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KOLEDAR DOGODKOV / KAZALO

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR INFORMACIJE 

24.11.2007 6. Mednarodni turnir v podvodnem 
hokeju, ki šteje za pokal Alpske lige 
2007.

Ljubljana
            PH

Ljubljana
   Peter Grosman 
      041 792984 

22.12.2007 Boži ni potop 2007 na Dravi. 
Tradicionalni Boži ni potop s 
pri etkom ob 13. uri in hkrati 
zaklju ek potapljaške sezone na 
mariborskem Lentu 

Maribor
PD MARIBOR 

In
BelindaSport

Bojan Majcen 
      041 601818
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Naročilnica za revijo Potapljač

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Avtor fotografije na naslovnici:  Irena Čok (fotografija je bila ojavljena na mednarodnem natečaju Vodan 2007)                       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, Vladimir Ban

Prispevke za objavo v reviji Potapljač, 

pošljite do konca vsakega lihega me-

seca na e-naslov: potapljac@spz.si

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Drage kolegice, spoštovani kolegi!

Veliki so ljudje, ki ustvarjajo velike dogodke. Mednarodni, evropski festival podvodne fotogra-

fije Vodan prav gotovo je velik dogodek. Vodan ni le velik dogodek za slovensko potapljanje 

in Slovensko potapljaško zvezo, je velik dogodek za Slovenijo in celotno Evropo. 

Še večji so ljudje, ki ustvarjajo dogodke, ki se nadaljujejo tudi po njihovi smrti. Ljudje, 

katerih stvaritve jih preživijo. In prav zaključna prireditev letošnjega jubilejnega desetega 

Vodana 2007, prvega brez Smiljana Zavrtanika, je najlepši dokaz, da je Smiljan bil velik 

človek. Veliki človek, ki nas je s svojim delom po eni strani zavezal, hkrati pa je vedel okrog 

sebe zbrati in motivirati odličen krog prijateljev, ki so pripravljeni in sposobni zagotoviti, 

da njegov Vodan živi naprej. Prav zaradi tega tudi pozdravljamo odločitev organizacijskega 

odbora, da je Vodan 2007 posvečen Smiljanu v spomin. 

Vodan je blagovna znamka, na katero smo vsi ponosni, tako med potapljači, med podvod-

nimi fotografi, kakor tudi v domači Novi Gorici, kar je na otvoritvi poudaril tamkajšnji 

župan, g. Mirko Brulc.

Obilica vrhunskih podvodnih fotografij, likovni izdelki otrok in učencev in bogat spremljevalni 

program so prisotnim pričarali prelepe umetniške užitke, ki naj bodo potapljačem popotnica 

za nadaljnje varne potope, vsem drugim pa povabilo, naj se nam pod vodo pridružijo in si 

tudi sami ogledajo lepote podvodnega sveta.

S posebnim ponosom se zahvaljujemo Mestni občini Nova Gorica in vsem drugim, ki so 

podprli izvedbo Vodana, Smiljanovi družini, prijateljem iz društva, organizacijskemu odboru 

in vsem drugim, ki ste sodelovali pri organizaciji, pa iskreno čestitamo in želimo še veliko 

Vodanov v prihodnje.

dr. Mitja Slavinec

VROČA LINIJA 
OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si

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

OPREMA

Pozdravljeni ljubitelji podvodnega sveta. V podjetju 4Ocean 
Šport smo zakorakali v jesen z velikimi koraki in kar nekaj 
spremembami. Veseli nas, da vas lahko obvestimo, da so naše 
spremembe pozitivne in da bo Mares s tem na slovenskem 
trgu še boljši in bolj prepoznavni. Jesen je tudi čas za nove 
delovne naloge in dogodke, katerih del smo bili tudi mi. 

Mares novosti
Največja novost v podjetju 4Ocean šport d.o.o. je, da je po-
djetje prevzelo agenturo za Mares in ne bo več distributer. 
To je vsekakor dobrodošla vest za naše poslovne partnerje, 
saj bodo vsi, ki bodo želeli kupiti maresove izdelke, le te 
kupili direktno v Maresu in ne več preko posrednikov. 
Mares je, edini v potapljaškem svetu, ki je v svoj poslovni 
proces uvedel posebno spletno aplikacijo preko katere je 
možno naročiti in kupiti izdelke. Geslo in vse informacije 
pa dobite na sedežu podjetja 4Ocean Šport d.o.o., pri Maji 
in Maksu. Ta način prodaje omogoča najcenejše nakupe brez 
posredniških provizij. 

Ker je podjetje 4Ocean Šport d.o.o. mlado podjetje, se žal ni 
uspelo obraniti tudi tehničnih škratkov, ki nam včasih otežijo 
poslovanje. Ponudnik telefonije nam je malo zamešal kontaktne 
telefonske številke in vam onemogočil kontakt z nami. Zaradi 
tega se vam iskreno opravičujemo in vam zagotavljamo, da 
smo zadevo uredili. Sedaj smo vendarle dosegljivi na telefon-
ski številki 0590 82250 in 041 329 932 Maks ter 041 329 399 
Maja.

Čoln PRS
Svečana splavitev gumenjaka Podvodne reševalne službe 
– enota Ljubljana, 15.9.2007

V soboto 15. septembra se je zgodila svečana splovitev gu-
menjaka PRS, za katerega smo vsi Slovenci zbrali sredstva v 
oddaji TRENJA na POP TV (1.2.07). Prireditev je potekala 
na Ljubljanici, podjetje 4Ocean Šport pa je sponzorsko pod-
prl splavitev. Organizatorji so poskrbeli za odlično vzdušje in 
dobro pogostitev, mi pa smo kot darilo PRS-u še zapeli. Maja 
Kobal, direktorica podjetja 4Ocean Šport, je tudi odlična 
vokalistka, ki je s pianistko Tamaro Ražem poskrbela za 
kulturni intermezzo na dogodku. Poleg tega smo reševalce 
opremili tudi z našimi majicami in kapami ter regulatorjem. 
Slovenski Podvodni reševalni službi želimo še nekaj takšnih 
pozitivnih dogodkov in čim več uspešnih reševanj.
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OPREMA

Otvoritev trgovine Nitrox
Sobota 29. sep -
tembra je bila na 
slovenski Mares 
team zelo pomem-
bna .  Dopoldan 
smo se udeležili 
otvoritve nove tr-
govine Nitrox v Ve-
lenju, v kateri pro-
dajajo potapljaško 
opremo Mares . 
Na š tajersko – 
koroškem koncu 
smo zelo pogrešali 
tov rs tno ponu -
dbo, zato sta se 
brata Tasič, oba 
odlična športnika 
in športna stroko-
vnjaka, odločila za 
svojo lastno trgo-
vino. Trgovina je 
usmerjena k naslednjim specializiranim športnim panogam: 
Smučanje, Deskanje na snegu, Potapljanje, Freebording in 
Skate-anje. Kot dobavitelji trgovini jima želimo odlično 
prodajo.

Agentura na Hrvaškem

V soboto 29. septembra popoldan smo se odpeljali v sose-
dnjo Hrvaško, da bi se udeležili dogodka ob odprtju Mares 
agenture na Hrvaškem. Podjetje Tankerkomerc ni več distri-
buter Mares-a za Hrvaško, pač pa je agenturo prevzel Boris 
Mihurič, fant Janice Kostelič. Dogodek se je odvil v Selcah, 
v D. C. Mihurić, kjer je istočasno potekal tudi brezplačen 
test Mares opreme.  

Mares-ovi dnevi
V podjetju 4Ocean Šport d.o.o. smo se odločili, da bodo 
pripravili Mares dneve in ob prijetnem druženju z ljubitelji 
potapljanja in podvodnega ribolova, testirali in predstavili 
izdelke. Dogodek bomo pripravili na treh različnih lokacijah. 
Pripravili bomo nekaj predavanj, predvsem pa vas vabimo, 
da preizkusite potapljaško opremo (regulatorje, BCV, suhe 
in mokre obleke…) in se prepričate o kvaliteti proizvodov. 
Ker ne moremo zagotoviti potapljaške opreme v neomejenih 
količinah, vsa prosimo, da svojo udeležbo na dogodku potr-
dite na telefone kontaktnih oseb dogodka. Vabljeni ste, da s 
sabo prinesete tudi svojo opremo in se udeležite brezplačnega 
potopa. Za zabavo in prijetno druženje bo poskrbljeno. 

V petek 09.11.2007 bo Mares dogodek v Izoli, v soorganizaciji 
REEF d.o.o. in KROTA SUB-a, od 12. - 17. ure, kontakt Damir 
Podnar (041 687 210).
V soboto 10.11.2007 se Mares karavana seli na področje 
Ljubljane – Ig, kjer se bo dogodek odvijal  v soorganizaciji 
z SPZ, od 10. -17. ure na bazenu, oz. v »Centru reševalnih 
služb«, kontakt Vlado Ban (041 685 166).
Na Štajerki konec se bomo preselili dan kasneje, v nedeljo 11. 
11. 2007 in sicer v Maribor – Ruše, kjer se bomo zabavali v 
soorganizaciji z NITRO KLUB, od 10. -17. ure, na bazenu v 
Rušah, kontakt Klemen Tasič (041 767 116).

Vljudno vabljeni.

P.S. Ne pozabite potapljaških izkaznic in dnevnikov.

Nova puška
Na tekmi v podvodnem ribolovu, 6.10.2007 v Izoli, vam bomo 
prvič predstavili novo podvodno puško, ki smo jo omenjali 
že v prejšnjih novicah. Prestavili vam bomo vse tehnične 
podatke in poskrbeli, da najboljši lovec domov ne bo odšel 
samo s trofejo, pač pa tudi z našim darilom.

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. 
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REPORTAŽA

Jure Gasparič
Foto: Marko Gasparič

Dva tedna v juliju je lep odstotek naših članov preživelo 
na Dugem otoku, ki je bil letošnje prizorišče tradicio-
nalnega DRM potapljaškega tabora. Naša baza je bila 
postavljena v majhno vasico Zaglav na severovzhodnem 
delu Dugega otoka, lučaj stran od glavnega mesta Sali. 
Za logistično podporo je tokrat poskrbel potapljaški cen-
ter Kornati Diving, naš akvatorij pa je obsegal področje 
med Kornati in Premudo.
Zaglav je precej mirna vasica, ki je včasih služila kot 
pristan redni trajektni liniji iz Zadra. Pred nekaj leti je 
bila ta linija ukinjena, ogromna ploščad in pomol pa 
sedaj služijo kot malo večje parkirišče za avtomobile. 
V zaliv še vedno vozi potniška ladja, vsake toliko pa se 
ustavi tudi kakšen trajekt z dostavo in ladja namenjena 
pobiranju kontejnerjev za smeti. V Zaglavu je tudi edina 
bencinska črpalka na otoku, tako za avtomobile kot za 
plovila. Vasica premore majhno trgovinico, gostilno, 
picerijo in malce uglednejšo restavracijo za morske jedi. 
Okoli zalivčka so posejane hiške, ki se jih je večinoma 
dotaknila nesimetrična roka vsakoletnega dograjevanja. 
V teh hišah so turistični apartmaji, v večini pa živijo tudi 
lastniki. Poleg nas je bilo malo turistov, kaljenja nočnega 
miru pa, razen v naši organizaciji, ni bilo. Relativno 
kratke razdalje, mir in tišina sta bila kot naročena za 
potapljaški dopust.
Potapljaški center je v rokah domačina Davida Špralje in 
Slovenca Roberta Horvata. Da je zadeva gladko tekla, pa 
sta na pomoč priskočila še Boris Tičar in Gert Schwab. 
Center je opremljen s kompresorjem, mešalno rampo 
za nitrox/trimix, banko zraka, ogromno potapljaške 
opreme in 15 ter 12 litrskimi jeklenkami. Po morju so 
nas prevažali z dvema barkama in gliserjem. Najbolj 
je izstopala največja barka – Reful. To je lesena barka 
dolžine nekaj nad 12 metri. Opremljena je z ogromno 
platformo in dvema lestvama. Na barki je tudi velik 
kompresor in banka zraka, stranišče in ogromna sončna 
streha. Barka je precej široka in omogoča preprosto 
oblačenje in vstop v vodo. Reful je definitivno najboljša 
potapljaška barka kar sem jih srečal na Jadranu! Potopi 
iz obale so bili izvedeni z gumijastim gliserjem in 90 
konjskim motorjem.
Osebje centra se je izkazalo, še posebej Boris, ki je dva te-
dna skrbel za jeklenke, lokacije in brifinge v Slovenskem 
jeziku. S svojo preprostostjo in značilnim plesom, je mar-
sikomu prirasel k srcu. Odhodi so bili točni, poznavanje 
akvatorija vrhunsko, barka se je sidrala brez problemov, 
lokacije so ponujale vse kar nam je bilo obljubljeno, 
odnos do nas pa je bil profesionalen. Vsi člani centra 
so se potrudili po najboljših močeh, najtežje delo pa je 
imel kapitan David, ko je v vseh pogojih moral prevažati 
nabito polno barko veselih in divjih Slovencev! Pohvaliti 
pa je potrebno tudi Tonija, ki je po vsakem potopu ujel 
ribo! Vse pohvale in zahvale centru!
Tudi potopi in podvodno življenje me je pozitivno pre-
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REPORTAŽA

