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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:  Stefano Proakis (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!

Že pred iztekajočim se letom, se je za večino potapljačev iztekla tudi letošnja potapljaška 

sezona. Izjema so seveda tisti, ki jih mraz in hladna voda ne odvrnejo od potapljaških užitkov 

ali zimski čas vsaj na kratko prekinejo s potapljaškim izletom v tople kraje. V času praznikov, 

pa naša društva že tradicionalno organizirajo različne potope, katerih namen je predvsem 

ponovno srečanje s starimi prijatelji, prijetno druženje in vsaj kratek potop v slavnostnem 

vzdušju. Potapljači tako tudi na simbolni ravni počastimo praznične dni. V zimskem času 

je organizacija potapljaških prireditev še bolj zahtevna kot sicer, zato vabljeni, da se teh 

dogodkov udeležimo v čim večjem številu, četudi zgolj kot opazovalci na obali, saj bomo 

prav s številčnim odzivom organizatorjem najlepše zahvalili za vložen trud in prispevali k 

uspešno izvedeni akciji. 

Prav druženju, medsebojnemu sodelovanju in tesnejšemu povezovanju pa je tudi letos na-

menjen koledar SPZ »Zveza povezuje«. Na koledarju, ki smo ga posvetili lani preminulemu 

idejnemu očetu festivala Vodan in našemu odličnemu podvodnemu fotografu Smiljanu 

Zavrtaniku, so tudi letos označeni potapljaški dogodki, ki bodo naslednje leto potekali pri 

nas. Veliko jih je z različnih področij: izobraževanje, šport, ekologija, reševanje, druženje 

in drugi, tako da vsak lahko najde nekaj zase. Obiščite jih v čim večjem številu in s seboj 

povabite tudi svoje prijatelje. 

Želim vam vesele praznike in vse najboljše v prihajajočem letu, vsem ki imate radi podvodni 

svet pa veliko lepih in varnih potopov. 

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

3



4

 Bojana Komplet

OPREMA / DOGODKI

4

Pozdravljeni ljubitelji podvodnega sveta. Pred nastopom tiste 
čisto prave mrzle zime, smo v podjetju 4Ocean Šport izkoristili 
zadnje sončne dneve in se tudi osebno predstavili slovenskim 
ljubiteljem podvodnega sveta.  

Nova linija podvodnih pušk PHANTOM
Maresove podvodne puške odlikujejo inovacija, 
tradicija in nadaljnje raziskave v smislu izboljšav. 
Maresovi raziskovalci ves čas spremljajo nove 
tehnologije in iščejo nove tehnološke rešitve, ki 
jih aplicirajo na razvoju novih pušk. Predvsem 
pa je vsaka nova puška v Maresu rezultat ur in 
ur, porabljenih v vodi, kjer jih preizkušamo, te-
stiramo in uporabljamo v resničnih okoliščinah, 
s pomočjo največjih šampionov v podvodnem 
ribolovu. Največja novost pa je celotna linija 
podvodnih pušk, imenovana Phantom linija, 
katere avtor je lastnik podjetja 4Ocean Šport 
d.o.o. Maks Robinik. Zahvaljujoč ekskluzivni 
novi tehnologiji izdelave z brizganjem poliamida, 
ki je  ojačan s kompozitnimi vlakni, je celotna 
linija pušk postala top linija lovskega prodajnega 
asortimana Maresa in pomeni pomemben korak 
naprej v primerjavi s konkurenco. Celotno linijo 
pušk izdeluje uspešno slovensko podjetje Unit-
plast d.o.o. iz Semiča. 
Uporaba nove tehnologije (GIT) tehnologije  
- tehnologije brizganja z plinom, je omogočila 
vpeljavo mnogih izboljšav pri izdelavi puške. To 
je orožje narejeno iz enega kosa (ročaj in trup 
sta narejena iz enega kosa), kar pomeni, da je 
puška ves čas svoje življenjske dobe, vodotesna. 
Telo puške je narejeno v obliki sipe za doseganje 
odlične stabilnosti in optimalne hidrodinamike. 
Vsaka dolžina trupa puške je izdelana drugače, 
da doseže optimalno plovnost. Vgrajeno vodilo 
omogoča nezmotljivo natančnost in omogoča 

vsakemu lovcu, da postane podvodni »Robin Hood«. Mlinček 
za vrvico je možno pritrditi na puško na dva različna načina, da 
dosežemo še večjo funkcionalnost puške. Pri uporabi mlinčka, je 
vrvica vpeljana v notranjosti puške, čez dolžino trupa, da izboljša 
hidrodinamiko in prepreči zatikanje vrvice po terenu, ko lovec 
približa puško kamenju. Material, ki je uporabljen pa absorbira 
vibracije in prepreči zvok, ki bi ga oddala puška pri streljanju ali 
pri dotiku s okoljem, ter s tem ne prestraši plena. Vodilo za hitro 
pripenjanje elastike, ki je vgrajeno v glavo puške, nam omogoča 
namestitev elastike kar med lovom in omogoča lovcu, da ves čas 
gleda plen. V glavo puške je možno vstaviti tudi dodatne uteži 
za doseganje optimalne plovnosti. 
Puška je dobavljiva v dveh izvedbah:
PHANTOM CARBON – dolžine 75 cm, 95 cm, 110 cm.
PHANTOM FV FIBER GLASS – dolžine 55 cm, 95 cm, 110 cm.
Vse možne različice puške ter dodatno opremo za podvodni 
ribolov vam bomo predstavili v naslednji številki Potapljača. 

Lov s puško Phantom

MARES-ovi dnevi v Sloveniji
V soboto, 10. novembra, se je na carinskem pomolu v Izoli med 
10. in 17. uro odvijal okolju prijazen, zanimiv izobraževalni in 
športni dogodek - Maresov dan. Okrog 200 obiskovalcev si je na 
prijeten sončen dan pred Martinovim ogledalo čistilno akcijo 
morja, v kateri je sodeloval tudi izolski župan g. Klokočovnik, 
ki je po 15 letih znova oblekel potapljaško opremo in se lotil 
čiščenja dela slovenskega morja. 
Potapljači so v dobrih dveh urah iz morja potegnili za dober 
kontejner smeti. Poleg steklovine, plastičnih kozarcev ter koles 
in gum so tokrat našli celo nakupovalni voziček, motor za čoln 
in velik barski senčnik. Obiskovalci so uživali tudi v testiranju 
potapljaške opreme in predavanju o novih Maresovih potapljaških 
izdelkih. V sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo in podvo-
dno reševalno službo Slovenija pa so si lahko ogledali prikaz 
uporabe boj za varno potapljanje. Za nagrado je podjetje Mares 
podelil boje vsem sodelujočim v čistilni akciji in SPZ-ju.
Najmlajši člani so risali in ustvarjali, starejši pa so v prijetnem 
vzdušju okušali bobiče in dobro vino. Dogodka so se med dru-
gimi udeležili tudi letošnji državni prvak v podvodnem ribolovu 
Kristjan Demšar, najboljši slovenski kite-ar Jernej Privšek, pod-
predsednik Slovenske potapljaške zveze Boris Vuga ...
Maresov dan v Izoli bo postal tradicionalni dogodek, na kate-
rem se bodo združevali raznovrstni akterji športnih dejavnosti, 
povezanih z morjem.
V nedeljo 11. novembra, se je dogodek preseli tudi v novi bazen 
občine Ruše pri Mariboru. Obiskalo ga je okrog 70 ljubiteljev 
potapljaškega sveta, ki so prav tako testirali nove potapljaške 
izdelke blagovne znamke Mares. Pridružili so se jim župan Ruš 
g. Rezman, predsednik potapljaškega društva Maribor g. Pohorec 
in gasilski potapljači iz Gornje Radgone (GA-PO-RA).
Za vse informacije v zvezi z Maresovimi proizvodi se lahko obr-
nete na predstavnike podjetja 4Ocean Šport, na tel. 0590 82250 
ali pa pišete na info@4ocean-sport.si. 

Ph
an

to
m

 C
ar

bo
n



5

DOGODKI / SPZ

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 SCUBATOM (www.scubatom.si) 
pa je generalni zastopnik SCUBAPRO za 
Slovenijo.
Eden od ukrepov samoreševanja je, da v 
kritični situaciji odvžemo uteži. Tak ukrep je  
potrebno izvesti pravočasno, še preden pride-
mo v situacijo, ko rešitev ni več možna. Da bi 
preprečili odlašanje z odvrženjem uteži, ker 
bi nam jih bilo škoda, bomo članom SPZ, ki 
bodo v kritični situaciji morali uteži odvreči, 
le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, da na SPZ 
pošljete poročilo o dogodku. Seznam takih 
dogodkov, seveda brez osebnih podatkov, bo 
lahko služil kot opomnik nam vsem, kako se 
čimvarneje potapljati.
Akcija bo potekala eno leto, ko bomo na 
SPZ-ju pregledali rezultate in se odločili o 
nadaljevanju.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI
S podpisom poročila se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo zgolj v interne namene Ko-
miteja 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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Novosti iz SCUBAPRO/UWATEC-a
Najpopolnejši in najzmogljivejši membranski regulatorski sistemi! 

SCUBAPRO je že dolgo časa v industriji potapljaške opreme 
najbolj znan kot  vrhunski proizvajalec potapljaških regulatorjev. 
Kot dodatek najbolj znanima batnima prvima stopnjama MK2+ 
in MK25, SCUBAPRO zdaj predstavlja novo linijo treh mem-
branskih prvih stopenj, ki zagotavlja regulatorski sistem prime-
ren za vsakega potapljača; začetnika ali izkušenega potapljača, 
rekreacijskega ali tehničnega potapljača, v toplih tropskih vodah, 
v zahtevnih ali mrzlih pogojih – ni problema, SCUBAPRO ima 
vse kar potrebujete.

MK11: Vsestranska prva stopnja. Lahka in kompaktna, MK11 
prva stopnja je odlična za športne potapljače in potapljače ki 
veliko potujejo in si želijo prednosti, ki jih ponujajo membran-
ske  prve stopnje. Membranski sistem preprečuje vstop vode in 
nečistoč v notranjost prve stopnje. Nadbalansirana membranska 
tehnologija zagotavlja stabilno delovanje pri vsakem ptitisku v 
jeklenki, na katerikoli globini in optimizira zmogljivosti druge 
stopnje, posledica česar je lahkotno dihanje brez napora. 
MK17: Balansirana membranska prva stopnja je konstruirana 
za uporabo v “grobih”, mrzlih in onesnaženih okoljih. Nadba-
lansirana membranska  tehnologija zagotavlja stabilno delovanje 
pri vsakem ptitisku v jeklenki, na katerikoli globini in optimizira 
zmogljivosti druge stopnje, posledica česar je lahkotno dihanje 
brez napora. MK17 ima suho komoro, kar mu daje izredno 
odpornost proti zmrzovanju pri uporabi v ledeno mrzli vodi. 
MK17 s svojim patentiranim anti-freeze sistemom zagotavlja 
dodatno zavarovanje pred potencialnim zmrzovanjem s pomočjo 
edinstvene konstrukcije, ki omogoča odlično izmenjavo toplote. 
MK17 je odličen za zahtevne in selektivne potapljače, ki cenijo 
mehko dobavo zraka in  maksimalne dihalne lastnosti v kategoriji 
membranskih prvih stopenj.
Novi MK19: Razvit iz zdaj že zelo popularnega MK17.  MK19 
je konstruiran za vrhunsko zmogljivost in prilagodljivost. Ta 
nadbalansirana membranska prva stopnja ima ob vseh odličnih 
lastnostih MK17, kot so suha komora in konstrukcija za “groba” 
okolja, edina v kategoriji membranskih prvih stopenj vrtljivo glavo 
z nizkotlačnimi priključki. MK19 je odlična izbira za tehnične 
potapljače, ki pričakujejo največ v kakršnihkoli pogojih.

