke bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel promocijskih paket podjetja TONDACH.

Dobitnik nagrade prejšnje križanke pokrovitelja BELINDA SPORT iz Maribora je Rok VIDIC iz Žalca. Čestitamo! j

KRIŽANKA

TONDACH-ova NAGRADNA KRIŽANKA
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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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SPONZORJI SPZ
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NORIK SUB Piran
Prešernovo nabrežje 24

6330 Piran

predsednik: Marjan Makuc
telefon: 041 590 746

marjan.makuc@sub-net.si

PK KROTA SUB
Cikava 22, 

1290 Grosuplje

predsednik: Vladimir Ban

telefon: 041 685 166

e-mail: plexi.izdelki@siol.net

DRM
Križevniška 2

1000 Ljubljana
predsednik: Aleš Musič

telefon: 031-663-738
a.m@siol.net

www. drm-drustvo.si

NEPTUN
Pod 

ježami 20
1000 Ljubljana

preds.: Igor Mauser, telefon: 041 405 360
neptun@telemach.net, www.neptun-klub.si

SKAT
Ul. Pohorskega 
bataljona 9
1000 Ljubljana

predsednik:Tomaž Lampič, tel.: 041 693 974
e-mail: tomaz.lampic@mnz.si, www.skat.si

UPD POZEJDON
Gortanova 22
1000 Ljubljana
preds.: Slavko Potočnik 
telefon: 041 341 711
slavko.potocnik@mf.uni-lj.si
www.uni-lj.si/drustva/pozejdon/index.htm

VIVERA
Vegova 6
1000 Ljubljana
predsednik: Miro Potočnik
telefon: 041 676 314
            01/518 13 77    
0915780357
www.vivera.si

PONIREK
Ulica heroja Marinclja 2

1330 Kočevje
predsednik: 

Zlatko Kovač 
tel.: 031 645 510

zlatkokovac@gmail.com

Potapljaško društvo NEMO 
Poljanska c. 54 
1000 LJUBLJANA
Preds.:Daniel Hebar, 
        041 664 771 
        031 399 406 daniel.
hebar@nemo-drustvo.si

AMFORA

Malovaška ulica 26

1351 Brezovica pri Lj.

predsednik: Božo Pavlin

telefon: 041 661 307

e-mail:bozo_pavlin@t-2.net   

PD Maribor
Pekarna, Ob železnici 7
2000 Maribor
preds.: Iztok Pohorec
telefon: 041 761290
pohorec.iztok@slon.net
www.pdmb.net

PD PTUJ
Svržnjakova 9
2250 Ptuj
predsednik: 
Milan Matijevič
telefon: 031 634 870
potapljac@hotmail.com

NITRO DIVING
Trg svobode 14
2392 Mežica
preds.: Klemen Tasič
telefon: 041 767 116
klemen@zdravazabava.com 
www.nitrosportclub.8m.com

DPV Celje
Dramlje 56a

3222 Dramlje

preds.: Zlatko Šunko

telefon: 031 614 365

e-mail: zlatko.sunko@siol.net

DEEP BLUE VELENJE
Društvo za globinske 
potope na dah in podvodni

športni ribolov

Efenkova 61, 3320 Velenje
predsednik: Marko Kolenc 
telefon: 041 682 356
deepblue1999@email.si

DPH Kranj
Huje 8
4000 Kranj
preds.: Gregor Kernc
telefon: 041 812 399
g.kernc@iskratel.si
www.phkranj.freeservers.com

DPD Kranj
Kebetova 9

4001 Kranj

preds.: Robert Gogala

telefon: 041 499 472

robert.gogala@likopris.si

DPD Bled
Kidričeva cesta 1, p. p. 9
4260 Bled
predsednik: Marko Mubi
telefon: 041 366 306
www.dpdbled.si
mare.mubi@avtohisa-kavcic.si

ADRIANA-DC 
Partizanska c. 35, 4000 Kranj 
www.adriana-dc.si
Preds:. Božidar Bajželj, 
          040-639 306 
      ali 070-639 306
Email: adriana-dc@amis.net

PK NOVA SUB KAMNIK 
Cankarjeva 20 
1240 KAMNIK

predsednik:
Saš Dolinšek
tel. kont.: 
e-mail: saso@ditisk.si

JEZERO Velenje
Žarova cesta 16
3320 Velenje
preds.:Martin Rebula
Tel.: 051 353 748
www.dpd-jezero.org
plastro@siol.net

ŠRD LOKVANJ

Župančičeva 9

4260 Bled

predsednik: Zdenko Molj

telefon: 041 621 734

DPVD Bohinj

Kamnje 4

4264 Bohinjska Bistrica

preds.: Slavko Zorko

telefon: 031 552 658

SIRENA SUB
Vipavska 54
5000 Nova Gorica
predsednik: Damir Podnar
telefon: 041 687 210
dado.podnar@siol.net
www.potapljanje.com/sirenasub/
sirena.htm

VODAN Nova Gorica
30.divizije 15A 

5000 Nova Gorica
telefon:041 376 744 

www.drustvo-vodan.si
predsednik: Aleksander Grum

e-mail:  aleksander.grum@drustvo-vodan.si 

PGD Kanal

Gradnikova 13a

5213 Kanal

predsednik: Boris Čufer 

telefon: 041 646 705

PD ANKARAN - PS 
Mornar
Jadranska cesta 66
6280 Ankaran
Vodja sekcije:
Kosi Boštjan-Jože
Tel.: 040 231 505

MANTA CLUB
Oktobrske revolucije 27 c 
6310 Izola
preds.: Jernej Sedmak
telefon: 031 309 449
www.manta-club.si
e-mail: manta.club@siol.net