senetilo. Po letošnji prvomajski Korčuli sem se malce bal 
razočaranja, vendar je bil strah zaman. Zaprte lokacije, 
torej lokacije, ki gledajo na celino, sicer niso nudile 
vratolomnih vidljivosti, so pa bile, vsaka posebej, pestre 
glede življenja. Tako smo na Turoščaku ponoči lahko 
občudovali Čudežno alicijo (Alicia mirabilis), podnevi 
pa gledali jato gofov. Rt Parda na Ižu nam je postregel 
z zobatci, sika Lavdara pa z morskimi golobi. Pot nas 
je dvakrat zanesla še do Rivanjskega kanala, ki sigurno 
spada med boljše jadranske lokacije. Najlepši potopi 
pa so bili na zunanji strani! Kot velik ljubitelj vratolom-
nih sten sem končno prišel na svoj račun v narodnem 
parku Telaščica in Kornati. Doma sem slišal govorice o 
posledicah dinamita na Kornatih in neporaslosti sten, 
kar je vodilo v precejšni skepticizem, sploh ob dejstvu, 
da je za narodne parke potrebno plačati vstopnino, kar 
je pomenilo lepa doplačila. Že prvi potop v Telaščici 
me je prepričal v upravičenost doplačil, Kornati pa so 
poskrbeli za množično evforijo navdušenja med vsemi 
udeleženci.
Rdeče gorgonije začnejo rasti na 25 – 30 metrih, stene 
padajo v neznane globine, jate rib pa so me spomnile 
na Rdeče morje! Je to slika Jadrana izpred 20 let? No 
ja, morda ne ravno slika, lahko pa povem, da takšnih jat 
še nisem videl od Istre do Pelješca. Ušate, fratri, šargi, 
pici, črnike, bukve, pa tudi orade, gofi, zobatci… Na 
enem od potopov smo imeli možnost opazovati jato 
gofov, ki si je pripravila kosilo iz jate sardel! Marsikdo je 
videl tudi morske mačke, da o hobotnicah in ogromnih 
škarpenah, ugorjih in morenah ne izgubljam besed. Rib 
je bilo povsod polno, na Kornatih pa največ. Na vseh 
lokacijah se je našlo električne skate, v luknjah pa so se 
skrivali kavali in vrane. Prvič so me na svojo prisotnost 
opozorili tudi kanterji. Od golih polžev me je presenetila 
relativna redkost flabelin in kodrastih perjaničarjev, smo 
pa imeli možnost videti mase pikastih perjaničarjev in 
belopikastih filidij. Prisotni so bili tudi pisančki, rumeni 
slamniki, krohnijevi perjaničarji, beloprogi perjaničarji 
in celo veliki sodec – bačvaš. Na enem od potopov smo 
srečali dva ogromna grma zlatorumenih koral, na 40 
metrih se je našla tudi kakšna rdeča korala, po stenah pa 
so bili posejani piškotki.
Vsak dan sta bila organizirana dva potopa z barko in 
tedensko dva do trije nočni, prav tako z barko. V 14 
dnevih je bilo organiziranih 33 potopov, skupno število 
pa je preseglo številko 830! Potapljaški center je dvakrat 
organiziral tudi »fiš piknik« na enem od kornatov, kjer 
smo se za nekaj evrov do sitega najedli rib iz žara, krom-
pirja, solate ter vina in vode v neomejenih količinah. Ob 
koncu vsakega tedna pa smo obiskovalcem postregli s foto 
projekcijami fotografij, posnetih med trajanjem tabora. 
Celotna zadeva je potekala gladko in brez zapletov. 
Udeleženci so bili s potopi in centrom zelo zadovoljni, 
pod vodo pa smo se vsi vedli vzorno in zrelo, kot se spodo-
bi. Pohvale gredo tudi našim svežim potapljačem, ki so le-
tos resnično preživeli večino časa pod vodo. Organizacija 
tako velikih projektov ni mačji kašelj, zato bi se zahvalil 
vsem potapljačem za dobro voljo in skrb za sopotapljača! 
Bo že res kar pravijo - Potopi dobri, vse dobro!
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EKO AKCIJA

Jutro. Avto pod seboj požira asfalt, izmenično regionalk in 
avtocest, na poti po jugo-vzhodnem delu cestnega križa. Pred 
nami se prebuja sonce in meče rumeno svetlobo nad deželo 
Dolenjsko. Po tednu dežja se nam obeta lep, sončen dan. Zadnji 
odsek avtoceste zapustimo na odcepu za Smednik in po nekaj 
kilometrih pripeljemo v Mršečo vas. Preden most prečka reko 
Krko, zavijemo levo in čez nekaj metrov opazimo ogromno ze-
lenico kjer so zaparkirani avtomobili iz vseh koncev Slovenije, 
množica ljudi in glasba v zraku. Prišli smo na cilj - Eko Akcija 
Krka 2007!
Akcija poteka že več let, vendar sem zanjo prvič slišal šele letos. 
Baje, da smo prvi pripadniki DRMja, ki smo se je udeležili. 
Mogoče smo tudi zato doživeli tako lep sprejem in šilce domačega 
žganja namesto jutranje kavice. Tudi zajtrk je bil že pripravljen. 
In to niso bili sendviči ali pecivo - udeležence so čakali sveži 
Hot-Dogi s prilogo, na mizah pa so se bohotili srebrni pladnji, 
polni domačega peciva. Res je, Dolenjska je dežela gostoljubja 
in dobre hrane. Zbralo se nas je preko sedemdeset potapljačev 
in še kakšnih dvajset ribičev, ki so bili zadolženi za logistično 
podporo. Odsek Krke, namenjen čiščenju, je bil zelo majhen in 
vsi smo se podali v vodo iz več ali manj istih vstopnih točk. Pred 
vstopom v vodo smo bili opozorjeni na ogromne količine smeti 
in tokrat upravičeno! Svojo prvo vrečo sem namreč napolnil že 
na samem vstopu. To je bil eden bolj umazanih odsekov kar sem 
jih videl. Ogromno steklenic, keramike, oblek, čevljev, avtomobi-
lskih delov, peči in štedilnikov, mrtvih živali... Vreče so se polnile 
same od sebe in se kopičile na čolnih, pri večjih bremenih pa so 
nam ribiči podali vrv, da smo jih privezali in kasneje potegnili 
na suho s pomočjo bagerja. Hard Core!

Po prvem potopu nas je že čakal domač 
golaž in polenta, žejni pa smo si lahko 
natočili hladen sok ali pivo. Ko smo se 
malo okrepčali, pa nas je organizator 
zaprosil še za en čistilen potop. Zaključili 
smo divjo borbo balinčkov in se še enkrat 
podali z žaklji v Krko. Spet ista zgodba 
- kot da prve runde sploh ne bi bilo. Spet 
sem napolnil tri zvrhane vreče in na ba-
ger privezal staro železno peč. Po dobrih 
sedemdesetih minutah v vodi sem iztrošil 
svoje moči in zaloge zraka ter prilezel 
nazaj na suho.
Večino potapljačev je bilo že zunaj in na 
jedilnem pultu so čakale porcije pečenih 
odojkov, ki sta se vrtela nad žerjavico že 
od jutra. Če skrajšam gurmanske naslade, 
ki so sledile v naslednjih minutah, lahko 
povem, da od odojkov ni ostali prav 
nič več. Sledila je kavica in podelitev 
priložnostnih majic, tisti željni druženja 
pa smo si natočili še kakšno hladno pivce 
in nadaljevali z debatami s potapljaškimi 
kolegi iz cele Slovenije. Kasneje so prišli 
rezultati, da naj bi iz vode potegnili okoli 
pet ton smeti. Temu podatku dejansko 
verjamem, vem pa da je v vodi ostalo 
smeti še za eno takšno akcijo.
Krka je na tem delu prekrasna za po-
tapljanje, vidljivost je super, tok pa 

slaboten, kar nam zagotavlja vstop in izstop na isti točki. Rib 
nisem videl kaj dosti, kar pripisujem masi ljudi pod vodo, je pa 
videti zanimivo rastlinje, ki z relativno razgibanim dnom, tvori 
prekrasen in unikaten ambient. Komaj čakam, da se vrnem in 
pogledam pod vodo v malo manjši družbi, čeprav vem, da brez 
odojkov ne bo isto!
Akcija je stekla v organizaciji potapljaškega kluba KPA Novo 
Mesto, ki je naredil vse, da so stvari potekale gladko. Vsi dogodki 
so se začeli na minuto natančno, hrane in pijače je bilo v izobi-
lju, izbor glasbe pa zavidljiv. Moram priznati, da je bila to ena 
najbolje organiziranih čistilnih akcij, kar sem jih videl do sedaj. 
Vse čestitke organizatorjem in hvala za povabilo!

Jure Gasparič
Foto: Marko Gasparič
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DOGODKI

Konec avgusta smo s svetovno rekorderko Natalijo Molčanovo iskali 
primeren kraj za enotedensko prosto potapljanje. Sardinija je še v 
tistem času predraga, Žirje ima premalo kapacitet... Kam torej z 
vsaj ducatom ruskih potapljačev, da bo dosegljivih vsaj okoli 50 m 
globine, za Molčanova pa vsaj 80 metrov? Med možnostmi smo se 
slednjič odločili za polotok Pelješac.
Lokacije na južnem delu polotoka poznava z ženo Mojco že dolga 
leta, sicer le do dovoljene globine 40 m, saj sva se tam veliko po-
tapljala z jeklenkami. Tokrat pa bi potopljeni torpedni čoln S-57, pa 
desantni čoln, »cementno« ladjo in mnoge druge lokacije obiskali 
brez jeklenk. Ko sem se dogovarjal z Draganom Lopinom, lastnikom 
potapljaškega centra v Žuljani, se mu je zdelo zanimivo. Precej 
manj je sicer bil navdušen, ko je slišal, da se želimo potapljati na 50 
metrov in Molčanova celo preko 80 metrov! Pozneje je priznal, da 
je preveril na hrvaški potapljaški zvezi (HRS), kjer so mu povedali, 
da za prosto potapljanje nimajo omejitev. Tako je odpravil dvome o 
legalnosti takšnega početja, ni pa še bil prepričan o varnosti.
17. avgusta smo z dubrovniškega letališča odpeljali v prijetno 
vasico Žuljana skupino 3 potapljačev in kar 8 potapljačic – pro-
sto potapljanje je v Rusiji bolj ženski šport. Majhni apartmaji v 
potapljaškem centru in nekaj začetnih težav so malo vznemirili 