Glavne karakteristike 
• Neomejena garancija ob rednem servisiranju,
• Trajnost zaradi kromiranega ohišja iz posebne marine medenine,
• Mehka in natančna dobava zraka zaradi nadbalansirane 

konstrukcije,
• Suha komora za zaščito v grobih okoljih,
• Varnostno vodilo sedeža in nizek profil ventila za vrhunske 

karakteristike,
• Dva visokotlačna priključka,
• Veliko LP priključkov za večjo svobodo pri napeljavi LP 

cevi, 
• Na voljo v INT 232 ali DIN 300 bar verziji za uporabo kjerkoli 

po svetu,
• Rebra za izmenjavo toplote na MK17 & MK19 za večjo 

odpornost proti zmrzovanju,
• Vrtljiva glava z LP priključki na MK19 za večjo prilagodlji-

vost

SCUBAPRO ponuja veliko izbiro različnih prvih in drugih stopenj, 
ki jih jih je možno medsebojno kombinirati v številne regulatorske 
sisteme. Nekateri od the sistemov bodo delovali bolj učinkovito kot 
drugi, odvisno od pogojev potapljanja, potapljačevega počutja in 
tudi usklajenosti delovanja mehanizmov prve in druge stopnje.
SCUBAPRO vam za lažjo odločitev pri izbiri pravega regula-
torja predlaga izbrane sisteme, ki odlično odgovarjajo zahtevam 
različnih vrst potapljanja in različnih okolij. To niso edini možni 
sistemi, ampak izbira najboljših kombinacij.

Potovanje: MK11/R395 pomeni eno-
stavno uporabo in zanesljivost. MK11/
R395 je kombinacija balansirane mem-
branske prve stopnje s klasično down-
stream drugo stopnjo, ki je zelo lahka in 
s tem idealna rekreacijska kombinacija 
za potapljače, ki veliko potujejo. R395 
dovoljuje brezskrben dotok zraka v vseh 
pogojih.  Kompakten in lahek sledi vaši 

potapljaški strasti kamorkoli. Vsestranskost uporabe zagotavlja 
nastavljiv Venturi efekt in možnost priključka nizkotlačne cevi 
z leve ali desne strani.

Mrzla voda: MK17/S555 je idealna 
izbira za potapljača,ki zahteva vrhun-
ske karakteristike ob enostavnem 
delovanju, izredni vzdržljivosti in za-
nesljivosti v mrzli void. Pred kratkim 
prenovljena S555 druga stopnja vse-
buje tehnične izboljšave, med njimi 
tudi novo membrano za optimizacijo 
delovanja in zmanjšanje zahtev po 
vzdrževanju. Zračno balansiran si-

stem ventila povečuje varnost in sproščenost na vsakem potopu, 
ker pričenja pretok zraka brez najmanjšega napora in izključno 
na zahtevo, neodvisno od pritiska v jeklenki. Precizno oblikova-
ne, peresno lahke komponente izdelane iz posebnih materialov 
močno izboljšujejo odpornost proti koroziji in zmrzovanju.

Tehnično potapljanje: MK19/
G250 je posebna kombinacija 
prve in druge stopnje,ki ponuja 
najboljšo možno vsestransko 
odpornost in prilagodljivost. 
MK19 s suho komoro, ogreval-
nimi rebri in vrtljivo glavo z LP 
priključki, v kombinaciji s slavno 
G250 drugo stopnjo v Vintage 
verziji dovoljuje ekstremne obre-

menitve in postavlja nove standarde za tehnično potapljanje. 

To so trije vrhunski regulatorji razviti za groba okolja, a so pri 
zahtevnih potapljačih, ki cenijo vrhunske dihalne karakteristike 
v kategoriji membranskih prvih stopenj, enako popularni za 
uporabo tudi v vseh drugih okoljih. Za podrobnejše informacije 
se obrnite na vašega SCUBAPRO pooblaščenega trgovca.
SCUBAPRO/UWATEC v Sloveniji zastopa, distribuira in prodaja 
podjetje SCUBATOM D.O.O. Melikova 88, Ljubljana
www.scubatom.net  GSM 041 676 279 (Tomaž Favai)
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Potapljaške svetilke Fa&Mi s.r.l. (www.fa-mi.com) zlahka prepoz-
namo po njihovi značilni metalni sivomodri barvi. Gre za zelo 
kakovostna ohišja svetilk iz aluminija, ki jih proizvajalec ustrezno 
galvansko zaščiti, tako da jim tudi slana voda ne pride do živega.
Osnovno vodilo pri razvoju svetilk serije POWER LED je podjetje 
Fa&Mi namenilo kompaktnosti, modularnosti in vzdržljivosti 
le-teh. Gre za široko paleto potapljaških svetil na LED diode od 
10W do 200W, ki so namenjena tako rekreativnim kot tudi zelo 
izkušenim potapljačem. 
Tokrat smo pod vodo preizkusili model POWER LED 50S. 
Gre za ročno akumulatorsko svetilko majhnih dimenzij, saj 
meri v premeru le 65 mm in v dolžino 180 mm. Preizkusna 
svetilka ima vgrajene 4 visokosvetilne LED diode, kar  po 
zagotovilih proizvajalca daje 50W in pokriva barvni spekter 
v območju 4100°K – 5000°K. Življenjska doba LED diode je 
po proizvajalčevih navedbah okoli 100.000 ur. Teža svetilke je 
izredno majhna, na suhem okoli 0,6 kg, v vodi pa le 0,25 kg. 
Velika svetilnost za kompaktno svetilko! Proizvajalec serijsko 
vgrajuje parabolo s standardnim kotom 12°, možno pa je vgraditi 
tudi širokokotno »video« parabolo (90°/3600°K). Svetilke so 
tudi modularne. Podvodni snemalci bodo veseli novice, da se 

da razdvojiti glavo svetilke od paketa akumulatorja. Možno je 
dokupiti kabel - podaljšek, s katerim se lahko poveže baterijski 
kanister (npr. pripet za pasom) in glavo svetilke (npr. v roki). Na 
isti paket baterij se lahko priključijo glave z različnimi močmi 
(18W, 40W, 50W). 
Svetilka je tesnjena z viton o-ringom spredaj in zadaj. Proizvajalec 
deklarira in preizkuša tesnost svetilk na 200 m, kar je zagotovo 
preveč, vendar s tem podatkom želi pokazati mehansko odpor-
nost na visok tlak. V svetilki so nameščene 4 AA baterije, kar 
zagotavlja 2h avtonomije, prižigamo pa jo z vrtljivim obročem 
na glavi svetilke. Gre za brezkontaktno stikalo z uporabo t.i. 
»reed« relejev. Posrečena je pritrditev glave svetilke oz. glede na 
kompaktnost serije POWER LED kar cele svetilke z gumijastim 
obročem na zapestje in to potapljaču omogoča proste roke.
Podvodna svetilka POWER LED 50S je lično shranjena v 
zaščitni torbi. Priporočena maloprodajna cena z davkom za 
ta model znaša 289,00. Članom Slovenske potapljaške zveze 
dobavitelj na to ceno prizna še dodaten 10% popust. Distribu-
ter potapljaških svetilk Fa&Mi za Slovenijo, Euromark, d.o.o., 
Koper, zagotavlja redno servisiranje, 1 leto garancije in popolno 
tehnično podporo.

TEST PODVODNE SVETILKE Fa&Mi – POWER LED 50S

DRM Ljubljana organizira slo-
venski spletni natečaj podvodne 
fotografije, namenjen uporabnikom 
kompaktnih aparatov. Z njim želijo 
promovirati in pospešiti razvoj po-
dvodne fotografije pri nas. 
Natečaj bo potekal do 31.1.08 in 
do takrat lahko fotografi pošljejo 
eno fotografijo na elektronski 
naslov drm-online@drm-drustvo.
si. Rezultati bodo objavljeni na 
teh straneh, zmagovalci pa bodo 
še dodatno obveščeni preko elek-
tronske pošte. 
Kotizacije za tekmovalce ni, na-
grade pa so sicer simbolične, a 
uporabne:

1. mesto – zlata kolajna in DRM 
dežna jakna
2. mesto – srebrna kolajna in 
DRM volnena kapa
3. mesto – bronasta kolajna in 
DRM potapljaški karnet 

Prednost takšnega tekmovanja je 
predvsem v tem, da udeleženci 
nimajo stroškov, udeležba je 
sila preprosta, fotografije pa 
ocenjujejo najboljši podvodni 
fotografi pri nas - Burut Furlan, 
Andrej Voje in Irena Čok. 
Razpisno dokumentacijo in po-
drobnosti najdete na spletnem 
naslovu www.drm-drustvo.si.

SPLETNI NATEČAJ PODVODNE FOTOGRAFIJE Jure Gasparič

OPREMA
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Poseidon
ČAS JE ZA DISCOVERY

Švedsko podjetje Poseidon je letos poskrbelo za dobro prevetritev 
trga z »rebreatherji«. Do sedaj so le-ti bili na zaprti krog (CCR 
– close circuit rebreathers), namenjeni le vojaškim in tehničnim 
potapljačem ter drugim entuziastom. Rekreativni potapljači so 
takšne vrste naprav lahko gledali samo od daleč. Od zdaj naprej 
ne bo več tako.
Aparat Cis Lunar MkVI Discovery je namenjen izključno 
rekreativnim potapljačem in kot si mnogi narobe razlagajo ni 
naslednik modela Cis Lunar MkV. Pri zasnovi modela MkVI 
Discovery so imeli razvojni inženirji v mislih prav rekreativne 
potapljače. CCR so bili po navadi dokaj komplicirane in drage 
naprave. Popolnoma avtomatski MkVI Discovery pa je upora-
bniku prijazen, zanesljiv, preprost in cenovno dosegljiv aparat. 
In lahko ste prepričani, spremenil bo vaš pogled na potapljanje 
in doživeli boste izkušnjo drugih dimenzij!
Kot potapljača s klasično SCUBA opremo so vas verjetno ali 
pa vas še zdaj motijo mehurji izdihanega plina, ki vam kvarijo 
pogled, plašijo ribe in nadlegujejo objektiv vašega podvodnega 
fotoaparata. Verjetno tudi dobro poznate težave z dehidracijo pri 
uporabi suhega in mrzlega dihalnega plina, verjetnost nastanka 
dekompresijske bolezni,...da o teži SCUBA aparatov in bolečinah 
v križu niti ne govorimo. No, vse to in še več vam nudi prav 
MkVI Discovery aparat.
Mogoče se sliši preveč preprosto, da bi bilo resnično. Pa je res. 
Odprete ventile tlačnih posod, pritisnete na stikalo, si nadene-
te opremo in pričnete s potopom. Za vse ostalo poskrbi vaš 
MkVI Discovery. No ja, kakšen zamah s plavutmi bo še vedno 
potreben.
Pa si na hitro oglejmo MkVI Discovery od blizu.
Glavni sestavni deli aparata so:

- dve aluminijasti tlačni  ...po-
sodi
- posoda za absorbent
- kontrolna enota s senzorji
- kontra pljuča
- ustnik s preklopnim stika-   
lom za odprti krog

- nadzorni računalnik
Dve aluminijasti tlačni poso-
di imata prostornino 3 litrov. 
Ena je namenjena za kisik, 
druga za dodatno mešanico 
ali stisnjen zrak. Na ventilih 
tlačnih posod sta verjetno 
eni najboljših prvih stopenj 
na svetu tipa Xstream. Vsaka 
prva stopnja ima vgrajen 
senzor za nadzor tlaka, da 
vas opozori v primeru po-
manjkanja.
Posoda za absorbent CO

2
 je 

izdelana tako, da enostavno 
vstavite pakirano dozo z absorbentom. Ena doza vam omogoča 
dolge ure užitkov v vodi. Ko zamenjate tlačno posodo s kisikom, 
zamenjate tudi absorbent.