SHARKY - Cesta solinarjev 2
6320 Portorož, telefon: 041 635 763

predsednik: Lado Celestina
www.dc-sharky.com
e-mail: lado@slo.net

RPD Piran
Trinkova 1
6330 Piran
predsednik: 
Sandi Ramuševič
telefon: 041 677 615
nina.r@siol.net

PLK
Ljubljanska c. 6, pp 1229
6000 Koper
predsednik: 
Miha Steinbacher
telefon: 041-718 086
www.klub-plk-koper.si
miha.steinbacher@guest.arnes.si

KPA Novo mesto
Župančičevo 

sprehajališče 1
8000 Novo Mesto

predsednik: Aleš Blatnik
telefon: 041 720 792

ales.blatnik@kpa.si

DP VIDRA Krško
Cesta 4 julija 38 A
8270 Krško
preds.: Matjaž Volk
tel.: 040 72 72 78
www.dpvidra.net
matjaz.volk@kovis.si

OCTOPUS Krško
Cankarjeva ulica 3 a

8270 Krško

preds.: Jurij Podgoršek

telefon: 041 636 153

jure.podgorsek@tespack.si

DPA Bela Krajina

8333 Semič

predsednik: 

Dušan Avgustinčič

telefon: 041 409 102

PD Murska Sobota
Klavniška ulica 15
9000 Murska Sobota
telefon: 031 399 880
predsednik: 
doc. dr. Mitja Slavinec
mitja.slavinec@uni-mb.si
www.potapljasko-drustvo.si

GA-PO-RA

Gasilska cesta 2
9250 Gornja Radgona
predsednik: 
Bogdan Šajnovič
telefon: 031 383 108
e.m:pgd_gapora@hotmail.com

Potapljaško društvo
SDN Sežana
Kosovelova ul. 5

6210 Sežana

Predsednik: Peter Lombar

Tel.: 041 664 170, e-mail: peter@lombar.net

PGD ŠKOFJA LOKA

Studenec 5 
4220 ŠKOFJA LOKA 
Predsednik: Janez Sušnik, 
TEL.: 041 603260
e-mail: limos@siol.net 

DCPA MARIS SUB

IZOLA

Ob progi 1, 6311 Izola

Preds.: Marino Ferfolja

e-mail: 

marino.ferfolja@siol.net

PK MEHURČEK
Borisa Kalina 16, Solkan 
5001 Nova Gorica
Preds.: Branko Belingar
telefon: 041 705 349
predsednik@mehurcek.com
www.mehurcek.com

KPD ŠOŠTANJ

Florjan 172
3325 Šoštanj
predsednik: 
Dani Urbanc
telefon: 041 467 570
e-mail: slavko.hostnik@rlv.si

PD SIDRO
Črešnjevec 36
2310 Slovenska 
        Bistrica
predsednik: 
Martin Vinter
telefon: 041 793 984, e-mail: m.vinter@triera.net   

ORKA 
Pirniče
Zg. Pirniče 26
1215 Medvode

predsednik: Sašo Šulc

telefon: 041 755 069, sulc.orka@volja.net

http://rcul.uni-lj.si/~bfmedved/orka.htm

OTIUM DELFIN
1000 LJUBLJANA 
Rožna dolina C V / 20
Preds.: Primož Kuzman 
01 423 02 50 
www.otium-delfin-drustvo.si 

DPD Trbovlje
Savinjska c. 35
1420 Trbovlje
predsednik: Janez Golob
telefon: 041 694 418
e-mail: 
janez.golob@livarna-trbovlje.si

DPV Celje
Dečkova 36
3000 Celje
predsednik: 
Karli Javšnik 
telefon: 
041 732 888

PED SAVA KRANJ
Partizanska cesta 35
4000 Kranj
predsednik: Blaž Mrak
telefon:  

http://www.noriksub-klub.si
info@noriksub-klub.si

EURO DIVER
Bizoviška cesta 4/a
1000 LJUBLJANA

Predsednik: Jure Dolinar, tel.: 041/506-412
E-MAIL: euro.diver@email.si

telefon: 041 771 207
dufa@siol.net

www.ourspace.si/dufa/

DPD SOČA
Pinka Tomažiča 11, PP 152

5000 Nova Gorica
preds.: Dejan Mavrič

031 608 388
www.dpdsoca.si

e-mail: info@dpdsoca.si

DPD Tolmin
Sela pri volčah 36

5220 Tolmin

preds.: Dušan Petrevčič

telefon: 041 424 830

dusan.petrevcic@siol.net

M3
Slavka Gruma 30

8000 Novo Mesto

predsednik: Senad Durmič

telefon: 041 736 870

tatjana.durmic@guest.arnes.si

POZEJDON Krško
Kovinarska 9a
8370 Krško
predsednik: Jani Longo
telefon: 07 48 02 176
jani.longo@nek.si
www.car.si/pozejdon

DUFA CLUB - 6330 Piran
predsednik: Dušan Kavs

PD OCEAN
Kalinškova 18 
4000 Kranj 
preds.: Jože Šoba 
telefon: 041 386 786 
www.ocean-drustvo.si 
e-mail: info@ocean-drustvo.si

ŠD SAPA

Dolga reber 33b, 6000 Koper
Predsednik: Erik Stojanovič Kocjančič
Telefon: 041 345 817
e-mail: sd.sapa@email.si

PLAVUTKA Kranj
Vrečkova ul. 3

4000 KRANJ

Predsednik: Peter Kokalj

Tel.: 031-621-941

e-mail:peter@plavutka.com 

ERBO
Škofja vas 3/b
3211 ŠKOFJA VAS
Boštjan Ernst
GSM 041-639-214
www.erbo.si 
bostjan.ernst@volja.net