Ruse, a dobra hrana Draganove žene in udobna ladja sta navdušila 
vse po vrsti.
Prvi dan smo se malo potapljali ob obali. Že naslednji dan smo se 
potapljali do potopljene ladje z vrečami cementa. Pravzaprav so 
papirne vreče že davno preperele, ostal pa je odtrdel cement. Res 
nevsakdanji pogled! Globine do okoli 30 metrov pa so bile prave 
za »ogrevanje« na globoke potope. Sledil je še krajši potop do poto-
pljenjega desantnega čolna v plitvih obalnih vodah.
Naslednji dan cilj mnogih potapljačev: 30-metrski nemški torpedni 
čoln S-57. Precej zdelana lupina leži na globini od 25 do 38 metrov. 
Prijeten ogled za začetnike, boljši pa so se nekajkrat »sprehodili« 
vzdolž palube, Aleksej Molčanov celo v obe smeri v enem potopu! 
No, pri nekaterih je lupina vzbudila strah in so se raje potapljali 
nekoliko stran od čolna. Ta ista lupina pa je očitno priljubljena med 
raznimi vrstami rib, saj so včasih skoraj zastrle pogled na potopljen 
čoln. Raznih rib tudi sicer ne manjka v tem delu morja. Zelo lep in 
razgiban je obalni in podvodni svet.
Predzadnji dan je za boljše potapljače sledila poslastica: potoplje-
na rimska ladja z amforami iz okoli leta 50 n.š. Leseni deli so že 
razpadli, delno so ohranjeni v pesku, amfore pa ležijo na globini 
46 metrov. Dragan Lopin je našel amfore lani. Arheologi so kmalu 
prišli in ugotovili njihovo starost, kmalu zatem pa so za najdišče 
izvedeli prekupčevalci in nekaj amfor ukradli. Res lepo najdišče z 
lepo ohranjenimi amforami.
Zadnji dan »ruske skupine« so bili na sporedu globoki potopi. Po 
mnogih osebnih rekordih, med njimi tudi naše rekorderke Mojce 
Studen na 46 metrov globine s plavutmi, sta se Natalija in Aleksej 
Molčanov potopila na 84 metrov, do dna! Vsi smo bili zadovolj-
ni, tudi potapljači z jeklenkami, ki so po opravljenem potopu 
spremljali vrhunske predstave s potapljaške ladje, nekateri pa so 
si v navdušenju celo ponovno nadeli masko in spremljali potope z 
morske gladine.
Rusi so bili navdušeni nad čudovitimi in raznolikimi lokacijami, 
udobno ladjo, odlično vidljivostjo v vodi, morskim zrakom z vonjem 
sredozemskih zelišč, hrano in seveda izvrstnimi vini. Težko so 
se vrnili v onesnaženo prestolnico Moskvo. Nama je ostal še en 
potapljaški dan. Lastnik Dragan naju je odpeljal na ogled zanimive 

uvale Sapavice, na sicer manj 
raziskan del. Kmalu je Dragan 
našel še nekaj amfor – njihovo 
starost bodo morali arheologi še 
določiti - in s tem novo zanimivo 
potapljaško lokacijo.
Morje okoli Pelješca ima še veliko 
skrivnosti, zato upam, da se boste 
za obisk tega območja odločili lju-
bitelji morja in ne izkoriščevalci. 
Saj bo le tako lokacija ostala 
zanimiva za nas, ki se vračamo, 
in za vse, ki želijo novih izkušenj. 
Dragan in mi pa smo dokazali, da 
so potapljaške lokacije zanimive 
za vse potapljače z jeklenkami in 
brez njih.

Marko Šifrar
Fotografije: Aleksej Molčanov in Mojca Studen

(Prosto) potapljanje v Žuljani

Lahkotno ob potopljeni ladjiNatalija ob amforah

Podvodna zabava

Vesela druščina ob ladji v Žuljani
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FOTOGRAFIJA

Če 
ste se v 
soboto, 29. septem-
bra, sprehajali po Piranu, ste 
gotovo opazili kopico potapljačev s podvo-
dno fotografsko opremo. Ta dan sta namreč potekali 
osrednji slovenski prvenstvi v podvodni fotografiji – »Državno 
prvenstvo 2007« in odprto prvenstvo »DRM Open 07«. Tekmo-
vanji sta potekali vzporedno pod taktirko organizatorja DRM 
Ljubljana. Vsak tekmovalec je lahko tekmoval v obeh prvenstvih, 
v kolikor je zadostil vsem pogojem. Hkrati so imeli udeleženci 
DRM Open možnost tekmovanja v kategoriji »Ljubitelji«, ki je 
bila namenjena lastnikom kompaktnih digitalnih aparatov.
Tekmovalci so se začeli zbirati in prijavljati za tekmovanje že ob 
osmi uri zjutraj pred piranskim potapljaškim centrom. Tukaj so 
fotografi tudi žrebali svoje tekmovalne številke – od tistega tre-
nutka naprej so bila imena, ki so sodila k posameznim številkam, 
skrbno spravljena na prijavnih listih. Po opravljeni »papirologiji« 
so sledila navodila in pozdravni govor predstavnika Slovenske 
potapljaške zveze ter predsednika DRM-ja, Aleša Musiča. Vse 
to so posneli tudi novinarji RTV Slovenija, ki so pred kamerami 
opravili intervjuje s ključnimi osebami in nekaterimi tekmovalci. 
Zaigrala je slovenska himna in lov na fotografije je bil uradno 
odprt.
Fotografi so morali iskati motive v skladu s tremi razpisanimi 

kate-
gorijami – 
riba, makro 
in ambient, 
s  tem, da 
je  so  b i l i 
»ljubitelji« 
oproščeni 
zadnje ka-
tegorije, saj so kompaktni aparati tehnično načeloma preveč 
omejeni pri širokokotni podvodni fotografiji. Za fotografiranje so 
imeli na voljo pet ur časa. V tem času so lahko naredili poljubno 
število potopov, polnili jeklenke in menjavali objektive na apa-
ratih. Omeniti moram, da je bila ta dan v Piranu izjemno slaba 
vidljivost, tako da so imeli vsi tekmovalci precej oteženo delo.
Tekmovanja se je udeležilo 21 fotografov iz Slovenije in sosednje 
Italije. Barve Slovenije je tako zastopalo 17 fotografov iz 8 različnih 
potapljaških društev z vseh koncev Slovenije. Med fotografskimi 
aparati so prevladovale zrcalno-refleksne digitalne kamere, ki jih 

je bilo kar 12. Večina njih je bila 
znamke Nikon, ostale pa znamke 
Canon. Na tekmovanju ni bilo 
DSLR aparatov drugih znamk. 
Med udeleženci je bilo tudi 9 
lastnikov kompaktnih digitalnih 
aparatov. Večina teh tekmovalcev 
je tekmovala v kategoriji »Ljubi-
telji«, dva pa sta se odločila, da se 
pomerita kar s tekmovalci. Tudi 
med kompakti smo lahko videli 
le dve znamki aparatov – največ 
aparatov je bilo znamke Olympus 
in nekaj znamke Canon.
Državnega prvenstva se je 
udeležilo 15 fotografov. Razloge za 
tako visoko udeležbo tokrat pripi-
sujemo ukinitvi zelo dragega zdra-
vniš kega pregleda. Pregled je bil 
nado me ščen s podpisano izjavo o 
odgovornosti. Fotografi, ki so bili 
v skupini »Ljubitelji« oproščeni 
slike ambienta, so jo za državno 

Lov na fotografije
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f ija 
j e  b i l a 

sicer tehnično ne-
popolna, vendar je žirijo 

prepričal motiv. Tako je drugo mesto 
v »Ambientu« pripadlo kompaktnemu aparatu. 

Ta uvrstitev se sicer ni štela v DRM Open, saj je bil tekmovalec 
prijavljen v skupino »Ljubitelji«, je pa drastično pripomogla k 
uvrstitvi na Državnem prvenstvu.

Kategorija »Riba« 
Državno prvenstvo:
1. Marko Gasparič - 26 točk
2. Dejan Šaman - 25,5
3. Gregor Volk - 25

DRM Open - Tekmovalci:
1. Fabio Iardino - 28 točk
2. Andrea Tosi - 27
3. Michele Davino - 26,5

DRM Open - »Ljubitelji«:
1. Marko Gasparič - 26 točk
2. Leon Želj - 16
3. Melita Bubek - 12,5

V tej kategoriji smo bili priča najboljšim fotografijam na prven-
stvu. Žirija je bila osredotočena na pravilno izostrene ključne dele 
fotografije in kompozicijo. Imeli so težko delo, saj je bilo oddanih 
veliko dobrih fotografij. Med ostalimi ribami so prevladovale slike 
babic in glavačev, videli pa smo tudi tehnično težji motiv pica, 
ki je avtorju prinesel visoko uvrstitev. Tudi v tej kategoriji je bil 
žiriji všeč motiv rumenega konjička, kar je avtorju s kompaktnim 
aparatom prineslo četrto najbolje ocenjeno mesto.

Kategorija »Makro«:
Državno prvenstvo: 
1. Oskar Musič - 24 točk
2. Irena Čok - 23
3. Hinko Šolinc - 19

DRM Open - »Ljubitelji«:
1. Maurizio Ballo - 20
2. Leon Želj - 17
3. Marko Gasparič - 16

V tej kategoriji so prevladovali motivi golih polžev, kjer pa je 
primanjkovalo kompozicijske popolnosti. Pri makro fotografiji je 
izjemno pomembna globinska ostrina in marsikatera fotografija 

FOTOGRAFIJA

p r -
venstvo morali 
oddati.
Ob t reh po -
poldne je bilo 
t e k m o v a n j e 
zaključeno in 
fotograf i  so 
morali zapu-

stiti morje ter narediti selekcijo fotografij na svojih aparatih. 
Oddati so morali največ 72 fotografij. To pravilo izhaja še iz časa 
analognih aparatov, vendar pričakujemo zvečanje te številke na 
100. Kartice z največ 72 posnetki so morali oddati organizatorju, 
ki je vsebino prekopiral na računalnik in kartice vrnil. Sobota 
je bila zaključena.
Naslednji dan smo se zbrali v predavalnici Morske biološke po-
staje, kjer so vsi udeleženci dobili CD s fotografijami, označen 
z ustrezno tekmovalno številko. Imeli so dve uri časa za izbor 
posameznih fotografij. Kot že rečeno, so morali oddati eno 
fotografijo za vsako razpisano kategorijo. Pri vsaki fotografiji 
so lahko tudi navedli smer rotiranja fotografije in po potrebi 
horizontalno preslikavo.
Ob desetih je prispela žirija in predavalnica se je izpraznila. 
Žirijo so predstavljala zveneča imena podvodne fotografije: 
Gianni Pečar, Arne Hodalič in Milan Tomažin – Tyson. Začelo 
se je »žiriranje«!

Rezultati:
Kategorija »Ambient«:
Državno prvenstvo: 
1. Marko Gasparič - 26,5 točk
2. Irena Čok - 24
3. Oskar Musič - 23

V kategoriji »Ambient« smo lahko videli veliko podobnih motivov 
– potapljač, ki z lučko sveti v nek objekt, za njim pa se vidita mor-
ska gladina in sonce. Očitno je letos žirijo ta motiv precej zmotil 
in so ga ocenjevali dokaj nizko. Po njihovem mnenju se ta motiv 
ponavlja že trideset let in zaradi tega ne predstavlja nič inovativne-
ga. Kljub temu pa je imela zmagovalna fotografija prav tak motiv, 
ki pa je bil po mnenju žirije tehnično popolnoma dodelan in moj-
strsko osvetljen. Val presenečenja je sprožila tudi slika rumenega 
morskega konjička na žveplenjači in s fratrom v ozadju. Fotogra-

Lov na fotografije

DRM Open - Tekmovalci:
1. Michele Davino - 28 točk
2. Andrea Tosi - 26 
3. Fabio Iardino - 25

DRM Open - Tekmovalci:
1. Michele Davino - 26 točk
2. Andrea Tosi - 25
3. Oskar Musič - 24
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je bila, zaradi pomanjkanja le-te, slabše 
ocenjena. Tudi tukaj je žirija nagradila 
fotografije, ki so ujele drugačne motive.

Skupna razvrstitev:
Državno prvenstvo:
1. Oskar Musič - 70 točk
2. Marko Gasparič - 68,5
3. Irena Čok - 68

DRM Open - Tekmovalci:
1. Michele Davino - 80,5 točk
2. Andrea Tosi - 78
3. Fabio Iardino - 75

DRM Open - »Ljubitelji«:
1. Marko Gasparič - 42 točk
2. Leon Želj - 33
3. Maurizio Ballo - 30

Rezultati žirije so marsikoga presenetili. 
Prva tri mesta so zasluženo pobrali Italija-
ni. Presenetila je visoka uvrstitev mladega, 
še ne polnoletnega Oskarja Musiča, ki si 
je z odlično uvrstitvijo zagotovil mesto 
državnega prvaka, sicer pa je bil četrti na 
odprtem prvenstvu – v skupini tekmoval-
cev. Dokazal je, da je v skupni razvrstitvi 
bolj pomembno doseči tri ne najvišje rezul-
tate, kot oddati dve zmagovalni kategoriji in 
eno porazno. Drugo presenečenje pa je uvr-
stitev Marka Gaspariča, ki je s kompaktnim 
aparatom zasedel prvo mesto med ljubitelji, 
vendar je zaradi odlično ocenjenega am-
bienta, ki se upošteva pri državnem prven-
stvu, prišel na drugo mesto. Njegovi visoko 

uvrščeni fotografiji sta za sicer kompakten 
aparat nadpovprečni in prekrasno osvetlje-
ni, vendar je imel srečo, da je edini uspel 
fotografirati rumenega morskega konjička, 
ki je motivno in kompozicijsko prepričal 
žirijo v kar dveh kategorijah. Tretje mesto 
je pripadlo lanski državni prvakinji Ireni 
Čok, ki ji tokrat ni uspelo narediti zma-
govalnih fotografij. Treba je poudariti, da 
je rangiranje fotografij mnenje žirije, ki je 
posebej poudarila, da so bili velikokrat v 
dvomih glede vrstnega reda fotografij, saj 
so bile mnoge enako kvalitetne. Po mojem 
mnenju so kot najpomembnejše kriterije 
vzeli pravilno osvetljenost in ostrino. Ko 
je fotografija ustrezala tem pogojem, so 
ocenili še kompozicijo in motiv. Žirija je iz-
birala tudi najlepšo fotografijo po njihovem 
izboru, ki je tokrat pripadla sliki morskega 
konjička, sicer oddane v kategoriji »Am-
bient«. Rezultati so bili takoj poslani tudi 
Primorskim novicam.
Naši sponzorji so poskrbeli tudi za lepe 
nagrade. Generalni sponzor je bil Nikon 
Slovenija. Pri njih se namreč zavedajo, 
da je Nikon že tradicionalno najljubša in 
najpogostejša fotografska znamka med 
podvodnimi fotografi. Zaradi tega ni 
presenetljivo, da je v DSLR razredu kar 
3/4 fotografov tekmovalo z Nikon kame-
rami. Tako so na DRM Open prvi trije 
v skupnem seštevku prejeli vrednostne 
bone za nakup Nikon opreme v vrednosti 
300, 200 in 100. Kot nalašč si vsi trije 
dobitniki lastijo Nikonovo opremo, tako 
da jim bodo boni prišli zelo prav.