Gašper Košir

Zelo izpopolnjena kontrolna enota z 
ustreznimi senzorji skrbi za nemoteno 
delovanje aparata MkVI Discovery. 
Posebnost je avtomatska kalibracija 
senzorja. Za delovanje uporablja Li-
ion baterijo, ki jo enostavno napolnite 
doma ali v avtomobilu. Na bateriji je 
LED indikator o stanju baterij. Zaradi 
varnosti je vezje enote v olju. Nadzira 
porabo plina med potopom, tlak v 
tlačnih posodah, stanje baterij, kon-
centracijo kisika, atmosferski tlak in 
globino. Primerno globini, natančno 
dozira kisik v zaprti krog. Tako ima-
mo med potopom vedno idealno, s 
kisikom obogaten, zrak. 
Ustnik in cevi so ergonomsko obliko-
vani. Cevi se stikajo v ustnik pod 
kotom, tako da ne motijo vidne-
ga polja. Na ustniku sta vgrajena 
preklopno stikalo za odprti krog 
in druga stopnja odprtega kroga. 
Poleg tega sta na ustniku še opozo-
rilna LED rdeče barve in vibrator, 
ki potapljača opozorita, kdaj mora 
preklopiti na odprti krog in v miru 
zaključiti potop. Za sopotapljača je 
vgrajen še alternativni vir – večno 
zanesljivi Cyklon5000.
Nadzorni računalnik skrbi za prikaz 
potrebnih informacij. Vse podatke iz 
potopa lahko shranite v vaš osebni 
računalnik, poleg tega pa lahko nad-
grajujete računalnik preko internetne 
povezave. Ima osvetlitev z zadnje strani prikaza in za vsak slučaj 
vgrajen senzor okoliške svetlobe.
Kontra pljuča so izdelana iz neoprenske gume, ojačane s kevlar 
vlakni. Tako preprečujejo, da bi se topel in vlažen dihalni plin 
ohladil ter preprečuje formiranje kondenza.
Za sopotapljača ima MkVI Discovery vgrajen še alternativni vir 
– legendarno drugo stopnjo Cyklon 5000.
Celotna naprava, pripravljena za potop, je težka komaj 15 kg. 
Brez tlačnih posod tehta 8 kg in jo z lahkoto pospravite v poto-
valko ter odnesete s seboj v tople kraje.
Za potop potrebujete štiri komponente, kisik, dozo absorberja, 
zrak in polno baterijo. Pri vašem zastopniku dobite tri, baterijo pa 
napolnite sami. Proizvajalec obljublja, da stroški potopa ne bodo 
dosti višji od stroškov potopa s klasično SCUBA opremo.
Doživite svoj ultimativni potop. Pa ne pozabite dihati!
Za šolanje je poskrbelo združenje RAID (Rebreather Association 
of International Divers) in v kratkem lahko pričakujemo prve 
rekreativne tečaje tudi v Sloveniji.

Poseidon Cis Lunar MkVi Discovery lahko prednaročite pri 
pooblaščenih prodajalcih:
Skuba Diskont, Dunajska 254, Ljubljana
Infoplanet, d.o.o., Trpinčeva 71, Ljubljana
Sandiline, d.o.o., Pobeška 19 a, Koper
Boris Pučko, Murska Sobota, (gsm 041 834979)
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Pri Slovenski potapljaški zvezi smo z vso resnostjo pristopili k popularizaciji znaka »potapljač 
pod vodo«. Tako smo v letošnjem letu že objavili znak v svoji reviji Potapljač. Naš prvi dohodek, 
ki bo bistveno pripomogel k poznavanju potapljaške boje in s tem varnosti potapljačev, smo 
imeli 10. novembra 2007 v Izoli. Na tej prireditvi, na katero smo povabili vse luške kapitane in 
predstavnike slovenskih marin, seveda ne omenjam vseh potapljačev v Sloveniji, smo skupaj s 
podjetjem 4Ocean, d.o.o., ki v Sloveniji zastopa blagovno znamko Mares, promovirali omenjeni 
znak. Za promocijo smo izdelali tri panoje z znakom in vsem obiskovalcem pokazali, kakšna 
boja sploh je in seveda vse nevarnosti oz. postopke v izogib nesreči. Tako smo bojo postavili 
na morje in z gumenjakom prikazali izogib tej boji, poleg tega smo obiskovalcem prikazali tudi 

nekaj »hudomušnih« situacij, ko ljudje ne vedo, kaj je potapljaška boja, in z bojo vred iz vode potegnejo potapljača ali se z 
barko skušajo vezati nanjo, kar predstavlja posebno nevarnost za potapljača. Dogodek je promovirala tud nacionalna  televizija 
RTV SLO in nekaj časopisnih medijev.
V spomladanskem času pripravljamo predstavitev potapljaških boj v vseh slovenskih marinah, kamor bomo razdelili tudi 
1000 letakov z znakom. Za promocijo se dogovarjamo na različnih TV postajah, kjer imajo oddaje o navtiki. Prav tako bomo 
poudarjali o pomenu varnostne boje na vseh prireditvah, ki jih organizira SPZ, teh pa je kar nekaj.

Vladimir Ban
Komisija za promocijo SPZ

Pazi, potapljač pod vodo

Prvo soboto v decembru je v prostorih Prostovoljnega 
gasilskega društva v Gornji Radgoni bila razširjena seja 
Komiteja Podvodne reševalne službe Slovenije, na katero 
so bili vabljeni vodje vseh 15 reševalnih enot PRS in 
predsednik PD Manta Club iz Izole, ki je na tej seji bila 
sprejeta v PRS.
Jure Gros, načelnik PRS-ja, je predstavil dosedanje delo 

Seja Komiteja PRS Franci Klemenčič

in načrte za vna-
prej tako v orga-
nizacijskem kot 
tudi finančnem 
smislu. Ta čas 
država financi-
ra dejavnost za 
manj kot polo-
vico od preko 
130  ak t ivn ih 
č l a n ov  P R S -
ja. Udeležence 
srečanja, ki so 
si ogledali opre-
mo in tehniko 
Prostovoljnega 
gasilskega društva Gornja Radgona ter se seznanili z dejavnostjo radgon-
ske ekipe za reševanje Gapora, ki deluje v okviru tukajšnjega gasilskega 
društva, sta pozdravila g. Anton Kampuš, radgonski župan, in Marjeta 
Erdela iz Civilne zaščite Gornja Radgona. Seji se je pridružil tudi dr. 
Mitja Slavinec, predsednik SPZ-ja.

Bogdan Šajnovič iz radgonske Gapore izroča Antonu Kampušu, 

radgonskemu županu, šal z emblemom Gapore.
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Spomin na pretresljive posnetke ob bombnih eksplozijah, ki so 
po razdejanju v samem središču Kute na Baliju obkrožili svet, 
je še vedno živ. Na mestu razdejanja je danes na eni strani ceste 
spominski park, na drugi strani pa gradbišče, kjer zidajo nov 
kompleks. V dveh eksplozijah so tragično končali svojo življenjsko 
pot številni mladi z vseh koncev sveta, ki so se zabavali v dveh 
diskotekah. V neposredni bližini stoji spomenik z imeni vseh 
žrtev, kot opomin vsem rodovom, da se kaj takega ne bi ponovilo. 
A zdi se, da se svet vrti prehitro in da to gane le še malokoga. 
Zagotovo pa ne tistih, ki imajo te in podobne zločine na svoji 
vesti. Le nekaj tednov po mojem odhodu z Balija se je nad Kuto 
ponovno razlegel strašen pok in spet je ugasnilo veliko mladih 
in nedolžnih žrtev. Koliko še?

Templji
Indonezija je največja muslimanska dežela na svetu, a na Baliju, 
njenem najbolj znanem turističnem otoku, džamijo le stežka najde-
mo. Velika večina treh milijonov prebivalcev je namreč hindujske 
veroizpovedi. Temu primerno je tudi število hindujskih templjev. 
Za vse  res ni bilo časa, nekaj pa sem jih vseeno obiskal. 
Med prostranimi in terasastimi riževimi polji me je pot iz Kute 
vodila proti templju Taman Ayun. Tempelj, ki je bil zgrajen v 
sedemnajstem stoletju se nekoliko razlikuje od običajnih tem-
pljev, saj ni bilo nikjer značilnih stolpičastih templjev z enajstimi 
strehami. Med obiskom sem imel možnost opazovati kar nekaj 
obredov. Bila je nedelja in družine so v tempelj prihajale s 
pripravljenimi darovi. Duhovniki so z družinami opravili nekaj 
molitev, medtem pa so darovali prinesene darove, predvsem iz 
cvetja in hrane, včasih pa je bil priložen tudi kakšen bankovec. 
Vonj prižganih dišečih palčk in petje sta ustvarjala ustrezno 
razpoloženje. Ko je bila molitev končana, so se vsi člani družine 
postopoma pripravili na obred kopanja oz. očiščenja. V tempeljski 
bazen se steka voda iz enajstih izvirov, ki simbolizirajo enajst 
hindujskih bogov in verniki so se okopali ob vsakem izviru po-

sebej. Z velikim zanimanjem sem opazoval ta obred, še posebej 
mlado mamico, ki je z dvema otrokoma potrpežljivo romala od 
izvira do izvira. Ko sem zapuščal tempelj me je seveda spremilo 
kar precejšnje število opic, ki so v upanju na kakšen kos banane 
švigale med mojimi nogami.
Naslednji tempelj je bil tempelj v kraju Bratan visoko v hribovitem 
predelu na severu otoka. Kraj me je zelo spominjal na naš Bled, 
za katerega sta značilna otoček in cerkvica. V zelo podobnem 
okolju se tudi tu nahaja z gorami obdano jezero, tik ob obali pa 
se nahaja tipičen stolpičast tempelj z enajstimi strehami, ki seveda 
simbolizirajo enajst hindujskih bogov, med katerimi so najbolj 
znani Brahma, Krišna in Višnu. Na ta kraj me spominja prijetno 
druženje z nekaj osnovnošolskimi otroki in njihovim učiteljem, 
s katerim sva se zapletla v zanimiv pogovor. Zelo ga je zanimalo 
od kod prihajam, s čim se ukvarjam, deklice pa so tudi premagale 
začetno sramežljivost in me spraševale vse mogoče.
Dan se je nagibal k večeru in svoje popotovanje med balijskimi 
templji sem ob sončnem zahodu končal pri templju Tanah Lot. 
To je eden izmed najbolj obiskanih templjev. Tempelj se namreč 
nahaja na skali, ki je z obale dostopna samo v času oseke, ki 
nastopi v poznih popoldanskih urah. Takrat se vsa ta množica 
romarjev in turistov zgrne proti temu majhnemu templju in po-
trebna je precejšnja vztrajnost, da se prebiješ do templja. Nekoliko 
že utrujen od vseh naporov sem sedel na pečino nad morjem in 
opazoval na eni strani množico pred templjem, na drugi strani 
pa čudovit sončni zahod.

Bogata plesna tradicija
Le kdo ne bi poznal bogato okrašenih podob indonezijskih mask, 
ki so značilne predvsem za Bali. Nisem pa vedel, da nekatere teh 
mask predstavljajo mitološko bitje Barong, ki je na pol lev na 
pol pes. Plesna tradicija na Baliju je zelo velika. Kecak, Legong 
in Barong so le najbolj znani plesi. Imel sem možnost, da sem 
si ogledal predstavo Barong plesa, v kateri se prepleta zgodba o 

Otok tisočerih templjev Andrej Voje
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levu-psu Barong in čarovnici Rangda. To je zgodba o mitoloških 
bitjih s poudarkom na boju med dobrim in zlom. Barong je 
zaščitnik vasi pred napadi čarovnic, kljub temu pa rad povzroča 
nemire na tempeljskem dvorišču. Ko se pred templjem pojavi 
še Rangda je nemir na vrhuncu. Seveda pa v teh dvobojih na 
koncu vedno zmaga dobro nad zlom. Čudovita glasba in plesni 
gibi brhkih plesalk očarajo vsakega obiskovalca. Koreografija, 
glasba in bogato okrašena tradicionalna oblačila so prava paša 
tako za oči kot ušesa. Po eni izmed predstav sem zaprosil nekaj 
deklet, ki so kljub vidni utrujenosti ustregla moji veliki želji in 
se za nekaj trenutkov nasmehnila v objektiv.

Velika pričakovanja
Med bivanjem na Baliju pa sem si nekaj dni prihranil tudi za 
potapljanje. Čeprav mi nekateri znanci niso ravno priporočali 
potapljanja na Baliju, sem se vseeno odločil, da raziščem majhen 
delček podvodnega sveta ob obalah tega otoka. Razloga za tako 
odločitev pa sta bila pravzaprav dva. Oba razloga sta ženskega 
spola in v obeh primerih gre za dve večji, tudi nekoliko nenavadni 
bitji. Prva je manta, druga pa je mesečeva riba ali mola mola. 
Manto sem nekoč pred davnimi leti že srečal, vendar sem takrat 
uspel napraviti samo eno fotografijo, ki je še preostala na filmu. 
Skoraj vsi potapljaški centri so na medmrežju zagotavljali, da je 
na eni izmed lokacij srečanje z manto nekaj povsem običajnega, 
skoraj zagotovljeno. Kljub izkušnjam iz preteklosti, da gre v 
podobnih primerih le za dober marketinški prijem, kako priva-
biti čimveč potapljačev, sem se odločil, da je vseeno potrebno 
poizkusiti. Morda jo pa res srečam. Dodaten razlog, da s svojo 
odločitvijo nisem omahoval, je bila mola mola, ki naj bi bila ob 
obalah Balija zelo pogosta. In če bi bila uspešnost samo 50%, 
bi bil izredno zadovoljen. No, na koncu sem ugotovil, da sem 
še enkrat več nasedel neuresničljivim obljubam. Že ko sem se 
dogovarjal za potope z nekaj potapljaškimi centri se je hitro po-
kazalo, da vse skupaj ni tako enostavno, da gre v obeh primerih 

za lokacije, ki so od Balija kar precej oddaljene. Z veliko truda 
mi je potem uspelo, da sem le našel potapljaški center, ki je bil 
edini pripravljen vsaj poizkusiti. Kmalu sem se tudi sprijaznil, da 
mola mole ne bom srečal, saj junij ni najbolj primeren mesec za 
srečanja s tako nenavadno in veliko ribo. Njen trup je zelo neso-
razmeren glede na običajna razmerja, ki jih poznamo pri ostalih 
ribah. Ima namreč relativno kratek in zelo visok trup. Je precej 
plašna riba, zato so srečanja z njo ponavadi zelo kratkotrajna. 
Mola mole se menda parijo v zgodnji jeseni in takrat naj bi bila 
možnost za srečanje precej večja. Saj ne vem, ali bi temu verjel, 
a tako pravijo tukajšnji potapljači. Ko smo po skoraj dvourni 
vožnji s hitrim gliserjem le prispeli do želene lokacije, nam je 
potapljaški inštruktor posredoval nekaj navodil o morebitnem 
srečanju z manto, predvsem kje so srečanja najbolj pogosta in 
čemu se je potrebno izogibati, da bi čimveč časa lahko uživali 
ob njenih predstavah. Več kot eno uro čakanja na dobrih dese-
tih metrih globine in neprestanega oziranja v modrino, žal, ni 
obrodilo sadov. To je bil eden izmed redkih potopov, ko nisem 
napravil niti ene fotografije. Pričakovanja so bila velika, tako z 
vidika dimenzij nesojenih junakinj kot tudi upanja, da bom le 
morda imel to veliko srečo in bom lahko opazoval obe gigantki 
pod vodno gladino.

Majhna zadoščenja
Pri naslednjih potopih sem se zato osredotočil predvsem na 
manjše ribe, rakce in kozice, ki jih je bilo tudi tu na pretek. 
Še posebej mi v spominu ostaja rumen rakec, ki se je skrival v 
rumenooranžni morski liliji. Veliko potrpežljivosti in tudi nekaj 
sreče je bilo potrebno, da sem na sprožilec pritisnil ravno tedaj, 
ko se je rakec sprehodil po vejici in se malo bolj pogumno postavil 
pred objektiv. Na eni izmed mehurjastih koral pa sem presenečen 
opazil rakca nenavadne oblike. Rakec orangutan je ime dobil po 
orangutanih, saj njegova barva in kosmatost res spominjata na te 
primate. Ponavadi se v mehurjasti korali skrivajo komaj opazne 
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kozice, tokrat pa se je rakec zelo pogumno postavil pred objektiv 
in pokazal svoje adute. Le nekaj metrov naprej je v sodasti spužvi 
lenarila pisana škarpina. Bliskanje je ni prestrašilo niti najmanj. 
Anemon z raznovrstnimi klovni pa je bilo kot običajno dovolj. 
Še dandanes neizmerno uživam ob opazovanju teh razigranih 
bitij, ki se s tako vnemo zaletavajo v mojo bliskavico.

Križarjenje
Z Balija sem se odpravil na Lombok, kjer sem se pridružil or-
ganizirani skupini na poti z ladjo proti Komodu. Čeprav nerad 
potujem v skupini, sem se za to možnost odločil iz preprostega 
razloga, saj drugih možnosti praktično ni bilo na razpolago. Na 
Komodo je namreč za sprejemljivo ceno nemogoče priti drugače 
kot organizirano. Petdnevni izlet smo začeli s panoramsko vožnjo 
po otoku Lombok, kjer smo se na vzhodni obali otoka vkrcali na 
našo ladjo in se odpravili proti Lomboku. Na ladji se je zbrala 
zelo pisana druščina. Popotniki z vseh koncev, dobri poznavalci 
ptičev in plazilcev, celo mlada družina z dvema majhnima in 
simpatičnima deklicama, smo se znašli na isti palubi. Ladja je 
bila čisto polna, zato je bilo tudi nekaj težav s prostorom na njej. 
Večina nas je namreč spala kar na palubi. In to ne na povsem 
običajni palubi. Da je bilo spanje vsaj nekoliko bolj udobno, je 
bila paluba prekrita z nekaj centimetrov debelo plastjo koralnega 
peska. Od obljubljenih vzglavnikov in blazin za spanje so nam 
razdelili samo vzglavnike. Zadnje jutro, ko nas je prebudil naliv, 
je bilo še posebej zanimivo, saj smo se takrat z roba prav vsi 
pomikali proti sredini. 
Na poti do Komoda smo se prvi dan ustavili na samotnem otoku. 

Potapljanje z masko in dihalko, odbojka na mivki in raziskovanje 
otočka so nas zelo prevzeli, zvečer pa je sledila prava zabava s 
piknikom. Na žaru pečena sveža tuna je bila prav slastna. Ko 
smo se na peščeni obali pod jasnim nebom posedli okoli ognja, 
smo hitro ugotovili, da glede na nacionalno pestrost, pravzaprav 
lahko priredimo mini izbor za pesem evrovizije. Na koncu sicer 
ni zmagal slovenski zastopnik, bil pa je kljub temu zelo visoko 
uvrščen, celo bolje kot je to običajno za naše čisto prave pred-
stavnike na evroviziji. Sledili so še skupinski plesi na mivki, kjer 
smo se prav fino zabavali. Naslednji dan je minil bolj ali manj v 
znamenju celodnevne vožnje proti Komodu.

Komodo
Z jutrom so se v daljavi že kazali obrisi otočja, kjer prebivajo 
ti tako znani plazilci. Varani so danes največji živeči plazilci, ki 
merijo v dolžino do tri metre in veljajo za potomce dinozavrov. 
Varani so spretni plenilci, ki dolgo časa čakajo v zasedi, potem 
pa bliskovito napadejo. Napadejo celo bivola. Dovolj je bliskovit 
ugriz v nogo, ki je po nekaj dnevih zaradi infekcije ponavadi tudi 
usoden. Ker imajo varani zelo dober vonj, lahko brez težav sledijo 
svoji žrtvi in se je dokončno lotijo, ko ta nemočno obleži.
Morje je bilo povsem mirno, naša barka pa je rezala gladino, v 
kateri se je zrcalila le njena podoba. Prvi varani so nas pričakali 
že kar takoj po pristanku in našega prihoda so se razveselili, še 
bolj pa njihovi lastniki. V mislih imam seveda iz lesa izklesane 
varane, ki so nam jih domačini vztrajno potiskali v roke. Ko smo 
se jim bolj ali manj uspešno izognili, smo se najprej nekaj časa 
zadržali pri paznikih nacionalnega parka, ki dobro poznajo otok 
in med sprehodom po otoku skrbijo za varnost obiskovalcev. 
Ker nas je bilo več, smo se razdelili v manjše, lahko bi rekel celo 
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interesne skupine. Nekatere so namreč bolj kot plazilci zanimali 
ptiči, saj je na otoku možno opazovati tudi nekatere redkejše vrste 
ptic. V eni izmed skupin pa se nas je zbralo nekaj fotografov, ki 
smo si želeli vzeti nekaj več časa za fotografiranje. In še preden 
smo se odpravili v gozd, sta nas na dvorišču pred prebivališčem 
paznikov pričakala dva varana, tokrat čisto prava. Bila sta precej 
lenobna, zato ju tudi zagnano fotografiranje ni prav nič motilo. 

Film je bil kmalu poslikan in čas je bil, da se odpravimo v gozd. 
Med potjo smo pozorno ogledovali naokoli, v upanju, da bomo 
srečali še kakšnega plazilca. Po dobri uri hoje smo se znašli na 
mestu, kjer so ponavadi hranili varane. Še do pred nekaj leti so 
med te krvoločne plenilce vsak dan na istem mestu vrgli kakšno 
kozo, ki so jo varani v hipu raztrgali. Sčasoma so se varani povsem 
polenili in so zadrževali samo še v okolici tega kraja. Poleg tega 
so se zaradi plena pogosto spopadli tudi med seboj, zato so se 
pazniki odločili, da s takim načinom prehranjevanja prekinejo. 
Sprva je bil za varane to pravi šok, ki so nekaj dni zaman čakali 
na pripravljeno kosilo. Sčasoma pa so se ponovno prilagodili 
življenju v divjini. Med vračanjem smo po nekajminutni hoji 
le naleteli na dva varana. Pozorno paznikovo oko je v goščavi 
opazilo dva lenobna varana. Previdno sem se jima približal in 
napravil nekaj fotografij. Vendar pa s približevanjem vseeno 
nisem pretiraval, saj so varani lahko tudi zelo eksplozivni in 
lahko nepričakovano presenetijo. Eden izmed varanov je med 
fotografiranjem vseskozi s kači podobnim jezikom sikal proti 
objektivu. Prst je kar obstal na sprožilcu in čez čas se je na fo-
toaparatu izpisala magična številka 36. Previdno sem se umaknil 
in dal prostor še preostalim fotografom.
Počasi, a vztrajno se je bližal dan odhoda. Komodo je bil zadnji 
otok na mojem potepanju po Indoneziji. Z ladjo smo se odpra-
vili proti Floresu, kjer se je pisana druščina razšla. Nekateri so 
nadaljevali križarjenje nazaj do Lomboka, nekaj pa se nas je 
odpravilo nazaj na Bali, od tu pa naprej proti Evropi.
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Vladimir Ban

Podvodna reševalna služba je letos že drugo leto zapored sodelo-
vala sejmu OTROŠKI BAZAR v Ljubljani in na sejmu Reševanje 

in zaščita v Novi Gorici. Pod okriljem Komisije za promocijo je 
bila na obeh sejmih predstavitev zelo uspešno. 
Na OTROŠKEM  BAZARJU smo se predstavljali z novim 
čolnom PRS Postaje Ljubljana, terenskim vozilom, potapljaško 
opremo in opremo za reševanje. Prav gotovo je vse to pripomoglo 
k veliko večji prepoznavnosti in številčnejšemu obisku. Predvsem 
čoln in potapljaška oprema sta pritegnila radovedne poglede 
otrok, ki so se na našem prostoru radi ustavljali. Ni manjkalo 
otroške radovednosti in vprašanj o potapljanju, reševanju in, 
seveda, o čolnu…
SEJEM REŠEVANJE IN ZAŠČITA pa je bil nekaj popolnoma 
drugega. Namenjen je vsem službam, ki se ukvarjajo z reševanjem 
in zaščito. Na sejmu so izstopale gasilske enote, nič pa ni zao-
stajala tudi PRS in s tem SPZ. Na zadnji seji predsedstva smo 
za predstavitev pooblastili komisijo za promocijo, kar se je po-
kazalo kot zelo dobra odločitev. Letos smo prvič imeli povsem 
enakovreden razstavni prostor v glavni dvorani ob boku z Gorsko 
reševalno službo, jamarji, gasilci, Kinološko zvezo, policijo, Ci-
vilno zaščito in drugimi. Naš prostor je bil opremljen s panoji 
PRS-ja in SPZ-ja, razstavljeno smo imeli opremo za reševanje 
in podvodno komunikacijo, suho obleko, celoobrazne maske in 

lutko oblečeno v potapljaško opremo, kar vse je res v velikem 
številu pritegnilo obiskovalce sejma. Med drugim so nas obiskali 
tudi minister za obrambo, g. Karel Erjavec, poveljnik Civilne 
zaščite, g. Miran Bogataj, in direktor URSZR, g. Bojan Žmavc. 
Poleg visokih gostov, nas je obiskala tudi delegacija iz Avstrije, 
Italije in s Švedske z visokimi predstavniki njihovih reševalnih  
služb, veseli pa smo bili tudi obiska g. Kusa, vodje reševanja 
pri MOL, s katero smo že dogovorili še tesnejše sodelovanje v 