Najvišje uvrščeni v skupini »Ljubitelji« 
pa so prejeli dve knjigi Boruta Furlana 
– Tihi svetovi in knjigo Toma Turka – Pod 
gladino mediterana. Zmagovalci posamez-
nih kategorij so bili nagrajeni z buteljko 
kvalitetnega refoška, ki ga je poklonilo 
Kletarstvo in vinogradništvo Čok. 
Nagrado za najlepšo fotografijo po izboru 
žirije je poklonilo podjetje Grafo, d.o.o., in 
sicer vrednostni bon pri nakupu podvodnih 
ohišij Nexus v vrednosti 500 . Ta nagrada 
bo dobitniku vsekakor olajšala cenovno 
drag prehod v razred DSLR aparatov.
Nagrade za državno prvenstvo je poklonilo 
podjetje Syncomp, in sicer vrednostne 
bone za digitalen tisk v vrednosti 117, 
73 in 55. Sedaj si bodo fotografi lahko 
natisnili svoje zmagovalne fotografije ali pa 
si omislili album svojih prej narejenih del.
Pokale, medalje in priznanja nam je 
poklonilo podjetje DVZ Ponikve in po-
skrbelo, da smo kljub poznem kontaktu 
dobili ves material pravočasno! Posebne 
zahvale gredo tudi potapljaškemu centru 
Sub-Net, ki je prekrasno poskrbel za 
logistično podporo tekmovanja, hkrati pa 
nesebično pomagal fotografom pri njiho-
vih specifičnih zahtevah. Navsezadnje 
se moram zahvaliti tudi Morski biološki 
postaji, ki je odstopila svojo predavalnico 
in tekmovalcem omogočila prenočitev v 
sobah. Lepe zahvale gredo tudi SPZ-ju za 
finančno podporo!

Vabljeni na ogled vseh tekmovalnih 
fotografij na www.drm-drustvo.si.
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TEHNIČNO POTAPLJANJE

Klemen Tasič

O r g a n i z a -
tor j i  Nitro 
spor t  k lub 
( N i t r o  d i -
ving) in Si-
rena technical diving team smo uspešno 
izpeljali projekt »PECA POD VODO«. 
Šlo je za prvo resno tehnično potapljanje 
v rudniku Mežica z namenom preizkusa 
usposobljenosti v primeru morebitnega 
reševanja ponesrečenca. Sama vaja je 
pritegnila obilo medijske pozornosti, 
posledično s tem pa veliko promocije za 
Turistični rudnik Mežica ter potapljanje 
kot vedno bolj priljubljeno rekreacijo.
Prvi dan so potapljači opravili pregled 
jame, pripravili opremo, uredili vso 
dokumentacijo ob prisotnosti jamskega 
inšpektorja ter napeljali adrijanino vrv, 
ki služi za orientacijo pri izhodu iz jame. 
V prvem potopu so dosegli globino 92 
m, potop pa je trajal 77 min. Pogoji so 
bili zelo slabi, mrzla voda (11°C), in 
vidljivost, ki ni presegala 30 cm, ki pa 
se je pri združitvi z vodnim rovom na 
30 m rahlo izboljšala. Žal zaradi zelo 
slabe vidljivosti pod vodo niso snemali, 
saj se ne bi nič videlo. Celotni potop je 
bil izvršen po zastavljenem planu. Pri 
transportu opreme je sodelovalo nekaj 
deset ljudi, saj je bilo potrebno na mesto 
potopa spraviti skoraj tono potapljaške 
opreme. 
Naslednji dan so se potapljači, posebej 
izkušeni in izurjeni za tako zahtevno 
tehnično potapljanje, v jamo tudi dejan-
sko potopili. Prisotnih je bilo tudi veliko 
predstavnikov sedme sile in slovenske 
potapljaške javnosti, ki jih je v jamo pri-
peljal turistični vlak rudnika Mežica.
Vodja potopa je bil Damir Podnar, ki je 
vodja enote za tehnično potapljanje pri 
Upravi za zaščito in reševanje RS ter 
mednarodni inštruktor tehničnega in 
jamskega potapljanja. Poleg njega so se v 
jamo potopili še Boštjan Čopi, ki je prav 
tako v enoti za tehnično potapljanje, 
ter Klemen Tasič in Peter Draksler, vsi 
izkušeni tehnični in jamski potapljači. 
Slednja sta imela predvsem nalogo na 
določenih globinah namestiti jeklenke 
za dekompresijske postanke.
Potapljači so s seboj pripeljali kompre-
sorje z mešalnimi ventili ter jeklenke 
tehničnih plinov, ki so pogoj za pripravo 
mešanic trimixa (kisik, dušik, helij), s 
katerimi so se potapljali. 

Damir in Boštjan sta šla najgloblje in 
dosegla globino 111 metrov, potop pa je 
trajal 101 minuto, od tega sta nekaj več 
kot eno uro porabila za dekompresijske 
postanke. Potop so si med drugimi 
ogledali župan občine Mežica, g. Dušan 
Krebl, direktorica Turističnega rudnika, 
mag. Suzana Fajmut, župan Horjula, stra-
sten potapljač in znan slovenski podjet-
nik, g. Janko Jazbec, vodstvo Slovenske 
potapljaške zveze in mnogi novinarji.
V sklopu zanimivega dogodka so si 
številni prisotni ogledali tudi Turistični 
rudnik in muzej, ki je tudi sicer odprt za 
turistične oglede širše javnosti.

Peca dive 07
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Slovenska potapljaška zveza vam bo v sodelovanju 
z Davorinom Zupancem in podjetjem SCU-
BATOM 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 SCU-
BATOM (www.
scuba tom.s i ) 
pa je generalni 
zastopnik SCU-
BAPRO za Slo-
venijo.
Eden od ukrepov 
samoreševanja 

je, da v kritični situaciji odvžemo uteži. Tak 
ukrep je  potrebno izvesti pravočasno, še preden 
pridemo 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.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI
S podpisom poročila se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo zgolj v 
interne namene Komiteja za izobraževanje pri SPZ. 
Potapljaču, ki je zaradi nezgode moral odvreči pas z utežmi, SPZ nadomesti 
pas in uteži le v primeru izpolnjenih spodaj navedenih podatkov.
Poročilo pošljite na SPZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uteži«.

Ime in priimek: ……….....................................................……………………………………

Naslov:…………………………………………………....................…………………………………..

Št. veljavne SPZ izkaznice: …………………………….......................……………………….

Kraj nezgode: ……………………………………………........................………………………….

Globina in čas potopa: ……………………………….....................…………………………….

Potapljaška kategorija: …..………….....................................................................……

Leto pridobitve osnovne potapljaške kategorije: …………………………........…………

Vrsta potopa (dnevni, nočni, na razbitini, v toku ipd.): …………………...…………..

Število odvrženih uteži:  1kg …………; 2kg …………..         

Kratek opis nezgode oz. vzroka, da je prišlo do nezgode:

Datum prijave nezgode: ………........…………..               Podpis:

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
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168 Živali v Sredozemskem morju

Pelagia noctiluca (Forska�l, 1775) 

mesečinka
Klobučnjaške meduze 
(Scyphozoa, Semaeostomae)

Opis: Mesečinka je majhna klobučnjaška meduza s 
pol krožnim klobukom, izpod katerega visi osem lovk. 
Robnih lovk je 16. Ima osem ropalijev brez oči. Klobuk 
in lovke so rožnate barve, posuti z drobnimi pikami 
nekoliko temnejše vijoličaste barve. Premer klobuka 
je do 6 cm, dolžina lovk do 20 cm. Meduza je biolu-
miniscentna, svetlika se v temi. Nematociste (ožigal-
ke) mesečinke vsebujejo precej močan strup; ob 
stiku z živaljo je lahko vsaj neprijeten tudi člo veku, 
saj povzroča opeklinam podobne poškodbe. Ob 
koncu sedemdesetih in v začetku osemdesetih let mi-
nulega stoletja se je populacija te meduze v Jadranu 

močno povečala in marsikje popolnoma onemogočila kopanje in druge vodne 
 dejavnosti. Po letu 1984 je njeno število zelo upadlo, tako da je bila v zadnjih letih 
spet precej redka, v letu 2004 pa je bilo teh meduz vsaj v Jadranu spet več kot 
prejšnja leta. 

Območje naselitve: Kot vse prosto plavajoče meduze je tudi mesečinka razme-
roma velik pelagičen organizem, ki lebdi ali občasno plava pod površino odpr tega 
morja. Ponekod se pojavlja v velikih rojih, ki jih ob ugodnih vetrovih prinese k 
 obalam.

 
0–10 m

Rhizostoma pulmo (Macri, 1778)

morski klobuk
hr. klobuk morski; it. botte di mare
Klobučnjaške meduze 
(Scyphozoa, Rhizostomae)

Opis: Klobuk te vrste je na sredini močno izbočen, 
rob je sestavljen iz 80 majhnih krpic, med katerimi so 
nameščeni čutilni organi ropaliji. Lovk na robu klo-
buka ni. Usta so odprta le pri mladih živalih, kasneje 
se popolnoma zaprejo, robovi ustnih trakov pa se ne-
popolno zrastejo in oblikujejo ponekod odprto cev. 
Prebavni sistem sestavlja 16 cevk, ki so na koncu 
medsebojno povezane s krožno cevjo. Osnovna bar-
va meduze je bela z modrikastim nadihom, ki je izrazit 

zlasti na robu klobuka in delih ustnih trakov. Povprečna velikost odrasle meduze 
je 30 cm.

Območje naselitve: Zlasti spomladi je razmeroma pogosta pelagična žival, ki se 
lahko pojavlja v velikih rojih. Pod klobukom si poiščejo zavetje mlade ribice iz ro-
dov Trachurus, Seriola in Boops.

 
0–10 m
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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.

Ob nakupu 
knjige
15 % 

POPUSTA 
ZA ČLANE SPZ

Ob nakupu 

knjige

15 % 
POPUSTA 

ZA ČLANE SPZ



16

PRS

Ljubljanski podvodni reševalci so prišli do sodobnega čolna 
za reševanje iz vode. Žalostno je to, da je morala družinska 
tragedija pospešiti nakup prepotrebnega čolna. S skrbnim 
ravnanjem z denarjem so si »Ljubljančani« kupili še Hyun-
daja.