prihodnje. Prisotnost našega predstavnika na temu sejmu se je 
pokazala za izredno dobro potezo, saj smo sklenili kar nekaj 
dobrih znanstev, opravili kar nekaj sestankov in tako našo pro-
blematiko približali odgovornim na URSZR-ju. Le-ti so namreč 
odlično poskrbeli za naše predstavnike,  tako da na sejmu nismo 
imeli težav, saj so nam bili njihovi strokovni sodelavci vedno na 
voljo. Ob centralnem šotoru pa smo se z vozilom in čolnom 
predstavili tudi na zunanjem razstavnem prostoru. Za dodatno 
promocijo je po nerodnosti poskrbel naš predstavnik za stike z 
javnostjo Vladimir Ban, ki je zaparkiral osebni avto župana Nove 
Gorice, tako da so bili predstavniki PRS-ja večkrat pozvani tudi 
preko razglasov, naj svoje vozilo umaknejo (da ne bo pomote, 
župan je parkiral na naše mesto).
Prepričani smo, da je bila v letošnjem letu to zelo pomembna 
predstavitev SPZ-ja in PRS-ja, s katero smo odgovorne seznanili 
o našem delu in tudi težavah, na katere pri tem naletimo, veseli 
pa nas, da so se o naše rezultate pozitivno ocenili. Hkrati smo 
prepričani, da bomo s takim delom zagotovo spodbudili tudi 
gospodarstvo, da nam v svoji moči pomaga pri naših aktivnostih. 
Tokrat imamo res kaj pokazati in javnost, tako strokovna kot 
laična, nas je v letošnjem letu dodobra spoznala.

PRS na sejmu Reševanje 
in zaščita ter Otroški bazar

LEGENDA O POTOPLJENEM ZVONU

Spoštovani kolegi,

kot vsako leto vas člani Društva za podvodne dejavnosti Bled 
v sodelovanju s turistično organizacijo Turizem Bled in Slo-
vensko potapljaško zvezo tudi letos vabimo na tradicionalni 
enajsti BOŽIČNI POTOP potapljačev v Blejskem jezeru in 
»LEGENDO O POTOPLJENEM ZVONU«, ki bo v torek 25. 
decembra ob 17. uri na Grajskem kopališču. Zbor potapljačev 
ob 15. uri. 
V želji, da spoznate božično novoletni utrip Bleda na drugačen 
način, vas vabimo k sodelovanju na prireditvi na gladini jezera, 
v soju prazničnih luči.
Potapljače prosimo, da na prireditvi sodelujete z ABC opre-
mo. Po končanem programu, bo organiziran nočni potop. 

Udeleženci nočnega potopa morajo biti usposobljeni za nočno 
potapljanje in imeti poleg osnovne potapljaške opreme tudi 
napolnjene jeklenke in svetilke. Potapljali se bomo v parih in 
na lastno odgovornost!
Po končani prireditvi bomo za udeležence in goste organizirali 
družabno prireditev v Hotelu Krim na Bledu.
Udeležbo (s točnim številom potapljačev) sporočite najkasneje 
do 20. decembra na elektronski naslov anajansa@yahoo.com. 
Dodatne informacije najdete tudi na: www.dpdbled.si.
Potop in udeležba bo zaradi organizacije (priprava hrane 
in pijače, podaritev spominskih daril udeležencem) možna 
samo prijavljenim udeležencem do navedenega roka. Število 
potapljačev, ki bodo lahko sodelovali je omejeno, zato prosimo, 
da pohitite s prijavami. 

Veselimo se srečanja z vami!
 Marko Mubi
 Predsednik DPD Bled
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POŠLJI P PLANET NA 1919.

NOVICE     ŠPORT     VREME     CESTE
GLASBA     FILM     ASTRO     TRAßI    
MELODIJE, SLIKE, IGRE     KLEPETALNICA

Brezpla|no brskanje velja za vse Mobitelove uporabnike, 
ki do Planeta dostopajo prek GPRS/UMTS-povezave v Mobitelovem omrežju. Planet 9, d.o.o.

BREZPLAßNO 
      BRSKANJE
    PO PLANETU!

BREZPLAßNO 
      BRSKANJE
    PO PLANETU!

OGLAS
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Luka Pengov

Svetovno prvenstvo in rekordi v Egiptu

Na treningu z Natalijo Molchanovo (levo), ki sem jo varoval pri njenem 
plavanju iz 67 m globine (Blue Hole)

Konec oktobra in v začetku novembra se je v Egiptu zbrala sveto-
vna elita prostega potapljanja. Najprej na tekmovanju Tripledepth 
v Dahabu in dober teden kasneje na 4. posamičnem svetovnem 
prvenstvu v prostem potapljanju. Tekmovanji sta bili izjemno 
kakovostni, saj je bilo doseženih skupno 5 novih svetovnih rekor-
dov, v obilic državnih rekordov sta bila tudi dva slovenska.

Tripledepth
Štirinajst dni pred začetkom SP sta v sedaj že vsem apneistom 
poznanem manjšem mestu Dahab Lotta Ericson in Linda Pa-
ganelli s svojim društvom Freedive Dahab organizirali že tretje 
tradicionalno tekmovanje v globinskem prostem potapljanju t.i. 
Tripledepth. Tekmovanje se je odvijalo v Blue Holu – Dahab, v 
neverjetno lepo oblikovanem lijaku globine 95 m, premera 70 
m, ki se nahaja samo 20 m od obale. Lijak je z odprtim morjem 
pod vodo povezan  preko naravnega oboka, ki se spušča 55 m 
globoko. Ko se potopiš na to globino in se obrneš proti njemu, 
prodira skozenj neverjetno lepa svetloba, ki prežema čare globine 
morja in porodi v človeku mir, zadovoljstvo in občutek radosti. 
Ko si v tem trenutku sreče ob vrvi 55 m globoko in za hip obvisiš 
na vrvi, te pogosto obišče mala jata metrskih tun, ki radovedno 
krožijo okoli tebe. Prelepi občutki odrinejo nelagodje, ki se 
običajno pojavi, ko telo ne diha, in prežamejo telo z umirjenostjo 
in zaupanjem. To verjetno začutijo tudi tune, ki si jim popolnoma 
nenevaren in te sprejmejo v svoj svet prostranosti morja.
Več kot 30 tekmovalcev se je, kot vsako leto, udeležilo sedaj že tra-
dicionalnega tekmovanja Tripledepth in izkoristilo idealne pogoje 
Blue Hola za treniranje in pripravo na bližajoči SP. Tripledepth 

je kratek opis za tri zaporedne tekmovalne dni v globinskem 
potapljanju - prvi dan disciplino prosti potop (FIM), drugi dan 
potopi s plavutmi (CWT) in tretji dan potopi brez plavuti (CNF). 
Globina je omejena na 90 m, ker Blue Hole s svojim dnom ne 
dopušča globljih potopov. Udeležba je bila v moški in ženski 
konkurenci zelo raznolika, od najboljših na svetu pri moških: 
Herberta Nitscha (AT), svetovnega rekorderja (SR) v potopu 
CWT s 111 m, Dava Mullinsa (NZ) SR v bazenu v dinamiki s 
plavutjo (DYF) z 244 m in Williama Trubridgea (NZ) SR v CNF 
z 82 m, Ryuza Shinomiye (JP), ki je tudi že dosegel globino 100 
m v CWT, do rekreativnega entuziasta Davida Tranfielda (UK), 
ki se s približno 50 leti potaplja iz čiste ljubezni do tega športa. 
Pri ženskah se je tekme udeležila prav tako zelo raznolika skupina 
tekmovalk: do tega tekmovanja še neznana Sara Campbell (UK), 
Annelie Pompe (SE), Linda Paganelli (IT), Megumi Matsumoto 
(JP), ki ima že preko 50 let in jo je za prosto potapljanje navdušil 
še legendarni Francoz Jack Mayol v osemdesetih letih.
Tekmovanje je bilo zelo sproščeno in idealno za doseganje 
najboljših rezultatov. Ob koncu tekmovanja je bil izplen nekaterih 
prav neverjeten. V ženski konkurenci je zmagala Sara Campbell 
s tremi novimi svetovnimi rekordi, prvi dan 81 m v FIM, drugi 
dan 90 m v CWT in tretji dan 56 m v CNF. Do tedaj se je enkrat 
potopila na 88 m v CWT in enkrat na 83 m, ker je bila vrv 10 m 
daljša od predvidenih 73 m, in tako dobila zaupanje za doseganje 
teh neverjetnih rezultatov. Aktivno se je začela potapljati šele v 
mesecu aprilu 2007, ko je opravila prvi tečaj in se potopila 40 m. 
V svojem potopu v CWT na 90 m je zadnjih 10 m odplavala samo 
z rokami, ker so ji noge zaradi zakislenosti popolnoma odpovedale. 
To spet potrjuje, da prosto potapljanje ni ekstremen šport, da ljudje 
ne potrebujejo neverjetnih fizičnih sposobnosti, da bi se potopili 
globoko. Je šport, ki vodi v samoopazovanje, samokontrolo, v 
spoznavanje lastne zavesti, v mir in osebno srečo.
V moški konkurenci je zmagal Ryuzo Shinomiya, ki je vse tri dni 
tekmoval konstantno in dosegel 81 m v FIM, 90 m v CWT in 50 
m v CNF.  Edini od najboljših je dosegel vse napovedane globine 
in ostal brez kazenskih točk. Herbert Nitsch je odplaval v CNF 
83 m, najgloblje do sedaj v svetovnem merilu, Dave Mullins pa se 
je drugi in tretji dan potopil na 90 m v CWT in stopnjeval formo 
za bližajoči se SP. William Trubridge je odplaval 88 m CWT s 
klasičnimi stereo plavutmi, kar danes v tekmovalnem prostem 
potapljanju redko vidimo (večina uporablja monoplavut).
Poleg tistih, ki so se udeležili tekmovanja Tripledepth, smo bili 
v istem času v Blue Holu prisotni tudi mnogi drugi, ki smo se 
pripravljali na bližajoči se SP. Poleg vsakodnevnih treningov smo 
spremljali tekmovanje na samem kraju dogajanja. Posameznike 
je to še bolj motiviralo za intenzivno treniranje. Sam sem lahko 
treniral s SR Natalijo Molčanovo in njeno ekipo. Vsi so bili zelo 
dobro pripravljeni, še zlasti Natalija, ki je imela do takrat že nekaj 
potopov preko 80 m in je po uspehu in doseženih treh SR Sari 
Campbell iskreno čestitala, hkrati pa že imela v mislih bližajoči 
se SP, kjer se bo odvil zelo zanimiv obračun dveh najboljših 
apneistk sveta.

4. posamični SP
SP v globinskem prostem potapljanju je potekal v Sharm El 
Sheikhu v Egiptu na rtu Coral bay v organizaciji Apnea Academy. 
Podobno kot preteklo leto, ko se je ekipno prvenstvo odvijalo 
tudi v Egiptu v Hurgadi, je prelepo Rdeče morje povabilo tekmo-
valce v še večje globine s svojo neverjetno vidljivostjo, prijetno 
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temperaturo, ki je še vedno vztrajala na 
27°C, brez neprijetne meje med toplejšo 
in hladnejšo plastjo, kakršne smo vajeni 
v Jadranu, in čudovitim živalskim svetom, 
ki nas je spremljal pri potapljanju.
Slovenijo sva zastopala Luka Pengov v 
disciplini CWT in Jure Daić v CWT in 
CNF. Stroške sva pokrila večinoma sama 
s pomočjo SPZ-ja in donacije Mobitel 
Planeta reprezentanci v PP. Uradno se je 
obdobje priprav začelo 8 dni pred prvim 
tekmovalnim dnevom z uradnimi treningi. 
Organizator je poskrbel za odlične pogoje 
treniranja s 26. stalno pripravljenimi vrv-
mi 100 m od obale, katerih dolžina je va-
rirala od 55 m pa vse do 85 m, poleg tega 
pa še z dvema tekmovalnima splavoma, 
dolžine 120 m, z varovanjem tekmovalca 
s protiutežjo. Na trening si lahko odšel 
kadarkoli, vedno pa te je spremljal var-
nostni apneist. Morje je bilo zelo toplo, 
valovi skoraj vsak dan zelo intenzivni, 
občasno pa se je pod vodo pojavil tudi 
zelo močen tok.

Spodaj predstavnika Slovenije Luka Pengov CWT 

(levo) ter Jure Daić CWT in CNF (desno).

Oba SR in prvaka Sara Campbell (sredina) in Herbert 
Nitsch (desno)

Večina je trenirala zelo intenzivno in iz 
dneva v dan dosegala neverjetne napredke. 
Nekateri so napredovali odlično in svoje 
osebne globine porinili tudi do 20 m glo-
blje. Nasprotno so imeli posamezniki tudi 
zdravstvene težave z npr. vnetjem ušesa, 
zastrupitvijo s hrano, močnim prehladom, 
ki sem ga staknil tudi sam. Treninge 
so popestrili podvodni obiskovalci, kot 
so barakude in različne ribe koralnih 

grebenov, šesti dan pa je priplaval tudi 
dvometerski morski pes (Reef Shark), ki 
je slalomiral med vrvmi in apneisti skoraj 
pol ure. Verjetno se je čudil sproščenosti 
in igrivosti tistih, ki so z monoplavutjo 
plavali ob njem, in se tudi sam prepustil 
igrivim trenutkom.
Med moškimi je šest apneistov v pripra-
vljalnem obdobju preseglo 100 m, pri 
ženskah pa so tri presegle 80 metrov. 
Dave Mullins je na treningu dosegel do 
takrat še nedoseženo globino 115 m. 
Herbert Nitsch je treniral dvakrat dnevno 
in dnevno presegal globino 100 m. Drugi 
trening je končal ponavadi v temi po 18. 
uri, tako da mu je kasneje organizator 
prepovedal trenirati tako pozno zaradi 
varnostnih razlogov, ker ga je bilo v temi 
pod vodo nemogoče varovati. Zaradi 
vsakodnevnih zelo globokih potopov je 
organizator najboljše oskrbel s kisikom, 
ki so ga po globokih potopih preventivno 
vdihavali približno 10 min, da ne bi pri 
posameznikih prišlo do dekompresijske 
bolezni. 
Sprva načrtovano 4-dnevno tekmovanje, 
ločeno na moške in ženske, se je zaradi sla-
bih vremenskih razmer odvilo v 2 dneh.
Zato je bil prvi dan tekmovanja CWT to-
liko bolj dramatičen. Natalija Molčanova 
je napovedala globino novega SR 95 m. 
Žal ji je pod površjem zmanjkalo moči 
in si je 1. mesto zasluženo prislužila 
Sara Campbell (UK) z 88 m. 2. mesto je 
osvojila Annelie Pompe (SE) s 77 m in 3. 
mesto presenetljivo Maria Livbjerg (DK) s 
63 m. Prav tako favoritka za odličja Linda 
Paganelli je ob napovedanih 72 m obrnila 
pri 62 m in tako dosegla šele 10. mesto.
Pri CWT za moške je z novim SR, 112 
m, zmagal Herbert Nitsch (AT), ki je 
odplaval ta rezultat z neverjetno lahkoto 
in že pod vodo snel očala in kljukico za 
nos ter z nasmeškom izvedel protokol v 
5 sekundah. Daveu  Mullinsu (NZ) žal 
ni uspel potop na 114 m, ker ni uspel 
izenačiti in z globino 110 m dosegel 2. 
mesto. Bivši SR Carlos Coste (VEN) je z 
zelo lepim potopom na 103 m dosegel 3. 
mesto. Naš predstavnik Jure Daić je s 67 
m in novim DR, dosegel 20. mesto. Sam 
sem zaradi omenjenega prehlada, težav s 
sinusi in izenačevanjem obrnil pri 57 m od 
napovedanih 63 m in osvojil 36. mesto.
Drugi dan tekmovanja CNF se je z 
napovedano globino novega SR 60 m 
precenila Sarah Campbell in omagala tik 
pod površjem. Prav tako zaradi utrujenosti 
in vnetja ušesa, kljub napovedanim 57 m, 

Natalija ni nastopila. 1. mesto je osvojila 
mlada Jarmila Slovencikova (CZ) s poto-
pom na 50 m. 2. mesto je osvojila Susanna 
Saari (FI) s 40 m in 3. mesto Anna Von 
Boetticher (DE) z 38 m. Med moški je 
zopet slavil Herbert Nitsch z globino 
77 m, 2. mesto je s 75 m osvojil William 
Winram (CA), ki mu je uspelo do nastopa 
pozdraviti vnetje srednjega ušesa, saj se do 
tedaj ni potapljal skoraj 14 dni. 3. mesto je 
zasedel Aleksej Molčanov (RU) s 65 m. 
Naš predstavnik Jure Daić je z novim DR 
in globino 56 m zasedel odlično 5. mesto 
in se uvrstil v samo svetovno elito apnei-
stov v potapljanju s »plavanjem žabice«.
4. posamično Svetovno prvenstvo v glo-
binskem prostem potapljanju je poskrbelo 
za zelo zanimiv in dramatičen razplet. Za 
nekatere zelo uspešno, za druge manj. Vsi 
pa smo bili vendarle deležni doživljanja 
čudovitega potapljanja na en vdih, ki 
ljudi s svojim čarom vedno bolj privablja 
v številčnejše udeleževanje tekmovanj. 
Je edinstveno z lastnostjo, ki omogoča 
povabilo v največjo globino tistemu, ki 
uspe ohraniti mirno in sproščeno zavest 
ter sproščeno in igrivo gibanje telesa. Ne 
zmaga moč, temveč sproščenost in umi-
rjenost. Prav zaradi tega slednji kvaliteti 
apneista spremljata vedno bolj ter mu 
olepšata in osrečita vsakdan. Tisti, ki 
res spozna in začuti prosto potapljanje, 
ga le-ta pospremi skozi celo življenje. 
V naslednjih letih lahko pričakujemo 
še številčnejše udeležbe tekmovanj ob 
razvoju tega lepega športa.

Uživanje in sproščanje pod sončnimi žarki obsijanega 
apneista pri izronu.
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Mednarodni natečaj v podvodni fotografiji Vodan 2007 je bil jubilejni 
– natečaj je potekal že deseto leto zapored. 

Organizacijski odbor je 10. mednarodni natečaj v podvodni 
fotografiji VODAN 2007 posvetil lani preminulemu Smiljanu 
Zavrtaniku. Smiljan je bil tisti, ki je leta 1998 predlagal, da se 
državno prvenstvo v podvodnem fotolovu, tisto leto v organizaciji 
društva Vodan, dopolni z mednarodnim natečajem za najboljšo 
fotografijo v treh kategorijah. Tako je bil rojen natečaj Vodan.
V naslednjih letih se je natečaja poleg slovenskih udeleževalo vse 
več tujih, predvsem evropskih fotografov. Osnovne tri kategorije 
– Riba, Ambient, Makro – so se sčasoma razdelile na tropske 
in sredozemske vode, pridružila se jim je še kategorija sladko-
vodnih posnetkov. Občasno je natečaj vključeval v podvodni 
fotografiji dokaj eksotično kategorijo črno-belih fotografij, v 
letih od 2001 do 2006 pa je potekalo tudi ocenjevanje podvo-
dnih videoposnetkov. 
V desetih letih je v Novo Gorico svoja dela poslalo 189 fotogra-
fov in snemalcev iz 22 držav; na natečaj Vodan je tako prispelo 
3.264 fotografij in 78 videofilmov.
10. mednarodni natečaj v podvodni fotografiji Vodan 2007 je 
obsegal devet fotografskih kategorij; sodelujoči avtorji so svoje 
fotografije oddali v digitalni obliki, ne glede na to, ali so bile 
posnete z digitalnim ali filmskim aparatom.
Posnetki, narejeni z zrcalnorefleksnimi aparati, so bili razdeljeni 
v fotografije iz tropskih morij ter fotografije iz hladnih morjih. V 
obeh skupinah so bile razpisane kategorije Makro, Riba in Am-
bient. Sedma kategorija je zajemala fotografije, nastale v sladkih 

vodah. Na natečaju so sodelovali tudi fotografi, ki uporabljajo digi-
talne kompaktne aparate; namenjena jim je bila ločena kategorija, 
v kateri so sodelovali s portfoliom šestih slik. Na podoben način, 
s portfoliom šestih posnetkov, so se v ločeni kategoriji pomerili še 
neuveljavljeni slovenski fotografi.
Kot vsi dosedanji je bil tudi natečaj Vodan 2007 odprt za domače in 
tuje amaterske in poklicne fotografe. Vsak avtor je lahko sodeloval 
z največ tremi deli v vsaki posamezni kategoriji oziroma s šestimi 
posnetki v kategorijah, za katere je bil predviden portfolio. Dela, v 
preteklosti nagrajena na drugih tekmovanjih, in tista ko so sodelo-
vala na dosedanjih natečajih Vodan, so bila iz tekmovanja izločena.
Na natečaj Vodan 2007 je svoja dela poslalo 48 avtorjev iz osmih 
držav; v največjem številu so se natečaja udeležili slovenski fotografi 
(24). Mednarodna komisija – Gianni Pecchiar in Claudio Bertasini 
iz Italije ter Arkadij Popovič – Dadi iz Slovenije – je pregledala in 
ocenila 554 fotografij. 
Komisija je najprej pregledala vsa prispela dela v posamezni ka-
tegoriji, nato pa jih skozi ponovno projekcijo točkovala. Najbolje 
ocenjena dela so bila pregledana še enkrat, umetniški vtis in 
tehnična izvedba pa sta bila osnova za vrstni red prve deseterice. V 
kategorijah Digitalne kompaktne kamere in Portfolio začetniki je h 
končni oceni poleg seštevka točk vseh slik v portfoliu pomemben 
del pripevala tudi motivska raznolikost in enakomerna kakovost 
posameznega avtorja.
Komisija je iz ocenjevanja izločila pet fotografij: v vseh primerih 
je šlo za posnetek ribe, uvrščen v kategorijo Makro. Po pravilih 
natečaja v tej kategoriji riba namreč ne sme biti glavni motiv 

VODAN 2007
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DIVING AST 2008 - APNEA, 
SCUBA & TEC DIVING

Slovenska potapljaška zveza vas v sodelovanju z mednaro-
dno zvezo društev IAHD Adriatic vabi na 6. mednarodni 
simpozij AST 2008 (apnea, scuba in tehnično potapljanje), 
ki bo v soboto, 9. februarja 2008, v Termah Zreče. Na sim-
poziju, ki se bo pričel ob 9:30, se bodo v treh sklopih pred-
stavili vrhunski predavatelji, ki so zaznamovali potapljanje 
v preteklosti in sedanjosti. Med njimi velja omeniti častna 
gosta Enza Maiorco in prof. dr. Dušana Kščerja.
Predavanja bodo v slovenskem, hrvaškem in angleškem 
jeziku. Delavnice so zaprtega tipa in  se jih člani SPZ-ja 
lahko udeležijo na podlagi predhodne prijave na spz@
spz.si.
Namen simpozija je druženje in pridobivanje novih 
potapljaških znanj vseh potapljačev neglede na vrsto šole 
ali asociacije, ki ji pripadajo.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM
Sobota, 09. februar 2008
08:30 – 09:45 Prijave in registracija 
10:00 – 10:20 Otvoritev
1. sklop: Apnea
Voditelji: Karla Fabrio, CRO, Arian Rapuš, SLO
10:20 Spremembe pulza pri prostem potapljanju
           - Natalia Molchanova, RUS 
10:40  Prosta tema  - (doktor medicine, specialist) 
11:00  Fiziologija potapljanja na dah - Prof. dr. Željko Dujić, dr. med., CRO
11:20  “No Limits” - Enzo Maiorca, ITA  

11:40 – 12:00 Odmor
2. sklop: SCUBA
Voditelji: Marjan Richter, SLO, Neven Lukas, CRO
12:00  “Sprehodi pod morjem”- Prof. dr. Dušan Kuščer, SLO 
12:20  Potapljanje s SCUBO in poškodba hrbtenjače 
            - Prof. dr. Željko Dujić, dr. med., CRO
12:40 Biologija in ekologija morja  - Dr. Tom Turk, SLO
13:00  Diver’s Training & Medico-Technical Problems during Lifting  