Podvodna reševalna služba Ljubljana se je v zadnjem času okre-
pila tako kadrovsko, šteje 20 dobro usposobljenih reševalcev, kot 
tudi materialno. K temu je prav gotovo ključno pripomogla široka 
aktivnost vseh članov in še posebej novo vodstvo enote. Enota 
tudi zgledno sodeluje z Gasilsko brigado Ljubljana, Jamarsko 
reševalno službo, vodniki reševalnih psov in z vsemi sorodnimi 
službami. Ob pomoči donatorjev, kot so BTC, Kolektor, IMP, 
Krka, NLB, Mercator, G7 in drugi, ter iz naslova Slovenske 
potapljaške zveze si je enota uspela pridobiti zavidanja vredno 
opremo za reševanja iz vode. Po tragediji družine Antonijevič 
pa je kar naenkrat medije zanimalo, kdo so ti fantje, ki v mrzli 
in umazani vodi iščejo pogrešane osebe, tudi takrat, ko nekateri 
drugi zatajijo. Tako je javnost iz februarske oddaje TRENJA na 
POP TV izvedela o težavah ljubljanskih podvodnih reševalcev. V 
oddaji so gledalci darovali kar 17.800 EUR. Solze sreče so oblile 
vse pripadnike enote, saj smo vedeli, kaj to pomeni - nov čoln za 
reševanje. Takoj po oddaji smo slovenski javnosti obljubili, da 

se jim bomo zahvalili z veliko prireditvijo in čistilno akcijo na 
Ljubljanici, ki je bila v soboto, 15. septembra. 
Ta sobota je bila za ljubljansko enoto PRS poseben in prav go-
tovo eden najpomembnejših dni v njenem obstoju; prišel je čas 
splavitve našega čolna. Vsi v enoti smo si bili edini, da bo boter 
čolna g. Miro Antonijevič. Človek, ki je tragično izgubil sina in 
v najhujših trenutkih svojega življenja nesebično zbiral denar za 
nakup sredstev za našo enoto, resnično velik človek. Žal, mu več 
kot hvala in knjige v spomin ne moremo dati, zato ob tej priliki 
še enkrat - Hvala Vam g. Antonijevič in vaši družini. Ker pa smo 
ljubljanski potapljači varčni, smo si poleg čolna kupili še terensko 
vozilo znamke Hyundai galloper, za katerega so donacije prispevala 
podjetja BTC, KOLEKTOR in IMP, kasko in osnovno zavarovanje 
pa nam je darovala zavarovalnica Adriatic-Slovenica Kranj.
Splavljanje čolna je potekalo kar malo pod pritiskom, da se čolnu 
ne bi kaj zgodilo, da ga ne bi umazali, kaj šele poškodovali. Po 
stari tradiciji mora čoln krstiti ženska in tudi razbiti šampanjec 
na njem, vendar je v tem splavljanju bilo tudi malo tragike, 
zato smo namesto običajnega krsta s čolnom na krstno vožnjo 

popeljali g. Antonijeviča, voditelja oddaje Trenja na POP TV, 
g. Slaka, ki je ključno pripomogel, da čoln imamo, predsednika 
SPZ-ja, dr. Slavinca, in podžupana MOL, g. Möderndorferja. 
Vse prisotne, bilo nas je več kot 150, smo pogostili z golažem, 
pivom in vinom.
Pred splavitvijo je bila na Ljubljanici organizirana tudi ekološka 
akcija, kateri je sledila še vaja ljubljanske skupine PRS. Značilnost 
te reševalne vaje je bilo sodelovanje jamarjev, ki so klasični 
program podvodnih reševalcev dopolnili s prikazom reševanja 
iz težko dostopnih kanjonov. 

Glavi sponzor prireditve je bilo podjetje 4OCEAN iz Ljubljane, ki 
je novi zastopnik blagovne znamke Mares v Sloveniji in katerega 
predstavnik, g. Robinik, je vodji enote Ljubljana, Vladimirju BANU, 
izročil vrhunski regulator znamke Mares, vse podvodne reševalce 
v Sloveniji pa opremil z ličnimi rdečimi majicami in kapami z 
znakom PRS.

Matej Šetina

Ljubljanska enota 
splavila 

reševalni čoln

Ljubljanska enota 
splavila 

reševalni čoln



17

REPORTAŽA

V Gornji Radgoni je bil na prostorih 
Pomurskega sejma med 20. in 22. sep-
tembrom 4. mednarodni sejem znanja, 
tehnike in sredstev za obrambo, civilno 
zaščito in gasilstvo, Sodobna obramba. 
Tu je bil predstavljen širok arzenal orožja, 
telekomunikacij, opreme, vozil, sanitetne-
ga materiala in oblačil za vojsko, civilno 
zaščito in gasilstvo, tehnično in osebno 
varovanje ter vse drugo, kar se potrebuje 
za dejavnost zaščite države, premoženja in 
življenja ljudi. Sodelovali so tudi pripad-
niki Podvodne reševalne službe Slovenije s 
svojo enoto GAPORA iz Gornje Radgone. 

Franci Klemenčič

Prikazali so dejavnost ob reševanju iz 
vode in na vodi, ob poplavah ter drugih 
ujmah. Podvodni reševalci so predstavili 
reševalno opremo, postopke reševanja 
demonstrirali pa so tudi dobro usposo-
bljenost podvodnih reševalcev. 
V logistični bazi Triglav, ki je bila enaka 
kot na mirovnih misijah, je bil skupaj s 
Slovensko vojsko, Policijo ter gasilci iz 
Avstrije in Madžarske izveden tudi prikaz 
gasilske akcije v primeru nesreče.
Na predstavitvenem poligonu so dvakrat 
dnevno predstavljali reševanje v gorah 
s helikopterjem, dekontaminacijo mate-

Potapljači na sejmu sodobna obramba
rialnih sredstev in motornih vozil, vožnjo 
s terenskimi vojaškimi vozili, s tanki in 
še čim. Vaje so bile zelo dobro obiskane, 
med drugim smo na eni »izsledili« Karla 
Erjavca, ministra Republike Slovenije za 
obrambo in predsednika Potapljaške zveze 
Slovenije, dr. Mitjo Slavinca.
Sejem, na katerem je bilo 130 razstavljal-
cev iz 18 držav in ga je obiskalo okrog 
30.000 obiskovalcev, med njim je bilo 
tudi veliko otrok, se je, skupaj s predsta-
vitvenim poligonom in mobilno logistično 
bazo Triglav, razprostiral na 67.500 kva-
dratnih metrih.
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Andrej Voje 

Na višini nekaj tisoč metrov se zbudim iz 
rahlega spanca. Skoraj tri ure je že minilo, 
odkar smo zapustili Manilo na Filipinih. 
Zaradi dolgotrajnega potovanja se je spanec 
sicer prilegel, a skrb, da bi se prepozno 
zbudil, je bila upravičena. Pa ne zato, da 
bi pozabil izstopiti iz letala, temveč zato, da 
bi zamudil enkraten pogled iz zraka nad 
številnimi kopastimi, z bujnim rastlinjem 
poraščenimi otočki, ki jih obdajajo čudovite 
turkizne lagune in koralni grebeni. Letalo 
se je nekoliko nagnilo in tako je pilot 
potnikom omogočil še lepši razgled nad 
tem čudovitim arhipelagom. Zbudil sem 
se torej pravočasno, a kaj ko fotoaparata 
v tistem trenutku nisem imel pri sebi. Naj 
občudujem to čudo narave ali naj skočim po 
fotoaparat, ki je bil shranjen v prostoru za 
ročno prtljago? Ker sem predolgo okleval, 
se je letalo medtem že začelo približevati 
pristajalni stezi in s fotografiranjem ni 
bilo nič.

Po otočju
Prvi dan sem izkoristil za spoznavanje 
otočja nad vodno gladino, a bolj kot 
peščene plaže in lagune me je zanimalo 
običajno življenje domačinov in njihova 
tradicija. Otočje Palau zajema dobrih 

dvesto otokov na površini 458 km2, poseljenih pa je le osem otokov. Z 20.000 pre-
bivalci je Palau danes najmanjša članica OZN, ki je 1. oktobra 1994 razglasila svojo 
neodvisnost in se tako vsaj formalno izvila izpod ameriškega vpliva. A kljub temu 
je ta opazen na vsakem koraku, saj se dolar uporablja kot uradno plačilno sredstvo. 
Otočje je bilo poseljeno že pred več kot 4.000 leti s prebivalstvom, ki je najverjetneje 
sem priplulo iz današnje Indonezije. Palau, nekoč poznan kot Belau, je v ladijskih 
dnevnikih evropskih kapitanov prvič omenjen leta 1783, ko je britanski kapitan Henry 
Wilson kot prvi zahodni pomorščak obiskal te otoke. V naslednjih desetletjih so se 
britanski trgovci večkrat vračali v te kraje. Dobro stoletje kasneje, tudi ob posredo-
vanju samega papeža, to ozemlje pripada Špancem. A le za dobrih petnajst let, saj so 
leta 1899 Španci otočje prodali Nemcem, ki pa so v teh krajih svoj vpliv širili le slabi 
dve desetletji. Otočje je bogato s fosfati, pa tudi številne plantaže kokosovih palm so 
omogočale lep zaslužek. V tem času so tudi zajezili različne epidemije, ki so lokalno 
prebivalstvo s približno 40.000 prebivalcev dobesedno zdesetkale le na borih 4.000. 
Konec I. svetovne vojne pomeni tudi konec nemškega vpliva v tem koncu sveta. 
Nemce zamenjajo Japonci, ki tu postavijo osrednje vojaško oporišče za vse ostale 
pacifiške otoke. Konec II. svetovne vojne pa tudi v teh krajih prinese preobrat in 
tako od tedaj na tem območju dominirajo Američani. Skupaj z drugimi Karolinškimi 
otoki postane Palau del ozemlja s posebnim statusom (Trust Teritory) pod nadzorom 
Američanov. Na dogodke iz II. svetovne vojne še danes spominjajo ostanki tankov 
in sestreljenih letal ter vojni muzej. Leta 1944 so na najbolj južnem otoku Peleliu 
potekali nekajmesečni strahoviti boji. Čudovite lagune in peščene obale so bile žal 
prepojene s krvjo mladih vojakov, ki so se na teh prekrasnih otokih bojevali do smrti. 
Približno 2.000 ameriških in 15.000 japonskih vojakov je tu pustilo življenje. Na njihovo 
usodo spominjata ameriško vojaško pokopališče in japonski mavzolej. Srditi boji so 
bili dolgotrajni predvsem zato, ker so se maloštevilni japonski vojaki dolgo uspešno 
upirali številčnejši ameriški vojski, ki je bila prepričana, da bo otok zavzela v nekaj 
dneh. Japonski vojaki so si namreč pripravili skrivališča v zemljankah in votlinah, na 
ta način pa so pogosto presenetili sovražnika.
Poleg ostankov iz II. svetovne vojne so na otočju zelo zanimive tudi tradicionalne hiše, 
kjer so se domačini srečevali ob pomembnih dogodkih. V te hiše ženske niso imele 
vstopa, žal pa je velika večina teh hiš uničena. Obiskal sem eno izmed redkih, ki stoji 
sredi jase, okoli pa jo obdajajo številne kokosove palme. Možje so se tu srečevali ob 
pomembnih dogodkih, ki so vplivali na življenje v vasi. Včasih so tu živeli tudi več dni 
skupaj, dokler se niso dogovorili o vseh pomembnih rečeh. Ena izmed takih je bila 
zagotovo ribolov, saj so se možje morali natančno dogovoriti o načinu ribolova in si 
med seboj tudi razdeliti različne dolžnosti. Notranjost take hiše je bila vedno urejena 
in pogosto okrašena z različnimi risbami iz njihovega življenja.
Med potepanjem po otoku pa sem se tudi pozanimal, če je tisti večer kjerkoli na otoku 

ALII 
PALAU

18



19

REPORTAŽA

morda kakšna predstava tradicionalnih plesov. Če človek potuje tako daleč na drug ko-
nec sveta, si je zelo zanimivo ogledati tudi tradicionalne plese domačinov. In res, v enem 
izmed dražjih hotelov na otoku je bil po večerji za hotelske goste, večinoma Japonce, 
organiziran ples domačink. Z nekaj spretnosti se mi je uspelo dogovoriti, da sem tudi 
sam lahko opazoval zibanje plesalk ob nežnih zvokih glasbe. Ob koncu so domačinke 
venčke iz cvetja podarile nekaterim gostom in na moje veliko začudenje, a hkrati tudi 
veselje, je eno od deklet pristopilo k meni, mi podarilo venček in me povabilo na ples. 
Tedaj pa se je šele začelo. Dekletom sem se seveda z veseljem pridružil in se skupaj z 
njimi zibal ob nežnih ritmih glasbe. No, moje zibanje je včasih morda spominjalo bolj na 
polko, včasih pa na kakšen moderen ples. Prav to pa je še posebej razveselilo japonska 
dekleta, ki so se ob koncu hotela slikati z menoj. Še več, celo njihovi zaročenci in možje 
so se hoteli slikati z menoj. Tega seveda nisem niti približno razumel, a njihovi želji 
sem kot kak velik zvezdnik pač ustregel. Sam sem se namreč z veliko večjim veseljem 
postavil v sredo bolj ali manj brhkih deklet ter se raje slikal z njimi.

Potop s kljuko
Big Blue Explorer je bilo ime ladji, ki je bila skupini potapljačev med enotedenskim 
potapljanjem domovanje med čudovitimi lagunami in otočki. Na ladji je bilo vse 
podrejeno potapljanju in za potapljače je bilo resnično dobro poskrbljeno. Pet 
potopov dnevno je bilo možno izvesti samo ob zelo dobri organizaciji in nenehni 
aktivnosti. Ponavadi se na potapljaških križarjenjih izmenjujejo trije osnovni cikli 
kot so spanje, hranjenje in potapljanje. Tukaj sta se izmenjevala samo hranjenje in 
potapljanje. Za počitek praktično ni bilo prostora, vsaj za podvodnega fotografa, saj 
je bilo potrebno med potopi izkoristiti vsakih nekaj minut za pripravo fotografske 
opreme, menjavo filmov in objektivov, polnjenje baterij ter odpravljanje manjših težav, 
ki so zveste sopotnice podvodnih fotografov. Na žalost. Ker nas je bilo na ladji kar 
precej, smo bili razdeljeni v dve manjši skupini. Opisi potopov so bili zelo natančni, 
zato smo tudi fotografi lahko pravočasno pripravili svojo opremo. Pričakovanja pred 
odhodom na Palau so bila seveda velika. Predvsem sem si želel čimveč srečanj z man-
tami, morskimi psi, številnimi jatami rib, manj pa sem pričakoval glede raznolikosti 
makro organizmov, torej glede različnih rakcev, golih polžev, kozic in podobno. 
Moja pričakovanja so se kar uresničila, čeprav srečanja z morskimi psi žal niso bila 
tako bližnja, kot sem si želel. Vidljivost je bila vedno vsaj petnajst metrov, pogosto 
pa tudi več kot trideset metrov. Srečanja z mantami so bila čudovita in z besedami 
se res ne da opisati trenutkov, ko manta elegantno zaplava tik nad potapljačem. Na 
moje veliko presenečenje so bile tudi nekatere stene poraščene s čudovitimi velikimi 
pahljačastimi gorgonijami in drugimi mehkimi koralami. Nekaj posebnega so bili 
potopi s kljukami. Zaradi nepredvidljivosti tokov, ki so lahko tudi zelo močni, se na 
nekaterih lokacijah potaplja s kljuko. To zgleda tako, da se potapljač na robu koralnega 
grebena s kljuko zatakne za koralo, ki je s približno trimetrsko vrvico privezana na 
regulator plovnosti potapljača. Potapljač mora regulator plovnosti rahlo napolniti 
z zrakom, da se vrvica zategne, potem pa lahko sproščeno opazuje življenje okoli 
sebe. V resnici sem imel občutek, kot da lebdim v akvariju. Vsekakor zelo zanimiva 
izkušnja, ki pa me je na žalost ovirala pri fotografiranju. Večina rib je bila namreč 
pred menoj in tako kot jaz obrnjena proti toku, zato fotografiranje ni bilo smiselno. 
Sem pa opazil zanimivo razliko med sivim in belim grebenskim morskim psom. 
Medtem ko je sivi grebenski morski pes skoraj na mestu lebdel obrnjen proti toku, 
se je tok z njegovim belim sorodnikom poigraval, kot se mu je zazdelo. Razlog za 
to je popolnoma preprost. Sivi grebenski morski psi morajo zaradi delovanja škrg 
neprestano plavati, zato so vajeni tudi takih okoliščin. Njihovi beli sorodniki pa lahko 
tudi počivajo na peščenem morskem dnu in delovanje njihovih škrg ne bo ogroženo. 
Zato jim ni potrebno stalno plavati, posledica pa je, da so manj vajeni nekoliko bolj 
neugodnih okoliščinah.
Tudi naslednjega potopa sem se zelo razveselil. Potapljali smo se namreč ob bombniku, 
ki leži v plitvini sredi koralnega grebena, približno na globini petnajst metrov. Gre 
za japonski bombnik, ki je v morje strmoglavil med boji v II. svetovni vojni. Sprva 
ta potop niti ni bil predviden, a na mojo posebno željo smo kljub zelo natrpanemu 
programu dodali tudi ta potop. 
Do tedaj se na avionskih razbitinah še nisem potapljal. 

19



20

REPORTAŽA

20

Peleliu Express
Mesto potopa na južnem rtu otoka Peleliu 
si popolnoma zasluži to ime. Če kdaj v 
življenju, sem na tem potopu resnično oku-
sil strašansko moč vode. Za seboj sem že 
imel dva potopa s kljuko, a resnici na ljubo 
tok na obeh potopih niti ni bil tako močan, 
zato smo nekateri potapljači po nekaj 
minutah kljuko kar pospravili. Tokrat pa 
ni bilo tako. Potapljači vodniki so nas zelo 
natančno opozorili na določene okoliščine 
tega potopa. Potop se je začel tako kot vsi 
ostali in tudi toka skoraj ni bilo čutiti. Prvi 
znak, da tu vladajo drugačne razmere, je 
bila pahljačasta gorgonija nekaj metrov 
pod menoj. Ponavadi gorgonije rastejo 
vertikalno, saj jih tok boža levo ali desno. 
Ta gorgonija pa je rasla horizontalno, kar 
pomeni, da jo tok boža navzgor ali navzdol. 
Nenavadno, a zelo pomemben znak, da 
je potrebna maksimalna previdnost. Tudi 
dokaj nenavadno je, da potapljač vodnik na 
globini več kot dvajset metrov zelo odločno 
pokaže, da se je potrebno nemudoma poto-
piti nekaj metrov in se oddaljiti od koralne 
stene. Žal me moj regulator plovnosti ni 
tako hitro ubogal, kot sem si želel, zato 
me je tok, ki je ob steni prihajal iz globine, 
začel nositi preko koralnega grebena. Sprva 
sem se poskušal oprijeti s kljuko, a ni šlo. 
Kar dvakrat je kljuka popustila pod silo 
vode. Najprej z eno roko, kmalu pa z obe-
ma, sem se preprijemal po robu koralnega 
grebena od korale do korale. Napredoval 
sem zelo počasi, uspeh je že bil, da sem se 
sploh obdržal. Zelo hitro pa sem se soočil 
z naslednjo težavo. Ker sem bil obrnjen 
proti toku in je bila sila toka tako močna, 
da je tok pritiskal na gumb prve stopnje 
regulatorja, sem ob vsakem vdihu poleg 
zraka iz jeklenke popil tudi nekaj slane 
vode. Če sem sklonil glavo navzdol je bilo 
še slabše, saj je tok prihajal iz globine, če 
sem se obrnil vstran, mi je tok masko po-
mikal z obraza. Nekaj časa sem se upiral 
sili vode, potem pa sem spoznal, da ni več 
smiselno vztrajati. Zato sem se odločil, da 
izplavam iz dvanajstih metrov globine. Na 
površino sem priplaval precej utrujen, va-
lovi so bili izredno visoki, zato sem na čoln 
kljub pomoči domačina splezal resnično s 
skrajnimi napori. Zelo kmalu so se mi na 
čolnu pridružili tudi ostali potapljači, ki so 
med potopom prav tako občutili strašansko 
moč toka.

Med meduzami
Od pomola, kjer smo pristali s čolnom, je 
bilo potrebnih le nekaj minut hoje strmo v 
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breg navzgor in potem navzdol, da smo prispeli 
do majhnega jezera, z vseh strani obdanega s 
strmimi stenami. Pred odhodom so nas posebej 
opozorili, da naj se med potjo oprijemamo le 
vrvi in ograje, nikakor pa drevja, saj je med 
drevjem tudi nekaj strupenih vrst in zastrupitev 
je možna že samo z dotikom debla. To slano 
jezero je znano po vsem svetu kot domovanje 
neskončnega števila meduz. Fotografije iz tega 
jezera so verjetno znane vsakemu potapljaču. 
Dejansko se na otočju Palau nahaja troje jezer 
z meduzami, vendar je obisk turistom dovoljen 
le v enem izmed njih. Ostali dve jezeri sta 
namenjeni zgolj biologom za opazovanje. Po 
ocenah strokovnjakov naj bi v tem jezeru živelo 
približno trinajst milijonov meduz. A na srečo 
njihove lovke ne vsebujejo strupenih substanc, 
zato je plavanje med njimi popolnoma nene-
varno. Pravzaprav me je še najbolj spominjalo 
na plavanje med želatinastimi bonboni. Sprva 
sem bil sicer res nekoliko zadržan, a po prvih 
previdnih dotikih sem se prepričal, da meduze 
res niso nevarne. V času evolucije našega plane-
ta se je to jezero ločilo od ostalega morja. Ker 
meduze niso imele več naravnega sovražnika, 
niso imele potrebe po obrambi, zato so posto-
poma nehale izločati strup. Namesto tega se 
je razvilo simbiozno razmerje z algami, te pa 
zaradi fotosinteze potrebujejo sončno svetlobo. 
To je tudi razlog, zakaj se meduze nahajajo tik 
pod gladino jezera. V tem jezeru pravzaprav 
živita dve vrsti meduz. Prva, bolj znana vrsta, 
mastigias sp., je oranžno rumene barve, se 
zadržuje pod površino do globine približno 
pet metrov, je precej bolj številčna, meduze 
pa zrastejo do približno petnajst centimetrov. 
Druga vrsta meduz, t.i. mesečinke, se ponavadi 
nahajajo nekoliko globlje, so popolnoma pro-
zorne, bistveno bolj redke in nekoliko večje, 
saj zrastejo do približno trideset centimetrov. 
Medtem ko se prva vrsta meduz prehranjuje 
z algami, se druga vrsta meduz prehranjuje s 
planktonom. Med enournim plavanjem sem 
videl samo dve taki meduzi. V jezeru uspevata 
tudi dve vrsti anemon in nekaj vrst rib, med 
katerimi so najbolj številčne kardinalke. 
V jezeru se nismo potapljali, saj je pot zelo str-
ma in bi bilo z vso težko potapljaško opremo 
zelo nerodno priti do jezera. Drug razlog je 
preprosto dejstvo, da se meduze tako ali tako 
zadržujejo tik pod vodno gladino. Tretji in gla-
vni razlog pa je sproščanje strupenih plinov, 
kot sta npr. vodikov sulfid in žveplov dioksid, 
ob razgradnji organske materije v globljih 
plasteh jezera. Plavanje z masko, dihalko in 
plavutmi zato popolnoma zadostuje. Ko sem 
se nekajkrat potopil na pet do šest metrov 
globine, se je skoraj kot ravna črta pokazala 
meja, do koder se nahajajo meduze.
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12. septembra je pod okriljem CMAS uradno 
začela z delovanjem Libijska potapljaška 
zveza (LDA). Prvi predsednik je postal dr. 
Mohammad Moamar Al Gathaft. Pomoč 
pri pripravi, začetnem izobraževanju in tudi 
nadaljnem razvoju nove zveze izvajajo tajska 

(TDA) in nemška (VDST) potapljaška zveza ter mednarodna zve-
za CMAS. Celotni projekt je podprl tudi libijski nacionalni olim-
pijski komite.
Eden glavnih 
m o t o r j e v 
projekta  je 
naše gore list, 
Rainer Got-
twald (njegova 
mama je iz Lo-
garske doline 
in tudi sam 
govori sloven-
sko), izvršni 
direktor Tajske 
potapljaške 
zveze. Rainer in njegov kolega Jens Hofacker sta v enem mesecu 
sama naučila, izurila in licencirala prvih 25 libijskih potapljaških 
inštruktorjev. Rainer ima bogate izkušnje zagona in vodenja 
Tajske potapljaške zveze.
Dejavnost Libijske zveze bo že v začetku razširjena tudi na šport 
in znanost. Komite za znanost si je v sodelovanju z nemškimi 
strokovnjaki zadal pomembno in zahtevno nalogo načrtnega 
preiskovanja 2000 km dolge libijske obale. Obala je skoraj v celoti 
neraziskana in obetajo si osupljivih arheoloških najdb, posebej v 
bližini antičnih potopljenih mest Zwara, Suprata in Apollonia. V 
raziskave obale, s pričetkom maja prihodnje leto, bodo vključeni 
tudi biologi. S takojšnjim znanstvenim pristopom upajo, da bodo 
uspeli poiskati najpomembnejša najdišča in jih zavarovati pred 
razvojem in morebitnim škodljivim vplivom povečanega turizma. 
Z razvojem 
potapljanja v 
Libiji lahko 
v nekaj letih 
pričakujemo 
boga to  po -
nudbo novih 
z a n i m i v i h 
potapljaških 
destinacij.

(po novicah Tajske potapljaške zveze TDA povzel M. Šifrar)
Fotografije: Rainer Gottwald

Libija – nov 
potapljaški raj

IZ SVETA

PAJKI

Zdi se osamljen. Pozabljeni peščeni plato.
Bel pesek izginja v modrino.
Medtem ko se dolgočasim v plitvini, opazujem redke 
majhne ribe, ki zaidejo sem.

Zdrznem se ob prizoru, ki se zgodi tako naglo, da sprva 
niti ne zaznam, kaj se je zgodilo.

Požene se iz peska, pogoltne mladico in leže na tla. 
Trenutek za preživetje in za smrt.
Potem se zarije nazaj v pesek. Zunaj ostane le par iz-
buljenih oči.