Dive Of Sunken LPG Tanker Brigitta Montanari
             - Prof. dr. Stracimir Gošović, dr. med, CRO 

13:20 – 14:20 Kosilo
3. sklop: Tehnično potapljanje
Voditelji: Dr. Petar J. Denoble, USA, Ivica Čukušić, CRO
14:20  The HIJMS Yamashiro, the Ultimate Challenge in Deep  

Wrecks Exploration
            - Cedric Verdier, FRA
14:50  Copernicus – 100 years after Haldane
            - Christian R. Gutvik MSc, NTNU, Norveška
15:20  Titanic, Britannic in Carpathia - Carl Spencer, GBR
15:50  Rebreather Diving Accidents And Their Prevention
            - Dr. Petar J. Denoble, dr. med., USA
16:20  “Podvodni svet sladkih voda”, projekcija - Ciril Mlinar Cic, SLO 
17:00   Closing Session
Delavnice (v petek in soboto, 08. in 09. februarja 2008; zaprti tip):
- Apnea (Natalia Molchanova, RUS, Karla Fabrio, CRO), 
- Tehnično potapljanje (Carl Spencer, GBR, Igor Urh, SLO, Ivica 
Čukušić, CRO),
- Kolegij predsednikov potapljaških zvez in DAN direktorjev jadranske 
regije (Dr. Mitja Slavinec, SLO, Kamilo Čuljak, CRO).
Častna gosta: 
Prof. Dr. Dušan KUŠČER, SLO, Enzo MAIORCA, ITA
V času simpozija bo razstavljena najmodernejša potapljaška 
oprema. 

fotografije. V kategoriji Tropska morja/Ambient komisija ni 
podelila prvega mesta. Po mnenju sodnikov nobeno izmed sicer 
kakovostnih del ni izstopalo po inovativnosti ali svežini pristopa 
k predpisanemu motivu.
Skupni seštevek fotografskih kategorij, z izjemno obeh kategorij, 
za kateri je bil predviden portfolio, je določal nagrado grand prix 
memoriala Smiljana Zavrtanika. Največ točk je zbrala Irena Čok 
(Slovenija) in si poleg plakete prislužila še lepo praktično nagra-
do. Posebni nagradi za hladne in tropske kategorije sta prejela 
Irena Čok in Nemec Thomas Lüken. Priznanja in plakete za 
nagrajene avtorje je izdelala akademska slikarka Metka Erzar. 
V sklopu 10. mednarodnega natečaja v podvodni fotografiji Vo-
dan 2007 je potekalo tudi likovno tekmovanje na temo “Morje, 
voda, življenje”, namenjeno učencem slovenskih osnovnih šol. Na 
natečaj se je odzvalo 33 osnovnih šol in trije varstveno-delovni 
centri, svoja dela pa je oddalo 264 otrok.
Rezultati natečaja Vodan 2007 so bili javno razglašeni 20. okto-

bra 2007 v Novi Gorici. Slavnostna prireditev v veliki dvorani 
Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica se je začela 
z odprtjem razstav najboljših fotografij natečaja in najboljših 
otroških likovnih del, nadaljevala pa s podelitvijo priznanj in 
nagrad, s kratkim kulturnim programom ter s projekcijo vseh 
na natečaj prispelih fotografij. 
REZULTATI NATEČAJA GRAND PRIX
1. Irena Čok (SLO)
2. Thomas Lüken (D)
3. Andrej Voje (SLO)

10. mednarodni natečaj v podvodni fotografiji Vodan 2007 je po-
tekal pod pokroviteljstvom Slovenske potapljaške zveze, Mestne 
občine Nova Gorica in ob pomoči številnih sponzorjev. 
Več o poteku natečaja in rezultatih je na voljo na spletni strani 
www.drustvo-vodan.si. 

(fotografije so bile objavljene na 
Mednarodnem fotografskem natečaju Vodan 2007)



22

Druæina so starπi in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti. Navedena premija velja za celotno druæino, neodvisno od πtevila druæinskih Ëlanov. Zavarovanje 
lahko s 100 % doplaËilom sklenejo tudi osebe, starejπe od 65 let in aktivni πportniki. Premija za skupinsko zavarovanje je navedena za posamezno osebo. Za 
skupino se πteje 10 ali veË zavarovancev. Zavarovalno kritje velja po vsem svetu brez posebnega doplaËila.

KER ÆIVLJENJE POTREBUJE VARNOST

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
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ZDRAVJE JE VA©E NAJVE»JE BOGASTVO. 
NE ZAPRAVITE PREVE» DENARJA ZANJ.
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

NesreËa in bolezen nikjer ne poËivata. Tudi na skrbno naËrtovanih poteh v tujini se vam lahko kaj zgodi. 
Stroπki zdravljenja so visoki, zapleti pa neprijetni. Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z 
asistenco vam zagotavlja 24-urno pomoË, kjerkoli je potrebno. Sklenete ga lahko na vseh poslovnih 
mestih Zavarovalnice Triglav, d.d., v pooblaπËenih turistiËnih agencijah tudi tik pred potovanjem, ali prek 
interneta na naslovu:

www.triglav.si/skleni

ZAVAROVALNO KRITJE NA OSEBO (v EUR)

PROGRAM SKUPNA VSOTA najveË do STRO©KI PREVOZA najveË do

OSNOVNI 15.000  3.600 

NADSTANDARDNI 30.000  7.200 

ZAVAROVALNE PREMIJE (v EUR)

TRAJANJE
ZAVAROVANJA

INDIVIDUALNO DRUÆINSKO SKUPINSKO
OSNOVNI NADSTANDARDNI OSNOVNI NADSTANDARDNI OSNOVNI NADSTANDARDNI

3 dni 5,00  7,50 8,90 13,50 2,90 4,50 

5 dni 7,30 11,00 13,20 19,80 4,40 6,60 

8 dni 9,80  14,70 17,70 26,50 5,90 8,80 

15 dni 14,80 22,10 26,50 39,70 8,80 13,20 

21 dni 18,40 27,50 33,00 49,60 11,10 16,50 

30 dni 23,40 35,10 42,10 63,20 14,00 21,00 

60 dni 35,00 52,20 62,80 94,10 21,00 31,40 

90 dni 46,30 69,50 83,40 125,20 27,80 41,70 

pol leta 94,10 141,00 169,40 254,00 56,40 84,70 

eno leto 188,30 282,20 338,90 507,90 113,00 169,30 

POTAPLJANJE

Veliko je bilo govora o pestrosti akvatorija v Fiesi, ki je ena od 
dveh najbolj priljubljenih potapljaških lokacij v našem morju. 
Ponuja nam naraven greben, ki se razteza vse do Pirana in v 
sebi skriva obilico različnih vrst rib, rakov, glavonožcev, golih 
polžev in zelo raznovrstno floro. Dno grebena je muljasto in je 
dom morskim listom, sipam, lignjem, manjšim rakom, morskim 
konjičkom in še mnogim vrstam, ki jih na grebenu ne vidimo. 
Čeprav večina potapljačev misli, da je muljasto dno neke vrste 
podvodna puščava, je takšno razmišljanje precej zmotno. Biologi 
vam lahko hitro razložijo, da je prav ta oblika dna oaza življenja. 

Potrebno je samo malo bolj pozorno gledati. Za vse tiste, ki jih 
podvodno življenje ne zanima ali pa so se z leti Fiese naveličali, 
pa so pred nedavnim poskrbeli nekateri zagrizenci. Tako smo 
dobili prvi umetni podvodni greben, ki izstopa iz mivkastega dna 
in služi kot zatočišče živalim. Sestavljen je iz votlih kock, ki so 
skrbno zložene v podolgovato formacijo. Vendar pa to še ni vse, 
saj lahko na teh potopih vidimo celo dve potopljeni jadrnici po 
imenu Meduza in Meteor 1, ki poskrbita, da še največji skeptiki 
pridejo zadovoljni iz vode. Tudi tukaj najdejo raki in ribe svoje 
zatočišče, začetniki pa prve občutke potapljanja na razbitinah. 
Omenjeni zagrizenci si zaslužijo vse pohvale, saj je zaradi njih 
Fiesa postala edinstvena lokacija za vse potapljače.
Nekaj manj pa je bilo govora o uničevanju teh objektov. Ker 
ima vsaka medalja dve plati in ker nobeno dobro delo na gre 
nekaznovano, je logično, da se je pojavil še drugi pol ljudi. To 
so potapljači, ki v svoji »ozkogledanosti« in aroganci puščajo za 
seboj svoje sledi in podpise. Tako smo letos pozimi dobili prve 
podpise na propeler potopljene Meduze. Propeler ni imel nobene 
denarne, zgodovinske ali sentimentalne vrednosti in vendar je 
prinesel toliko veselja potapljačem, ki so ugotovili, da se še vrti. 
Sam sem se igral z njim in gledal ničkoliko začetnih potapljačev, 
kako z veseljem vrtijo tisto malo eliso. Mogoče je res »brez 
vrednosti«, vendar vam bo vsak potapljač med vtisi o potopu na 
Meduzo omenil vrteči propeler. No, vsaj tisti, ki so s potapljanjem 
začeli pred letošnjim letom. Nepotrebna zbirateljska strast je 
namreč nekoga prignala do tega, da ga je enostavno odžagal in 
odnesel s seboj.

Sledi neodgovornosti so vidne tudi na morskem dnu, ki je na mno-
go območjih razbito z macolo. Nekdo si je pač zaželel prstacev 
oz. morskih dateljnov. Naredil je potapljaški tečaj, si izposodil 
macolo in odšel na lov, izpustil pa je informacijo, da prstaci ne 
rastejo prav hitro… Menda potrebujejo do polne velikosti (ca. 10 
cm) celih trideset let! Zaradi svoje maloštevilnosti niso zastonj 
prepovedani pri nas in naših sosedih. Z nabiranjem teh školjk 
pa hkrati tudi posegamo v naravo, saj moramo razbijati skale in 
greben, če hočemo do njih.
V začetku poletja sem se na enem od potopov v Fiesi odpra-

vil pogledati 
obe barki . 
Na Meduzi 
nič novega, 
zato pa me je 
presenečenje 
čakalo na jadrnici Meteor 1, ki je takrat bila pod vodo šele slaba 
dva meseca, o lokaciji barke pa se je začelo govoriti šele nekaj 
tednov pred tem. Ni dolgo trajalo, da je dobila prvi »podpis«. 
Nekdo je odtrgal premično streho iz dveh kosov plastike, enega 
vrgel na premec, drugega pa v mulj. Oba dela smo pobrali in 
ju z malo truda namestili nazaj na svoje mesto. Vem, da je za-
bavno premakniti premično streho in si malo povečati vhod v 
notranjost barke, resnično pa ni potrebe po iskanju skrajnih mej 
te »premičnosti«. Je res tako težko pomisliti na vse potapljače, ki 
bodo barko občudovali za vami? Mogoče je res bolje določene 
lokacije in koordinate obdržati skrite!
Po mojem mnenju so krivci za vse omenjene poškodbe potapljači 
brez občutka za odgovornost. Očitno nagon dokazovanja in 
častihlepja pri nekaterih zamegli razum. Prav na tem področju 
manjka osveščanja in obveščanja. Ne puščajte povsod svojih 
podpisov, saj konec koncev potop v Fiesi ni noben dosežek ali 
tehnični podvig. Je enostaven potop, ki nudi neomejeno količino 
zanimivih in poučnih stvari in ni čisto nikoli dolgočasen. Včasih 
je potrebno samo malo bolj natančno gledati in plavati počasneje. 
Negujmo ta habitat in se s tem zahvalimo vsem, ki so s svojim 
delom pripomogli k pestrosti zaliva v Fiesi!