Počasi zajadram nad peskom in izostrim pogled. Takrat 
jih opazim. Petero parov oči, a morda še več, potrpežljivo 
čaka na primerni trenutek.
Na dnevni obrok. 

                                                        Milan Novak
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V prejšnji številki revije Potapljač smo 
objavili prvi del članka o otroškem 
potapljanju. Na le-to vpliva mnogo deja-
vnikov, ki bi morali vzbujati našo pozor-
nost, zato smo v tokratno revijo vključili 
nadaljevanje članka. 
Članek temelji na raziskavi zdravnikov in 
drugih strokovnjakov združenja DAN v 
Duke University Medical Center.

Je kakšna razlika med otroškim in odra-
slim pljučnim tkivom, ki bi lahko vplivala na 
večjo občutljivost otrok na barotravmo?
Do osmega leta starosti se pljučne alveole 
še množijo, prožnost pljuč je omejena in 
fleksibilnost stene prsnega koša večja. To 
pri otrocih do osmega leta teoretično po-
meni večje tveganje za barotravmo, čeprav 
v objavljeni literaturi nismo zasledili 
ničesar, kar bi nakazovalo na to možnost. 
Na podlagi teh razmišljanj pri potapljaških 

šolah CMAS, PADI, UDI in SSI otrokom 
do osmega leta odsvetujejo potapljanje. 
Upoštevati je treba tudi razlike v rasti in 
zrelosti med posameznimi otroki, zato je 
priporočljivo zvišati spodnjo starostno 
mejo za potapljanje nad 10 let, ko naj bi 
bila pljuča pri otrocih dovolj razvita za 
potapljanje. 

Sproži potapljanje pri otrocih pogosteje 
astmatične napade kot pri odraslih?
Rizični faktorji, ki bi lahko izzvali 
astmatične napade (mraz, naprezanje), 

so prisotni tako na kopnem kot v vodi. 
Možnost, da pride slana voda v dihalne 
poti, predstavlja dodatno nevarnost. 
Zaradi astmatičnega napada pod vodo 
lahko otroci doživijo izrazitejši panični 
napad kot odrasli, kar posledično poveča 
možnosti za poškodbe. Žal študij s poda-
tki, ki bi to potrdili ali ovrgli, ni.

So otroci bolj nagnjeni k barotravmi 
ušesa?
Do osmega leta starosti je Evstahijeva 
cev, ki omogoča izravnavo pritiska v sre-
dnjem ušesu, krajša in bolj zavita kot pri 
odraslih. Zaradi tega so vnetja ušesa pri 
otrocih pogostejša kot pri odraslih. Dr. 
Guy Vandenhoven je v letih 1985-1992 
v nekem belgijskem potapljaškem klubu 
izvedel serijo poskusov z 234 otroki v 
starosti od 6 do 12 let in ugotovil, da sta 
najpogostejši posledici potapljanja, gleda-

no z medicinskega stališča, barotravma in 
vnetje ušesa.

Je potrebno nameniti posebno pozornost 
toplotni zaščiti otrok ali je le-ta že sama 
po sebi primerna oz. zadostna?
Otroci imajo v razmerju z volumnom 
telesa večjo telesno površino kot odrasli, 
kar pomeni, da se bo njihovo telo pod 
podobnimi pogoji in s podobno termično 
zaščito hitreje ohladilo kot telo odraslega. 
Zagotoviti je torej treba, da se otroci 
pri potapljanju ne bodo podhladili. V 

Mladi potapljači - 2. del
izrednih potapljaških pogojih naj bi zato 
otroci nosili posebne potapljaške obleke 
primerne velikosti. 

So otroci bolj nagnjeni k venozni emboliji 
kot odrasli?
Zaenkrat niso bile izvedene študije, ki bi 
to potrdile ali ovrgle.

So otroci v splošnem bolj občutljivi za 
dekompresijsko bolezen?
Ni objavljenih podatkov, ki bi odgovorili 
na to vprašanje. Sicer pa so potapljaške 
šole PADI, SSI in TDI objavile časovne in 
globinske omejitve za otroke, upoštevajoč 
možnost potrditve omenjene trditve. 

Če otroci utrpijo dekompresijsko bolezen, 
bo potem zdravljenje pri njihovem še ne 
popolnoma razvitem centralnem živčnem 
sistemu enako kot pri odraslih?
Tudi s tem v zvezi ni obstoječih poda-
tkov.

Imajo otroci dovolj telesne moči in 
vzdržljivosti za obvladovanje kritičnih 
situacij?
Otroci imajo manj moči in telesne 
vzdržljivosti kot odrasli. Če je njihova 
telesna pripravljenost zadostna za obvla-
dovanje težavnih situacij, plavanje proti 
toku ali za vkrcanje na ladjo v izjemnih 
razmerah, ni znano, saj do zdaj še niso 
bile izvedene primerne študije.

Vir: Alert Diver
Prevod: Alenka Farkaš
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Otroško potapljanje
Boris Vuga

NALOGE ČLANOV UČNE EKIPE
Učenje potapljanja otrok mora biti tudi kadrovsko dobro orga-
nizirano. Vsak član učnega osebja mora biti vnaprej seznanjen s 
svojimi nalogami in dolžnostmi. V ekipo so lahko vključeni tudi 
starši, ki že imajo prakso iz tega ali iz podobnih tečajev. 
Skupina otrok v vodi  lahko šteje največ 5 do 6 otrok. 

Naloge članov ekipe 
Inštruktor:
- s pomočjo svoje ekipe dela z otroki;
- otroke uči po učnem programu in poskrbi za organizacijo učne 

ure;
- pred učno uro seznani svojo ekipo z nalogami; 
- sam izvaja podvodne vaje z otroki.
Pomočnik inštruktorja:
- dela pod odgovornostjo inštruktorja in sledi njegovim navo-

dilom;
- prevzame skupino otrok, če je inštruktor zaseden s posameznim 

otrokom pri določeni vaji.
Spremljevalec na obali:
- skrbi za potapljaško in drugo opremo;
- izvaja nadzor nad dogajanjem na površini (skrbi za varnost, ko 

je inštruktor pod vodo); 
- izvaja samo naloge, ki mu jih naloži inštruktor:
- pomaga otrokom pri opremljanju;
- čuva opremo;
- rešuje drobne probleme z opremo (nastavitev maske, zapenjanje 

pasu z utežmi ...);
- pripravlja potapljaške komplete na robu bazena in jih po vaji 

tudi pospravi.
Oseba, zadolžena za varnost na kopnem 
(ta je lahko ena za več skupin):
- organizira varovanje v prostoru bazena ali terena na morju, kjer 

se zadržujejo otroci;
- pripravlja kisikove jeklenke;
- v primeru potrebe pomaga reševati v vodi; 
- nadzira slačilnice (odklepanje, zaklepanje);
- skrbi za otroke, ki morajo oditi med učno uro.

POTEK UČNE VAJE
Vodja vseh učnih ur v vodi je inštruktor. Njegova naloga je učiti 
otroke potapljanja. Ta naloga je zelo odgovorna, zato je pomem-
bno, da ustrezno organizira in vodi svoje pomočnike. 
Primer inštruktorjevih nalog, navedenih v kronološkem zapo-
redju:
- biti mora točen;
- ekipo mora obvestiti o vsebini učne ure in vajah, ki jih bodo 

otroci izvajali, ter razdeliti naloge;
- dobro mora obvladati snov lekcije in uporabo pripomočkov 

in opreme;
- vedeti mora,
  • kje bo našel opremo prve pomoči in ime osebe, ki je zadolžena 

za varnost na kopnem.
- pozdraviti mora učence in jim predstaviti asistenta in pomočnike 

(pomembno je, da si zapomni imena učencev in jih tudi kliče 
po imenih, ne pa po priimkih ali celo “ej, ti”);

- imeti mora kratko teoretično predavanje (največ 5-10 minut, 
tako ohrani koncentracijo in zanimanje otrok), nato pa mora 
razložiti novo vajo (igrico);  

- v vodo mora iti z asistentom in z otroki, nato se skupaj segrejejo 
s plavanjem;

- ko začne s pripravljeno vajo, mora paziti na svoj položaj v vodi, 
tako da ga lahko vsi otroci vidijo in slišijo;

- po končani vaji se sestane z ekipo in ocenjuje uspeh.

KLJUČNE NAPAKE INŠTRUKTORJA

ČESA INŠTRUKTOR NIKOLI NE DELA
1. Ne gre v vodo s svojimi učenci.
2. Zahteva ponovitev napačno izvedene vaje, ne da bi prej

sam pojasnil, zakaj, ali ne da bi prej sam pokazal, kako.
3. Pusti otroka ali več otrok brez nadzora.
4. Pusti potapljaško opremo na obali (bazenu) po končani    
    vaji.

ZAPOMNITE SI
Inštruktor mora vsako novo ali nepravilno izvedeno vajo sam 
praktično pokazati!

POTAPLJAŠKA OPREMA ZA OTROKE

Elementi, ki vplivajo na izbor opreme, so:
- otrokovo telo, ki po dimenzijah ni enako kot pomanjšana odra-

sla oseba       razmerja so drugačna;
- otrok odrašča       rastoče kosti so občutljive na obremenitve;
- pri otroku je drugačna termoregulacija:
  termoregulacijski center še ni dovolj razvit;
  telesna površina napram volumnu je večja:

 Telesna površina = velika 
= velika izguba telesne toplote  

   
Volumen telesa = majhen 

- pri dihanju je zadihanost hitrejša kot pri odraslih, ker:
  • je mrtvi dihalni prostor večji kot pri odraslih;
  • je večji zračni upori pri pretoku zraka; 
  • je frekvenca dihanja hitrejša.
Vse zgoraj navedene dejavnike moramo upoštevati pri izboru 
potapljaške opreme, ki jo je potrebno ustrezno prilagoditi.

MASKA
- majhen notranji volumen (praznjenje maske z izpihovanjem 

skozi nos je lažje);
- širina maske naj bo 11–12cm (pri odraslih 14–15cm);
- pasek naj bo razcepljen na dva dela (otrokovo teme je bolj 

poudarjeno kot pri odraslih, drsi in opremljen je lahko s širšim 
neoprenskim trakom zaradi zaščite (plavajoče, ni bolečega 
cukanja las pri nameščanju, snemanju);
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Nosni del maske mora 
biti lahko dosegljiv 
za kompenzacijo pri-
tiska v ušesih tudi z 
rokavičkami.

DIHALKA
- notranji volumen mora biti prilagojen manjši vitalni kapaciteti 

otrokovih pljuč; 
- odrasla oseba (vitalna kapaciteta 4–5 litrov) uporablja dihalko 

z notranjim volumnom med 150 in 180 ml; 
- pri otrocih naj bo dihalka ožja in krajša (na zgornjem delu 

dihalke je potrebno odrezati 3 do 4 cm, da se zmanjša mrtvi 
volumen).

PLAVUTI
- so zelo pomembne, saj so edino pogonsko sredstvo pod vodo;
- VELIKOST plavuti in TEŽA plavuti: biti morajo majhne in 

lahke, primerne za otroke (obremenjevanje vezi in kolenskih 
sklepov!);

- stopalo naj imajo polno. Plavuti s paskom naj se ne uporabljajo. 

Otroška peta ni tako izražena kot pri odraslih, zato se pasek med 
plavutkanjem rad snema.
 

PAS ZA UTEŽI
- naj bo na varnostno sponko; 
- naj bo elastičen (boki pri otrocih še niso dovolj izraženi, drsi 

navzdol);
- uteži naj bodo na pasu zavarovane pred premikanjem; 
- uteži ne smejo imeti ostrih robov (nevarnost praskanja); 
- na pasu naj bo čim manj uteži (obremenjevanje skeleta).

ROKAVICE
- gumijaste kuhinjske rokavice ali delovne rokavice;
- neoprenske rokavice ne smejo biti debelejše od 3 mm, saj je 

sicer oteženo prijemanje nosu za izenačevanje.
(nadaljevanje prihodnjič)

25



26

OPREMA

Konec letošnjega septembra sva se s prijateljem odpravila 
na malo evropsko otoško državo Malto. Kot pravijo, v 
malem se skriva veliko, in tudi tokrat se je potrdil ta rek. 
V malem mestecu Zejtun se nahaja ogromna industrijska 
hala, kjer izdelujejo suhe in mokre obleke za priznano 
blagovno znamko BARE.
  
Zgodovina BARE se začne v letu 1972, ko sta partnerja in 
komercialna potapljača Jeremy Fitzgibbon in Jim Cartwri-
ghts ustanovila podjetje FitzWrights. V času, ko sta delala 
kot komercialna potapljača, sta si nabrala ogromno izkušenj 
na področju potapljaške opreme in še posebej na področju 
potapljaških oblek. Kmalu sta ugotovila, da proizvajalca 
potapljaških oblek, ki bi nudil različne velikosti oblek, 
primerne za celotno svetovno populacijo, preprosto ni. V 
tem segmentu sta našla tržno nišo, tako da imamo danes 
sistem velikosti potapljaških oblek, ki ustreza 95 % svetovne 
populacije.
Z leti je njuna blagovna znamka pridobila na prepoznavnosti 
in je danes ena od vodilnih blagovnih znamk na področju 
suhih in mokrih potapljaških oblek. Leta 1997 sta odprla 
tovarno potapljaških oblek na Malti, ki pokriva celo Evropo. 
Danes sodi blagovna znamaka BARE pod veliko koorpora-
cijo AMER SPORT.
Ob priložnosti 10-letnice ustanovitve blagovne znamke 
sva bila povabljena na svečani sestanek vseh evropskih 
distributerjev v srce proizvodnje, na Malto. Kot se za tako 
obletnico spodobi, so nas popeljali skozi proizvodnjo suhih 
potapljaških oblek ter nam predstavili nove modele suhih 
in tudi mokrih oblek.

SUHE POTAPLJAŠKE OBLEKE, PODOBLEKE IN DO-
DATKI
BARE ponuja kar štiri modele neoprenskih suhih oblek in 3 
modele trilaminatnih suhih oblek. V grobem se suhe obleke 
še dodatno delijo na tiste, ki imajo zadrgo spredaj (TECH 
DRY), in na tiste, ki imajo vhod zadaj (PRO DRY).

Vse suhe obleke imajo nekaj skupnih lastnosti, ki jih uvršča v sam 
vrh suhih potapljaških oblek:
· neoprenski ovratnik-3mm neopren
· latex manšete na rokah
· SI TECH ventile
· svetleče oznake
· 4 mm neoprenske nogavice ali čevlje
· nakolenčnike iz kevlarja
· nastavek za naramnice
· LOW PROFILE FIT (bolj oprijet model).

Proizvajalec ni pozabil na različne velikosti, tako da lahko vse moške 
suhe obleke naročite v 16 različnih velikostih, ženske pa v 6 različnih 
velikostih.

XCD2 Tech Dry
X – Extra
C- Compressed
D – High-Density
2 – 2mm                          
Material:  2 mm Hyper-compressed 
Metalite-lined neopren 
Vhod:  spredaj
Novosti: NST – Tehnologija brez šivov       
ATR – Automatic Torso Recoil
Razpoložljiva:  moška, črna barva

XCD2 Pro Dry 
Material: 2 mm Hyper-compressed 

Metalite-lined neopren 
Vhod: zadaj

Novosti: NST – tehnologija brez šivov       

Razpoložljiva:  
moška in ženska, v petih barvah

steel (moška osnovna barva)
electric blue (ženska osnovna barva)

black, night blue, red
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CD4 Pro Dry
C – Compressed 
D – High-Density
4 – 4mm

Material: 4 mm compressed 
Metalite-lined neopren
Vhod: zadaj
Novosti: NST – Tehnologija brez šivov 
Razpoložljiva: moška in ženska, v petih barvah
night blue (moška in ženska osnovna barva)
steel, electric blue, black, red

D6 Pro dry
D- High-Density

6 – 6mm

Material:  6 mm compression resistant 
Metalite-lined neopren

Vhod: zadaj
Novosti: NST – Tehnologija brez šivov

Razpoložljiva: 
moška in ženska, v petih barvah

night blue 
(moška in ženska osnovna barva)

steel, electric blue, black, red

Trilam HD Tech Dry
Material: Polyester/Butyl/High Tenacity 
530 g nylon Trilaminate fabric. Proizvaja-
lec ga je opisal kot    “Bullet Proof”
Vhod: spredaj
Novosti:  ATR – Automatic Torso Recoil                
Razpoložljiva: moška in ženska, 
v dveh barvah
Black (moška in ženska osnovna barva)
Blue

Trilam HD Pro Dry
Material: Polyester/butyl/

Cordura trilaminate izdelan iz 
dveh različnih struktur: 

zgornji del (530 g) in spodnji del (480 g)
Vhod: zadaj                

Razpoložljiva: moška in ženska, v črni 
barvi

Trilam Pro Dry

Material: 
Polyester/butyl/Nylon 240g trilaminate fabrics 

Vhod: zadaj                   
Razpoložljiva: 
moška in ženska, v črni barvi

Suhe obleke lahko naročite z dodatki, kot so:

žep iz kordure   DEV 215 žep z zadrgo 

najlon standardni žep               neoprenski žep za nož 

trek čevlji                                  kit naramnice

kapuca za suho obleko      kapuca za suho obleko z zadrgo 

set suhih rokavic                       Zadrga za opravljanje male  
    potrebe na kopnem

Proizvajalec suhih oblek je poskrbel tudi za podobleke, 
ki so primerne za vse vrste potapljanja.

Super Hi-Loft Polarwear Extreme 
– moška in ženska
· dvojni Hi-Loft Thinsulate Insulated v predelu  
  trupa
· enojni Hi-Loft v rokah in nogah

Hi-Loft Polarwear Extreme – moška in ženska
· enojni Hi-Loft po celem telesu

CT200 Polarwear Extreme – moška in ženska
· 200 gramski tip B Thinsulate, odporen na pritisk

T100 Polarwear – moška
· 100 gramski tip C Thinsulate

CT200 Drysuit Boot Liner
· 200 gramski tip B Thinsulate, odporen na 
pritisk
· Velikosti: M, L, XL, 2XL       

 (nadaljevanje prihodnjič)
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IN MEMORIAM

Še dobro se nismo pohvalili, kako snemamo oddaje in kako smo 
dober team, se spomnite fotografije, na kateri smo Slavc, Brina in 
jaz, ko je udarilo kot strela z jasnega - Slavca je kap…

Nisem mogel verjeti, ko mi je Matej poslal SMS in napisal ATA JE 
KAP. Ja, kmalu bi tudi mene. S Slavcem sva še cel dan montirala 
četrto oddajo o potapljanju, ob 16.00 uri sva se poslovila in se do-
govorila, da se naslednji dan ob 12.00 uri zopet dobiva in oddajo 
zaključiva. Na kraj moje pameti mi ni prišlo, da to ne bova nikoli 
storila.
Slavc ŠETINA, sicer lahko rečemo alpinistična legenda, radijski 
mojster, novinar in še in še bi lahko naštevali. O njegovih podvigih v 
gorah ne bi govoril, kajti o tem bo pisala zgodovina. V naše društvo 
ga je pred slabimi petimi leti pripeljal njegov sin Matej. Malo čudno 
se nam je zdelo pri 55 letih se začeti potapljati. No ja, iz visokih 
planin, tudi osemtisočakov, pa v globine - zakaj pa ne…
Res zanimiv tale človek Slavc, smo si prigovarjali, poln energije, kot 
bi bil star 20 let, venomer nas je vzpodbujal, da naj le nekaj naredimo 
iz »tega« potapljanja in »tega« PRS-ja.
Ker ga nismo jemali resno, je Slavc skupaj s Tofom organiziral akcijo 
iskanja starih in zavrženih vozil v Slovenskih rekah, organiziral 
potapljanje na Krnskem jezeru itd.
Nisem si ga upal aktivno vključiti v vodstvo društva, da mi ne bi 
kdo očital moje vizije, da bom pomladil ekipo. Eden redkih, ki ni 
bil užaljen in je aktivno pomagal na vseh področjih dela našega 
društva. Akcijo smo v društvu vzeli za svojo, jo nadaljevali in tako 
imamo na njegovo pobudo na Kolpi ekološko akcijo, letos že peto 
leto zapored.

Na rekreativnem plavanju nam je »starec« pokazal vetra, 
saj nihče od nas ni plaval neprestano 1 uro. Na koncu nas 
je vedno zbadal, ali smo na plavanju ali za šankom, saj smo 
bili kar nekaj časa ob robu bazena.
Vendar sva predvsem v zadnjem času postala nerazdružljiva 
prijatelja.
Poleg tega, da sva skupaj promovirala potapljanje in SPZ, 
in to kar uspešno, sva imela tudi nekaj skupnih dobrih in 
slabih lastnosti - rada sva imela potapljanje, jaz malo globje, 
pa tudi gore, tukaj pa je bil Slavc malo »višji«. Njegova je 
bila ideja o snemanju oddaj o potapljanju. Tukaj sva kalila 
najine »konfliktne« vrline, ki jih nobenemu ni manjkalo, 
toda oddaja je stekla in našla sva odlično voditeljico Brino 
Romih ki naju je zvesto prenašala. Neizmerno sem ga 
občudoval, kako je imel vedno čas in voljo narediti nekaj 
dobrega za potapljanje, pa za to nikoli ni zahteval ali računal 
na plačilo, saj se je dobro zavedal, v kakšni situaciji smo. 
Imel je neizmerno energijo in videnje v prihodnost, oddaje 
še zaključili nismo, ko me je že priganjal, kaj so storili 
hokejisti, apnejisti in ostali športniki, ki jim je pomagal pri 
promociji njihovih dosežkov. Z vsemi je vedno našel skupni 
jezik. Z njegovo pomočjo smo seznanjali javnost o naših 
športnikih, ekologih, reševalcih,… V planu je imel stalno 
oddajo o potapljanju na TV, ki bi se odvijala vsak mesec 
- ni se prav oziral na mojo skeptičnost.
Ko sem kaj potreboval, je bil vedno »pri roki«.. »Slavc, ra-
bim Žmavca na URSZR« - in že sva bila v njegovi pisarni, 
»Slavc, rabim predsednika uprave BTC« - ja, tudi tam sva 
bila, kajti ni bilo vrat, ki jih Slavc ne bi znal odpreti. Njegova 
hudomušnost nam je prirasla k srcu, včasih nam je presedal, 
toda ko ga ni bilo, je bil dolgčas. Vedno nam je povedal 
kakšno šalo ali dogodivščino, teh mu ob njegovi popotniški 
žilici res ni manjkalo. Vsi smo ga občudovali, kajti alpinisti 
pa tudi potapljači so velikokrat ljudje, ki nimajo meje in 
ne vedo, kdaj se je treba vrniti. Slavc je to vedno vedel, ni 
se zaletaval in ogrožal svoje življenje, niti v gorah, ki jih je 
tako neizmerno ljubil, še manj pa v morju, do katerega je 
gojil posebno spoštovanje.
Kljub svoji preudarnosti v gorah in morju, pa je pozabljal 
na svoje zdravje.
Vedno je držal besedo, zato v petek, 24.8. ob 16.00 uri, ko 
sva se razšla, še pomislil nisem, da ga naslednji dan ne bo… 
Z grozo sem bral SMS-sporočilo in končno dopoldan, 25.8. 
sem govoril po telefonu z njegovo ženo Bredo, ki mi je potr-
dila kruto resnico: SLAVC SE JE PONOČI POSLOVIL…. 
Ne ni se poslovil, saj to ni bila njegova navada, kar odšel 
je, ne vem kam, mogoče v njegov Nepal, mogoče na njegov 
Krvavec, mogoče nas bo čuval na morju - tukaj nekje je…
Vsekakor pa je naenkrat nastala praznina, ki ne bo ostala 
dolgo, le toliko, da ga prebolimo… Ostaja Čistilna akcija 
Kolpa, ki mu jo bomo posvetili… Na KRKU, kamor je rad 
zahajal z nami, pa bomo ob zaključku sezone na njegov 
spomin spili čašo dobrega vina …

Ženi Bredi, hčerki Tini in sinu Mateju pa v imenu SPZ-ja 
in v imenu Potapljaškega društva KROTA SUB izrekam 
iskreno sožalje.

Vladimir Ban

Slavko Šetina
1947 - 2007
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KUPON ZA NAGRADNO KRIŽANKO

Ime in priimek; naslov: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslo nagradne križanke___________________________________________________________________________

Geslo pošljite na kuponu do 30. NOVEMBRA 2007 na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom “KRIŽANKA”.
Izmed vseh pravilnih rešitev nagradne križanke bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel darilni paket.

Dobitnik nagrade prejšnje križanke pokrovitelja TONDACH je David Berdelak iz Sp. Nove vasi 25. Čestitamo!j

KRIŽANKA

ROYAL- 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

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

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 potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d.d.                        
SCUBATOM   d.o.o.                        
NORIK SUB   d.o.o.
EUROMARK d.o.o.
G U M A R   d. n. o.

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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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: ban@krotasub.com

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: 041 800552 Marko Š.
klub@gapora.si

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