Jure Gasparič
Foto: Marko Gasparič

Odgovornost pod vodo
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Druæina so starπi in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti. Navedena premija velja za celotno druæino, neodvisno od πtevila druæinskih Ëlanov. Zavarovanje 
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3 dni 5,00  7,50 8,90 13,50 2,90 4,50 

5 dni 7,30 11,00 13,20 19,80 4,40 6,60 

8 dni 9,80  14,70 17,70 26,50 5,90 8,80 

15 dni 14,80 22,10 26,50 39,70 8,80 13,20 

21 dni 18,40 27,50 33,00 49,60 11,10 16,50 

30 dni 23,40 35,10 42,10 63,20 14,00 21,00 

60 dni 35,00 52,20 62,80 94,10 21,00 31,40 

90 dni 46,30 69,50 83,40 125,20 27,80 41,70 

pol leta 94,10 141,00 169,40 254,00 56,40 84,70 

eno leto 188,30 282,20 338,90 507,90 113,00 169,30 
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j
IZOBRAŽEVANJE

Razpis za izbor 
NAJ ŠPORTNIK SPZ 2007

Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  
najboljše športnice, najboljšega športnika in najboljše 
športne ekipe SPZ za leto 2007. Vsi člani SPZ (komisije, 
društva in posamezniki) ste vabljeni k oddaji predloga za 
najboljšo športnico, najboljšega športnika in/ali najboljšo 
športno ekipo v letu 2007. 
Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
• športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
• kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih 

v letu 2007, z navedbo uvrstitve, vrste tekmovanja, krajem 
tekmovanja,številom udeležencev;

• ime komisije oziroma društva, ki predlaga
• ime in priimek posameznika oziroma odgovorne osebe 

društva ali komisije.
Rok za oddajo predlogov je 29. februar 2008, na naslov 
sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška cesta 25, 
1000 Ljubljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak lahko 
predlaga po eno športnico, športnika in športno ekipo. 
Predlagatelj in predlagani morajo biti člani SPZ in morajo 
imeti veljavno športno licenco.
Izbor bo opravila strokovna komisija Komiteja za Šport 
in Predsedstva SPZ. Podelitev priznanj bo na redni letni 
skupščini SPZ.

Predsedstvo SPZ
Aleš Veršič, predsednik Komiteja za šport

SPZ IN SLOVENSKA 
VOJSKA

Slovenska potapljaška zveza je v skladu z Direktivo o sode-
lovanju Slovenske vojske s civilnimi organizacijami, zvezami 
in društvi, pomembnimi za obrambni sistem Republike 
Slovenije tudi letos podpisala aneks k pogodbi o sodelovanju 
med SPZ in Slovensko vojsko. 

Aneks opredeljuje oblike sodelovanja, predvsem usposa-
bljanja pripadnikov PRS, predstavitev dejavnosti SV med slo-
venskimi potapljači, sodelovanje na področju izobraževanja, 
za SPZ še posebej pomembna pa je pomoč Slovenske vojske 
pri organizaciji in izvedbi različnih aktivnosti pod okriljem 

SPZ ali njenih članic, kot 
npr. sodelovanje plovil in 
inženirske enote SV na Dne-
vu potapljačev Slovenije, zbo-
ru reševalcev in podobno.
Pogodba o sodelovanju med 
SPZ in SV se vsako konkreti-
zira z aneksom, kar nam nudi 
mnoge možnosti dodatnega 
sodelovanja, tudi na nivoju 
potapljaških društev. Vse 
organizatorje zato vabimo, 
da tudi v prihodnje na sedež 
SPZ posredujete vaše potrebe 
in dodatne predloge, kje bi 
lahko sodelovali s SV ali bi 
vam bila pomoč vojske kori-
stna pri izvedbi vaših prire-
ditev. Aneks je v imenu SPZ 
podpisal Jure Gros, načelnik 
Podvodne reševalne službe 
Slovenije.

dr.  Mitja Slavinec
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KUPON ZA NAGRADNO KRIŽANKO

Ime in priimek; naslov: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslo nagradne križanke___________________________________________________________________________

Geslo pošljite na kuponu do 31. januarja 2008 na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom “KRIŽANKA”.
Izmed vseh pravilnih rešitev nagradne križanke bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel vstopnice za družinsko kopanje 
Term Banovci.

Dobitnik nagrade prejšnje križanke pokrovitelja PICERIJE ROYAL je Blaž Berden, Vrtna ul. 6, M. Sobota. 
Čestitamo!j

KRIŽANKA

BANOVSKA 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
ZAVAROVALNICA TRIGLAVd.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.

30

SPONZORJI SPZ



27



28

POTAPLJAŠKA DRUŠTVA
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Za priklop na {irokopasovni internet je potreben ustrezen signal Mobitela ali tujih pogodbenih operaterjev.
S signalom Mobitel GSM je pokritega 99,3 %, z Mobitelom UMTS 72,3% prebivalstva Slovenije.
*USB-modem ali PC podatkovno kartico lahko kupite za samo 0,01 EUR ob skleniti/podalj{anju
naro~ni{kega razmerja Mobitel GSM/UMTS za 24 mesecev in ob naro~nini na Giga paket za prenos
podatkov. Ponudba velja za vse, ki nimate veljavnega aneksa UMTS {t. 14/2005.
Ostale cene in pogoje nakupa preverite na www.mobitel.si/instantinternet

USB-Modem
Option iCon 7.2

USB-Modem
Huawei E220

PCI Express-Kartica
Novatel Wireless Merlin XU870

PCMCIA-Kartica
Option Globetrotter GT MAX 7,2 Ready

Od{tekano! Plo~evinka vsebuje prenosni USB-modem, na voljo pa sta tudi

podatkovni PC kartici, ki omogo~ajo hitrosti prenosa podatkov do 3,6 Mb/s. Namestitev

na prenosni ali namizni ra~unalnik je enostavna. Cena UMTS naprav za prenos podatkov je odvisna od izbire

paketa (Mini, Maksi, Mega in Giga), ki se med seboj razlikujejo po mese~ni naro~nini in vklju~eni koli~ini

brezpla~nega prenosa podatkov (od 0 do 10 GB).

S
lik

e 
so

 s
im

bo
li~

ne
.

OGLAS



30

Konec leta 2006 se mi je porodila ideja, ki v svetov-
nem merilu ni nič novega, je pa nova na slovenski 
potapljaški sceni. Ko sem se za trenutek ustavil in 
pogledal na našo potapljaško sceno z nekaj distance, 
sem ugotovil, da je stanje kar kaotično. Sami petelini 
in vsak kriči nekaj v stilu, jaz sem najboljši potapljač 
v Sloveniji. Da ne bo pomote, tudi sam sem bil eden 
izmed primorskih petelinov... 

Tako me je prešinilo, da sem prišel do točke, 
ko se je bilo potrebno odločiti ali biti še naprej 
petelin na svojem kupčku ali pa ...? 
Združevanje za doseganje večjega učinka! 
Ideja je padla! Začela so se dolga in naporna 
pogajanja in 18. 6. 2007 je luč ugledala SKU-
PINA NORIKSUB. Ustanoviteljici SKUPINE 
NORIKSUB sta družbi  NORIK-SUB d.o.o. iz 
Ljubljane in SUB-NET d.o.o. iz Pirana. Pod 
imenom SKUPINA NORIKSUB delujemo 
trije navdušenci: Marjan Makuc, Igor Vrhovec 
in Matko Mioč, ki se že desetletja ukvarjamo 
s potapljanjem.
Danes SKUPINA NORIKSUB upravlja s 
potapljaškim centrom v Piranu, je solastnica 
znamke TAODIVING (potovalna agencija, ki 
se ukvarja izključno s potovanji, povezanimi 
s potapljanjem), ki ima sedež v potapljaškem 
centru v Piranu, SKUPINA NORIKSUB pa je 
tudi nosilni steber PADI in ANDI potapljaških 
šol v Sloveniji, distributer svetovno znanih 
potapljaških znamk kot so: AQUALUNG, TE-
CHNISUB, APEKS, BAUER, A.P.VALVES, 
FABER, BARE, SUUNTO, MEDIVING, 
AQUASPHERE, DEMKA, ELIOS, WEEZLE 
in drugih blagovnih znamk.
Temeljno vodilo pri razvoju SKUPINE NO-
RIKSUB je poudariti posameznikove sposob-
nosti in iz njih potegniti maksimum za dosego 
končnega cilja.
Marjan, naš »nergač«, človek z izredno sposob-

SKUPINA NORIK SUB

nostjo organizacije, danes skrbi za vodenje 
potapljaškega centra v Piranu in potovalne 
agencije TAODIVING. Dolga leta se je 
ukvarjal z izobraževanjem potapljačev in z 
gotovostjo lahko napišem, da ni tečajnika, 
ki ne bi znal ceniti njegove predanosti in 
natačnosti pri podajanju znanja. Vso to 
strast in temeljitost je prenesel na vodenje 
centra in predvsem na vodenje potovalne 

agencije TAODIVING. Vsak izmed nas 
ve, da ni vrednejše stvari na svetu, kot je 
vrhunsko in strokovno organizirano poto-
vanje. In tu Marjan vsak dan orje nove poti 
v potapljaškem in potovalnem svetu.

Igor je naš »tehničar«, in verjetno ni stro-
kovnjaka v Sloveniji, ki bi se s tako preda-
nostjo ukvarjal dejansko z vsem segmenti 
tehničnega potapljanja in potapljaške 
opreme. V SKUPINI NORIKSUB skrbi 

za izobraževanje, maloprodajo potapljaške 
opreme in servis potapljaške opreme. 
Neverjetno ga je gledati v elementu, ko 
razlaga tehnične podrobnosti potapljaške 
opreme. Vsakič ga z malo zavisti poslušam 
in če čisto po resnici povem, vsakič zvem 
kaj novega. Vsak oring, vsaka membrana 
ima svojo zgodbo, vsaka malenkost iz 
njegovih ust zveni kot najbolj pomembna 
in zanimiva stvar na svetu. Preprosto; 
človek, ki mu ni vseeno.

Matko, naš »pogajalec«, vizionar z izredno 
sposobnostjo poslušanja, pogajanja in 
sklepanja poslov. V SKUPINI NORIKSUB 
skrbim za veleprodajo, marketnig in razvoj 
novih tržišč. V zelo kratkem času mi je uspe-

Matko Mioč
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SKUPINA NORIK SUB

lo postaviti na noge veleprodajno mrežo na 
slovenskem tržišču. Če že moram sam sebe 
opisati, bi se najlažje opisal kot: načelen 
vrelec neverjetnih idej, ki s svojo grobostjo 
ustvarja nove zgodbe.

Danes pri nas poučuje 11 inštruktorjev, ki 
se neprestano izobražujejo doma in v tujini. 

Na področju veleprodaje sodelujemo z 11 partne-
rji (dealerji) z območja celotne Slovenije. 
Znotraj SKUPINE NORIKSUB delujeta še 
dva potapljaška kluba, in sicer: NORIK SUB 
PIRAN in SUB-NET IZOLA. Prvi klub je 
namenjen vsem ljubiteljem morja, ki se želijo 
družiti pod okriljem potapljaškega kluba. Drugi 
je namenjen PADI inštruktorjem, assistentom 
in divemastrom. V okviru tega kluba se organi-
zirajo predvsem strokovni seminarji s področja 
izobraževanja in opreme.

Skupaj z našimi sodelavci in partnerji stremimo 
k skupnemu cilju, to je omogočiti čudovito 
potapljanje vsem, ki si to želijo!

Vesele božične praznike 
ter srečno 

in uspešno novo leto!

Nadomestila+

KAKO do ZAVAROVANJA in dodatnih informacij?
- preko naših poslovalnic
- preko klicnega centra na brezplačni telefonski številki 080 20 60
- preko spletne strani www.vzajemna.si

tradicijatradicija

življenjski stil

kvaliteta

Marjan ima svoje podjetje, star je 33 let. V 
prostem času rad igra tenis in prav pri igranju 
tenisa si je poškodoval koleno.

Pri Vzajemni ima sklenjeno zavarovanje VzajemnaNadomestila+, s 
katerim si lahko privošči več. Sklenjen ima veliki razširjeni paket z 
vsemi dodatnimi jamstvi in plačuje mesečno premijo 18,18 EUR. 
Zaradi poškodbe je za 14 dni bivanja v bolnišnici in ob dodatnih 
14 dneh bolniške odsotnosti z dela ter nadalje tritedenskega 
okrevanja v zdravilišču prejel kar 840 EUR nadomestila.

POSEBNA UGODNOST:
Zavarovanci Vzajemne so v prvem letu zavarovanja upravičeni do
5-odstotnega popusta.

www.vzajemna.si
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